
Kandydaci do Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
według kolejności alfabetycznej 

 

Dorota Bojemska (45 lat) 

 

Od 12 lat mieszka w Józefowie, przy 

ul. Św. Józefa. Od 25 lat jest w związku 

małżeńskim. Jak sama o sobie mówi, 

jest szczęśliwą mamą dziewięciorga 

dzieci: Marii, Antka, Róży, Tadka, Basi, Stefana, Xawe-

rego, Andrzeja i Feliksa oraz babcią Helenki.  

Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną, m.in. 

była instruktorką Związku Harcerstwa Rzeczypospoli-

tej. Obecnie zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem 

programów prorodzinnych oraz prodemograficznych. 

Współprowadziła rekolekcje dla młodzieży szkolnej,  

a także spotkania formacyjne dla kobiet. 

 

 

 

Agnieszka Góral-Nowakowska 

(45 lat) 

 

Od 2007 roku mieszka na terenie para-

fii, obecnie przy ul. Piaskowej, wcze-

śniej przez ponad 10 lat przy ul. Polnej. 

Od 21 lat jest szczęśliwą mężatką, mamą czworga 

dzieci. Pracuje jako psycholog-psychoterapeuta, należy 

do Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Świa-

tło-Życie. Przez wiele lat prowadziła Fundację Razem  

w Dojrzałość, która wspomagała w starcie w dorosłe 

życie usamodzielniające się wychowanki domów 

dziecka Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa. 

 

 

 

Kacper Halski (45 lat) 

 

Mieszka na Dębince; w tutejszej parafii 

od 2007 roku. Mąż i ojciec (ma ośmioro 

dzieci: cztery córki i czterech synów). 

Pracuje jako urzędnik. 

Od wielu lat zaangażowany w życie spo-

łeczne oraz w życie Kościoła: w okresie studenckim 

działacz Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akade-

mickiej, następnie po studiach – w Duszpasterstwie 

Post-Akademickim, gdzie m.in. współorganizował je-

den z pierwszych Dni Życia w Warszawie. Wielokrotnie 

pieszo pielgrzymował na Jasną Górę. 

Związany z Domowym Kościołem Ruchu Światło-Życie. 

Współpracował i nadal współpracuje przy projektach 

promujących rodzinę, wychowanie i tradycyjne warto-

ści, m.in. z Akademią Familijną, Stowarzyszeniem 

Twoja Sprawa, Stowarzyszeniem 3M. Od 2012 roku 

związany z józefowskim Teatrem Biedronka.  

 

 

Grzegorz Jakubowski (55 lat) 

 

W parafii mieszka od 2008 roku. 

Mąż i ojciec dwójki dzieci. Pracuje jako 

dziennikarz-fotoreporter oraz jako foto-

graf w Kancelarii Prezydenta RP. 

 

 

Od 14 lat dokumentuje także fotograficznie życie para-

fii, współredaktor pisma parafialnego Nasz Józefów. 

Pomysłodawca i organizator cyklicznych Pikników Pa-

triotycznych przy parafii. Należy do Grupy Ojców, jaka 

spotyka się przy parafii. W 2019 roku uczestniczył w 

parafialnej straży, która czuwała nad bezpieczeństwem 

naszej świątyni podczas tzw. czarnych marszy. 

 

 

Sławomir Kaczorek (63 lata) 

 

Mieszka przy ul. Kościuszki, w parafii od 

urodzenia. Żonaty, ma dwoje dorosłych 

dzieci, z zawodu tokarz.  

Od roku 1976 w Ruchu Światło-Życie. 

Od 1981 roku wspólnie z małżonką należą do Domo-

wego Kościoła (w latach 2003-2005 pełnili posługę 

pary rejonowej, a w latach 2005-2008 pary diecezjal-

nej). Od 2005 roku należy do Diecezjalnej Rady Ru-

chów i Stowarzyszeń. Jest ministrantem i lektorem. 

Jest także w parafii dowódcą Kościelnej Służby Porząd-

kowej Totus Tuus (grupa m.in. pełni comiesięczną 

służbę przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popie-

łuszki). Od kilku lat jest również członkiem Forum 

Chrześcijańskiego. 

 

 

 

Paweł Kołodziej (56 lat) 

 

Mieszka na Emilianowie, w parafii od 

urodzenia. Maż i ojciec (ma dwoje 

dzieci). Pracuje jako ekonomista.  

Czynnie bierze udział w życiu parafii,  

a także w życiu społecznym. Jest radnym miasta Józe-

fowa. Angażuje się w różnego rodzaju akcje charyta-

tywne (np. krwiodawstwo). Brał udział w przygotowa-

niach Pikników Patriotycznych przy parafii. Jest również 

autorem zdjęć prezentowanych na banerach Józefow-

skie kapliczki. 

 

 

 

Janusz Krupa (66 lat) 

 

Mieszka na Dębince, w parafii od uro-

dzenia. Od 39 lat w związku małżeń-

skim z Lidią (obecna dyrektor SP nr 3) 

Ma pięcioro dzieci oraz dziewięcioro 

wnucząt. Emeryt. 

W formacji Ruchu Światło-Życie od 1976 roku, obecnie 

w kręgu Domowego Kościoła. Parafialny koordynator 

zespołu ds. Synodu o synodalności, wolontariusz para-

fialnych zbiórek Caritas na pomoc potrzebującym, go-

spodarz otwartego ogrodu Chwalcie łąki umajone przy 

kapliczce poświęconej Królowej Ognisk Rodzinnych. 

