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MYŚL TYGODNIA 

 
    Tłumy pytały Św. Jana Chrzci-
ciela: „Cóż więc mamy czynić?” 
(Łk 3,10-18). 
     „Pan jest blisko” nie tylko 
dlatego, że na horyzoncie widać 
już Boże Narodzenie. Pan jest 
blisko każdego dnia. Jest blisko, 
ponieważ uczestniczymy w Eu-
charystii. Jest blisko, bo obok 
nas jest bliźni. A więc „co mamy 
czynić?” - z takim pytaniem 
zwracamy się do Jana Chrzcicie-
la. A on odpowiada niezwykle 
prosto i daje nam do zrozumie-
nia, że mamy być tam, gdzie jes-
teśmy. Mamy wykonywać uczci-
wie wszystkie obowiązki, porzu-
cić to, co w naszym życiu złe, 
i ufać Bogu. On sam nas znaj-
dzie. Spotkamy Go w naszej co-
dzienności. 

 

  

ZAKOCHAĆ SIĘ W BOGU 
     Pierwsza niedziela Adwentu, 29 listopada, otworzy-
ła nowy cykl duszpasterski. W haśle na rok 2009/2010 
pojawia się słowo „Miłość” pisane dużą literą. „Chcemy 
przez to zwrócić uwagę, że nie idzie tu o każdy rodzaj 
miłości, ale o tę pochodzącą „z góry”, ze źródła, jakim 
jest Trójca Przenajświętsza” - wyjaśnia Ks. Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpas-
terstwa Konferencji Episkopatu Polski. 

 

    W tym kontek-
ście warto pow-
rócić do pierw-
szej encykliki 
Benedykta XVI 
„Deus Caritas 
est” (Bóg jest 
Miłością). „Uwie-
rzyliśmy miłości 
Boga - tak może 
chrześcijanin 
wyrazić podsta-
wową opcję 
swego życia. 
U początku by-
cia chrześcijani-
nem nie ma de-
cyzji      etycznej  

czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wy-
darzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspek-
tywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” – 
pisał w niej Benedykt XVI. We wprowadzeniu do ency-
kliki Papież podkreślił, że zależy mu na tym, by „pobu-
dzić świat do nowej, czynnej gorliwości w dawaniu od-
powiedzi na Bożą miłość”.  
     Takie też jest według naszego Episkopatu kluczowe 
zadanie dla Kościoła w Polsce. „Myślimy, że gotowość 
dzielenia się wiarą winna być poprzedzona długim ok-
resem formacji, prowadzącym do osobistej relacji z Bo-
giem. Tymczasem ksiądz Franciszek Blachnicki mówił 
przed laty, że „każdy chrześcijanin musi umieć dawać 
świadectwo o Chrystusie, o swoim spotkaniu z Nim”. 
„Jest to podstawowy element życia chrześcijańskiego, 
a nie etap doskonałości” - mówi ks. dr Szymon Stułko-
wski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski. 
     Tegoroczny program wskazuje na Eucharystię jako 
„szkołę Bożej miłości” i zachęca wiernych do entuzjaz-
mu i zaangażowania się w dzieło przekazu wiary mło-
dym pokoleniom. Jednym z zadań jest włączenie się 
świeckich w prowadzenie małych grup katechetycz-
nych w parafii.  
     Chrześcijanie mają też szczególne zadania nie tylko 
wobec wierzących, ale również wobec niewierzących 
i tych, którzy się pogubili. „Będąc Kościołem Jezusa 
Chrystusa mamy iść pełni nadziei w świat, w którym 
żyjemy, znając jego troski, smutki i cierpienia, by świa-

