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MYŚL TYGODNIA 
 
    Mędrcy „otworzywszy swe skar-
by, ofiarowali Mu dary: złoto, ka-
dzidło i mirrę” (Mt 2,1-12). 
 

 
 
     Pojawienie się Boga na ziemi 
budzi od początku przerażenie (jak 
u Heroda) i radość (jak u Mędr-
ców). Wszystko zależy od nasta-
wienia do świata, od systemu war-
tości. Kto chce dominować, będzie 
„alergicznie” reagować na obec-
ność Boga. Kto natomiast szuka 
prawdy i dobra, ten ucieszy się ka-
żdym przejawem Bożej obecności. 
     Nam też Pan Jezus chce się ob-
jawić (jak Mędrcom). W tym celu 
„wysyła” do nas różne znaki swo-
jej obecności. Jeśli je odczytamy, 
jak Mędrcy odczytali znaczenie 
gwiazdy, wówczas znajdziemy Go. 
Jeśli będziemy się Go bać, bo nie 
chcemy nic zmienić w swoim sys-
temie wartości, wówczas Go nie 
znajdziemy, jak nie znalazł Herod. 

 

 
 

BYŁO ICH TRZECH 

   Dziś (6.01) przeżywamy uroczystość Objawienia Pań-
skiego, zwaną popularnie świętem Trzech Króli. Kim oni 
byli? W greckim tekście Biblii jest mowa o magach. We-
dług badaczy byli oni pogańskimi kapłanami w Persji, 
którzy wyspecjalizowali się m.in. w astronomii, matema-
tyce i medycynie. Byli ludźmi bardzo zamożnymi, bo 
zakup złota, kadzidła i mirry wiązał się z posiadaniem 
bogactwa. Inne informacje to tylko przypuszczenia, któ-
re nie dają naukowej pewności. 
   Odczytali znak i wyruszyli. Skąd więc liczba „trzy”? 
Według ojców Kościoła to symboliczna liczba odnoszą-
ca się do trzech wymiarów człowieczeństwa (ciało, du-
sza i duch) lub do trzech ówcześnie znanych krain (Eu-
ropa, Azja i Afryka). Imiona mędrców pojawiają się wy-
łącznie w apokryfach: Kacper, Melchior i Baltazar. 
    Dlaczego wyruszyli? Znali księgi biblijne i dzieła filo-
zofów, mówiących o narodzinach Dziecięcia, które pop-
rowadzi lud do zwycięstwa nad siłami ciemności. Gdy 
ujrzeli nietypową konfigurację planet, odczytali ją jako 
oczekiwany znak i wyruszyli w długą podróż. To zmieni-
ło ich życie. Zostali wybrani przez Boga, aby poprzez 
nich objawiła się chwała nowo narodzonego Dziecięcia. 
Otrzymali łaskę wiary, aby zobaczyć w Dziecku oczeki-
wanego Mesjasza. Złożyli Mu hołd: ofiarowali złoto pra-
wdziwemu Królowi, kadzidło wiecznemu Kapłanowi, 
a mirrę Temu, który będzie cierpiał za grzechy świata. 
   Tę prawdę dziś proklamujemy, podczas Mszy Św. któ-
re w naszym Sanktuarium są celebrowane jak w każdą 
niedzielę. Bierzemy udział w błogosławieństwie kadzid-
ła i kredy, które zabieramy do swoich domów, jako sym-
bole królewskich darów. 
   Również dziś kolejny, siedlecki Orszak Trzech Króli. 
Rozpocznie go Msza Św. o godzinie 11.45 w kościele 
Św. Stanisława przy ul. Floriańskiej. Stamtąd też kolu-
mna wiernych wyruszy o godzinie 13.00 ulicami: Piłsud-
skiego, Wojskową, Cmentarną i ks. Niedziałka, do koś-
cioła katedralnego. Zachęcamy do udziału w tym wyda-
rzeniu. 

