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MYŚL TYGODNIA 

 
     Głos Boga Ojca, który odezwał 
się z nieba: „Tyś jest mój Syn umi-
łowany, w Tobie mam upodoba-
nie" (Mk 1,4-11) nie zabrzmiał ze 
względu na Jezusa, który dosko-
nale o tym wiedział, ale ze względu 
na nas. To my potrzebujemy przy-
pomnienia, kim jesteśmy. 
     Kiedy zstępuje na nas Duch 
Święty, także do nas Bóg Ojciec 
wypowiada te same słowa. Mówi, 
że jesteśmy Jego dziećmi (Jego 
potomstwem), w którym On sobie 
upodobał. 
     Dlaczego upodobał? Czy z po-
wodu naszych zasług? Na to pyta-
nie można odpowiedzieć tylko py-
taniem: "A dlaczego rodzice mają 
upodobanie w swoich dzieciach?" 

 

DZIECKO SAMEGO BOGA 

 

     Dziś, w ostatnią niedzielę Ok-
resu Bożego Narodzenia, Kościół 
obchodzi Święto Chrztu Pańskie-
go. Dzień ten przypomina Chrzest 
Pana Jezusa w Jordanie, a także 
jest okazją do wyrażenia wdzięcz-
ności Bogu i Rodzicom za Sakra-
ment Chrztu Św., który otrzymali-
śmy na początku naszego życia. 

    Przez Chrzest Św. staliśmy się Dziećmi Bożymi, 
dał nam on łaskę uświęcającą, a tym samym zgładził 
grzech pierworodny, u dorosłych zaś także wszystkie 
grzechy przed Chrztem popełnione. Chrzest odpuszcza 
również całą karę za popełnione przed Chrztem grze-
chy, tak doczesną jak i wieczną. Dlatego słusznie nazy-
wamy Chrzest, Sakramentem Odrodzenia w Chrystu-
sie. Przez Chrzest stajemy się członkami Kościoła 
Chrystusowego i możemy korzystać ze wszystkich łask, 
jakie Pan Jezus zostawił w Kościele, a które są nam 
potrzebne do uświęcenia się. Chrzest wyciska wreszcie 
na duszy ludzkiej trwałe znamię, dlatego Sakrament ten 
można przyjąć tylko raz w życiu. 
 

PRATULIŃSKA NOWENNA 

 
Odnowiony ołtarz drewnianego kościoła w Pratulinie 

      24 stycznia 1874 roku w Pratulinie ponieśli śmierć 
męczeńską Błogosławieni Wincenty Lewoniuk i jego 12 
Towarzyszy. Ich wspomnienie Ojciec Św. Jan Paweł II 
wyznaczył na dzień 23 stycznia. Nasza Diecezja i Czci-
ciele Pratulińskich Męczenników w najbliższy czwartek, 
inaugurują Nowennę ku czci Błogosławionych. Jej treść 
można znaleźć na stronie www.pratulin.pl 
     Byli oni katolikami Kościoła Unickiego, któremu dała 
początek Unia Brzeska w 1596 roku. Unia ta doprowa-
dziła do zjednoczenia Kościoła Prawosławnego na tere-
nach Rzeczypospolitej z Kościołem Rzymskokatolickim 
i Papieżem. Wyznawcy tego Kościoła nazywani są 
Unitami lub Grekokatolikami. Męczennicy Wincenty 
Lewoniuk i 12 Towarzyszy zasłynęli niezwykłym 
męstwem wiary podczas prześladowania Kościoła 
Katolickiego przez Rosję carską w okresie rozbiorów 
Polski. Prześladowania rosyjskie były wyjątkowo krwa-
we i dobrze zorganizowane.  Rozpoczęły się od stop-