dectwem dawanym Bogu, który jest Miłością, czynić 
świat bardziej ludzkim i bardziej Bożym” - tłumaczy ks. 
Stułkowski. 
     Rozwijanie wolontariatu, tworzenie i ożywianie Pa-
rafialnych Zespołów Caritas, uaktywnienie duszpaster-
stwa rodzin i wspieranie ośrodków pomocy osobom 
uzależnionym, a także budzenie obywatelskiego poten-
cjału parafii i ukazywanie miejsca katolika w polityce to 
niektóre z zadań, jakie wymienia program duszpasters-
ki. Pomocą w jego realizacji i wskazaniem jak budować 
sprawiedliwy i solidarny świat jest kolejna encyklika 
papieska „Caritas in veritate” (Miłość w prawdzie).  
     Program duszpasterski „Bądźmy świadkami Miłości” 
kończy pięcioletni cykl działań pastoralnych skoncen-
trowanych na myśli przewodniej: „Kościół niosący 
Ewangelię nadziei”, realizowany od 2006 roku. W kolej-
nych latach ukierunkowywał on pracę duszpasterską 
na posługę ubogim („Przywracajmy nadzieję ubogim”), 
odkrywanie powołań („Przypatrzmy się powołaniu na-
szemu”), stawanie się uczniami Chrystusa („Bądźmy 
uczniami Chrystusa”) i troskę o życie, w różnych jego 
wymiarach i na wszystkich etapach jego rozwoju 
(„Otoczmy troską życie”). 
RZUĆ PALENIE NA ŚWIĘTA! 

 
     Święta Bożego Narodzenia to dobry moment, żeby 
pozbyć się nawyków, które przeszkadzają nie tylko 
nam, ale także naszym bliskim. Przyłączając się do ak-
cji Publicznego Rzucania Palenia na blogu wypalony.pl 
możesz pokonać swoje słabości. Gdy w Dniu Wigilij-
nym na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka, jest to 
znak na wzajemne obdarowywanie się prezentami, na 
cześć Nowonarodzonego Dziecięcia Jezus. Przyłącza-
jąc się do akcji Publicznego Rzucania Palenia na blogu 
wypalony.pl sprawisz, że nadchodzące Święta mogą 
być inne niż zawsze, ponieważ sprawiając prezent 
swojej rodzinie i sobie - przez odzyskanie pełnej wrażli-
wości na smaki i zapachy ze świątecznego sto-
łu - pomożesz też innym. 
     W ramach naszej akcji Publicznego Rzucania 
Palenia chcemy pomóc zerwać z nałogiem palenia. 
Internauci, którzy zarejestrują się na blogu wypalony.pl, 
mają możliwość walki z nałogiem, a dodatkowo poma-
gają innym. O szczegółach dowiesz się na wyżej poda-
nej stronie. 

Tygodn ik  Paraf ia lny 

Numer 50 ( 49 2 )  
13 grudnia 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 – 14 grudnia 2009 r. 

Początek Kwartalnych Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (2). 
Wspomnienie św. Jana od Krzyża; 
Lb 24, 2-7.15-17a; Mt 21, 23-27 

W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Sławek, z-ca ks. Michał
6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka 

 2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego, of. Żona 
 3. + Wiesławę i Eugeniusza Frankowskich, of. Pelagia Frankowska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (zel. Maryla Wrona) 
Msza Św. Roratna 18.00 
1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława 

 2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina 
 3.+ Annę i Franciszka Mikiciuków, zm. Rodziców i Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Zdzisława Mikiciuk 
 4. + Antoniego, zm. z Rodzin Kalickich i Kobylińskich, of. Janina Ka-

licka 
 5. Dziękczynna 26 r. urodzin syna Pawła z prośbą o błogosławień-

stwo Boże, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz dary Ducha św. na 
dalsze lata życia of. Rodzice 

Wtorek – 15 grudnia 
Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (3) 

So 3, 1-2.9-13; Mt 21, 28-32 
6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina 

 2. + Józefa, Leokadię, Wojciecha, Władysławę, Tomasza, Tadeusza 
i Sabinę, of. p. Olichwiruk 

7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka 
 2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego, of. Żona 
 3. + Jana i Eleonorę Pyziołków oraz zm. Rodzeństwo, of. Syn 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (zel. Maryla Wrona) 
18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława 

 2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina 
 3. + Jana-Rudolfa Głuchowskiego, of. Córka Alina Gadomska 
 4. + Adelę (w 21 r.), Józefa, Teklę i Jana zm. z Rodzin Korycińskich 

i Wojewódzkich, of. Zdzisława Trębicka 
Środa – 16 grudnia 

 Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (4) 
Dzień modlitw o beatyfikację Jana Pawła II;  

Iz 45, 6b-8.18.21b-25; Łk 7, 18b-23 
Msza Św. Roratna 6.30 
1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Szymona, z prośbą o Boże Błogosła-
wieństwo i dary Ducha Św. na całe życie, of. Rodzice  

7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka 
 2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego, of. Żona 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (zel. Maryla Wrona) 
18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława 