HOŁD MĘCZENNIKOM 
     W środę 23 stycznia przypada Liturgiczne Wspom-
nienie Bł. Męczenników Podlaskich: Wincentego Lewo-
niuka i jego Towarzyszy, którzy oddali życie za wiarę. 
Byli wśród nich: Jan Andrzejuk, Konstanty Bojko, Łu-
kasz Bojko, Ignacy Frańczuk, Filip Geryluk, Maksym 

Hawryluk, Anicet Hryciuk, Daniel Karmasz, Konstanty 
Łukaszuk, Bartłomiej Osypiuk, Onufry Wasyluk i Michał 
Hawryszuk. To oni pod koniec stycznia 1874 r., broniąc 
swojego kościółka, który urzędnicy carscy chcieli prze-
kazać prawosławnym duchownym, zostali zastrzeleni 
przez żołnierzy rosyjskich, stając się męczennikami za 
wiarę i jedność Kościoła. Potwierdził to uroczyście Oj-
ciec Święty Jan Paweł II beatyfikując ich w Rzymie 
6 października 1996 r. 
     Wspomnienie Bł. Męczenników w wielu kościołach 
poprzedza nowenna. Mówi ona o heroicznym świadect-
wie Błogosławionych z Pratulina, zachęcającym nas do 
kultywowania ich duchowego dziedzictwa. Kierowali się 
oni w swoim życiu nie ludzką logiką, ale logiką Ewange-
lii. Byli świadkami miłości i przebaczenia przez cierpli-
wość w znoszeniu niesprawiedliwości i modlitwę za  
prześladowców. Są dla nas wzorem, dlatego przez ich 
orędownictwo się modlimy. 

 
   W dniu wspomnienia Bł. Męczenników (23.01) w Pra-
tulinie uroczyście zostanie pobłogosławiony nowy Dom 
Pielgrzyma, wzniesiony staraniem ofiarodawców, do 
których także należy nasza Parafia. 

 
     Dla kapłanów-duszpasterzy każda wizyta kolędowa 
to „odwiedziny u rodziny”. Idą przecież oni do tych do-
mów, w których mieszkają ludzie podkreślający więź ze 
swoją Rodziną, jaką jest Parafia. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy z życzliwością przyjmują kapłanów i poma-
gają w realizacji Wizyty Duszpasterskiej. Szczegółowy 
program podajemy na str. 4. Przy tej okazji przypomi-
namy, że Kancelaria Parafialna w czasie Kolędy jest 
czynna tak jak zwykle od 16.00 do 17.30, ale sprawy 
wymagające obecności kapłana są załatwiane po ran-
nej Mszy Św. Informujemy także, że w czasie trwania 
wizyty kolędowej wieczorem do spowiedzi można przy-
stąpić 20 minut przed Mszą Św. o godzinie 18.00. 
     Z przykrością informujemy, że zepsuła się automaty-
czna centrala telefoniczna na plebanii, w kościele 
i u sióstr. Wkrótce zostanie naprawiona. 
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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 – 7 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Św. Rajmunda z Penyafort, Kapłana (głosił zasadę: 

„Gdy jest porządek w księgach, będzie porządek w życiu”) 
Okres Narodzenia Pańskiego, Rok C, I. 

Czyt.: 1 J 3,22-4,6 (Badajcie duchy, czy są z Boga); 
Mt 4,12-17.23-25 (Bliskie jest królestwo niebieskie). 

6.30 1.  Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
 2. + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandra, z prośbą o Boże dary 

oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice  
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka Kazimiera 

z Rodziną 
 2. + Dariusza Wójcika, of. Mama 
 3. + Wiktora i Annę, of. Syn z Kotunia   
 4. Dziękczynna w 4 r. urodzin Blanki i Franciszka, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla nich oraz dla  
Brata Kacpra z Rodzicami, of. Dziadkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. 

