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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Czy Ty jesteś Królem żydow-
skim? (por. J 18, 33b - 37). To nie 
było tylko retoryczne pytanie na-
miestnika cesarskiego w Jerozo-
limie - Piłata. Tymczasem Chrys-
tusowi chodziło o zupełnie inne 
królestwo: o Królestwo prawdy i 
życia, sprawiedliwości, miłości i 
pokoju; Królestwo, w którym 
spełnią się na zawsze wszystkie 
dobre pragnienia naszych serc. 
Królestwo to, dla wielu stano-
wiące jedynie piękny, choć nie-
realny ideał, dla Chrześcijanina 
jest konkretną rzeczywistością, 
której nadejścia oczekuje. 
     Drogą do tego królestwa jest 
Jezus Chrystus. Ten, który włas-
ną krwią wybawił nas od grze-
chów, zaprasza nas do pójścia 
za sobą drogą wiary, abyśmy ży-
jąc, jak przystoi świętym, mogli 
w pokoju oczekiwać spełnienia 
naszych tęsknot. 

 

JUBILEUSZ SIÓSTR 

 
     W najbliższy piątek, dnia 27 listo-
pada br. Siostry Benedyktynki od 
Nieustającej Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu w Siedlcach (ul. Be-
ma róg Rawicza) będą obchodzić 
50-lecie istnienia swego klasztoru. 
Siostry zapraszają wszystkich na  
uroczystą Mszę św. dziękczynną, która będzie celebrowa-
na w klasztornym kościele o godz. 18-ej. To będzie dobra 
okazja, aby podziękować za ich modlitwę w naszej inten-
cji, za trwanie na adoracji, a także za cierpliwe przygoto-
wanie opłatków, komunikantów i hostii. 
     Wszystkim Siostrom z racji ich Jubileuszu, składamy 
na ręce Matki Przełożonej Klasztoru Siostry M. Scholasty-
ki Wirpszanki najserdeczniejsze życzenia od całej wspól-
noty Parafii i Sanktuarium Św. Józefa.  

„Twoje Słowo jest lampą dla stóp 
moich, światłem na mojej ścieżce”  

Ps. 119,105 
     Dzisiejsza Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata 
przypomina nam, że kończy się 
Stary Rok Liturgiczny, a za ty-
dzień rozpocznie się nowy -
Czas Adwentu. Wraz z nim 
przychodzi okazja do przeży-
wania Mszy św. zwanej Rorata-
mi, starożytnym zwyczajem 
sprawowanej o świcie. Wydział 
Duszpasterstwa Młodzieży, alu-
mni Seminarium oraz Akademi-
cka Grupa Ewangelizacyjna 
przygotowali program 4 adwen-
towych spotkań dla wszystkich 
młodych  katolików w naszych  
parafiach, zatytułowany „Światło na ścieżce. Roraty 
młodych 2009”. Program został pomyślany w ten spo-
sób, by zaangażować i zaktywizować młodzież zrze-
szoną w KSM, Ruchu Światło-Życie i innych bardziej, 