niowej likwidacji Kościoła Unickiego na Ukrainie, potem 
na Białorusi, Litwie i w Polsce. W styczniu 1874 roku 
zakazano sprawowanie obrzędów unickich, usunięto 
biskupa i kapłanów naszej Diecezji, którzy nie zgadzali 
się na zerwanie jedności z Papieżem. Wierni świeccy, 
pozbawieni pasterzy, sami bronili swoich świątyń, li-
turgii i jedności z Papieżem.  
     24 stycznia 1874 roku do Pratulina przybyło wojsko. 
Unici wiedzieli, że obrona świątyni może ich kosztować 
ofiarę z życia. Szli do Kościoła, aby bronić wiary i byli 
gotowi na wszystko. Żegnali się z bliskimi w rodzinach, 
ubierali się odświętnie, ponieważ - jak mówili - szło 
o najświętsze sprawy. Nie mogąc nakłonić unitów do 
rozejścia się ani groźbami, ani obietnicami łask cars-
kich, dowódca dał rozkaz strzelania do zebranych. Wi-
dząc, że wojsko ma carski nakaz zabijania stawiają-
cych opór, Unici poklękali na cmentarzu świątynnym 
i śpiewem przygotowywali się do złożenia życia w ofie-
rze za wiarę. Umierali pełni pokoju, z modlitwą na us-
tach, nie złorzeczyli prześladowcom, gdyż jak mówili 
„słodko jest umierać za wiarę”. O tym, kto zginął przy 
kościele w Pratulinie przypominamy na str. 3. 
 

 
     Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Dzieła 
Biblijnego Diecezji Siedleckiej. Odbędzie się ono w 
sobotę, 16 stycznia b.r., w auli pod kościołem św. Józe-
fa w Siedlcach o godz. 19, po wieczornej Mszy św. 
o 18.00. 
     Zaproszonym prelegentem jest ks. Tomasz Bor-
kowski, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Przedstawi nam on Ewange-
lię wg św. Łukasza, na podstawie której pisze swą roz-
prawę. 
     Zachęcamy do przyniesienia ze sobą egzemplarzy 
Pisma Świętego, byśmy mogli osobiście odczytywać 
wskazane fragmenty i przełamywać ewentualne trud-
ności w kontakcie z Biblią. Zapraszamy również nowe 
osoby, które do tej pory nie miały okazji poznać działań 
DBDSi. Prosimy również o modlitwę za rozwój tej biblij-
nej inicjatywy. 
     Na ten Nowy Rok formacyjny przyjmijcie jak najlep-
sze życzenia, autorstwa samego św. Pawła Apostoła: 
„Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym 
swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie 
i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, 
pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu 
w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie 
słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana 
Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.” (Kol 3,16-17) 

ks. Piotr Mazurek, moderator DBDSi 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia. 

Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Św.

Poniedziałek – 11 stycznia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Teodozego, należącego do tzw. „Ojców Kapadoc-

kich” (tereny dzisiejszej Turcji, założyciela wielu klasztorów); 
Czyt.: 1 Sm 1, 1-8 (Niedola niepłodnej Anny); 

Mk 1, 14-20 (Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów). 
6.30 1. + Zm. Rodziców Piotra i Annę Lipińskich oraz Janinę i Józefa 

Cabaj, of. Dionizy i Janina Cabaj 
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Barbarę Celińską-Mysław oraz jej zm. Rodziców i Teściów, 
of. Kazimierz Celiński 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (Agnieszka Komar) 

18.00 1. + Tomasza Supryna, of. Barbara i Marian Janowscy 
 2. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 3. Dziękczynna w intencji Dominiki, z prośbą o Boże Miłosierdzie 

oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia 
Wtorek – 12 stycznia 2016 r. 