 2. + Jacka (w 24 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Rodzice 
 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencjach członków 

Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC  
Spotkanie formacyjne APDC w sali pod plebanią 

Wtorek – 8 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Seweryna z Noricum, austriackiego pustelnika; 

Czyt.: 1 J 4,7-10 (Bóg jest miłością); 
Mk 6,34-44 (Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc). 

6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
 2. + Elżbietę Pastor, of. Krąg Domowego Kościoła  
 3. + Tadeusza Szewczyka (w 1 r.), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka Kazimiera 
z Rodziną 

 2. + Wiktora Wolgiemuta (w 2 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 
Żona Kazimiera Wolgiemut 

 3. + Jana Ornowskiego, of. Pracownicy bloku anestezjologiczne-
go w Szpitalu Wojewódzkim 

 4. Dziękczynna w 91 r. urodzin Czesława Tokarskiego, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata ży-
cia, of. Czesław Tokarski. 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. 
 2. + Cecylię Kowalczyk (w 4 r.), of. Wnuczka Iwona z Rodziną. 
 3. + Franciszka (w 31 r.) i Mariannę Soczewków oraz zm. z obu 

stron Rodziny, of. p. Michalscy 
Środa – 9 stycznia 2019 r. 

Wspomnienie Św. Adriana, z zakonu Benedyktynów, który przyczynił się 
do powstania uniwersytetu w Canterbury 

Czyt.: 1 J 4,11-18 (Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas); 
Mk 6,45-52 (Jezus chodzi po wodzie). 

6.30 1.  Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
 2. + Jana Multana (w 1 r.), of. 
 3. + Józefa Sołowińskiego, of. Rodzina Tomczaków 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka Kazimiera 
z Rodziną 

 2. + Aleksandrę, Mariana, Jacka i Marię oraz zm. z Rodziny, of. 
Krystyna Wyrozębska. 

 3. + Janusza Radomyskiego (w 2 r.), of, Siostra 
 4. + Stanisława Michalaka (w 18 r.), of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. 
 2. Dziękczynna w intencji Macieja i Michała, z prośbą o wypełnie-

nie się woli Bożej w ich życiu, of.  
 3. Dziękczynna w 17 r. urodzin Aleksandra, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Anna 
Błońska-Typa z Rodziną 

Nabożeństwo do Św. Józefa  

Czwartek – 10 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Grzegorza z Nyssy (który mawiał: „Życie nasze to 
marsz ku szczytom”). Czyt.: 1 J 4,19-5,4 (Kto miłuje Boga, niech miłuje 

brata); Łk 4,14-22a (Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków). 
6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 

 2. + Zdzisława (w 36 r.), Stanisławę i Szczepana Sokołowskich, 
of. Rodzina 

 3. + Stanisława, Władysławę, Wiesława, Andrzeja i Józefę, of. 
Alina Bednarczyk 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka Kazimiera 
z Rodziną 

 2. + Władysława Andrzejewskiego (w 9 r.), of. Żona 
 3. + Marię Adamiak (w 1 r.), of. Córka Stefania z Dziećmi 
 4. + Rodziców Henryka (w 40 r.) i Zofię, Piotra, Mariana i Marię 

oraz zm. Dziadków, of. Hanna Kozioł 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. 
 2. + Hannę Półtorak (w 2 r.), of. Anna Cabaj 
 3. + Zdzisława (w 36 r.), Stanisławę i Szczepana, zm. z Rodziny 

Sokołowskich, of. Rodzina 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 of Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 11 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Teodozego, należącego do tzw. „Ojców Kapadoc-
kich” (tereny dzisiejszej Turcji, założyciela wielu klasztorów); Czyt.: 
1 J 5,5-13 (Jezus jest Synem Bożym); Łk 5,12-16 (Jezus cudownie uzdrawia). 