bądź mniej formalnych wspólnotach, działających w ra-
mach parafii, w szczególności zaś młodych, przygoto-
wujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. 
     W poszukiwaniu nowych, coraz to skuteczniejszych 
form duszpasterstwa młodzieży nie wolno nam zapomi-
nać o tradycyjnych, które - jak uczy doświadczenie - 
odkryte „na nowo” okazują się wartościowe i pociągają-
ce. Do takich bez wątpienia należy wspomniany piękny 
i nie pozbawiony uroku adwentowy zwyczaj „Rorat”, 
które staną się kanwą 4 spotkań w soboty przed 2, 3 
i 4 Niedzielą Adwentu oraz o świcie 24 grudnia. (Sobo-
ta wydaje się do tego dniem najdogodniejszym. Nie ma 
w tym dniu lekcji, a zatem mamy do dyspozycji więcej 
czasu!) Młody człowiek dużą wagę przywiązuje do for-
my, stąd oprawa „roratniej” Liturgii winna być wyjątko-
wa. Gdzie tylko to jest możliwe należy przygotować uro-
czystą asystę udział chóru, bądź scholi. Jako śpiew na 
wejście wskazane jest wykonanie antyfony „Rorate caeli”. 
     Istotnym symbolem „roratnim” jest światło. Uczestni-
cy niosą już z domu do kościoła zapalone lampy lub 
świece. W kościele nie włącza się elektrycznego oś-
wietlenia. Liturgia zatem, rozpoczyna się przy świetle 
przyniesionych z domu świec, aż do hymnu „Chwała 
na wysokości Bogu”. Bardzo wymowna jest długa pro-
cesja wejścia, której uczestnicy od służby liturgicznej 
poczynając, na celebransach kończąc, również niosą 
światło. Taka forma wymaga oczywiście odpowiednie-
go przygotowania i zachęcenia młodych. Być może 
wskazane byłoby, gdyby np. miejscowy oddział KSM 
zorganizował w szkołach specjalną „kampanię informa-
cyjną”. W szkołach i przed kościołem będzie można 
wywiesić plakaty. 
     Program formacyjny tych 4 spotkań koncentruje się 
na głoszeniu zbawczej mocy Pana Jezusa w Kościele 
w kontekście 4 ważnych problemów młodego pokole-
nia. Młodzi będą mogli doświadczyć autentycznego 
światła Chrystusa, w którym zobaczą swoje życie i 
swoje problemy. Czterem spotkaniom patronować bę-
dzie „czworo bohaterów Adwentu”, z którymi będą 
związane cztery tematy: 
1. (sobota przed 2 niedzielą Adwentu) - Prorok Izajasz 
- temat: „Fałszywi prorocy popkultury, a Chrystus - pra-
wdziwy prorok Boży!” Tego dnia zostanie podjęty trud-
ny temat autorytetów współczesnej młodzieży, czyli ko-
go dziś słucha młody człowiek i jakie to ma skutki w je-
go życiu. Tego dnia młodzież otrzyma pierwsze świat-
ło: Tylko Chrystus jest Dobrym Nauczycielem Życia! 
2. (sobota przed 3 niedzielą Adwentu) - Św. Jan Chrzci-
ciel - temat: „Być sobą to być świętym!” (T. Merton). 
Tym razem zostanie podjęty temat powszechnego bez-
krytycznego, ulegania dyktatowi mody oraz życia na 
sposób „trendy”, za wszelką cenę. Czy młodzi żyją dziś 
w maskach? Co to znaczy właściwie być sobą? Drugie 
światło: Tylko Chrystus wyzwala do bycia sobą, czyli 
do życia w prawdzie! 

ciąg dalszy na str. 3 

Tygodn ik  Paraf ia lny 

Numer 47 ( 48 9 )  
22 listopada 2009 r. 

Parafia Św. Józefa 

Siedlce 

Opłata dobrowolna 
Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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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 – 23 listopada 2009 r. 

Wspomnienie Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika oraz Św. Kolumbana, 
Opata, Dn 1,1-6.8-20; Łk 21,1-4 

W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Sławek, z-ca ks. Michał
6.30 1. + Stanisławę Chomka (w 30 dzień), of. Siostry z KŻR 

 2. + Mirosławę Pluta, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 

 2. + Fryderyka Szewczyka (w 11 r.), of. Córka 
 3. Dziękczynna w 3 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej dla niego oraz dla Julii, Da-
niela, Radosława i całej Rodziny, of. Krystyna Soczewka 

17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. + Kazimierza Troć (w 13 r.), of. Rodzina 
 5. + Gabrielę Stelmaszczyk (w 3 r.), Stefanię Głuszczak, Albina i 

Ryszarda, of. Barbara Rosa 
Nieszpory za Zmarłych 

Wtorek – 24 listopada 
Wspomnienie Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, Kapłana i Towarzyszy

