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Tygodnik Parafialny

Opłata dobrowolna

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.

MYŚL TYGODNIA
ŚWIĄTECZNEGO

Zanim Chrystus się narodził,
spotkały się dwie kobiety: Najświętsza Maryja Dziewica i św.
Elżbieta. Spotkanie dwu Świętych Matek było niezwykłe: „Gdy
Elżbieta usłyszała pozdrowienie
Maryi, poruszyło się dzieciątko
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk
i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie” (Łk
1,40-45).
Pan Jezus przynosi zbawienie wszystkim ludziom, a wraz
ze zbawieniem radość, która jest
jego owocem. Jesteśmy ukochani przez Boga, a więc smutek
i przygnębienie nie mają już racji
bytu w naszym życiu. Doświadczyła tego Elżbieta, gdy powitała
w swych progach brzemienną
Maryję. Radość skłania nas do
modlitwy uwielbienia Boga, która jeszcze szerzej otwiera nas na
Niego i na drugiego człowieka.
Oto Zbawiciel przychodzi, aby
odnowić nasze serca i uczynić
nas synami i córkami Boga, braćmi i siostrami dla siebie nawzajem.

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT

Średniowieczne malarstwo tablicowe: Pokłon Mędrców

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Emilia Waśniowska

Kochanym Parafianom
i Szanownym Gościom
nawiedzającym nasze Sanktuarium
najserdeczniejsze życzenia
Świąteczne składają Kapłani, Siostry
Zakonne i Pracownicy Parafii

Fot. T. Końko - W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę

XII MARSZ
W OBRONIE ŻYCIA

Przygotowujemy się obecnie do XII Marszu w obronie
życia. Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło Życie i Diakonia Życia zapraszają wszystkich obrońców
życia oraz osoby chętne z Siedlec i okolic do wzięcia
udziału w XII Marszu w obronie życia. Rozpocznie się
on 28 grudnia br. (poniedziałek) w Święto Młodziaków o
godzinie 18.00 uroczystą Mszą Św. w katedrze siedleckiej. Solidaryzujemy się wszyscy w jednym celu jakim jest
obrona życia. Budujemy cywilizację miłości i życia. Włączamy się tym działaniem w tegoroczny program duszpasterski pod hasłem: „Bądźmy świadkami Miłości”. Miłości,
która daje życie, aż po życie wieczne.
W poczuciu głębokiej odpowiedzialności za Kościół,
który tworzymy, a który dzisiaj potrzebuje świętych kapłanów będziemy zanosić modlitwy także za naszych kapłanów, prosząc też o nowe powołania kapłańskie, zakonne,
misyjne na wzór Świętego Proboszcza z Ars - Jana Marii
Vianneya.
PROGRAM MARSZU:
·Godz. 18.00 - Msza Święta w Katedrze – celebruje Ks.
Biskup Zbigniew Kiernikowski.
·Różaniec w intencji obrony życia z przemarszem do
Sanktuarium Św. Józefa.
·Katecheza: „Bądźmy świadkami życia” – Ks. dr Jacek Sereda – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin.
·Nabożeństwo ekspiacyjne podczas czuwania przed
Najświętszym Sakramentem.
·Modlitwa zawierzenia wg Sługi Bożego Jana Pawła II
do Maryi Matki Żyjących.
·Apel Jasnogórski.
·Modlitwa przez wstawiennictwo św. Joanny Beretty Molli
i ucałowanie relikwii.
Warto dodać, że Marsz jest uwieńczeniem 9-miesięcznej modlitwy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, podjętej w kościołach siedleckich, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. Osoby, które ten dar modlitwy
złożyły będą polecały dalsze życie dzieci poczętych
Opatrzności Bożej. Będziemy także prosili Pana Boga o
wyniesienie do chwały ołtarzy największego obrońcy życia
i rodziny Sługi Bożego Jana Pawła II.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy
Wiesława z Diakonii Życia w Siedlcach
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Gdy wsiedliśmy na statek wciągnięto biało - Prośby i westchnienia, łzy szczęścia i nadziei.
czerwoną flagę i usłyszeliśmy nasz hymn naro- Ojcze, co czuło Twoje ludzkie serce
Wraz z grupą parafian z Sanktuarium św. dowy. W czasie rejsu, wspominając papieża Po- w tej historycznej chwili życia?
(S. Kalinowska)
Józefa byliśmy w listopadzie br. na pielgrzymce laka zaśpiewaliśmy „Barkę”: „Pan kiedy stanął
w Ziemi Świętej. Wdzięczni Bogu pragniemy nad brzegiem...”
podzielić się przeżyciami, które głęboko zapadły
w nasze serca.
W Jerozolimie przyjęły nas polskie Siostry Elżbietanki, u których czuliśmy się jak u siebie w
domu.

PROSTO Z BETLEJEM

Idąc dalej śladami Jezusa wstąpiliśmy do
Wieczernika,
do miejsca, gdzie był Jezus więzioOdwiedziliśmy dom św. Piotra. Dotknęliśmy
ny,
a
Św.
Piotr
trzykrotnie się zaparł swojego Mimiejsca, w którym Jezus przekazał władzę Piotstrza. Następnie przeszliśmy drogą, po której Jerowi, jako pierwszemu Papieżowi
Naszym przewodnikiem był ks. Tadeusz Nozus szedł i dźwigał krzyż.
sal, który ciekawie opowiedział historię Narodu
Żydowskiego i pokazał miejsca, gdzie żył i nauczał Pan Jezus.

Największe wzruszenie ogarnęło nas w BaZobaczyliśmy wiele miejsc kultu religijnego zylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie
Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów.
w godzinach porannych została odprawiona Eucharystia.

W Bazylice Grobu Pańskiego na kolanach
z czcią całowaliśmy płytę kamienną, na której
spoczywało Ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Grób
Jezusa oblegali pielgrzymi z całego świata.