Wspomnienie Św. Arkadiusza; 
Czyt.: 1 Sm 1, 9-20 (Narodzenie się Samuela); 

Mk 1, 21-28 (Jezus naucza jak ten, kto ma władzę). 
6.30 1. Dziękczynna w intencji Beaty, z prośba o Boże Miłosierdzie 

oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Teściowa  
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Lucjana Jaroszyńskiego (w 4 r.) i zm. Rodziców obu stron 
Rodziny, of. Żona 

 3. + Wandę Wojtaszewską, zm. z rodz. Wojtaszewskich i Izdebs-
kich, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (Agnieszka Komar) 

18.00 1. + Tomasza Górzyńskiego, of. Córka Katarzyna z Rodziną 
 2. + Mariana, Mariannę, Antoninę, Szymona i Tadeusza, of. Hen-

ryka i Stanisław Kornilakowie 
 3. + Lucynę Oleszak (w 1 r.), of. Córka Anna 
 4. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 

Środa – 13 stycznia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Hilarego, Biskupa i Doktora Kościoła; 

Czyt.: 1 Sm 3, 1-10, 19-20 (Powołanie Samuela); 
Mk 1, 29-39 (Jezus uzdrawia chorych). 

6.30 1. + Zofię Popek, of. Dzieci 

 2. + Janinę, Juliana i Mariana, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Zofię (w 61 r.), zm. z Rodzin Małków, Siankowskich, Szczy-
piorów i ks. Alfreda Hoffmana, of. Halina Iskra 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 2. + Czesława Grochowskiego (w 11 r.) i zm. z obu stron Rodzi-

ny, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 5 r. urodzin Ani, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w 7 r. urodzin Adriana, z prośbą o Dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w całym życiu, of. 
Rodzice 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 14 stycznia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Niny, Apostołki Gruzji, która utorowała drogę 

do Chrztu tego kraju w IV w. Początek Nowenny przed Wspomnieniem 
Bł. Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina; 

Czyt.: 1 Sm 4, 1-11 (Zdobycie Arki Przymierza przez Filistynów); 
Mk 1, 40-45 (Uzdrowienie trędowatego). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Mieczysława Strzałka i Annę Sapała, zm. Rodziców oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące, of.  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (Agnieszka Komar) 

18.00 1. + Jerzego Florczykiewicza (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-
rzebu 

 2. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 3. Dziękczynna w 28 r. urodzin Bartosza i Łukasza Bojanowskich 

z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa na dalsze lata życia, of. Mama 

 4. Dziękczynna w intencji Synów, z prośbą o doby wybór drogi 
życiowej, o potrzebne łaski dla Rodziców i opiekę Św. Józefa dla 
całej Rodziny, of. Maria Zbyszyńska 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 15 stycznia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, założyciela Zakonu 

Ojców Paulinów (w IV w.); Nowenna przed Wspomnieniem Bł. 
Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (2) 

Czyt.: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a (Izraelici domagają się ustanowienia króla); 
Mk 2, 1-12 (Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów).  

6.30 1. Dziękczynna w 60 r. urodzin Marii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niej i dla całej Rodziny, of. 
p. Krzysztof 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 
 2. + Stanisława Kołtuniaka, of. Syn 
 3. + Lucynę Pasik (w 3 miesiąc) i Teresę Ostas, of. Koło Żywego 

Różańca nr 1 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (Agnieszka Komar) 

18.00 1. + Jerzego Florczykiewicza (w 30 dzień), of. Emeryci z „Eko-
nomika” 

 2. + Dr Krystynę Osińską (w 3 r.), of. Mąż z Dziećmi 
 3. + Józefa (w 28 r.), Annę, Franciszka, Stanisławę i Alicję, zm. 

z Rodziny Łozów, of. Teresa Sawicka 
 4. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 16 stycznia 2016 r. 
Wspomnienie NMP, Patronki sobotniego dnia i Św. Marcelego I, 
Papieża z przełomu III/IV w. Nowenna przed Wspomnieniem Bł. 

Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (3) 
Czyt.: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a (Namaszczenie Saula na króla); 

Mk 2, 13-17 (Powołanie Mateusza); 
6.30 1. + Jadwigę (w 7 r.) i Jana Żółkowskich, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Mariana Wyżywniaka, of. Agnieszka Wyżywniak 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 
 2. + Tomasza Supryna (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Karoliny i Macieja Wakulińskich, 

z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 
Św. Józefa oraz dla nich i dla ich Syna Mateusza, of. Rodzice 

II Niedziela Zwykła - 17 stycznia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Antoniego Opata, żył w Egipcie na przełomie III i IV 

wieku i napisał pierwszą regułę zakonną. 
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Dzień modlitwy i czuwanie Wspólnoty Różańca Nieustającego; 
Nowenna przed Wspomnieniem Bł. Wincentego i Towarzyszy, 

Męczenników z Pratulina (4); 
Czyt.: Iz 62, 1-5 (Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca); 

1 Kor 12, 4-11 (Różne dary Ducha Świętego); 
J 2, 1-12 (Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Henryka i Mariannę Jurek, of. Córka 

 2. + Józefa, zm. z Rodzin Izdebskich i Wojtaszewskich, of. Ro-
dzina 

8.30 1. + Stanisławę (w 14 r.), Stefana i Ryszarda Stańczuków oraz 
Stefanię i Stefana Wymiatał, of. Jadwiga Wymiatał 

 2. + Wacława Niedziółkę (w r.), Michalinę, Antoniego, Józefę i 
Józefa, of. Elżbieta Barszcz 

10.00 1. + Zm. Rodziców Amelię (w 13 r.) i Stanisława Kondraciuków 
oraz Annę Stechlik i Żonę Elżbietę Sawicką, zm. z ich Rodzin, of. 
Zięć  
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 2. + Józefa (w 2 r.) i Jarosława (w 3 r.) Kosińskich, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Janinę i Franciszka Walas, of. Dzieci 

11.30 1. + Agnieszkę Czerniej (z racji imienin), of. Kazimiera Kąkol 
 2. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Wiktorii, 

Natalii, Mikołaja i Kacpra Mazurek, of. Dziadkowie 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 

 2. Dziękczynna w 50 r. ur. Stanisławy Dębskiej. z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mąż 
z Dziećmi 

16.30 1. + Adama Drygiel, of. Rodzina 
17.30 Modlitwa Różańcowa pod przewodnictwem członków Wspólnoty 

Różańca Nieustającego 

18.00 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Jolanty, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i całej 
Rodziny, of. Mama 

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

      
     Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje Warszta-
ty Liturgiczne, przygotowujące do przeżywania Świętego Triduum Pas-
chalnego. Odbędą się one w Katolickim Zespole Edukacyjnym w Siedl-
cach w dniach od 29 do 31 stycznia. Są przeznaczone dla członków pa-
rafialnych zespołów służby liturgicznej, czyli: ministrantów, lektorów 
i osób należących do scholii parafialnych. Do wzięcia udziału w warszta-
tach zachęcamy szczególnie tych, którzy będą uczestniczyć w przygoto-
wywaniu poszczególnych celebracji Triduum Paschalnego w parafiach, 
a więc: ceremoniarzy, animatorów liturgicznych oraz prowadzących 
schole. 
     Uczestnicy Warsztatów Liturgicznych będą zgłębiali znaczenie posz-
czególnych części Triduum Paschalnego oraz wymowę obrzędów i zna-
ków liturgicznych. W trakcie spotkań w małych grupach poznają metody 
pracy formacyjnej w zespołach liturgicznych, które w praktyce można 
wykorzystać w parafiach, podczas  prowadzenia spotkania przygotowu-
jącego członków służby liturgicznej do głębokiego przeżywania Triduum 
Paschalnego oraz spotkań formacyjnych w ciągu roku. 
     Do udziału w warsztatach zapraszamy także uczniów III klasy gimna-
zjum i starszych.  Korzystamy z gościnności Katolickiego Zespołu Edu-
kacyjnego, który jako szkoła nie jest przystosowany do noclegu, dlatego 
też każdy uczestnik musi przyjechać z własnym materacem turystycz-
nym i śpiworem. Warsztaty rozpoczynają się w piątek 29 stycznia o go-
dzinie 18.00, kończą 31 stycznia obiadem. Koszt uczestnictwa wynosi 
60zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 stycznia, należy je kierować pocztą 
elektroniczną na adres: matthaioss@gmail.com Serdecznie zapraszamy 
do udziału!                  Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej 