Dn 2,31-45; Łk 21,5-11 
6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 

 2. + Stanisława i Janinę Lis, zm. z Rodzin Lisów i Zbieciów, of. Ro-
dzina 

 3. + Kazimierza Kowalewskiego (w 28 r.), Zofię i Waldemara, of. 
Maria Montewka 

17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. Dziękczynna w 4 r. urodzin Filipa, z prośbą o zdrowie, Boże bło-

gosławieństwo i dary Ducha Św., of. Dziadkowie 
 5. + Mieczysława Kaciniela (w 2 r.), of. Jadwiga Kaciniel 
 6. + Piotra Kozioł (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

Nieszpory za Zmarłych 
Środa – 25 listopada 

 Wspomnienie Św. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Zakonnicy 
(Franciszki Siedliskiej) i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Mę-

czennicy, Patronki Pracowników Kolei.  
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Łk 21,12-19 

6.30 1. + Stanisławę (w 14 r.) i Arkadiusza Krasnodębskich, Annę i Wła-
dysława Wasilewskich oraz Jana Zdolińskiego, of. p. Zdolińscy 

 2. + Józefa (w 6 r.), Henryka, Magdalenę, Leokadię, Grzegorza i 
Stefana, of. Alicja Seńko 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 
 2. + Leszka (w 60 dzień), of. Rodzina 
 3. + Stefana (w 25 r.), Stanisławę i Ryszarda Stańczuk oraz Stefana 

Wymiatał Wymiatał, of. Hanna Wymiatał 
17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. + Stanisławę Chomka (w 30 dzień), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 10 r. urodzin Jakuba, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i dary Ducha Św. na dalsze życie, of. Rodzice 
Nieszpory za Zmarłych 

19.30 Neokatechumenalna Celebracja Słowa Bożego 
Czwartek – 26 listopada 

Dn 6,12-28; Łk 21,20-28 
6.30 1. + Stanisławę (w 14 r.), Mariana i Mariannę, of. Halina Wasilewska 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 

 2. + Mieczysława Manulik, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Mieczysława (w 1 r.), of. Żona 

17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 
 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. + Zygmunta Gumińskiego (w 15 r.), of. Żona Danuta 
 5. + Leszka Ługowskiego (w 5 r.), Helenę, Franciszka, Stefana i Sta-

nisławę, of. Jadwiga Ługowska 
 6. + Zmarłych twórców i konserwatorów dzieł sztuki, za pracowników 

służb muzealnych, archiwalnych, konserwatorskich i bibliotekarskich 
z Siedlec i z naszej Diecezji, of. Pracownicy Muzeum Diecezjalnego  

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Wieczór Chwały Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 27 listopada 
Dn 7,2-14; Łk 21,29-33 

6.30 1. + Zuzannę Boruta (w 24 r.), of. p. Borutowie 
 2. + Aleksandrę (w 16 r.), Łucję i Franciszka, of. Irena Olczak 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 
 2. + Sabinę (w r.), Jana, Stanisława, Mariannę, Franciszka i Tade-

usza, of. Elżbieta Dropio 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Moniki, z prośbą o potrzebne łaski 

i opiekę Matki Bożej na dalsze życie, of. Rodzice 
15.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 

Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 18.00
1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. + Włodzimierza (w 4 r.), zm. z Rodzin Ciozdów i Kozaków, of. 

Krystyna Ciozda 
 5. + Józefa Kowalczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM 
19.00 Próba Chóru Lilia 

Sobota – 28 listopada 
Wspomnienie św. oraz NMP Patronki sobotniego dnia. Ostatnia sobota 
przed Adwentem. Zabawy „Andrzejkowe” należy zakończyć dziś przed 

pierwszymi Nieszporami I Niedzieli Adwentu 
Dn 7,15-27; Łk 21,34-36  

6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Andrzeja i Andrzeja, z prośbą o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo dla nich, of. Kręgi Domowego Kościoła 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci 
 2. + Elżbietę Roguską (w 1 r.), of. Siostra 
 3. + Mieczysława (w 3 r.), zm. z Rodziny Ługowskich i Borkowskich, 

of. Dzieci 
 4. + Adama, Krystynę i Barbarę, of. Jadwiga Antoniak 

11.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.30 Modlitwy Wypominkowe za Zmarłych 

Inauguracja Adwentu. Uroczyste błogosławieństwo wieńca Adwentowego 18.00
1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 3. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
 4. + Jerzego (w 3 r.), of. Córka Ilona z Rodziną i Justyna z Rodziną 
 5. W intencjach Czcicieli św. Joanny 

Nabożeństwo ku czci św. Joanny i ucałowanie relikwii 
19.00 KONCERT JUBILEUSZOWY ZESPOŁU „ŚWIATEŁKO” 
19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii 

Pierwsza Niedziela Adwentu - 29 listopada 
Słowo Boże głosi ks. 

Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Jadwigę Zabłocką (w 5 r.), of. p. Pieńkowscy 

 2. + Józefa (w 25 r.) i Annę (w 15 r.) Podniesińskich, of. Dzieci 
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę Parafińczuk, of. Dzieci  

 2. + Męża Stanisława (w 20 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Żona Honorata 

10.00 1. Gregorianka: + Huberta Zająca, of. Mama Anna Zając 
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 2. + Aleksandra, Władysława, Józefa, Wacława, Juliannę, Stefanię 

i Janinę, of. Jadwiga Antoniak 
 3. + Kazimierza, Mariannę i Wacława, of. Żona 

11.30 1. + Wacławę (w 9 r.), Stefana, Julię i Apolonię, of. Córka 
 2. + Mariannę (w 10 r.) i Czesława Nurzyńskich, of. Córka 

12.45 W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Michał, z-ca ks. Paweł 

Liturgia Domowego Kościoła 16.30 
1. Gregorianka: + Stanisławę, of. Rodzina Marciniuków 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2009/2010 
 2. + Janinę i Antoniego Lipińskich (w 10 r. ich śmierci), of. Córka 

Elżbieta 
19.00 Nieszpory za Zmarłych i Adoracja Najświętszego Sakramentu 

„Twoje Słowo jest lampą...” 
ciąg dalszy ze str. 3 

3. (sobota przed 3 niedzielą Adwentu) - Św. Józef - temat: „ Ucieczka 
Józefa, a nasze ucieczki!” Tak, jak św. Józef planował ucieczkę, by 
ratować Jezusa, uciekał przed sytuacją, która wydała mu się za trudna, 
by dalej pozostać tam gdzie był, tak i my nieustannie uciekamy przed 
krzyżem. Tego dnia podejmiemy temat „ucieczek młodych” przed życiem 
i jego trudnościami w bezsens, marazm, lenistwo, agresję, nałogi. 
Szczególnie poruszymy kwestie coraz powszechniejszej plagi upijania 
się nieletnich! Trzecie światło: Chrystus daje siłę do życia bez potrzeby 
ucieczki w krainy autodestrukcji. 
4. (czwartek 24 grudnia) - Matka Boża - temat: „Chrystus - lekarstwem 
na samotność w sieci” Rozważając wydarzenie zgubienia Jezusa przez 
Maryję i Józefa podczas świąt w Jerozolimie, podejmiemy temat zanika-
nia prawdziwych relacji w naszych rodzinach. Ukażemy młodym, że tylko 
w rodzinie można się uczyć prawdziwej miłości, budować prawdziwe 
relacje z innymi w odróżnieniu od sztucznego i bardzo samotnego świata 
wirtualnych znajomości. Czwarte światło: Tylko Chrystus może ci 
pomóc autentycznie otworzyć się na drugiego człowieka!                         
     Powyższe tematy zostały opracowane w dwóch formach: materiałów 
liturgicznych oraz konspektu specjalnego spotkania katechetycznego po 
Mszy św. zwanego „śniadaniem roratnim”. Dla zilustrowania Słowa Bo-
żego przygotowaliśmy propozycję 4 krótkich inscenizacji (pantomimy), 
które w formie bardziej „przyswajalnej” dla obrazkowego pokolenia, uka-
żą istotę każdego z tematów. Zostały one przygotowane przez akademi-
cką grupę ewangelizacyjną z Siedlec, nagrane na wideo a następnie 
skopiowane na płyty, by mogły stanowić instruktaż dla grupy młodych, 
która przygotuje je i osobiście zaprezentuje w parafii w czasie Rorat np. 
przed liturgią. W homilii będzie można do tego nawiązać. 
     Druga cześć spotkania po Eucharystii w domu - to „śniadanie rorat-
nie”. Trzecie spotkanie to włączenie się w dzieło trzeźwości młodych np. 
przez roczną abstynencję w intencji kolegi lub koleżanki wkraczającej na 
drogę uzależnienia, czy też założenie trzeźwościowej księgi młodych itp. 
Czwarte spotkanie: praktyka codziennej modlitwy za najbliższych.  
     Tym wszystkim, którym na sercu leży sprawa formacji młodego poko-
lenia życzę, by zaproponowany program oraz materiały, które niebawem 
dotrą do parafii stały się pomocne w przeżywaniu adwentowego czasu 
Zbawienia i Łaski we wspólnocie parafialnej.  