Podziwialiśmy pustynię i góry oraz tereny
urzekające zielenią, kwiatami i strzelistymi palmami.
Pod wpływem tych przeżyć powstał wiersz.
Na Ziemi Świętej
W dalekim Betlejem
W ubogiej stajence
Gdzie niegdyś Śliczna Panienka
Owijała w pieluszki
kwilące Boże Dziecię
stanął pośród skruszonych pielgrzymów
Stanęliśmy bosymi stopami w rzece Jordan,
piękny polski kapłan.
gdzie św. Jan ochrzcił Jezusa. Spotkanie z je- Wzniósł swoje błogosławione dłonie
ziorem Genezaret, po którym Jezus stąpał po Niczym dwa białe gołębie
wodzie.
Które zdawały się wyfrunąć
Aż do niebios obłoków
By zanieść modlitwy
stroskanego ludu.
Głos jego przepełniony
Prawdą, wzruszeniem
I całkowitym oddaniem
Dotarł do serc czystych
W oczach słowiańskich pielgrzymów
Pojawiły się łzy dziękczynne,

W Kanie Galilejskiej małżonkowie odnowili
Przysięgę Małżeńską, a wszyscy mieliśmy okazję skosztować wina. Poza tym odwiedziliśmy Jerycho, znane z dziejów Starego Testamentu, Betanię, gdzie Jezus przychodził do Łazarza, Marii
i Marty, Nazaret, gdzie mieszkał, i wiele innych
miast. Wchodziliśmy na Górę Oliwną i Górę Tabor. Te i inne miejsca związane z Jezusem widziały nasze oczy, dotykały ręce, a usta szeptały
modlitwę. W czasie tej pielgrzymki wiele osób
z racji Roku Kapłańskiego podjęło modlitwę w Intencji kapłanów, a kilka osób przyjęło Szkaplerz.
Do domów wróciliśmy bogatsi duchowo, mocniejsi w wierze, szczęśliwsi w miłości i wytrwali w nadziei. Teraz lepiej rozumiemy te słowa:
„Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.
Bo powiadam wam: wielu proroków i królów
pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli.”
(Łk 10, 23).
ks. Sławek Harasimiuk
Uwaga: Spotkanie Pielgrzymów będzie w poniedziałek o godzinie 19.00 w Sali przy zakrystii.
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ŚW. RODZINA WZOREM RODZINY!

Syn Boży, Bóg Człowiek przyszedł
na świat w małżeństwie Józefa i Maryi, przeobrażając
je w rodzinę. W niej
rósł i dojrzewał na
sposób ludzki do
dokonania odkupienia. Św. Józef wypełniał wielkie zadanie w życiu Rodziny z Nazaretu.
Bóg wybrał Go na
Stróża i Opiekuna
św. Rodziny, która
stanowiła pierwszą
wspólnotę w Chrystusie. Jako głowa
Wspólnoty Nazare„Boże Narodzenie” - Jerzy Wydra, polski malarz
tańskiej otaczał ją i rysownik, reprezentujący nurt tradycjonalizmu w sztuce
lat 30-tych XX wieku. Urodził się w 1902 roku w
troskliwą opieką,
bronił w niebezpie- Ciecierzynie koło Lublina, zmarł w 1937 w Otwocku.
czeństwach, przez co zajął zaszczytne miejsce w dziejach naszego zbawienia. Dzięki opiekuńczej roli względem Maryi i Jezusa, św. Józef został
ogłoszony Opiekunem całego Kościoła świętego. Cnoty św. Józefa takie
jak: rozmodlenie, pracowitość, trwanie w przyjaźni z Bogiem oraz wiara
i sprawiedliwość to cnoty, które są potrzebne współczesnemu człowiekowi,
szczególnie mężowi i ojcu.
Na Matkę Jezusa Bóg wybrał Najświętszą Maryję Pannę. Jako kobieta
posiadała wszystkie cnoty teologiczne. Otrzymała je wraz z łaską uświęcającą od chwili Niepokalanego Poczęcia. Jako Matka otaczała Jezusa troskliwą opieką od chwili poczęcia, aż do Jego śmierci na Krzyżu. Jezus wychowany w Św. Rodzinie umieścił chrześcijańską rodzinę w centralnym
miejscu tajemnicy zbawienia. Postawmy sobie pytanie: jaką rolę dzisiaj odgrywa Św. Rodzina z Nazaretu? Jest Ona nie tylko wzorem moralnym do
naśladowania, ale i prototypem dla całego Kościoła, a szczególnie dla Kościoła Domowego. Św. Rodzina ukazuje nam swoją postawą, jak rozwijać
w rodzinie cechy ludzkie tak naturalne, jak i nadprzyrodzone. Niełatwo jest
dziś zapewnić dziecku prawidłowe warunki rozwoju, a jeszcze trudniej
ocalić życie bezbronnemu (aborcja), niełatwo żyć w rodzinie alkoholika itp.,
w warunkach niszczących współczesną rodzinę.
Biskupi polscy, a szczególnie Kapłani, bardzo często mówią o małżeństwie i rodzinie, wskazując na Św. Rodzinę. Przypominają, że rodzina nie
ulegnie stagnacji, ani nie dozna rozczarowań, a nawet z największego
kryzysu wyjdzie zwycięsko, o ile żyć będzie świadomością, że Chrystus był
obecny nie tylko w Rodzinie Nazaretańskiej, ale dziś żyje i działa w każdym sakramentalnym związku. Jan Paweł II w Liście do Rodzin napisał:
„Niech Św. Rodzina, ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny, pomoże postępować każdemu w duchu Rodziny z Nazaretu, niech pomoże każdej rodzinie
pogłębiać świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i
Kościele przez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę i braterskie współżycie!
Niech Maryja, Matka Pięknej Miłości i Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą wszystkim stałą opieką”.
By w pełni przeżyć Niedzielę Św. Rodziny, zapraszamy wszystkich, którym zależy na dobru naszych Rodzin, na wieczorną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem na godz. 19.00. Wspólnie z Grupą Modlitewną
będziemy upraszać Jezusa Chrystusa, przez wstawiennictwo św. Józefa
i św. Joanny Beretty Molli o potrzebne łaski dla nas wszystkich.
Natomiast wszystkich Czcicieli św. Joanny zapraszamy na Mszę Św.
(ofiarowaną w indywidualnych intencjach składanych do skarbony) przesuniętą na Niedzielę 27 XII o godz. 18.00, ponieważ w poniedziałek 28.
XII będzie „Marsz Życia”. Na zakończenie modlitw w intencji rodzin nastąpi
ucałowanie Relikwii św. Joanny.
K. Boruta