LISTA MĘCZENNIKÓW 
  Przy świątyni w Pratulinie 24 stycznia 1874 
roku poniosło śmierć za wiarę i jedność Koś-
cioła 13 unitów:  
     Wincenty Lewoniuk, lat 25, żonaty, z Wo-
roblina. Był człowiekiem pobożnym i cieszył 
się uznaniem u ludzi. Jako pierwszy oddał ży-
cie w obronie świątyni. 
     Daniel Karmasz, lat 48, żonaty, z Łęgów. 
Syn jego mówił, że ojciec był człowiekiem reli-
gijnym. Jako przewodniczący bractwa pod-
czas obrony kościoła stanął na czele  z  krzy-  
żem, który do dzisiaj jest przechowywany w Pratulinie.  
     Łukasz Bojko, lat 22, kawaler z wioski Łęgi. Brat zaświadczył, że 
Łukasz był człowiekiem szlachetnym, religijnym i cieszył się dobrą opi-
nią wśród ludzi. W czasie obrony świątyni bił w dzwony. 
     Konstanty Bojko, lat 49, żonaty, z Zaczopek. Był ubogim rolnikiem 
i sprawiedliwym człowiekiem. 
     Konstanty Łukaszuk, lat 45, żonaty, z Zaczopek. Był sprawiedliwym  

i uczciwym człowiekiem, szanowanym przez ludzi. W wyniku otrzyma-
nych ran zmarł dnia następnego zostawiając żonę i siedmioro dzieci. 
     Bartłomiej Osypiuk, lat 30, z Bohukał. Był żonaty z Natalią i miał 
dwoje dzieci. Cieszył się szacunkiem, ponieważ był uczciwy, roztropny 
i pobożny. Śmiertelnie ranionego przewieziono do domu, gdzie zmarł 
modląc się za prześladowców. 
     Anicet Hryciuk, lat 19, kawaler, z Zaczopek. Był młodzieńcem dob-
rym, pobożnym i kochającym Kościół. Idąc do Pratulina z żywnością dla 
obrońców powiedział do matki: „Może i ja będę godny, że mnie zabiją za 
wiarę”. Zginął przy świątyni 24 stycznia w godzinach popołudniowych. 
     Filip Kiryluk, lat 44, żonaty, z Zaczopek. Wnuk zaświadczył, że miał 
opinię troskliwego ojca, dobrego i pobożnego człowieka. Zachęcał in-
nych do wytrwania przy świątyni i sam oddał życie za wiarę. 
     Ignacy Frańczuk, lat 50, z Derła. Był żonaty z Heleną i miał siedmio-
ro dzieci. Syn mówił, że ojciec starał się wychowywać dzieci w bojaźni 
Bożej. Wierność Bogu przedkładał nad wszystko. Idąc do Pratulina zało-
żył odświętne ubranie i ze wszystkimi się pożegnał, przeczuwając, że 
już nie wróci. Po śmierci Daniela podniósł krzyż i stanął na czele bronią-
cych świątyni. 
     Jan Andrzejuk, lat 26, z Derła. Ożeniony z Mariną, wychowywał 
dwóch synów. Uważany był za człowieka bardzo dobrego i roztropnego. 
Pełnił funkcję kantora w parafii. Odchodząc do Pratulina żegnał się ze 
wszystkimi, jakby to miało być ostatnie pożegnanie. Ciężko ranny przy 
kościele został przewieziony do domu, gdzie niebawem zasnął w Panu. 
     Maksym Gawryluk, lat 34, z Derła. Był żonaty z Dominiką. Cieszył 
się opinią dobrego i uczciwego człowieka. Ciężko ranny przy świątyni 
umarł w domu dnia następnego. 
     Onufry Wasyluk, lat 21, z Zaczopek. Był praktykującym katolikiem, 
uczciwym i szanowanym w miejscowości człowiekiem. 
     Michał Wawryszuk, lat 21, z Derła. Pracował w majątku Pawła Piku-
ły w Derle. Cieszył się dobrą opinią. Ciężko ranny przy kościele, zmarł 
następnego dnia w Derle. 