Z chrześcijańskim pozdrowieniem - Ks. Wojciech Hackiewicz 
 

     „ŻYCIE LUDZKIE JEST ŚWIĘTE” 
Jan Paweł II 

- tak brzmi napis na grobie dzieci utraconych w Siedlcach na cmentarzu 
przy ul. Janowskiej. 
     Każde życie ludzkie jest cenne, jest darem Boga i miłości. Każdy ma 
prawo do pochówku, nawet dziecko, które żyło pod sercem matki 
zaledwie kilka tygodni. Pożegnanie dzieci utraconych, którym z różnych 
przyczyn nie było dane cieszyć się życiem, odbyło się w Siedlcach 20 
października br. Mszy Św. w Katedrze w intencji wszystkich rodziców 
doświadczonych stratą dziecka przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz 
wraz z kapłanami. W homilii Ks. Biskup zwrócił uwagę, że stajemy 
wobec tajemnicy nienarodzonego życia i niezawinionej śmierci. Gdy 
myślimy o dzieciach nienarodzonych, możemy mieć pewność, że one od 

Boga się nie odwróciły i dlatego ich życie jest ukryte w Bogu. Po zakoń-
czeniu Eucharystii dwie trumny z ciałami dzieci utraconych zostały złożo-
ne w grobie na cmentarzu przy ul. Janowskiej. 
    Diakonia życia Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie dziękuje Bo-
gu za ten pochówek. Dziękujemy władzom kościelnym, władzom miasta, 
p. Dyrektor MOPR, wszystkim, którzy czynnie włączyli się w tę inicjatywę 
i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej, a także tym, którzy dojechali 
z Białej Podlaskiej, Łukowa, Garwolina i okolic Siedlec. Dziękujemy 
wszystkim za wspólną modlitwę.  
     Serdecznie dziękujemy także za wcześniejsze (ponad rok) wsparcie 
modlitewne osób, które ofiarowały w tej intencji: Eucharystię, adorację 
Najświętszego Sakramentu, posty, cierpienia, bóle, codzienne obowiązki 
w pracy, w domu, różaniec i inne modlitwy. Dziękujemy chorym kapła-
nom, siostrom Benedyktynkom, osobom świeckim i wszystkim obrońcom 
życia. Niech Bóg błogosławi. 
     Polecamy Panu wszystkie sprawy trudne, abyśmy nie tracili nadziei, 
lecz z wiarą powierzali je Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. 

Diakonia Życia – Siedlce, Wiesława Ziółkowska 
 

DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI 
     Przez cały rok każdego 25-ego dnia miesiąca spotykają się „Obrońcy 
życia” i członkowie „Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego” na 
wspólnej modlitwie ofiarowanej w intencji ratowania życia dzieci nienaro-
dzonych. 25 listopada jest okazją do wspomnienia dzieci, którym nie po-
zwolono się urodzić oraz do modlitwy za ojców i matki, na których ciąży 
grzech aborcji. Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych obroń-
ców życia, zmarłych kapłanów posługujących w służbie życiu, a także 
największych obrońców życia ludzkiego Sług Bożych: Jana Pawła II, Ks. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego, Ks. Jerzego Popiełuszkę i Sł. Bożą Stani-
sławę Leszczyńską – prosząc o rychłe wyniesienie Ich do chwały ołtarzy. 
25 listopada - to także środa - będziemy modlić się przez wstawiennic-
two św. Józefa najlepszego Opiekuna Pana Jezusa i Maryi. Po Mszy św. 
jedna tajemnica Różańca Św. i Nieszpory.  

