
 

POKŁON TRZECH KRÓLI 

     

„NA NADCHODZĄCE, RADOSNE ŚWIĘTA 
I ZBLIŻAJĄCY SIĘ NOWY ROK, 

NIECHAJ CHRYSTUSA SIŁA NIEPOJĘTA, 
ROZJAŚNI KAŻDY ŻYCIA MROK”. 

Kochanym Parafianom i Szanownym Gościom życzymy, 
aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał 

uśmiech, a Gwiazda Betlejemska by Was zaprowadziła do Jezusa. 
Załoga Św. Józefa: Kapłani, Siostry Zakonne i Pracownicy 

     „Pokłon Trzech Króli” to obraz włos-
kiego malarza Gentile da Fabriano 
(1370-1427). Dzieło zostało namalowa-
ne w 1423 roku na zlecenie bogatego 
florenckiego kupca i polityka Palla di 
Noferi Strozzi. Obraz początkowo miał 
ozdobić kaplicę Strozzich w kościele 
Santa Trinita, wraz z innym dziełem Fra 
Angelica o tym samym tytule. W 1806 
roku, w trakcie wojny napoleońskiej, ob-
raz trafił do siedziby florenckiej Akade-
mii Sztuk Pięknych a następnie w 1919 
roku do galerii Uffizi. 
     Tematem dzieła jest scena biblijna z 
Nowego Testamentu. Fabriano przed-
stawił orszak królewski wędrujący przed 
oblicze Dzieciątka poprzez trzy sceny 
znajdujące się nad centralną sceną 
w tle. W scenach tych malarz w natura-
listyczny sposób ukazał pejzaż, z pra-
wej strony ukazano wypatrywanie przez 
królów gwiazdy, z lewej strony gwiazdę 
obwieszczającą Narodzenie Chrystusa. 
W centralnej części znajduje się scena 
przybycia orszaku do pałacu Heroda 
w Jerozolimie. Całość jest zatłoczona, 
gwarna i żywa. 
     Na pierwszym planie Trzej Królowie 
składają hołd Chrystusowi, siedzącemu 
na kolanach Maryi. Obok stoi Józef 
i dwie służące. Tuż za najmłodszym 
królem, w turbanie i w stroju z adama-
szku, trzymający sokoła, stoi sam zlece-
niodawca, Palli Strozzi z synem Loren-
zem, tej samej wielkości, co reszta 
przedstawionych osób. Jest to przeci-
wieństwo średniowiecznego sposobu 
ukazywania fundatora w pomniejszonej 
skali. Dalej tłoczy się świta królów wraz 
z końmi i psami. 
     Malarz na obrazie zastosował różne 
techniki - oprócz farb temperowych uży-
wał złota i srebra, a niektóre elementy 
przedstawił w sposób plastyczny, nie-
mal trójwymiarowy, przy pomocy spec-
jalnej masy z gipsu i kleju tzw. pastiglii. 
Złote tło, rama, złocenia, dekoracyj-
ność, trzy łuki będące pozostałością po 
formie tryptyku są śladami gotyku; na 
sposób renesansowy malarz ukazał 
sceny rodzajowe i próbował uchwycić 
rzeczywistość. Królowie przedstawieni 
na obrazie noszą bogate stroje i symbo-
lizują trzy etapy ludzkiego życia: naj-
starszy władca jest w pozycji klęcznej 
i składa hołd Dzieciątku, król w średnim 
wieku jest zgięty w pokłonie, najmłod-
szy stoi wyprostowany trzymając swój 
dar w ręku. 

Tygodnik  Pa raf ia lny  

Numer 51 ( 5 4 4 ) 
19 grudnia 2010 r. 

Parafia Św. Józefa 

Siedlce 

Opłata dobrowolna 

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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XIII MARSZ 
    „Życie to dar dany nam wszystkim przez Boga Ojca. 
Solidaryzujemy się wszyscy w jednym celu, jakim jest 

obrona życia. Budujemy cywilizację miłości”. 
Jan Paweł II 

 

     Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu 
Światło-Życie i Diakonia Życia zapraszają         
wszystkich członków wspólnot katolickich, sto-
warzyszeń i ruchów, wszystkich kapłanów, ca-
łe rodziny,  małżonków, dzieci,  młodzież,  stu- 