6.30 1.  Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
 2. + Danutę Gumińską, of. Sąsiedzi 
 3. + Weronikę (w 23 r.) i Zdzisława (w 13 r.), of. Syn z Rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka Kazimiera 
z Rodziną 

 2. + Barbarę Celińską-Mysław jej zm. Rodziców i Teściów, of. 
Mąż 

 3. + Danutę Zając, of. Przyjaciółka Anna Romaniuk 
 4. Dziękczynna  w 40 r. urodzin Pawła Szmitkowskiego, z prośbą 

o obfitość Bożych darów oraz opiekę Św. Józefa na następne la-
ta, of. Żona 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. 
 2. + Genowefę, Tadeusza i Barbarę, zm. z Rodzin Krupów i Mi-

chalaków, of. 
 3. Dziękczynna w 15 r. ślubu Jarosława i Małgorzaty, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla Małżonków oraz dla ich Dzieci Alicji 
i Adriana, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 12 stycznia 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Arkadiusza, 

Męczennika z Algerii (z III w.); Początek Nowenny przed Wspomnieniem 
Bł. Wincentego i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina; 

Czyt.: 1 J 5,14-21 (Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą); 
J 3,22-30 (Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na głos oblubieńca). 

6.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 
 2. + Leszka, of. Siostra 
 3. + Czesława Grochowskiego (w 14 r.) i zm. Rodziców obu stron 

Rodziny oraz Siostrę Konstancję, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka Kazimiera 

z Rodziną 
 2. + Lucjana Jaroszyńskiego (w 7 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 3. + Jacka Stelęgowskiego (w 20 r.), Wacławę, Franciszka, Kle-

mensa i Irenę, zm. z Rodzin Stelęgowskich i Płachetków, of. Ro-
dzina 

 4. + Arkadiusza i zm. z Rodziny, of. Eugenia Świątkowska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)  
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18.00 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. 

 2. + Alicję (w 2 r.) i Artura Szczygłów oraz zm. z obu stron Rodzi-
ny, of. Mąż z Dziećmi i Rodziną 

 3. + Lucynę Oleszek (w 4 r.), zm. z Rodzin Oleszków i Pocków, 
of. Córka Anna z Rodziną. 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 13 stycznia 2019 r. 
Św. Hilarego, Biskupa i Doktora Kościoła; 

Rok C, I 
Czyt.: Iz 42,1-4.6-7 (Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie); 

Dz 10,34-38 (Jezus został namaszczony Duchem Świętym); 
Łk 3,15-16.21-22 (Chrzest Jezusa) 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Juliannę, Stanisława i Czesława Marciszewskich, of. Jadwi-

ga Marciszewska 
8.30 1. Gregorianka: + Wacława i Zofię Kalickich, of. Córka 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę Rudnicką, 
of. Córka Kazimiera z Rodziną 

 3. + Arkadiusza (z okazji imienin) i Stanisławę Krasnodębskich, 
Stanisławę i Jana Zdolińskich oraz Annę, Władysława i Józefa 
Wasilewskich, of. p. Zdolińscy 

 4. + Mariana i Stanisława Pożyna, of. Mirosław Paciorek 
10.00 1. + Krystynę Osińską (w 6 r.), of. Rodzina i Mąż z Dziećmi 

 2. + Natalię Czarnocką (w 11 r.), Ignacego i Wiesława, zm. z Ro-
dziny Czarnockich, of. p. Czarnoccy 

 4. + Andrzeja (w 12 r.) i Marię (w 2 r.) Pawełczaków, of. p. Elżbie-
ta  

 5. + Józefa Sołowińskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
11.30 1. Gregorianka: + Bożenę Pernach, of. 

 2. Dziękczynna w 29 r. urodzin Izabeli, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niej, dla jej Męża i Dzieci, 
of. Babcia Jadwiga 

 3. Dziękczynna w 7 r. urodzin Stasia, z prośbą o dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego, dla je-
go Rodziców i Brata Krzysia, of. Rodzice 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. Dziękczynna w 9 r. urodzin Krzysia i 6 r. urodzin Zuzi, z prośbą 

by wzrastali w łasce u Boga i u ludzi pod opieką Św. Aniołów 
Stróżów, of. Babcia. 