ADWENTOWY WIENIEC 
     Adwent - modlitewny czas oczekiwania na przyjście Chrystusa, jest 
niezwykle ważnym okresem w budowaniu wspólnoty rodziny chrześcijań-
skiej. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Nasze 
oczekiwanie - to życie w łasce, to trwanie na modlitwie, częsty udział 
w Eucharystii i Mszy Świętej ku czci Matki Bożej, zwanej Roratami. 
     Miejscem adwentowego oczekiwania i przyjmowania w rodzinie przy-
chodzącego Chrystusa jest także nasz dom rodzinny. Jednym z najbar-
dziej wymownych zwyczajów przeżywania Adwentu w rodzinie jest wie-
niec adwentowy. Wykonuje się go z gałązek szlachetnych drzew igla-
stych, takich jak: świerk, jodła, sosna lub liści laurowych. Wieniec można 
nabyć w kwiaciarni, lepiej jednak będzie, gdy wykonamy go sami. Wyko-
nanie jest bardzo proste. Na kole drucianym o średnicy 20-40 cm przy-
mocowujemy zielone gałązki lub liście, a następnie umieszczamy w tak 
wykonanym wieńcu cztery świece. Symbolizują one cztery niedziele ad-
wentowe. Tak przygotowany wieniec może być umieszczony na tacy 
i ustawiony na stole. W pierwszą niedzielę Adwentu zapalamy jedną 
świecę, w drugą - dwie, w trzecią - trzy, a w czwartą - cztery. Świece za-
palamy w czasie modlitwy rodzinnej, małżeńskiej, a także w czasie czy-
tania i rozważania Słowa Bożego – każdego dnia. 
     Symbolika światła w okresie Adwentu jest bardzo ważnym i wymow-
nym znakiem. Wierzymy, że z każdą nowo zapaloną świecą, na nowo 
zapłonie w nas pragnienie przygotowania się na przyjście Chrystusa. 
Wierzymy, że światło przychodzącego Chrystusa będzie coraz jaśniej-
sze, aby na Święta Bożego Narodzenia zajaśniało w każdym małżeń-
stwie i w każdej rodzinie. 
     Od wielu już lat w naszej Parafii przygotowywany jest duży wieniec 
adwentowy (u stóp ołtarza) przez wspólnotę rodzin Domowego Kościoła 
i siostrę Klaudię. W tym roku 28 listopada w sobotni wieczór przed I nie-
dzielą Adwentu odbędzie się obrzęd błogosławieństwa wieńca adwento-
wego i wszystkich wieńców przyniesionych przez naszych parafian. Ser-
decznie zachęcamy do udziału w tym obrzędzie. 
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Bardzo często zatrzymujemy się 

na pragnieniu bycia aniołami raju, 
a nie dokładamy wysiłku, aby być 
uczciwymi ludźmi na tym świecie 