ORIOŃSKIE DNI SKUPIENIA 

 
     Siostry Orionistki zapraszają dziewczęta szkół średnich, studentki i 
pracujące na dni skupienia pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni”. Od-
krywamy w jaki sposób możliwa jest kontemplacja Miłosierdzia Bożego 
i przyjęcie Go jako własnego stylu życia. Prowadzi je Ks. Marek Chrza-
nowski FDP (Wikariusz Prowincjała Ojców Orionistów). 
     Dni skupienia odbędą się od 22 do 24 stycznia br. (piątek, sobota 
i niedziela) w Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Małych 
Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku, ul. Leśna 3. Koszt to 
dobrowolna ofiara. Uczestniczki zabierają ze sobą śpiwór i Pismo Św. 
Bliższych informacji udzielają i zapisy przyjmują: Siostra Maria Sylwia 
(tel. 655 126 789) i Siostra Maria Caritá (mail: dmp@orionistki.pl) 
 

PASTORAŁKA POLSKA POKUTNA 
     Tetr Kultury Chrześcijańskiej w Siedlcach oraz Miejski Ośrodek Kul-
tury w Siedlcach zapraszają na spektakl Euzebiusza Zielińskiego pt. 
„Pastorałka Polska Pokutna” w dniu 15 stycznia br. (piątek) o godzinie 
19.00 w sali widowiskowej „Podlasie” przy ul. Sienkiewicza 63. Opowia-
da on, że do mieszczan krakowskich przybywa herold informujący, iż w 
Betlejem narodził się Bóg. Namawia wszystkich by pielgrzymowali do 
Dziecięcia, a oni chętnie wyruszają w drogę z darami, które złożą 
Nowonarodzonemu. Wtedy zjawia się Anioł, który zachęca ich nie do 
składania darów, ale do wyznania grzechów, pozbycia się wad narodo-
wych i przemiany serc. Pielgrzymi chętnie to czynią. Warto to zobaczyć! 
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KOLĘDA 2015/2016 
     Mamy już za sobą 11 dni „Kolędy”, pozostało 
ich jeszcze prawie 8. Dziękujemy wszystkim za 
życzliwość i pomoc w sprawowaniu Wizyty 
Duszpasterskiej. Na najbliższe dni przewiduje-
my następujący jej program:  

11.01 
poniedz.  

9.00 Mieszka I 4 (1 ks.), 6 (2 ks.) 

15.30 
Chrobrego 9 (3 ks.) 
Jagiełły 25 (3 ks.) 

12.01 
wtorek 

9.00 
Mieszka I 8 (2 ks.),19 (1 ks.) 

Sierakowskiego (1 ks.) 
Chrobrego 3 (1 ks.) 

15.30 
Chrobrego 15 (4 ks.) 
Nowy Świat 7 (3 ks.) 

13.01 
środa  

9.00 
Chrobrego 10, 12 (po 2 ks.), 

Mieszka I 20 (1 ks.) 

15.30 
Mieszka I 10, 16 (po 2 ks.), 

Nowy Świat 1 (2 ks.) 

14.01 
czwartek 

15.30 
Chrobrego 19 (2 ks.), 
Nowy Świat 11 (3 ks.), 

Żytnia 28 (1 ks.) 
15.01 
piątek 

15.30 
Nowy Świat 2 (1 ks.), 

3 (2 ks.), 9 (1 ks.), 13 (2 ks.) 

16.01 
sobota 

9.00 
Mieszka I 14 (1 ks.) 

18 (1 ks) 
Chrobrego 21 (3 ks.)  