KAPŁANI
ROCZNIK ŚWIĘCEŃ 1960

Na ostatniej stronicy tego numeru Opiekuna informujemy, że ks. Prałat Leon Balicki, budowniczy naszego kościoła, 10 stycznia 2010 roku,
będzie obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa. To wielkie wydarzenie nie
tylko dla ks. Prałata, ale także i dla naszej Rodziny Parafialnej.
Rok 1960 to czasy głębokiego komunizmu i konfliktów ówczesnego
reżimu z Kościołem i Narodem. Diecezja Siedlecka i mała wtedy Diecezja Drohiczyńska (fragment pozostałej za wschodnią granica Diecezji
Pińskiej) razem przygotowywały kapłanów do służby w Kościele. Trzeba
było wiele rąk do pracy. Gdy tylko diakon osiągał wiek kanoniczny (24
lata) i był dobrze przygotowany do Bożej służby, wyświęcano go na
kapłana. To dlatego w roku 1960 święcenia otrzymało 22 kleryków,
a było aż 7 terminów święceń.
Powodem przyspieszania terminów święceń kapłańskich były także
próby wcielenia diakonów do przymusowej służby wojskowej. Ks. Biskup
Ignacy Świrski wiedząc, że ktoś ma być powołany do wojska i chcąc go
ocalić przed karną jednostką, udzielał święceń - komuniści bowiem nie
chcieli mieć w wojsku wyświęconych kapłanów.
DIECEZJA DROHICZYŃSKA
Wyświęceni 26 czerwca, Topczewo
1. ks. Filipowicz Henryk, ur. 1935 r.
2. ks. Karpiński Benedykt, ur. 1932 r. - kanonik
3. ks. Olszewski Kazimierz, ur. 1935 r. - kanonik
4. ks. Łapiński Henryk, ur. 1933 r. - w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
DIECEZJA SIEDLECKA
Wyświęceni 17 stycznia, Siedlce
1. ks. Andrzejuk Czesław, ur. 1933 r. – emeryt w Wohyniu
2. ks. Balicki Leon, ur. 1921 r. - prałat, emeryt w Parafii Św. Józefa
3. ks. Gaładyk Eugeniusz, ur. 1933, - kanonik, kapelan szpitala
4. ks. Huszaluk Józef, ur. 1935 r. - prałat, emeryt w Parafii Stoczek Łukowski
Wyświęcony 12 marca
5. ks. Michalik Wiesław, ur. 1935 r., inkardynowany z zakonu, emeryt w
Hodorowa
Wyświęcony 8 maja, Siedlce
6. ks. Kisiel Stanisław, ur. 1937 r. - kanonik, emeryt w Siedlcach
Wyświęceni 11 czerwca, Siedlce
7. ks. Korszniewicz Kazimierz, ur. 1936 r. - infułat, emeryt w Międzyrzecu Podlaskim
8. ks. Liszewski Henryk, ur. 1935 r. – emeryt w Malborku
9. ks. Maziejuk Czesław, ur. 1934 r. – emeryt w Białej Podlaskiej
10. ks. Stachyra Stanisław, ur. 1935 r., emeryt w Siedlcach
11. ks. Stańczuk Kazimierz, ur. 1935 r. - prałat, emeryt w Żelechowie
12. ks. Wierzejski Henryk, ur. 1937 r. - prałat, kapelan szpitala w Siedlcach
Wyświęcony 25 września, Siedlce
13. ks. Żuk Henryk, ur. 1935 r.
PRZESZLI Z DIECEZJI SIEDLECKIEJ DO DROHICZYŃSKIEJ W 1992 R.,
wyświęceni 11 czerwca, Siedlce
14. ks. Frańczuk Józef, ur. ur. 1933 r. – prałat, emeryt w Jabłonnej Lackiej
15. ks. Kopyść Władysław, ur.1933 r. - prałat, emeryt w Miedznej
16. ks. Terlecki Jan, ur. 1936 r. – kanonik, emeryt w Sterdyni
ZMARLI
17. ks. Czerwiński Czesław, 1930-2007, inkardynowany, emeryt we Włodawie;
18. ks. Karaczewski Wiesław, 1935-2007 r., kanonik, misjonarz w Brazylii
19. ks. Lewartowski Aleksander, 1935-2006 r. emeryt w Łukowie, kapelan Wojska Polskiego
20. ks. Miazio Jerzy, 1935-1984, proboszcz w Tuchowiczu
21. ks. Walo Eugeniusz, 1934-1998, rencista w Siedlcach
22. ks. Olszewski Michał, zm. w 1996 r.
23. ks. Pietrzuczak Zenon, zm. w 2001 r.
Informacje zebrał ks. Bernard Błoński
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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 – 21 grudnia 2009 r.

19.30 Neokatechumenalna Celebracja Słowa Bożego

Czwartek – 24 grudnia
Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego

Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego
(17-24.XII); Wspomnienie św. Piotra Kanizego.
Czyt. Pnp 2, 8-14 albo So 3, 14-18a; Łk 1, 39-45
W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Michał, z-ca ks. Paweł

6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
2. + Józefa (w 1 r.), of. siostra Apolonia
3. + Weronikę (w 14 r.) i Zdzisława (w 4 r.), of. Syn z Rodziną
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Żona

3. + Elżbietę Sawicką, Mariana, Eugenię, Józefę, Czesława i Zofię,

Wspomnienie Św. Adama i Ewy,
Czyt. 2Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16;Łk 1, 67-79

6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
2. + Stanisławę i Stanisława, of Córka Helena
3. + Zygmunta Ulko, Córkę Krystynę i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Irena Ulko
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Żona
3. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
4. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina

of. Mąż
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. (chętni)
18.00 Msza Św. Roratna:
1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina

5. + Radosława Brochockiego, Henryka, Janinę, Ryszarda, Leokadię, Mariana, Wiktora i Mariannę zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, of. Rodzina Brochockich
6. + Józefa Majora, Janinę, Helenę i Jana Sobiczewskich oraz Krystynę i Waldemara Jakubowskich, of. Rosita Sobiczewska
7. + Joannę i Lucjana Wypych oraz Bronisławę i Stanisława Borkowskich, of. Krystyna Borkowska
8. + Eugenię Krasuską (w 13 r.), Wacława, Helenę i Janusza Szkielonek oraz Kazimierę i Janinę Graczyk, of. Hanna Szkielonek

3. + Dariusza, Ryszarda, Fryderykę, Edwarda, Mariannę i Czesława,
of. Jadwiga Zieniuk

4. + Mariannę i Bolesława zm. z Rodzin Jasińskich i Czerskich, of.
Zofia Czerska

5. + Szczepana Borkowskiego (w 6 r. oraz z racji imienin), of. Żona z
Rodziną

Wtorek – 22 grudnia
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego
(17-24.XII), Czyt. 1 Sm 1, 24-28; Łk 1, 4-56
6.30 1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
2. + Andrzeja (w 6 r.) i Danutę (5 r.) z Rodziny Zgódka, of. Syn z Rodziną
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Żona

3. + Rodziców Zygmunta i Wiktorię, ks. Czesława i ks. Sergiusza
oraz zm. z Rodziny, of. Janina Leszczyńska
4. + Zygmunta i Aleksandrę Matyków oraz Mikołaja, Janinę i Krystynę Karwowskich, of. Rodzice
5. + Aleksandra (w 49 r.), Kazimierza, Irenę, Jerzego, Mariana, Czesława i Rafała, of. Kazimiera Wolgiemut
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. (chętni)

18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
3. O łaskę zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Adama Sawiaka z
racji dnia Imienin, of. Wspólnota Kościoła Domowego
4. + Henrykę (w 6 r.) i Stanisława (w 13 r.) Sarnowskich, of. Córka
Barbara Wyżywniak

Środa – 23 grudnia
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego
(17-24.XII); Czyt. Ml 3,1-4.4, 5-6;Łk 1, 57-66
6.30 Msza Św. Roratna:
1. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
2. + Pawła Kalickiego (w 9 r.), of. Żona Małgorzata
3. + Reginę Baran (w 7 r.), of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Żona

3. + Stanisława, Henrykę, Zofię, Małgorzatę, Władysława i Jana
Dmowskich oraz Kamilę i Aleksandra Świnarskich, of. p. Ławecka
4. + Adama Wakułę (z racji dnia imienin), of. Żona z Dziećmi
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. (chętni)
18.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina

3. Dziękczynna z racji imienin Adama z prośbą potrzebne łaski i
opiekę Św. Józefa, of. Krąg III Domowego Kościoła
4. + Romana Pietraszka (w 22 r.) oraz Rodziców Agnieszkę i Aleksandra, of. Córki
Nabożeństwo do św. Józefa

23.30 Wigilijne modlitewne czuwanie
24.00 PASTERKA: 1. W intencji Parafian i Świątecznych Gości
2. O Boże Błogosławieństwo dla Wolontariuszy Opłatkowych i ich
Rodzin
Piątek – 25 grudnia
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Czyt (w nocy) Iz 9,1-3.5-6; TT 2,11-14; Łk 2,1-14; (o świcie) Iż 62, 11-12; TT
3,4-7; Łk 2, 15-20; (w dzień) Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; (dłuższa) J 1, 1-18
lub( krótsza) J1, 1-5.9-14

8.30 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Żona

3. + Elżbietę, of. Mama
4. Dziękczynna w r. ślubu Elżbiety i Stefana, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i potrzebne łaski na dalsze lata Małżeństwa, of. Córka Marzena z Mężem
10.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
3. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
4. + Janinę (w r. urodzin) i Henryka, of. Córka Jadwiga
5. + Feliksę (w 4 r.) i Mariana (w 7 r.), of. Dzieci
11.30 1. + Jana Piwowara, Janinę i Franciszka oraz Rodziców i Teściów z
obu stron Rodziny, zm. z Rodziny Kasprzaków, of. Teresa Piwowar
2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Alicji i Ryszarda, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski potrzebne na dalsze lata życia, of.
Córki Joanna, Marzena i Agnieszka

3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice p. Oknińscy
12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Uwaga: dziś wyjątkowo nie ma Mszy Św. o 16.30
Czas popołudniowy jest przeznaczony na spotkania rodzinne

18.00
Sobota – 26 grudnia
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
Dzień modlitw za Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ofiary składane dziś na
tacę są przeznaczone na KUL i inne Katolickie Uczelnie w Polsce;
Czytania własne (L t. VI s.372-374) Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10,17-22

7.00 1. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of.
Żona

2. O błogosławieństwo Boże, wstawiennictwo św. Szczepana, św.
Joanny i św. Józefa dla Szczepana z racji dnia Imienin, of. Krystyna
Boruta
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8.30 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Jana i Jadwigi Marciszewskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla nich oraz dla
ich Dzieci i Wnuków, of. Małżonkowie
10.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
3. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
4. + Hieronima, Władysławę i Wacława Sysik oraz Janinę Władysława, Macieja i Mieczysława Stachowicz, of. Rodzina
11.30 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Marii i Tadeusza, z prośbą o zdrowie i
potrzebne łaski na dalsze życie, of. Dzieci
2. + Macieja oraz Rodziców i Braci z obu stron Rodziny.
3. + Mieczysława, Eugenię i Zygmunta, zm. z Rodzin Protasiuków i
Kłosiów, of. Krystyna Protasiuk
12.45 1. Za Parafian i Gości
2. Dziękczynna w 15 r. ślubu Piotra i Małgorzaty, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę św. Rodziny dla nich, dla Córki Karoliny oraz
dla Daniela, Marcina i ich Rodzin, of. Zdzisława Szczepanik
16.30 1. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka
18.00 1. + Józefata, Kazimierę, Wincentego, Józefa, i Halinę, of. Barbara
Oklińska

NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
27 grudnia 2009 r. ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI
I JÓZEFA; Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty;
Dzień dziękczynienia małżeństw, obchodzących rocznicę przyjęcia Sakramentu Małżeństwa; Oktawa Narodzenia Pańskiego; Dzień dziękczynienia
za dar Życia; Parafialny dzień św. Joanny Beretty Molla
Czyt. Syr 3,2-6.12-14; Kol 3, 12-21; Lk 2, 41-52, Słowo Boże głosi ks.