Św. Franciszek Salezy (1740-1791) 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DO BIERZMOWANIA: Dziś spotkanie kandy-
datów do Bierzmowania i ich Rodziców o godzi-
nie 16.00. Po Mszy św. zakończenie spotkania 
uroczystym rozesłaniem i błogosławieństwem. 
KONCERT: Dziś wypada wspomnienie św. 
Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Chó-
rów i Muzyków Kościelnych. Z tej racji po Mszy 
św. o godzinie 18.00 w kościele pw. Bożego 
Ciała będzie Koncert Chórów. 
CELEBRACJA: Celebracja Słowa Bożego 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza 
będzie jutro w Katedrze o g. 19.00. 
DIABETYCY: Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków, Oddział Miejsko-Powiatowy w Siedlcach 
zaprasza chorych na cukrzycę z ich rodzinami 
we wtorek (24.11) o godz. 16.00 na wykład dr 
Stanisława Pawełczaka do sali Urzędu Miasta 
Skwer Niepodległości 2. 
KOLEJARZE: W środę (25.11) Kościół wspo-
mina Św. Katarzynę Aleksandryjską, Dziewicę 
i Męczennicę. W tym dniu modlimy się za Pra-
cowników Kolei. 
ŚW. JOANNA: Sobota to także dzień, w któ-
rym modlimy się przez wstawiennictwo św. Jo-
anny Beretty Molla. O 18.00 będzie Msza Św. 
w intencjach czcicieli św. Joanny - składanych 
na kartkach do skarbony. Po Mszy Św. modlit-
wa i ucałowanie relikwii. 

WIECZÓR CHWAŁY 
„..My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej…” 

 

     Tak, Panie! Pragniemy wię-
cej Ciebie, więcej Twojej łaski, 
dlatego przez cały miesiąc z 
radosnym utęsknieniem ocze-
kujemy na kolejny WIECZÓR 
CHWAŁY. 

     To już za 4 dni, w czwartek 26 listopada, od 
godz. 19.00 w sali wielofunkcyjnej KLO przy 
Sanktuarium św. Józefa będziemy doświadczać 
Twojej obecności. Wierzymy, że Chrystus 
będzie obecny pośród nas i nam błogosławił, a 
serca nasze wypełni Jego Miłość. Czy można 
wyobrazić sobie wspanialszą przygodę w 
ziemskiej pielgrzymce do domu Ojca? Dlatego 
pragniemy, aby jak najwięcej naszych Sióstr i 
Braci razem z nami przeżywało tę radość. 
Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich na 
to spotkanie. 

Akademicka Grupa Ewangelizacyjna  
„WOLNEGO LUDU ŚPIEW” 

 

Juliusz Słowacki 
     Podlaski Społecz-
ny Komitet Obchodów 
Świąt Narodowych 
zaprasza    Siedleckie  

chóry, schole, zespoły wokalne oraz muzyków 

kościelnych na Uroczystości wieńczące obcho-
dy 91 r. odzyskania niepodległości, dziś w świę-
to patronki muzyki kościelnej św. Cecylii, na 
godz. 18.00, do kościoła p.w. Bożego Ciała. 
O godz. 18.00 będzie Msza św. pod przewodni-
ctwem Ks. Biskupa Ordynariusza z udziałem 
chórów siedleckich parafii. Chóry przygotowały 
wspólny śpiew pieśni: „Kto się w opiekę”, 
„O Panie Tyś moim pasterzem”, „Zbliżam się w 
pokorze”, „Śpiewaj, śpiewaj sercem całym”, 
„Boże coś Polskę”. 
     Po Mszy św. ok. godz. 19.15 będzie koncert 
wieńczący obchody Święta Niepodległości. Usły-
szymy: Antonio Vivaldiego - „Gloria” i Georg Frie-
drich Händel - „Alleluja” z oratorium “Mesjasz”, w 
wykonaniu Chóru parafii Bożego Ciała, Chóru 
Miasta Siedlce, Izabelli Jaszczułt - Krasze-
wskiej - sopran, Justyny Kowynia - Rymanow-
ska - mezzosopran oraz Orkiestry symfonicznej 
Filharmonii Świętokrzyskiej. Wszystkim dyryguje 
Mariusz Orzełowski. Po koncercie ok. godz. 
20.15 przewidziana jest agapa dla wszystkich 
gości, chórów, orkiestry. 
 