 2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina 
 3. + Wacława, Jana, Sewerynę, Filomena i Zofię, of. Tadeusz Sroka 
 4. + Anielę Gadomską, Józefa, Mariana i Jana, of. Córka  
 5. Dziękczynna z racji urodzin Braci Piotra i Pawła, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla nich na dalsze lata, of. Siostra 
Nabożeństwo do św. Józefa 

19.30 Neokatechumenalna Celebracja Słowa Bożego 
Czwartek – 17 grudnia 

Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (5), Początek dni bez-
pośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego (17-

24.XII)  
Rdz 49, 2.8-10; Mt 1, 18-24 

6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina 
 2. + Jadwigę Ilczuk (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pawła, z prośbą o Boże Błogosławie-

ństwo, opiekę św. Józefa i Matki Bożej na dalsze życie, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka 

 2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego, of. Żona 
 

 3. + Kazimierę, Henryka, Władysława i Stefanię, of. Zofia Frankow-
ska 

 4. + Zbigniewa (w 35 r.) of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (zel. Maryla Wrona) 
18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława 

 2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina 
 3. + Bolesława Piekarta (w 1 r.) oraz zm. z Rodzin Piekartów i Wa-

kułów, of. p. Halina 
 4. +  Zbigniewa, Aleksandra, Janinę, Zdzisława i Józefa, zm. z Ro-

dziny oraz ks. Antoniego Soszyńskiego, of. Helena Świniarska  
 5. + Franciszka Mikołajczuka (w 25 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Marian Mikołajczuk 
Nabożeństwo NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 
Piątek – 18 grudnia 

Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (6); Dni bezpośred-
niego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego (17-24.XII)  

Jr 23, 5-8; Mt 1, 18-24 
6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina 

 2. + Janinę Szkopek (w 3 r.) of. Siostrzenica  
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka 

 2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego, of. Żona 
 3. + Gabrielę Grzebisz (w 10 r.) of. Siostra 
 4. + Alfredę Łagodzin (w 11 r.), Krystynę i Czesława oraz zm. z Ro-

dziny, of. Marlena i Michał  
15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (zel. Maryla Wrona) 

Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 18.00
1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława 

 2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina 
 3. + Eugeniusza (w 22 r.), Janinę, Mariana i Lucjana, of. Rodzina  
 4. + Jadwigę (w 5 r.) zm. z Rodzin Łastowieckich, Skolimowskich, 

Tomaszewskich i Tarasiuków, of. Stanisława Łastowiecka 
 5. W intencjach Czcicieli Bożego Miłosierdzia, of. Wspólnota Miło-

sierdzia Bożego 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

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

Sobota – 19 grudnia 
Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin (7), Dni bezpośrednie-

go przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego (17-24.XII); 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia;  

Sdz 13, 2-7.24-25a; Łk 1, 5-25 
Msza Św. Roratna 6.30
1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina 
2 + Dariusza Ratomskiego (z racji dnia imienin), of. Matka Chrzestna  
3. Dziękczynna z okazji urodzin i imienin Ewy i Dariusza, z prośba o 
zdrowie i wszelkie łaski Boże dla nich i dla ich Rodzin, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka 
 2. + Alfredę (w 11 r.) Krystynę i Czesława, of. Rodzina  
 3. + Dariusza (z racji dnia imienin), of. Rodzice  
 4. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego, of. Żona 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (zel. Maryla Wrona) 
18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława 

 2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina 
 3. + Ryszarda Stańczuka (w 17 r.), zm. Rodziców oraz zm. z Rodzin 

Lechów i Stańczuków, of. Amelia Stańczuk 
 4. + Stefanię, Ludwika i zm. z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Kanie-

wska 
 5. Dziękczynna w dniu imienin Dariusza, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i dla jego Ro-
dziny, of. p. Pawlik  

19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii  
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Niedziela Zwykła - 20 grudnia, Dni bezpośredniego przygotowania 

do uroczystości Narodzenia Pańskiego (17-24.XII) 
Mi 5, 1-4a; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 39-45, Słowo Boże głosi ks. Jarosław Sutryk 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina 

 2. + Eugeniusza Frankowskiego (w 7 r.), of. Pelagia Frankowska 
 3. + Annę Grabelską (w 3 r.) of. Syn Cezary z Rodziną 