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7.00 1. Gregorianka + Czesława Strzalińskiego i Mariannę Niedziółka, of. Żona

2. + Zofię (w 11 r.) i Eugeniusza, zm. z Rodzin Rozbickich, Replinów
i Krzyckich, of. Elżbieta Jerominiak
3. + Kazimierza Jurzyka (w 12 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Maria Jurzyk
8.30 1. Gregorianka + Jana i Władysławę Marciniuków, of. Córka
2. + Teresę Śmieciuch (w 1 r.), of. Córki i Syn z Rodzinami
3. + Mariannę (w 20 r.), Mariana i Waldemara, of. Elżbieta Prachnio
10.00 1. Gregorianka + Bolesława Olszewskiego, of. Żona Stanisława
2. Gregorianka + Zofię i Henryka Próchenko, of. Rodzina
3. + Barbarę Tortorello (w 5 r.), of. Siostra Alicja
4. + Marka Gawrońskiego (w 12 r.), Bogumiła i Daniela, of. Rodzina
Gawrońskich

11.30 1. Dziękczynna w 17 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o opiekę Matki
Bożej i Św. Józefa na dalsze życie
2. + Eugenię (z racji imienin) i Wacława, of Córki
12.45 1. W intencji Małżeństw obchodzących Jubileusze przyjęcia Sakramentu Małżeństwa:

STRONA 5
potraw wigilijnych, szopka bożonarodzeniowa, siedleckie kolędowanie,
czyli wspólne śpiewanie pieśni bożonarodzeniowych z udziałem siedleckich artystów. W trakcie spotkania przeprowadzona zostanie akcja charytatywna „Dzielmy się Dobrem” - zbiórka paczek świątecznych (żywności,
ubrań, zabawek, itp.) dla najbardziej potrzebujących.
W tym roku w akcję włączyło się siedleckie MPK, które uruchomi bezpłatne linie specjalne na Plac Gen. Sikorskiego. Bezpłatne autobusy o nazwie „WIGILIA” odjadą o godz. 11.10 także z ul. Chrobrego (autobus jedzie
trasą linii 3), zatrzymują się na wszystkich przystankach MPK i zawiozą
pasażerów na ul. Kilińskiego (Skwer Jana Pawła II). Odjazd autobusów
w trasę powrotną - z ul. Kilińskiego (sprzed pomnika Jana Pawła II)
o godz. 14.00.

OTRZYMALIŚMY ŻYCZENIA

Życzenia Świąteczna na adres Parafii nadesłali (do 16.XII.2009)
 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11
im. Jana Pawła II w Siedlcach
 Zespół „Caritas” przy Parafii św. Józefa
 Rodzice z Róż Różańcowych
 Redakcja i Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie
 Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr „Jedność”
 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej brygadier mgr inż.
Tomasz Iwański
 Biuro Podróży „Jaworko”
 Rektor WSFiZ dr inż. Leszek Gadomski i kanclerz WSFiZ inż. arch.
Mariusz Szablowski
 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach Jolanta Polak
 Pracownia Witraży w Ciechanowcu Wiery i Romana Godlewskich.
 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski i Przewodniczący Rady
Miasta Mariusz Dobijański.
 Ks. Edmund Sroka z Warszawy
 Rzecznik Prasowy Akademii Podlaskiej dr Adam Bobryk.
 Siedleccy Duszpasterze Akademiccy: ks. Wojciech Hackiewicz,
ks. Paweł Siedlanowski, ks. Tomasz Bieliński i ks. Tomasz Małkiński.
 Ks. Józef Huszaluk ze Stoczka Łukowskiego
 Dyrektor Instytutu Teologicznego w Siedlcach ks. dr Jacek Szostakiewicz
 Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski
 Radny Sejmiku Mazowieckiego Karol Tchórzewski
 Zakład Elektrotechniczny – Stanisław Przesmycki
 Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej Jerzy Siedlanowski
 Radny Miasta Siedlce Stefan Somla
Serdecznie dziękujemy!

CARITAS DZIĘKUJE

Również w tym tygodniu mamy komu dziękować za
udzielenie pomocy naszym Podopiecznym. Ofiary złożyli:
CHMIELEWSCY Marianna i Wiesław - 50 rocznica Ślubu
WYRĘBEK Karolina i Aleksander - 40 rocznica Ślubu
< Ks. Aleksander Kucharczuk, - 150 zł.
KORYTOWSCY Ewa i Waldemar - 40 rocznica Ślubu
< Koło Żywego Różnica nr 14 - 160 zł.
BORKOWSCY Bogumiła i Jan - 40 rocznica Ślubu
< Wspólnota Miłosierdzia Bożego - 250 zł.
TROJANEK Elżbieta i Stefan - 35 rocznica Ślubu
< Pan Wiesław Bąk - 150 zł.
KOWALCZYK Marianna i Henryk - 35 rocznica Ślubu
Paczki żywnościowe przygotowali:
PLISZKA Jolanta i Stanisław - 35 rocznica Ślubu
< Pani Wanda Włodek
< Pani Izabela Biarda
CZARNOCCY Barbara i Edward - 30 rocznica Ślubu
<
Pan
Leszek
Popek,
< Pani Ewa Szeliga
SIKORSCY Barbara i Kazimierz - 30 rocznica Ślubu
< Pani Jadwiga Machała oraz dwie < Rodziny Bezimienne.
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Paweł, z-ca ks. Sławek
16.30 Liturgia Domowego Kościoła
Liczymy że do naszej akcji dołączą inne koła różańcowe i grupy modli1. Gregorianka + Jadwigę i Henryka Zaliwskich, of. Rodzina
tewne.
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Rodzin Domowego Kościoła
Dziękujemy także wszystkim, którzy złożyli ofiary do skarbonki przy fi18.00 1. W intencjach Czcicieli Św. Joanny
gurze św. Antoniego, nabyli świece i karty świąteczne. Zachęcamy Para2. + Rodziców z obu stron Rodziny, of. Teodora Świniarska
fian by wspierali działalność „Caritas” przez ofiary pieniężne, żywność lub
19.00 Nabożeństwo do Św. Joanny, ucałowanie relikwii i adoracja
przekazanie wybranej Rodzinie paczki świątecznej. Świąteczne paczki i
Najświętszego Sakramentu
ofiary zostały złożone do środy, ponieważ w czwartek (17.XII) paczki ofiarowane przez Darczyńców i zakupiona przez nas żywność zostały wydane
naszym
podopiecznym, aby tak jak my mogli świętować Boże Narodzenie.
Podobnie jak rok temu w ostatnią przedświąteczną niedzielę, również
Oczywiście
liczymy na państwa hojność przez cały rok.
dziś (20.XII) od godz. 11.00 do 14.00 na Placu Gen. Sikorskiego – odbęW
imieniu
obdarowanych z całego serca dziękuję.
dzie się spotkanie opłatkowe mieszkańców Siedlec. Spotkanie rozpocznie
Prezes zespołu Caritas
wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem. W programie jest degustacja