18.00 1. + Adama Godlewskiego (w 2 r.), zm. z Rodzin Piekarskich 
i Godlewskich, of. Ewa Godlewska 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 
 

NA SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM 
     Każde przyjęcie Komunii Świętej jest niezwykle ważnym, osobistym 
spotkaniem z Chrystusem. W naszym Sanktuarium, a także w wielu 
innych kościołach parafialnych, został przyjęty zwyczaj podchodzenia do 
Komunii Św. w uroczystym, dwuosobowym orszaku. Przestrzeń nasze-
go kościoła oraz szerokie przejścia między ławkami sprawiają, że taka 
praktyka jest bez żadnych przeszkód możliwa do zrealizowania. 
  Uczestnicy orszaku ko-
munijnego ustawiają się, 
dwójkami zazwyczaj za-
czynając od ostatnich 
miejsc w kościele i zmie-
rzają parami w kierunku 
ołtarza, gdzie z rąk kap-
łana otrzymają Komunię 
Świętą.  Przy  kapłanie  
stają zawsze dwie osoby, które po przyjęciu Eucharystii rozchodzą się w 
„swoją” stronę i wracają na swoje, wcześniej zajmowane miejsce. 
W „swoją”, to znaczy osoba, która stała po prawej stronie robi zwrot 
w prawo, zaś osoba stojąca po lewej stronie robi zwrot w lewo, powra-
cając na swoje miejsce. 
     I tu zaczyna się problem. Bardzo często, wśród osób podchodzący 
parami do Komunii Świętej znajdzie się ktoś, kto koniecznie chce stanąć 
na środku szeregu przed kapłanem. Nigdy tak nie róbmy! Ponieważ 
wtedy z konieczności zostaje odepchnięta na bok osoba, która stoi obok 

nas. To postawa egoisty, który nie chce się liczyć z drugim człowiekiem. 
Kapłan obróci się do obu osób stojących w parze przed nim, podając 
Eucharystię i jednej i drugiej osobie.      
     Nieraz zdarza się, choć bardzo rzadko, że 
podchodzimy do Komunii Świętej w pojedyn-
czym „ogonku” tak, jak to robimy przy kasie bile-
towej na kolei, albo w kolejce po chleb lub kieł-
basę. Jeśli rzeczywiście jest duży tłok na koście-
le i trudno jest uformować parzysty orszak, to 
przynajmniej wtedy gdy już jesteśmy blisko kap-
łana stańmy parami, bez względu na to, czy Ko-
munii Św. udzielają dwaj kapłani, czy tylko je-
den. To znacznie ułatwia sprawowanie tej czyn-
ności liturgicznej. 
     Nieraz w naszym kościele bywają nieco śmieszne sceny w momen-
cie, gdy po Eucharystię podchodziliśmy w „ogonku”, Komunię rozdziela 
jeden kapłan, a za chwilę podchodzi drugi do tego samego rzędu. Wte-
dy zaczyna się sprinterskie „dobieganie” i przyjmowanie Ciała Pańskie-
go „w locie”. Warto więc uniknąć tych mało poważnych scen. 
     Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii jest najważniejszym wydarze-
niem w naszym życiu. Niech więc będzie ono radosnym i pełnym 
powagi przyjęciem do serca Tego, który „do końca nas umiłował” i daje 
nam nadzieję życia wiecznego.  
 