8.30 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka 
 2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego, of. Żona 
 3. + Zygmunta (w r.) i Mariannę zm. z Rodziny Pilichów, of. Jadwiga 

Machała 
10.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława 

 2. + Wacława Stanisławowskiego (w 10 r.), of. Rodzina  
 3. Dziękczynna w r. urodzin zięcia Rafała z prośbą o zdrowie o po-

trzebne łaski na dalsze życie, of. Teściowie 
11.30 1. + Mariannę Rozbicką (w 5 r.), of. Teresa Rozbicka 

 2. + Alfredę (w 11 r.) i Krystynę Łagodzin, of. p. Nowińscy  
Diecezjalna Pielgrzymka Niepełnosprawnych 12.45 
1. W intencjach Pielgrzymów 

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

Liturgia Domowego Kościoła 16.30 
1. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina 

18.00 1. + Hieronima Biaduń (w 9 r.) of. Ewa Wakuła  
 2. Dziękczynna w 18 r. ur. Natalii Naumiuk z prośbą o potrzebne ła-

ski i dary Ducha Św. na dalsze życie, of. Rodzice 
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

PREZYDENCKIE GRATULACJE 
     28 listopada br. rozpoczęły się obchody Jubileuszu X-lecia 
istnienia naszego Zespołu „Światełko”. Wśród wielu ciepłych słów 
i życzeń, dzieci nasze otrzymały gratulacje od Prezydenta Miasta 
Siedlce. Oto ich treść: 
Wielebny ks. kan. Henryk Drozd Proboszcz Parafii św. Józefa w Siedlcach, 

Czcigodny ks. Paweł Broński - Dyrektor Artystyczny,  
Szanowni Państwo Śpiewacy, Kadra, Rodziny 

i Przyjaciele Śpiewaków Zespołu Muzycznego „Światełko”. 
     W tym uroczystym i szczególnym dniu, w imie-
niu Samorządu Miasta Siedlce, jak również miesz-
kańców Siedlec, spośród których tak wielu z ogro-
mną przyjemnością i zachwytem uczestniczy we 
wspaniałych koncertach, organizowanych przez Zes-
pół Muzyczny „Światełko”, mam zaszczyt złożyć 
podziękowania i gratulacje z racji Jubileuszu 10-lecia 
istnienia Zespołu. Składam wyrazy najwyższego  
uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do Jego powstania i rozwoju. 
     Zespół Muzyczny „Światełko” jest wspaniałą propozycją dla dzieci 
i młodzieży oraz świetną alternatywą dla wszelkich zagrożeń, czyhających 
dziś na młodego człowieka. Praca w nim ukształtowała już wielu młodych lu-
dzi, rozwinęła znakomite talenty oraz ukierunkowała wzorce postępowania 
na całe młodzieńcze i dojrzałe życie. Dzisiaj z całą pewnością można powie-
dzieć, że „Światełko” jest wspaniałym i przede wszystkim radosnym świateł-
kiem-iskiereczką nie tylko Parafii św. Józefa w Siedlcach, ale również na-
szego Miasta. 
     Bogu Najwyższemu składam dziękczynienie za Waszą pasję, za wszyst-
kich śpiewaków i opiekunów Zespołu oraz za wyrozumiałość Waszych Ro-
dziców, Wychowawców i Nauczycieli. Niech miłość do muzyki i śpiewu zaw-
sze idzie w parze ze zdrowiem, miłością do Boga, dobrem i szacunkiem do 
drugiego człowieka. 

Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski 
Siedlce, dnia 28 listopada 2009 r. 

ŻYWY RÓŻANIEC BŁ. KAROLINY 
     W tym roku przypada 111 rocznica urodzin Bł. Karoliny Kózkówny. Bł. 
Karolina jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które wystą-
piło z inicjatywą Żywego Różańca bł. Karoliny. 
     Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji siedleckiej Ilona 
Trojnar powiedziała: „Chcieliśmy podjąć dzieło modlitewne na skalę ogólno-
polską. Dzisiaj młodemu człowiekowi potrzeba naprawdę dużo modlitwy. W 
świecie, w którym boryka się z trudnościami dnia powszedniego i pokusami, 

trudno jest dawać świadectwo wartości chrześcijańskich. W Żywy Różaniec 
Bł. Karoliny włączyli się członkowie sponad 50 miejscowości, nie tylko z Pol-
ski ale i spoza granic. Z każdym dniem powiększa się grono wchodzących w 
tę inicjatywę. Myślę, że będzie to dobre dzieło na przyszłość. Ta moc mo-
dlitwy jest ogromna”. 
     Inicjatywa rozpoczęła się 1 października br. Zmiana tajemnic odbywa się 
10 dnia każdego miesiąca. Do odmawiania Różańca można włączyć się re-
jestrując na stronie www.rozanieckaroliny.ksm.org.pl 