DZIŚ SIEDLECKA WIGILIA
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STRONA 6

JUBILEUSZ PAR

Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia Pańskiego jest nazywana
Świętem Świętej
Rodzinie: Jezusa,
Maryi i Józefa.
Jest to dzień patronalny wszystkich rodzin, które znajdują okazję, aby przez
obchody Jubileuszu Małżeństwa podziękować
Bogu za trwanie we wspólnocie życia małżeńskiego i rodzinnego.
Tak więc w niedzielę 27 grudnia br. podczas
Mszy Św. o godzinie 12.45, w której będą uczestniczyli Jubilaci i ich Rodziny, zostanie przypomniana ich przysięga małżeńska. Zasiądą
oni w zarezerwowanych ławkach z najbliższymi
z rodziny (dla jednej pary jubilatów jedna ławka), a po zakończeniu Mszy św. otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Zgłoszenia Jubilatów do udziału w tym obrzędzie przyjmujemy jeszcze dziś i jutro. Wśród
zgłoszonych kilkunastu Par są Jubilaci, którzy
przyjęli Sakrament Małżeństwa 50, 40, 35 i 30
lat temu. Każdy jubileusz jest ważny, bo jest on
znakiem wdzięczności Bogu za drogę wspólnego życia w Małżeństwie i Rodzinie.

POSTULAT GABRYSI

Mam na imię Gabrysia. W tym roku na wakacjach byłam w Szwecji. Zwiedzałam tam kościoły. Zauważyłam, że w każdym jest kącik dla
dzieci z zabawkami. Rodzice przychodzą na
Msze Św. z dziećmi, modlą się, a dzieci w tym
czasie bawią się. I wcale nie przeszkadzają,
bawią się cicho.
Chciałabym prosić, aby w naszym kościele
też był taki kącik dla dzieci. Dzieci nie nudzą
się, nie przeszkadzają i chętnie chodzą do kościoła. Widziałam w telewizji, że w Polsce już
w jakimś kościele księża to wprowadzili. Można
u nas zrobić na próbę taki kącik dla dzieci.
Szczęść Boże.
Gabrysia

OPOWIEŚĆ Z MORAŁEM

Proboszcz pewnej małej wioski świętuje 25-tą
rocznicę święceń kapłańskich. Na specjalnie wynajętej sali zebrało się pokaźne grono miejscowych znakomitości. Proboszcz, siedzący za specjalnym stołem na podwyższeniu, zwraca się do
przybyłych parafian:
- Kochani moi!... Niełatwo jest osobie takiej jak ja,
mówić o rzeczach nie związanych z naszą wiarą.
Dlatego potraktujmy to spotkanie na wesoło!
Gdyby nie „tajemnica spowiedzi”, mógłbym was
tutaj rozbawić, zacznę jednak poważniej. W
pierwszym dniu po przybyciu tutaj zmuszony
byłem zadać sobie pytanie: gdzie ja trafiłem?
Pierwszą osobą, którą wyspowiadałem był młody
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego małmężczyzna, który wyznał, że zdradza żonę z jej żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpasiostrą. Wyznał również, że zaraził się również sterzy.
brzydką chorobą od sekretarki swojego szefa.
Jednak z upływem czasu nabrałem przekonania,
że mieszkający tutaj ludzie są dobrzy i uczciwi, a
to co przedstawiłem to był tylko incydent.
MILCZĄCA WIGILIA
Po 20 minutach na salę wchodzi zdyszany
wójt, który bardzo przeprasza za spóźnienie.
Siada na miejscu obok proboszcza i poprawiając
wąsa zaczyna mówić:
- Doskonale pamiętam dzień, w którym nasz dostojny jubilat zawitał do naszej parafii. Zresztą nie
będę się chwalił, ale miałem zaszczyt być
pierwszą osobą, którą nasz proboszcz wyspowiadał!
MORAŁ:
Kto się spóźnia, niech się lepiej nie odzywa....

51 numer „ECHA”

W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
ÁW jaki sposób nasza diecezja chce pomagać
rodzinom i jakie kroki w tym celu zostały podjęte
– wyjaśnia w wywiadzie ks. Jacek Sereda, diecezjalny duszpasterz rodzin;
ÁZ tematów bardziej „przyziemnych”: gospodynie na pewno zainteresują przepisy na dania z
ryb, zaś wszystkich - odpowiedź na pytanie: Jak
nie dać się oszukać w trakcie przedświątecznych
zakupów? Odpowiedź znajdziemy w tekście:
„Uwaga na świąteczne promocje!”.
ÁRaport „Echa” prezentuje najciekawsze i najOd Redakcji: Dziękujemy Gabrysiu za list. Takie cenniejsze zabytkowe obrazy, znajdujące się
uwagi są cenne. Ale może byłoby lepiej, gdyby
w kościołach naszej diecezji;
dzieci takie, jak Ty zaczęły już teraz odróżniać
Á „Zobaczyłem Boga…” – wyznaje jeden z kaplac zabaw od kościoła? Pomyśl. Ks. Paweł
płanów. W jakich okolicznościach dokonało się to
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, niezwykłe spotkanie? – odpowiedź w najnowszym „Echu”. Zachęcamy do lektury!
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

W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Łukasz Jasiński z naszej Parafii i Ewa Taras z Parafii św. Stanisława w Siedlcach.
# Krzysztof Tomasz Malinowski z naszej Parafii i Małgorzata Anna Tokarska z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach.
Zapowiedź I:
# Albert Piotr Kargul i Magdalena Ryśko,
oboje z naszej Parafii.