ZJAZD KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH 

 
     Zapraszamy Kolędników Misyjnych z całej naszej Diecezji w czwar-
tek 10 stycznia br. do Parafii pw. Św. Józefa w Siedlcach na ZJAZD KO-
LĘDNIKÓW MISYJNYCH. 
     W tym roku Kolędnicy Misyjni pomagają swoim rówieśnikom z Burun-
di i Rwandy. W programie Zjazdu Kolędników: 
9.30 rejestracja kolędników z poszczególnych parafii, 
10.00 prezentacja i animacja kolędników misyjnych, spotkanie z misjo-
narzem i gośćmi, 
12.00 uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Ka-
zimierza Gurdy. Potem agapa, pamiątkowa fotografia i podziękowania. 
     Na Święta Narodzenia Pańskiego i w Nowym Roku 2019 z całego 
serca życzę Kolędnikom Misyjnym, którzy wspomagają misjonarzy, ra-
dości i pokoju w każdej rodzinie oraz owocnego kolędowania misyjnego, 
aby wokół nas było coraz więcej ludzi szczęśliwych i otwartych na Dobrą 
Nowinę o Jezusie Chrystusie. Z serca pozdrawiam Drogich Księży kate-
chetów, Siostry i Panie Katechetki, jako opiekunów naszych kolędników.  
     Zapewniam modlitwie i gorąco zapraszam. 

Ks. Kazimierz Jóźwik, referent misyjny. 
P.S. Serdecznie proszę, w miarę możliwości, do 6 stycznia zgłosić na 
mail: sibkazimierz@gmail.com planowany przyjazd na Zjazd Kolędników  
do Siedlec. 
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     Trwa Wizyta Duszpasterska w naszej Parafii. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają Księ-
ży w sprawnym jej przebiegu. Oto program Kolę-
dy od jutra (7.01) do jej zakończenia (22.01). 
Liczby w nawiasie wskazują ilu księży wybiera 

się w poszczególne miejsca na kolędę. 
DATA GODZ. ULICA 
7.01 

poniedziałek 
15.30 

Batorego 5 (1), Sokoło-
wska 77 (1), Żytnia 26 (3) 

8.01 
wtorek 

15.30 
Chrobrego 3 (1),  

Nowy Świat 3 (2) i 4 (2), 
Sokołowska 87 (1) 

9.01 
środa 

15.30 
Chrobrego 21 (3), 
Sokołowska 88 (3) 

18.30 Nowy Świat 9 (3) i 15 (2) 

10.01 
czwartek 

15.30 
Chrobrego 9 (4), Północ-
na (1), Sokołowska 75 (2) 

18.30 
Chrobrego 5 (2), Mieszka 

I 18 (2), Żytnia 28 (2). 

11.01 
piątek 

15.30 
Chrobrego 15 (4), 
Sokołowska 79 (2) 

18.30 Nowy Świat 7 (5) 

12.01 
sobota 

9.00 
Bema (2), Chrobrego 6 (2) 

Graniczna (domki) (1), 
Żeromskiego (1) 

15.30 
Nowy Świat 13 (3), 
Sierakowskiego (1), 

Sokołowska 80 (1) i 84 (1) 
14.01 

poniedziałek 
15.30 

Batorego 7 (1), Chrobrego 
8 (2), Mieszka I 8 (2) 

15.01 
wtorek 

15.30 
Mieszka I 4 (1) i 19 (1), 

Sokołowska 83 (1) i 93 (2) 
16.01 
środa 

15.30 
Chrobrego 7 (3), 

Sokołowska 85 (1) 
17.01 czwar. 15.30 Mieszka I 14 (2) I 16 (3) 

18.01 
piątek 

15.30 
Chrobrego 19 (3), 

Graniczna 25 (1), Jagiełły 
13 (1), Mieszka I 2 (1) 

19.01 
sobota 

9.00 Chrobrego 12 (2) i 14 (4) 

15.30 
Mieszka I 6 (2), 10 (2) 

i 22 (2) 
21.01 

poniedziałek 
15.30 

Mieszka I 20 (1), 
Nowy Świat 1 (2) i 17 (2) 

22.01 
wtorek 

15.30 
Rodziny zgłoszone w póź-

niejszym terminie (3)  