JUBILEUSZ NASZEJ DIECEZJI 

 

     W naszej Diecezji trwają spotkania, których ce-
lem jest podjęcie pracy formacyjnej, przygotowują-
cej do świętowania Jubileuszu 200-lecia istnienia 
Diecezji Siedleckiej. Praca ta, połączona ze słu-
chaniem Słowa Bożego oraz refleksją nad rzeczy-
wistym stanem Diecezjalnego Kościoła ma przypo-
minać, że Kapłan to świadek wiary, który wskazuje 

drogę do Jezusa Chrystusa i wzywa do nawrócenia. To wzywanie do nawró-
cenia zawsze kosztuje. Jest drogą pod prąd. Siła uzdalniająca nas do ciągłe-
go nawracania się wypływa z sakramentu Chrztu Św. Dlatego cały wysiłek 
formacyjny przygotowujący do Jubileuszu powinien mieć fundament chrzcielny. 
     Jubileusz 200-lecia nasza Diecezja będzie obchodzić 18 listopada 2018 roku.  

W PARAFII I W DIECEZJI 
SŁUŻBA ZDROWIA: Spotkanie Duszpasterstwa Pracowników Służby 
Zdrowia odbędzie się dziś (13 grudnia) w kościele p.w. Ducha Św. O godz. 
16.00 w sali domu parafialnego spotkanie formacyjne, a o 18.00 Msza Św. w 
kościele. 
NIEUSTAJĄCY: Wspólnota Różańca Nieustającego zaprasza na mo-
dlitwę Różańcową w czwartek (17.XII) o godzinie 17.30. 
NIEPEŁNOSPRAWNI: W przyszłą niedzielę (20 grudnia br.) przybywa 
do naszego Sanktuarium Diecezjalna Pielgrzymka Niepełnosprawnych. Nasi 
Goście spotkają się na Mszy Św. o  godz. 12.45, a potem na wspólnotowym 
opłatku. Organizatorem Pielgrzymki jest Ks. Jarosław Grzelak, diecezjalny 
Duszpasterz Niepełnosprawnych. 
NOWI PARAFIANIE: Z radością witamy w naszej Parafii nowych Para-
fian, którzy zasiedlają blok przy ul. Granicznej 25 i Nowy Świat 1 i 2. Ponie-
waż ustalany jest terminarz Wizyty Duszpasterskiej, dlatego serdecznie pro-
simy o informację, które mieszkania możemy odwiedzić i pobłogosławić. 
WIECZÓR CHWAŁY: „PRZYJDŹ, PANIE JEZU” z głębi naszych serc 
wołaliśmy na poprzednim WIECZORZE CHWAŁY. W czwartek 17 grudnia 
znów zbierzemy się jak najliczniej o godz. 19.00 w sali KLO, przy naszym 
Sanktuarium, aby wielbiąc i wysławiając Boga trwać w oczekiwaniu na przyj-
ście naszego Zbawiciela, który już się zbliża. Będziemy adorować Go w Naj-
świętszym Sakramencie, zapewniać o naszej miłości i dziękować za otrzy-
mane łaski. Zachęcamy wszystkich, do których dotrze ta wiadomość, aby 
przyłączyli się do nas. Jezus oczekuje i przyjmie z radością i miłością każdą 
Siostrę i każdego Brata, gdyż dla wszystkich przygotował obfite dary i łaski. 
To jest wspaniała obietnica! 
I KOMUNIA ŚW.: W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się ko-
lejne spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia 
I Komunii Św. Temat katechezy: „Przyjdź, Panie Jezu!” Prosimy dzieci 
o przyniesienie lampionów. 
BIERZMOWANIE: Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania będzie w 
przyszłą niedzielę (20.12) o godzinie 16.00. 
ZESPÓŁ CARITAS DZIĘKUJE: Pragniemy już podziękować za zło-
żone ofiary i wzięcia udziału w akcji Rodzina Rodzinie. W ubiegłym tygodniu 
ofiary złożyli: Bezimienna 200 zł; Koło Żywego Różańca nr 4 100 zł i of. 
Bezimienna 900 zł. 
     Cztery Rodziny wybrały naszych Podopiecznych, którym przygotują paczki 
świąteczne. Również dziękujemy wszystkim którzy złożyli ofiary do skarbonki 
przy figurce św. Antoniego, nabyli świece i karty świąteczne. 
    Bardzo prosimy wszystkich parafian by wspierali naszą działalność, skła-
dali ofiary pieniężne, żywność lub wybrali rodzinę której zorganizują paczkę 
świąteczną. Dary cały czas można nam przekazywać przy naszym stoisku w 
przedsionku Kościoła, lub u siostry Klaudii, Paczki świąteczne prosimy prze-
kazać szesnastego grudni w godzinach od ósmej do osiemnastej. 
     W imieniu obdarowanych z całego serca dziękujemy. 
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ECHO KATOLICKIE nr. 50 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 