W PARAFII I W DIECEZJI

WIGILIA KSIĘŻY: W wigilijny dzień w gmachu
Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego o
godz. 10.00 będzie spotkanie opłatkowe kapłanów naszej diecezji i Ks. Biskupa Ordynariusza.
NOWY PRYMAS: W sobotę (19.12) odbyła się
uroczysta w Gnieźnie inauguracja posługi prymasowskiej Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.
KOLĘDA KSM-u: Nasi KSM-owicze wyruszą
ze śpiewem kolęd i „herodami” na Nowe Siedlce. Chcą oni 27 i 28 grudnia zebrać fundusze
na ferie zimowe. Kto życzliwy młodym - niech
o tym nie zapomni.

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Na metce zakupionego towaru jest informacja: Choinka składana:
- Szkielet - 1 szt.
- Gałązki - 46 szt.
- Igły - 13543 szt.
- Klej montażowy - 3 litry.
W GRUDNIU BYŁ STAN WOJENNY:
W stanie wojennym spikerzy TVP występowali w wojskowych mundurach. Dziecko pyta
mamę:
- Mamusiu, dlaczego w telewizji nie ma dziś
„Pszczółki Mai”?
- Pewnie dlatego kochanie, że nie znaleźli takiego małego munduru.
WINNY: W stanie wojennym staje mężczyzna
przed sądem za nielegalne posiadanie broni.
- Co obywatelu macie na swą obronę? - pyta sędzia.
- Tylko czołg w stodole!

A NA KONIEC PODARUJĘ WAM
MAŁEGO KARPIA NA WIGILIĘ
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ZOBACZYŁEM BOGA
w oczach staruszki…
W Adwencie, przez
wspominanie pierwszego przyjścia Chrystusa na świat we
Wcieleniu, przygotowujemy się na powtórne spotkanie z Nim
na końcu czasów.
Tymczasem Bóg przychodzi nieustannie;
w Sakramencie Pojednania, w Eucharystii i… w drugim człowieku.

Czas Adwentu to także czas rekolekcji adwentowych, odprawianych we wszystkich polskich parafiach, również w naszym Sanktuarium
św. Józefa, gdzie pracuję już czwarty rok. Podczas rekolekcji każdy wierzący ma szansę pojednać się z Bogiem i dobrze przygotować na
obchody Świąt Bożego Narodzenia. „Przygotujcie drogi dla Pana, prostujcie ścieżki dla Niego!”
– wzywa nas adwentowy prorok - Jan Chrzciciel.
Taką szansę mają również chorzy. Kapłani odwiedzają starszych i chorych co miesiąc, przynosząc im skarb Bożego miłosierdzia i Chrystusa,
ukrytego w kruszynie chleba. Wielu chorych korzysta również z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy docierają do nich z Wiatykiem w każdą niedzielę.
Ta ostatnia wizyta u chorych była jednak wyjątkowa, przede wszystkim dlatego, że jak to
przed Świętami, wiele osób prosi o odwiedziny,
by móc godnie przeżyć Boże Narodzenie. Lista
chorych rośnie wówczas błyskawicznie. Zwykle
nie uczestniczę w tej posłudze ze względu na
inne obowiązki, które zostały mi powierzone, ale
tym razem poproszono mnie o pomoc. Nie broniłem się. To trudna posługa, ale i świetna okazja, by nieść pomoc i świadczyć o Bożej miłości.
Zaopatrzyłem się należycie. Bursa, Pan Jezus,
ciepła kurtka, komża, stuła i lista nazwisk. Jestem gotowy! Przemierzam szare alejki pomiędzy blokami trzeciego etapu osiedla Tysiąclecia
w Siedlcach. Chłód i deszcz dają się we znaki.
Nie wiem kogo dziś spotkam, bo na liście wiele
nowych nazwisk.
Po drodze mijam wielu ludzi. Mężczyzna w
czarnej skórzanej kurtce, wysadzanej ćwiekami,
zmierzył mnie złowrogo. Może dziwi go obecność księdza na ulicy i to w całym kapłańskim
rynsztunku? A może moja obecność jest dla
niego wyrzutem sumienia? W oddali widzę z
wolna poruszającą się kobietę. Może ona pozdrowi mnie po chrześcijańsku? W dzieciństwie
uczono mnie, że na widok księdza, idącego „z
Panem Bogiem”, należy przyklęknąć. Oczywiście
nie na mój widok, ale z powodu Pana Jezusa,
którego niosę na piersiach. Już rozumiem, pani z
pewnością ma problemy reumatyczne i z trudem
przychodzi jej klękanie i wstawanie, ale jej reakcja zaskakuje mnie zupełnie. Niczym rycerz z
kopią w dłoni, podczas pojedynku o rękę królewny, nasadza się w moją stronę olbrzymim parasolem, zakrywając swoją twarz.