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
PRAWNIK. Jutro (w poniedziałek 7 stycznia) 
Kościół obchodzi wspomnienie Św. Rajmunda 
z Penyafort, kapłana z Zakonu Dominikanów, 
żyjącego na przełomie XII i XIII w. Położył pod-
waliny pod Kodeks Prawa Kanonicznego. Mię-
dzy innymi głosił zasadę: „Gdy jest porządek 
w księgach, będzie porządek w życiu”. 
ŚW. ADRIAN z zakonu Benedyktynów żył na 
przełomie VII i VIII w. Przyczynił się do powsta-
nia uniwersytetu w Canterbury. Wspominamy go 
w środę 9 stycznia. 
APOSTOŁ MORZA CZARNEGO. Św. Grze-
gorz z Nyssy żył w IV w. Był autorem wielu dzieł 
teologicznych i ojcem soboru powszechnego w 
Konstantynopolu (381). Należy do „Ojców Kapa-
dockich”. Kościół czci go w czwartek (10.01). 

W GROCIE TRZECH KRÓLI, w której Mędr-
cy ze Wschodu nawiedzili Świętą Rodzinę miał 
swoją pustelnię w V w. kolejny z „Ojców Kapa-
dockich” Św. Teodozy. Walczył z herezją mono-
fizytów i był ojcem soboru w Chalcedonie (451). 
Jego wspomnienie obchodzimy w piątek (11.01). 
PATRON ALGIERII. Był nim żyjący III w. Św. 
Arkadiusz Męczennik, którego Kościół wspomi-
na w sobotę (12.01). Pochodził z Cherchel 
w północnej Afryce. Zginął śmiercią męczeńską 
w 305 r. próbując ratować życie swojej rodziny. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DZIEŃ MISJI. Dziś (6.01) przeżywmy Uroczys-
tość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze 
Św. są celebrowane tak jak w każdą niedzielę. 
Ofiary składane na tacę są przeznaczone na 
Misje. Po każdej Mszy Św. błogosławieństwo 
kadzidła i kredy, którą oznaczymy drzwi domów 
na znak przyjęcia Chrystusa na wzór Mędrców. 
NA NARTY. Ks. Piotr zaprasza dziś po Mszy 
Św. o godz. 11.30 dzieci udające się na zimowy 
wyjazd w góry i ich rodziców. 
PIERWSZE DNI. Dziś po Mszy Św. o godzinie 
13.00 wystawienie i adoracja Najśw. Sakramen-
tu, z racji Pierwszej Niedzieli Miesiąca. Po adora-
cji wymiana Tajemnic Różańcowych i spotkanie 
z członkami Kół Żywego Różańca i katecheza. 
BEZ ALKOHOLU. Domowy Kościół Ruchu Świa-
tło-Życie rejon Siedlce zaprasza wszystkich chęt-
nych, którzy lubią dobrą zabawę na „Karnawało-
wy wieczorek bezalkoholowy”. Zapraszamy Tych, 
którzy już w poprzednich karnawałach bawili się 
z nami i Tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że moż-
na się wspaniale bawić na trzeźwo! Bal rozpocz-
nie się 19 stycznia o 19.30  w Zajeździe „Chodo-
wiak” przy ul. Nowowiejskiej 1 w Chodowie, gdzie 
przy dobrej muzyce i prowadzeniu wodzireja bę-
dziemy mogli bawić się do białego rana! Koszt 
130 zł od osoby. Zapisy do 14 stycznia przyjmuje 
Emila Drosio sekretarz/skarbnik Rejonu II DK: 
509 831 018 emila.drosio@interia.pl Zapisywać 
się można również u par rejonowych. Wszystkich 
członków DK prosimy o zachęcanie swoich znajo-
mych do uczestnictwa w Balu, gdyż jest to promo-
cja nowej kultury, do budowania której zachęcał 
nasz założyciel ks. Franciszek Blachnicki.  
Zapraszamy!                    Danusia i Bogdan 
Wójcik para rejonowa Rejon Siedlecki I tel. (D) 
503 799 656 i (B) 509 117 895 oraz Monika i 
Daniel Leszczyńscy para rejonowa Rejon 
Siedlecki II tel. (M) 506 046 906 i (D)502 
116 695.  