O smutnej sytuacji dzieci osieroconych i o tym, jak 
możemy im pomóc, przeczytamy w raporcie „Echa”; 

Czy Kościół jest polityczny? - odpowiedzieć na to 
pytanie próbuje w swym felietonie ks. Jacek świątek; 

Droga jego życia wiodła przez Wilno i Syberię do 
diecezji siedleckiej. O niezwykłych kolejach losu ks. 
Jana Żuka w artykule „Kapłaństwo naznaczone nie-
wolą”; 

Czym jest spowodowana bezsenność, jakie mogą 
być jej konsekwencje i jak sobie z nią radzić? – odpo-
wiada psycholog; 

Dlaczego Kościół sprzeciwia się metodzie in vitro? 
– odpowiedź w tekście „Dziecko jest darem”. Zachę-
camy do lektury! 

DWIE AMBONKI 
  Zostały przygo-
towane dwie 
ambonki. Wyko-
nał je z litego 
drewna modrze-
wiowego stolarz 
z Mokobód.  
  Pierwsza z nich 
będzie służyła 
do Celebracji   
Słowa Bożego w salach pod naszym kościołem, 
drugi zaś Celebracji w małych grupach w sali 
przy zakrystii. Koszt przygotowania obu „mebli” 
wyniósł 1900 zł. 

DZIĘKCZYNIENIE 
     Na ścianie prezbiterium obok figury Św. Jó-
zefa   zostało   umieszczone  kolejne  wotum  

 

dziękczynne. Rodzina 
pragnie przez ten znak 
podziękować Bogu za 
wieloletnie trwanie w 
małżeństwie, skuteczne 
pokonywanie trudności,  

wychowanie Dzieci i Wnuków. 
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 

„KOLĘDOWE 
SERCE MAZOWSZA” 

     Po raz drugi na Mazowszu jest organizowa-
ny Festiwal Kolęd I Pastorałek o nazwie „Kolę-
dowe Serce Mazowsza”. Zgłoszenia do festiwa-
lu będą przyjmowane na podstawie dokładnie 
wypełnionej karty zgłoszenia do 31 grudnia br. 

Przesłuchania konkursowe: 
      Dla Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckie-
go odbędą się 7 i 8 stycznia 2010 r. (czwartek-
piątek) w auli I Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach, 
ul. Bpa I. Świrskiego 54 
      Eliminacje wojewódzkie odbędą się 
w Siedlcach 15 i 16 stycznia 2010 r. (piątek-so-
bota) w auli I Katolickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Św. Rodziny, adres j.w. 
      Odbywać się będą w następujących ka-
tegoriach: Szkoły Podstawowe (klasy I-III), 
Szkoły Podstawowe (klasy IV-VI), Gimnazja, 
Szkoły Ponadgimnazjalne, Rodziny i Dorośli, 
Chóry. 