RADOSNY JUBILEUSZ 
     Narodziny to bardzo 
radosne wydarzenie. 
Już w starożytności 
świętowano dzień przyj-
ścia na świat króla lub 
władcy. W naszej trady-
cji również świętuje się 
rocznicę urodzin osób 
lub  powołania  do  życia  
instytucji, czy wspólnot. Przed 10-ciu laty, we 
wrześniu 1999 r., w naszej Parafii powstał dzie-
cięco-młodzieżowy zespół muzyczny o wdzięcz-
nej nazwie „Światełko”. Jego założycielem i po-
mysłodawcą był ks. Stanisław Szymuś, człowiek 
o wielkim charyzmacie i zamiłowaniu do muzyki.  
     Celem Zespołu od początku było wychowy-
wanie, przygotowanie do świadomego przeżywa-
nia Liturgii, szerzenie kultury muzycznej wśród 
dzieci i młodzieży oraz ewangelizacja poprzez 
śpiew, połączona z uwielbieniem Boga. Wiele 
wydarzeń pokazało jak bardzo potrzebna jest 
w rzeczywistości parafialnej taka forma działal-
ności. W bieżącym roku szkolnym chcemy świę-
tować nasz Jubileusz. To pierwsza „okrągła” ro-
cznica, która nie może przeminąć bez echa. Dla-
tego też powstała idea organizacji KONCERTU 
JUBILEUSZOWEGO, który odbędzie się w na-
szym Sanktuarium w sobotę 28 listopada br. 
o godz. 19.00. Zapraszamy do wzięcia udziału 
w tym wydarzeniu muzycznym wszystkie osoby, 
które kiedykolwiek śpiewały i obecnie śpiewają 
w Zespole „Światełko” oraz Rodziców, Rodzeńst-
wo, Krewnych, Przyjaciół i Sympatyków Zespołu, 
a także wszystkich Parafian. Niech ten koncert 
stanie się naszym wspólnym świętem! 
     W związku z rocznicą przygotowaliśmy rów-
nież dla Państwa pamiątkowy KALENDARZ JU-
BILEUSZOWY 2010, w którym przy pomocy fo-
tografii staraliśmy się streścić dziesięcioletnią hi-
storię „Światełka”. To wspaniała pamiątka i świet-
ny prezent dla najbliższych. Kalendarze można 
nabyć w zakrystii parafialnej lub po koncercie, a 

dochód z jego sprzedaży jest „cegiełką”, przez-
naczoną na śródroczną działalność Zespołu i or-
ganizację Letnich Warsztatów Muzycznych. 

ks. Paweł Broński 
 

 
SAMOCHÓD ZA MAŁY, 

CZY KTOŚ TU JEST ZA DUŻY? 

  
KURZ: Nauczycielka do dyżurnego w klasie: 
- Dlaczego na globusie jest tyle kurzu? 
- Bo akurat dotknęła pani Sahary. 
REKORDY: 
1. Pecha: Przebić głową mur... i natrafić na drugi. 
2. Głodu: Zjeść wszystkie rozumy. 
3. Ciemnoty: Nie dostrzec kaganka oświaty. 
4. Głupoty: Kupić portfel za ostatnie pieniądze. 
5. Niemożliwości: Tak połaskotać żarówkę, 
aby pracownicy elektrowni się śmiali. 
6. Paniki: Założyć przed atakiem wojskowy 
hełm na lewą stronę. 
7. Roztargnienia: Zgubić się w tłumie i przeka-
zać policji swój rysopis. 
8. Sadyzmu: Przestraszyć strusia na betonie, 
by nie mógł wetknąć głowy w piasek. 
KURS ŚMIECHU W PYTANIACH: 
- W co ubierał się Ravel? - W bolero. 
- Co robi bednarz, gdy rozmowa się nie klei? -
Zaczyna z innej beczki. 
- Jak wygląda elegancki jeż? - Jak spod igły. 
- Co robi zaatakowany kucharz? - Wzywa posiłki. 
- Jaka jest różnica między zwykłym zającem 
a latającym? - Latający ma na plecach orła. 
CENNIK: 
- Jaka jest różnica między wczasami w górach 
a nad morzem? 
- W górach ceny są wysokie, a nad morzem 
słone. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6320223 

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

Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce 
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120 

Materiały przygotowali: 
ks. Paweł Broński, ks. Henryk Drozd, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Michał Mościcki, 
s. Klaudia Pasicz 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 
Kancelaria parafialna czynna 

w dni powszednie od 16.00 do 17.30  
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