dentów, wychowawców, wszystkie osoby niezrzeszone, a chętne z Sie-
dlec i okolic do wzięcia udziału w XIII Marszu w obronie życia, który roz-
pocznie się 28 grudnia o godz. 18.00 w Parafii pod wezwaniem Bożego 
Ciała, a zakończy w Katedrze. 
     Oto kolejne punkty programu: 
Msza Św., którą będzie celebrował Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski. 
Różaniec w intencji obrony życia z przemarszem do Katedry. 
W Katedrze katecheza: „Etyczna ocena metody in vitro”, którą wygłosi 
Ks. Biskup Ordynariusz. 
Nabożeństwo ekspiacyjne, podczas czuwania przed Najświętszym 
Sakramentem. 
Modlitwa wg Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji ży-
cia. 
Apel Jasnogórski. 
     Warto dodać, że Marsze są uwieńczeniem 9-miesięcznej modlitwy 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podjętej w kościołach Diecezji 
Siedleckiej (także za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie) w 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. 
     Marsze w obronie Życia w diecezji siedleckiej odbędą się także w 
Białej Podlaskiej, Włodawie i Łukowie. Są one okazją do tego, by prosić 
Boga o wyniesienie do chwały ołtarzy największego obrońcy życia i ro-
dziny Sługi Bożego Jana Pawła II.                       Krystyna Boruta 

WIERNI BOGU i SOBIE 

 
     „Wierność jest najbardziej wymownym świadectwem życia małżeń-
skiego” - tak mówi „Karta Equipes Notre Dame”. Jest ona aktem zało-
życielskim Ruchu, skupiającego małżeństwa chrześcijańskie, które chcą 
pogłębić swoją duchowość. W grudniu br. obchodzimy 63. rocznicę jej 
proklamowania. Dzisiaj, na początku XXI wieku, najbardziej istotna oka-
zuje się prorocka funkcja małżeństwa. Dlaczego? Otóż małżeństwa 
trwałe są prowokujące przez to, że istnieją, że roztaczają wokół siebie 
nie tylko aurę gorących relacji międzyludzkich, ale również roztaczają 
pewien etos życia, który w dzisiejszym świecie uważany jest za niemoż-
liwy do realizacji. Nie jest to jednak trwanie kamienia, ale życia, które 
trzeba nieustannie podtrzymywać. 
     To dlatego ważne jest zarówno publiczne, jak i prywatne w domu ro-
dzinnym celebrowanie rocznic i jubileuszy, aby w ten sposób zaświad-
czyć wobec młodego pokolenia, że miłość i wierność małżeńska są 
możliwe. Jan Paweł II podkreślał: „największą wartością małżeństwa i 
rodziny jest komunia, czyli jedność między małżonkami. Tę komunię 
buduje się w oparciu o Eucharystię. W jednym i drugim realizuje się 
‘Miłość Oblubieńcza’, która jest najwyższym stopniem miłości. Nie ogra-
nicza się ona jedynie do daru materialnego, ale wyraża się w darze 
osobowym”. „Nie można wymagać od drugiej osoby, aby była taka 
sama jak ja. Po to jesteśmy różni, aby się wzajemnie dopełniać”. 
     Ruch Equipes Notre-Dame działa w 67 krajach. Nowa grupa Equipes 
Notre-Dame powstała na terenie diecezji warszawsko-praskiej w Sank-

tuarium Matki Bożej Ostrobramskiej od 2001 r. Obecnie w Polsce gro-
madzi ponad 200 małżeństw. 

 

Logo pokazuje w sposób klarowny tożsamość i jed-
ność Ruchu. Poprzez obraz, który na nim istnieje 
jest rozpoznawalne jego przesłanie. Equipes Notre  

Dame jest ruchem “Duchowości Małżeńskiej”, który prowadzi małżeń-
stwo chrześcijańskie razem, złączone przez Sakrament małżeństwa, 
a także pomaga razem, głębiej zaczerpnąć łask jakich ten sakrament 
dostarcza. Ryba jest symbolem pierwszych chrześcijan. Litery greckiego 
słowa “ryba” (ICTUS) oznaczają „Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawiciel” – 
tak więc ryba przedstawia Chrystusa. W taki sam sposób (jak pierwsi 
chrześcijanie), małżonkowie gromadzą się na spotkania. Także słowo 
“equipe” pochodzi od starego francuskiego słowa “esquif”, które ozna-
cza małą łódkę. Tu też można dostrzec symbol ryby, dlatego też 
w symbolu ryby zawarte jest zarówno odniesienie do Chrystusa, jak i do 
ekip. 
     Obrączki: są to obrączki ślubne, które przedstawiają sytuację osoby 
poślubionej. Symbolizują one zobowiązanie, miłość i wierność osobie 
ukochanej, którą wybraliśmy. LOGO zawiera dwa wyraźne znaki pod-
staw Ruchu: odniesienie do chrześcijaństwa i do małżeństwa. Są na 
nim trzy podstawowe kolory: niebieski, żółty i czerwony – odpowiednio 
do znaczenia jakie mają one w ikonografii. Kolor niebieski oznacza bo-
skość (Boga). Kolor żółty lub złoty symbolizuje Chwałę Bożą. Kolor 
czerwony przedstawia człowieka. Ryba jest koloru niebieskiego. Ob-
rączki w formie kół na rybie są cieniowane na żółto i czerwono. Prze-
platane przez rybę symbolizują przymierze Boga z Jego ludem, od któ-
rego małżeństwo chrześcijańskie czerpie swoje podstawy i z którego 
bierze swoją naturę jako sakrament. 