 
Koncert Laureatów: 
     Odbędzie się 24 stycznia 2010 r. (niedziela) 
w sali wielofunkcyjnej przy Sanktuarium św. Jó-
zefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124. Organi-
zatorami całości są Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach, Miejski Ośrodek Kultury w Siedl-
cach i Chór Miasta Siedlce 
Informacje o festiwalu: 
     Dotyczące regulaminu, karty zgłoszeń, listy 
utworów obowiązkowych są dostępne na stro-
nach internetowych: www.zaspiewamjezuskowi. 
sacro.pl; www.ckis.siedlce.pl; www.mok.siedlce 
.pl; www.chms.com.pl 
Kilka punktów Regulaminu: 
     Wykonawcy zgłaszają dwa utwory: jeden obo-
wiązkowy (1 z 10 do wyboru) i jeden dowolny (ko-
lęda, pastorałka lub piosenka świąteczno-noworo-
czna w języku polskim lub w językach obcych, mi-
le widziane własne kompozycje i aranżacje). Do-
puszcza się tylko podkład muzyczny (akompania-
ment) wykonywany „na żywo”. Kolędy i pastorałki 
mogą być śpiewane bez towarzyszenia instrumen-
tów (a’cappella). Każdy wykonawca może wystą-
pić w konkursie tylko dwa razy (w tej samej kate-
gorii lub w różnych kategoriach). 
     Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne 
(I stopnia) w swoich placówkach. Eliminacje miejs-
kie i powiatowe (II stopnia) jednostki samorządo-
we przeprowadzają we własnym zakresie i zgła-
szają najlepszych wykonawców. Laureaci (I, II, III 
miejsca) I Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe 
Serce Mazowsza” będą przyjmowani z pominię-
ciem eliminacji II stopnia. 
     Muzyczne prezentacje oceniać będzie profes-
jonalne jury powołane przez organizatorów festi-
walu: prof. Romuald Miazga (Warszawa), prof. 
Krzysztof Kusiel-Moroz (Warszawa), prof. Konsta-
nty Domagała (Siedlce), dr Hubert Niewiadomski 
(Genewa), Izabella Jaszczułt-Kraszewska (Puł-
tusk), Barbara Żarnowiecka (Legionowo), Justyna 
Kowynia-Rymanowska (Poznań). 
Dane kontaktowe:  Krzysztof Grzegorz Boruta 
- kierownik artystyczny festiwalu: tel.:  602-180 
305;  e-mail: k.boruta@poczta.fm 

 Sekretariat Centrum Kultury i Sztuki w Siedl- 

cach, ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel.: 25-6446800, 
www.ckis.siedlce.pl 

 Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Sie-
dlcach, tymczasowa siedziba Ośrodka mieści się 
przy ul. Berka Joselewicza 3 (I piętro) wejście od 
ul. Małej, tel.: 25-6322750, www.mok.siedlce.pl 

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź I: 
    # Łukasz Jasiński z naszej Parafii i Ewa Ta-
ras z Parafii św. Stanisława w Siedlcach. 
    # Krzysztof Tomasz Malinowski z naszej Pa-
rafii i Małgorzata Anna Tokarska z Parafii Boże-
go Ciała w Siedlcach. 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

 
CO TO ZA ZNAK DROGOWY? 

 
ŻARTY PRZED ŚWIĘTAMI 
DOBRY APETYT: Hrabina przed Świętami przyj-
muje do pracy nową służącą - dziewczynę z dale-
kiej wsi. Okazuje się, że dziewczyna jest czysta, 
skromna i pracowita. 
- Przyjmuję cię. Aha, a czy lubisz kanarki i pa-
pugi? 
- Ja tam, pani hrabino, jadam wszystko... 
MOCNO ZAJĘTY KOMPUTEREM: 
- Cześć tato - mówi syn do ojca informatyka, 
wchodząc do mieszkania. Wróciłem. 
- Cześć synu. Gdzie byłeś? - mówi ojciec, nie od-
rywając oczu od komputera. 
- W wojsku tato przez dwa lata. 
SPADEK: Pani Katechetka wyjaśnia dzieciom IV 
i V przykazanie Boże. Opowiada o chłopcu: 
- Nie słuchał mamy, szedł na sanki bez rękawic, 
bez szalika, aż się przeziębił, rozchorował i umarł. 
     Wśród małych słuchaczy pełna przejęcia cisza. 
Głosik z ostatniej ławki: 
- Proszę pani, a gdzie są te sanki? 
PRZEDŚWIĄTECZNE PORZĄDKI:  
- Dlaczego kładziesz mokrą chusteczkę na ścia-
nie? 
- Tata kazał mi zrobić mokry okład w miejscu, 
w którym się uderzyłem. 
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