CO PISZĄ W „ECHU” nr 1 
W czym tkwi fenomen Orszaku Trzech Króli? Ku 
czemu prowadzi udział w największych jasełkach na 
świecie? Analiza zjawiska: „Spotkać się z Bogiem”;  
Przez 15 lat Anna była świadkiem Jehowy. Kiedy 
zerwała ze zborem, straciła kontakt z rodziną i przyja-
ciółmi. Dziś przestrzega przed tą sektą i ujawnia techni-
ki manipulacji. Jej świadectwo prezentujemy na s. 14; 
Czym jest akt strzelisty? I dlaczego ta krótka, ni-
czym esemes, modlitwa jest Bogu miła? Jakimi wez-
waniami niebo szturmowali święci? Podpowiedzi 
w dziale „Formacja”; 
Po co nam emocje? Jak uczyć dzieci panowania nad 
złością czy zniecierpliwieniem? W tekście na str. 29; 
O podróżowaniu z wizerunkiem MB Kodeńskiej i re-
likwiami bł. Męczenników, oczekiwaniu wiernych na 

spotkanie z Królową opowiada ojciec kierujący samo-
chodem kaplicą;                Zapraszamy do lektury 

 
CO BYŁOBY, GDYBY DO BETLEJEM 

ZAMIAST TRZECH KRÓLI 
PRZYBYŁY TRZY KRÓLOWE: 

 
- Po prostu spytałyby o drogę, 
- Dotarłyby w porę, 
- Pomogłyby przy porodzie, 
- Wysprzątałyby stajenkę, 
- Przyniosłyby przydatne prezenty i coś do jedzenia. 
     A przy okazji poplotkowałyby nieco: 
- Widziałyście te sandały, które Maryja ubrała? Do 
tuniki chyba nie pasują? 
- Ten Mały nic a nic nie jest podobny do Józefa… 
- Jak oni mogą wytrzymać z tyloma zwierzakami? 
- Mówią, że Józef jest bezrobotny... itd. 

((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))) 
PODOBIEŃSTWO. Pewien pomysłowy kaznodzieja 
z lat siedemdziesiątych XX w. mówił: 
- Niektórzy widzą w trzech królach pierwowzór komu-
nistów, ponieważ: 
- przybyli ze wschodu, 
- podążali za gwiazdą 
- i pchali się w kierunku żłobu. 
Z INNEJ BECZKI. 
     Dwie kobiety, skłócone ze swoimi mężami, spoty-
kają się w sylwestrowy wieczór i plotkują: 
- Na papierosach piszą: „powodują raka płuc”, na al-
koholu: „szkodzi zdrowiu”. Na mężczyznach powinno 
pisać „uszkadzają system nerwowy”. 
RENTGEN. Uczestnik wyjazdu na narty, po upadku 
na stoku narciarskim znalazł się w szpitalu. Przycho-
dzi do niego lekarz radiolog z dużym zdjęciem RTG: 
- Na zdjęciu miał pan złamane dwa żebra, ale popra-
wiliśmy w photoshopie i już jest dobrze.   
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
1800 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828           www.jozef.siedlce.pl 
jozefsiedlce@wp.pl          Druk: NOWATOR  

Konto Parafii: Santander Bank Polska 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. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil Duszek, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 

p. Agata Zielińska 
sM Arleta, sM Agnieszka i sM Irena. 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały 
do Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną 

na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 
niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30. 

W czasie kolędy sprawy wymagające obecności 
kapłana są załatwiane po rannej Mszy Św. 

 