15.30 Nowy Świat 4, 6 (po 2 ks.) 

18.01 
poniedz. 

15.30 
Nowy Świat 14, 15 (po 2 

ks.), Żytnia (Dom Asystenta) 
17/19 (1 ks.) 

19.01 
wtorek 

15.30 
Odwiedziny domów 

zgłoszonych poza wyzna-
czonymi terminami 

 

UWAGA KOLĘDNICY 

 
     16 stycznia br. (sobota) w naszej Parafii od-
będzie się od godz. 10.00 Diecezjalne Spotka-
nie Kolędników Misyjnych. W ramach spotkania 
będzie rozstrzygnięcie konkursu na najładniej-
szą gwiazdę kolędową i skarbonkę. Przybywa-
my w strojach kolędników, zabierając ze sobą 
gwiazdę kolędową i skarbonkę misyjną. W pro-
gramie spotkania: 10.15 zawiązanie wspólnoty, 
które poprowadzi Koło Misyjne z naszej Parafii 
i Zespół „Światełko”; 10.30 prezentacja parafial-
nych grup kolędników misyjnych, ich gwiazdy 
oraz skarbonki misyjnej; 11.00 scenka Kolędni-
ków Misyjnych; 11.30 wystąpienie gości z PD-
MD, misjonarza i ogłoszenie wyników konkursu; 
12.15 Msza Św., którą odprawi Ks. Biskup Kazi-
mierz Gurda, a o 13.30 wspólny posiłek i zakoń-
czenie spotkania. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
NIEPEŁNOSPRAWNI. Dziś (10.01) o godzi-
nie 14.00 w siedleckim Centrum Charytatywno-
Duszpasterskim odbędzie się diecezjalne spot-
kanie poświąteczne Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych. 

JASEŁKA. Dziś po Mszy Św. o godzinie 10.00 
dzieci z Przedszkola „Mały Europejczyk” przeds-
tawią Bożonarodzeniowe jasełka, przygotowane 
pod kierunkiem wychowawczyń p. Kasi i p. Bea-
ty. 
CHÓR „LILIA”. Dziś podczas Mszy Św. o go-
dzinie 18.00 będzie śpiewał nasz Chór „Lilia”. 
Po Mszy Św. będzie spotkanie opłatkowe na 
które zapraszają byłych i obecnych Chórzystów 
P. Organista i Ks. Piotr – opiekun Chóru. 
OLIMPIADA. W najbliższą środę (13.01) o go-
dzinie 13.30 w Białej Podlaskiej odbędzie się 
Finał Olimpiady Teologicznej. 
UWOLNIENIE. W Domu rekolekcyjnym Ojców 
Paulinów w Leśnej Podlaskiej w piątek i sobotę 
(15 i 16.01) odbędą się warsztaty na temat „Mo-
dlitwa uwolnienia”.  
UNICI. Styczeń to miesiąc, w którym wspomi-
namy rocznice krwawych prześladowań Unitów 
na terenie naszej Diecezji. Z tej racji w przyszłą 
niedzielę (17.01) z udziałem Ks. Biskupa Ordy-
nariusza będą one w Drelowie, zaś w następną 
sobotę (23.01) w Pratulinie. 
DK. W rekolekcyjnym „Domu Moria” w Łukowie 
od piątku do niedzieli (22-24.01) odbędą się Re-
kolekcje Domowego Kościoła. 
NIEUSTAJĄCY. Przyszła niedziela (17.01) to 
dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca 
Nieustającego. 
EKUMENIZM. Od przyszłej niedzieli rozpoczy-
na się w Kościele Powszechnym Tydzień Eku-
meniczny, czyli tydzień modlitw o jedność 
Chrześcijan na całym świecie. 
 