Myślę sobie, Panie Jezu, jak Ty wiele ryzykujesz oddając się w ręce ludzi. Zaryzykowałeś
raz, przychodząc na świat w Betlejem, składając
swoje życie w ręce człowieka – Maryi i cudem
uchodząc z rąk Heroda oraz tych, którzy później
chcieli Cię ukamienować, ale dziś ryzykujesz
jeszcze więcej, kładąc się na ołtarzach całego
świata w tak delikatnej postaci białego opłatka,
przychodząc do naszych grzesznych serc i wielokrotnie spotykając się z odrzuceniem…
Na szczęście spotykam też młodego człowieka, z wyglądu licealistę, który rzuca pospiesznie „Niech będzie pochwalony!” Odpowiadam z uśmiechem, a optymizm powraca zupełnie, gdy wchodzę do pierwszego mieszkania.
Byłem tu ostatnio pół roku temu. Pani Stefania
rozpoznała mnie. Ja też ją dobrze pamiętam,
zawsze żartuje z mojego wyglądu i wzrostu (193
cm – przypis autora). Niestety trudno z nią nawiązać kontakt. Nieustannie wraca myślami do
zamierzchłych czasów. Robię szybką analizę
sytuacji w tym i kolejnym mieszkaniu. Pan Franciszek, chory z sąsiedniej klatki, schudł 40 kilogramów! Wniosek jest jeden. Jak ten czas
szybko płynie! „Gołym okiem” widać jak starość
dotyka fizyczność, ale i psychikę moich chorych.
Tak, to są moi chorzy! Nawet nie wiedzą jakie
rekolekcje przeżywam dzięki nim i jak bardzo jestem im wdzięczny za ich świadectwo wiary i
cierpliwość w dźwiganiu krzyża cierpienia.
Dzwonię do drzwi kolejnego mieszkania.
Otwiera mi mężczyzna i prowadzi do pokoju,
gdzie w bujanym fotelu siedzi uśmiechnięta starsza Pani. Ma na imię Zuzanna. Ramiona ma
okryte wydzierganą na drutach kamizelką w kolorze chabrowym, a nogi przykryte kocem. Prosi o
spowiedź. Siadam bliżej, by dobrze słyszeć jej
przyciszony głos. Wyznaje grzechy, a ja udzielam rozgrzeszenia i chcę już wstać, aby rozpocząć obrzędy Komunii Świętej. Pani Zuzanna
powstrzymuje mnie jednak, chwytając za rękę.
Pyta, czy może opowiedzieć mi swój sen? Niegrzecznie zerkam na zegarek. Już formułuje w
myślach wymówkę, że przecież inni chorzy czekają, że w kościele kolejna Msza rekolekcyjna, a
tak w ogóle to muszę jeszcze iść na katechezę
do szkoły. Szybko jednak rezygnuję z wykrętów.
Ten błagalny wzrok każe mi pozostać. Zamieniam się w słuch, ale znów jestem pyszny, bo
wyobrażam sobie, że będzie to kolejna fantastyczna bajka stetryczałej staruszki. Najbliższe
minuty pokażą, jak bardzo się myliłem.
Powoli i tajemniczo rozpoczyna swoją opowieść, a każde słowo sprawia jej trudność. Ma
spierzchnięte usta. „We śnie – relacjonuje - przyszedł do mnie wnuczek i przyniósł biały kubek, a
właściwie garnczek. Postawił go na stole i wyszedł. Wołałam za nim, pytając co to jest? Nie
odpowiedział, po prostu zniknął. Podeszłam bliżej, aby zaspokoić swoją ciekawość i zajrzałam
do środka. Garnczek był biały, ale na dnie były
ciemne plamy, jakby pozostałości przypalonej
potrawy. Nagle biel kubka zaczęła się powiększać, przykrywając ciemne plamy. Niestety nie
cała spalenizna została przykryta. Obudziłam się,
a przerażenie wzmógł fakt, że kubek wciąż stał
na stole. Gdy chciałam go dotknąć, rozpłynął się

jakby we mgle. Długo myślałam, co oznacza ten
sen? Dziś już wiem, że te ciemne plamy to moje
grzechy, a biel to moje dobre uczynki. Boże, co
mam zrobić? Tak mało mam na swoim koncie
tych dobrych uczynków. Co mam zrobić, aby one
przykryły zło, które dokonało się w moim życiu?
Czy zdążę to wszystko naprawić?”
Pani Zuzanna zakończyła swoją opowieść
i zamilkła. Ja też nie potrafiłem wydusić z siebie
żadnego słowa. Czułem, że pod powiekami zbiera się słona wilgoć. Zanim wyszedłem, ucałowała
z szacunkiem moją dłoń. Nie wyrywałem jej.
W pamięci mam słowa mojego Profesora, który
opowiadał, jak młody ksiądz, czując się niegodnym, nie pozwolił się ucałować starszej Ukraince.
Usłyszał wówczas naganę: „Ty głupi! Ja nie Ciebie całuję, ale Twoje kapłaństwo!” Pomyślałem o
Pani Zuzannie: „Święta!”, a o sobie: „Czy moje
dobre uczynki zdołają przykryć wszystkie grzechy, gdy Pan powróci, by sądzić świat?”
Dziękuję Bogu za tą niezwykłą adwentową
naukę rekolekcyjną i z całą odpowiedzialnością
mogę dziś stwierdzić, że dla odprawienia choćby
jednej Mszy świętej i pojednania z Bogiem choćby jednego grzesznika, warto było zostać księdzem!
Ks. Paweł Broński

DUSZPASTERSKA
WIZYTA - 2009/2010

Już wkrótce rozpoczyna się w naszej Parafii
Wizyta Duszpasterska, która potrwa do 16 stycznia 2010 roku. Sprawować ja będzie 8 kapłanów,
którzy na stałe zamieszkują, bądź posługują
w naszej Parafii. Są to: Ks. Henryk Drozd, Ks.
Sławomir Harasimiuk, Ks. Paweł Broński, Ks.
Michał Mościcki, Ks. Diakon Dariusz Konieczny,
Ks. Waldemar Mróz, Ks. Robert Mirończuk i Ks.
Tomasz Bieliński. O innych szczegółach kolędy
napiszemy w następnym numerze Opiekuna.
DATA 2009/10
GODZ ULICA
Wieś i ul. Kolonii
28.12 poniedziałek 9.00
Strzała
Wieś Purzec, Żytnia, Mała Strzała,
9.00
Sokołowskadomki
29.12 wtorek
Batorego 5 i 7
15.30 Jagiełły25
Sokołowska88
9.00 Jagiełły13, 15, 17
30.12 środa
Jagiełły19 i 21,
15.30
Chrobrego 5
Jagiełły23
31.12 czwartek
9.00 Sokołowska70,
75
Żytnia i Łąkowa,
9.00
Góreckiego
02.01 sobota
Sokołowska 80 i
15.30 84, ul. Żytnia 26 i
blok Nowy Świat
Okrzei Sierakowskiego i Tuwima
04.01 poniedziałek 9.00 Karowa i Strzalińska Rejtana
i Pola
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