Zaangażowany społecznie, m.in. honorowy krwio-

dawca odznaczony odznaką Zasłużony dla zdrowia na-

rodu, inicjator i współorganizator akcji krwiodawstwa  

w parafii (akcja trwa już od 1999 roku). Członek ustę-

pującej Rady Parafialnej. 



Kandydaci do Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
według kolejności alfabetycznej 

 

Dariusz Lańczyk (56 lat) 

 

Zamieszkały w Józefowie i obecny w 

życiu tutejszej parafii od 2010 roku. 

Żonaty, ojciec czworga dzieci. Z za-

wodu lekarz. 

Należy do Grupy Ojców spotykających 

się przy parafii. 

Sercem bliski Tradycji Katolickiej. Sympatyk wspólnoty 

Wojownicy Maryi. Orędownik intronizacji Jezusa Chry-

stusa na Króla Polski. 

Maksyma: Lex orandi, lex credendi. 

 

 

 

Agnieszka Potocka (51 lat) 

 

W Józefowie mieszka od 2011 roku. Pra-

cuje zawodowo jako architekt wnętrz, 

jednocześnie od 12 lat wspiera troje 

swoich dzieci w edukacji domowej. 

Działała w Fundacji Razem w Dojrzałość. Uczestniczyła 

w pracach parafialnego Zespołu Synodalnego. Od lat 

organizuje również charytatywne transporty z pomocą 

dla ubogich i potrzebujących na Podlasiu. Aktywnie 

uczestniczy w życiu religijnym parafii, m.in. współorga-

nizuje adoracje Najświętszego Sakramentu, a także 

spotkania, wykłady i wspólnotowe wyjazdy. Jak mówi: 

Bliska memu sercu jest łacińska Msza Święta. 
 

 

 

 

 Elżbieta Rutka-Wierzejska  
 

 

Mieszka przy ul. Polnej, w parafii od 

12 lat. Żona, mama Asi, Małgosi i Klary.  

Na co dzień pracuje z młodzieżą reali-

zując programy z zakresu edukacji eko-

nomicznej i doradztwa zawodowego. Stoi na czele Fun-

dacji Centrum zdrowia i rehabilitacji. Należy do para-

fialnego Koła Żywego Różańca. Ostatnio zaangażowana 

w działania parafialnego Zespołu Synodalnego. 
 

 

 

 

Bogdan Siwek (63 lata) 

 

Mieszka przy ul. Nowej. W parafii od 

urodzenia. Żonaty (jego żona Elżbieta 

jest pielęgniarką w Przychodni Miejskiej 

w Józefowie). Ma syna - Kamila.   

Pracuje jako kurier. Jako chrześcijanin 

i człowiek wierzący, identyfikuje się ze swoją religią. 

Jak napisał: Staram się wprowadzać swą wiarę w życie, 

poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej i nabożeń-

stwach własną postawą dawać jej świadectwo, tak, aby 

moja religijność była widoczna w życiu codziennym. 
 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Stępkowski (48 lat) 

 

Mieszka przy ul. Powstańców War-

szawy, w tutejszej parafii od 2010 roku. 

Żonaty, ojciec czworga dzieci. Pracuje 

jako nauczyciel akademicki oraz sędzia. 

Moderuje męską różę różańcową 

św. Andrzeja Boboli. Związany ze środowiskiem przy-

wiązanym do tradycyjnej liturgii rzymskiej. 
 

 

Aleksandra Sulej 
 

Mieszka w naszej parafii od osiemnastu 

lat. Żona Tomasza, mama Marysi, Gabi, 

Weroniki, Tadzika i Stefci. Razem z mę-

żem należy do Domowego Kościoła. 

Bliska jej sercu jest tematyka relacji 

i komunikacji. Od wielu lat prowadzi w parafii wraz 

z mężem kursy przedmałżeńskie. Stworzyła gry wspie-

rające relacje rodzinne: PYTAKI, GRA WSTĘPNA i Inte-

GRAcja.  

 

 

Tomasz Karol Wiśniewski 

(49 lat) 

 

W Józefowie od 2009 roku. Mieszka 

przy ul. Małej. Żonaty, ma dwoje dzieci. 

Z wykształcenia ekonomista, pracuje 

jako nauczyciel akademicki. 

W latach 2011-2018 był stałym współpracownikiem ga-

zetki parafialnej Nasz Józefów. W 2016 roku był wraz 

ze swoją rodziną zaangażowany w organizację Świato-

wych Dni Młodzieży w parafii. Bierze aktywny udział 

w inicjatywach organizowanych przez diecezję i para-

fię, m.in. w ostatnim czasie – w konsultacjach synodal-

nych. 
 

 

 

Małgorzata Żywek (63 lata) 

 

Od urodzenia mieszka przy ul. Lelewela, 

od zawsze mocno związana z parafią.  

Od 39 lat w związku małżeńskim z Bog-

danem (byłym organistą w parafii), ma 

dwóch synów i czterech wnuków.  

Przez 27 lat pracowała w SP nr 1 w Józefowie, w tym 

15 lat na stanowisku dyrektora. Obecnie pracuje jako 

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, poza Józefo-

wem.  

Od 1976 r. związana z Ruchem Światło-Życie przez for-

mację młodzieży, potem dorosłych w Domowym Ko-

ściele. W latach osiemdziesiątych XX wieku była ani-

matorką grup młodzieżowych oraz osobą odpowie-

dzialną za wspólnotę oazową w Józefowie.  

Obecnie zaangażowana w działalność charytatywną 

w Parafialnym Zespole Caritas (pełni funkcję prezesa). 

Członek ustępującej Rady Parafialnej. 

 

 