MIJA CZAS, MIJA ŻYCIE 
     Oprócz okresów litur-
gicznych, mających wła-
sny charakter, takich jak 
Okres Bożego Narodze-
nia, Wielkiego Postu czy  
Wielkanocy, pozostają 33 lub 34 tygodnie w ciągu 
roku, w które nie obchodzi się żadnej z wielkich 
tajemnic Chrystusa, lecz wspomina się miste-
rium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w nie-
dziele. Ten właśnie czas nazywa się „Okresem 
Zwykłym”. Zaczyna się on jutro (czyli w ponie-
działek po niedzieli Chrztu Pańskiego) i trwa do 
wtorku przed Środą Popielcową. Potem zaczyna 
się ponownie po niedzieli Zesłania Ducha Świę-
tego, a kończy w wigilię Adwentu. 
     Wprawdzie okres Bożego Narodzenia się ko-
ńczy, to polska tradycja każe nam zachować aż 
do 2 lutego jego znaki: choinki, betlejemski żłó-
bek i śpiew kolęd. Święto Ofiarowania Pańskie-
go, w Polsce nazywane także Świętem Matki 
Bożej Gromnicznej, zamyka definitywnie ten 
czas, by wkrótce potem wprowadzić nas w ok-
res Wielkiego Postu. 
 

NA ADORACJĘ 
  Dzisiaj (10.01) po Mszy Św. 
o godz. 18.00 młodzież z Ru-
chu Światło-Życie zaprasza na 
wspólną adorację Najświętsze-  
go Sakramentu. Zaproszenie kierujemy do wszy-
stkich, a w sposób szczególny do tych, którzy 

wybierają się na Światowe Dni Młodzieży do Kra-
kowa oraz kandydatów przygotowujących się do 
Sakramentu Bierzmowania.        Edyta Krawczyk  

i Członkowie Ruchu Światło-Życie 

 
BEZ CZARÓW 

 

     Chłopak mówi do dziewczyny: 
- Słuchaj, nie chcę cię rozczarować, ale... 
- Zaraz, moment, a ty mnie w ogóle kiedyś czymś 
oczarowałeś? 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

STUDENT I PROMOTOR. 
     Siedzi zajączek i coś pisze. Podchodzi wilk: 
- Zajączku, co piszesz? 
- Doktorat o wyższości zajączków nad wilkami! 
- Ja ci zaraz! - i za zającem w krzaki. 
     Zakotłowało się. Z krzaków wychodzi potargany 
wilk. Za nim niedźwiedź, który wrzeszczy: 
- Trzeba się było zapytać, kto jest promotorem! 
POCHWAŁA TEŚCIOWEJ. Rozmawiają dwaj kumple. 
- Moja teściowa przypomina mi gazetę codzienną - 
mówi jeden. 
- Dlaczego? 
- Bo wie o wszystkim i ukazuje się codziennie. 
TROSKA MAMUSI. Wywiadówka w szkole na „półro-
cze”. Zdesperowana mama mówi do nauczycielki: 
- Bardzo prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia! To 
słabe, biedne dziecko. My sami nigdy go nie bijemy. 
Chyba, że w obronie własnej... 
NA ZAPAS. 
     Dwóch szalonych saperów rozbraja bombę. 
- A jak wybuchnie, to co? - pyta jeden. 
- Nic nie szkodzi. Mam drugą... 
FALA EMIGRANTÓW. 
- Kto był pierwszym emigrantem z Bliskiego Wschodu 
w Skandynawii? 
- Święty Mikołaj. 
(Tu warto dodać, że Św. Mikołaj żył i działał 
w miasteczku Mirra na terenie Turcji. Tylko kor-
poracje handlowe lokują Go na Kole Polarnym 
w miasteczku Rowanini, na terenie Finlandii, 
z którym ten Święty nie ma nic wspólnego). 
  

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl       www.jozef.siedlce.pl 

Konto Parafii: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Piotr Kruk, 

ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr Mazurek, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

Od 28 grudnia do końca Wizyty Duszpasterskiej, 
czyli do 20 stycznia, sprawy wymagające obecno-

ści kapłana będą załatwiane od  7.30 do 8.00. 
 