ACH TEN BAL! 

 
     Ruch Światło Życie – Domowy Kościół Rejon Siedlce zaprasza na 
bal karnawałowy-bezalkoholowy, który odbędzie się dn. 15.01.2011 r. w 
Sali Weselnej „Nowotka” w Siedlcach, ul. Artyleryjska 11. Rozpoczęcie 
balu o godz. 20.00. Koszt balu: członkowie i sympatycy DK – 150 zł / od 
pary, młodzież oazowa i sympatycy – 50 zł / za osobę. 
     Bal poprowadzą: profesjonalny wodzirej i didżej, a sala weselna za-
pewnia cały wachlarz posiłków, w tym 3 dania gorące. Zgłoszenia 
przyjmują: Halina i Krzysztof Wasilewscy z parafii p.w. Bł. Męczenników 
z Pratulina w Siedlcach, tel. 665 632 821. Ilość miejsc ograniczona. 

PRZEDSYLWESTROWY 

 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi 
otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” 
(Ap 3,20). Bracie i Siostro! Nie dozwól, aby nasz Pan, Jezus Chrystus 
bezskutecznie kołatał do drzwi Twojego serca.  Przyjdź  dn. 30 grudnia 
(czwartek, godz. 19.00) na WIECZÓR CHWAŁY do sali KLO, przy 
Sanktuarium św. Józefa, gdyż przygotował dla Ciebie wspaniałą ucztę 
duchową i pragnie z Tobą wieczerzać. Nie tylko nie pożałujesz swojej de-
cyzji, ale zapragniesz jak najczęściej przebywać z Nim i będziesz z utęsk-
nieniem oczekiwał kolejnego spotkania. 

Akademicka Grupa Ewangelizacyjna 
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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 - 20 grudnia 2010 r. 
17-24.XII dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 

Pańskiego. Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Jarek 
Czyt. Iz 7,10-14; Łk 1,26-38 

6.30 Msza Św. Roratnia 
1. + Zygmunta (w 23 r.), Mariannę oraz zm. z Rodzin Pilichów i 
Podniesińskich, of. Jadwiga Machała 

 2. Dziękczynna z racji urodzin Ewy i Dariusza, z prośbą o zdrowie i 
potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodzin, of. Rodzice 

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina 
 2. + Wacława Stanisławskiego, Kazimierę i Kazimierza Troć, of. Ro-

dzina 
 3. + Annę Grabelską (w 4 r.), of. Syn Cezary z Rodziną 

17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 

Borkowska 
 2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 3. + Mariannę, Bolesława i Stefana, zm. z Rodzin Jasińskich i Czer-

skich, of. Zofia Czerska 
 4. + Irenę Marciniuk (w 7 m-c), of. Rodzina 

Wtorek - 21 grudnia 
Wspomnienie Św. Piotra Kanizjusza, Kapłana i Doktora Kościoła. 

17-24.XII dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. 

Czyt. Pnp 2,8-14; Łk 1,39-45 
6.30 Msza Św. Roratnia 

1.+ Józefa (w 2 r.) i Franciszkę, zm. z obu stron Rodziny Mularzu-
ków, of. Siostra 

 2. Dziękczynna w 80 r. urodzin Ryszarda Branowskiego, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata, of. Żona, 
Dzieci i Wnuki 

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 

Borkowska 
 3. + Eugeniusza Frankowskiego (w 8 r.), of. Rodzina 
 4. + Stanisława (w 1 r.), of. p. Frankowska 

17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Dziękczynna z racji urodzin Rafała, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Małgorzata Frankowska 

 2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 3. + Zygmunta, Eugenię i Mieczysława, zm. z Rodzin Protasiuków i 

Kłosiów, of. Krystyna Protasiuk 
Środa – 22 grudnia 

17-24.XII dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. 

Czyt. 1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56 

6.30 Msza Św. Roratnia 
1. + Aleksandra (w 50 r.), Kazimierę, Irenę, Jerzego, Mariana, Cze-
sława i Rafała, of. Kazimierz Wolgiemut 

 2. + Mariana i Bolesławę Czerskich, zm. z obu stron Rodziny, of. p. 
Czerscy 

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 
 2. + Zygmunta i Aleksandrę Matyków oraz Mikołaja, Janinę i Krysty-

nę Karwowskich, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictw. K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 
Borkowska 

 2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 3. + Hannę (w 1 r.) i Stefana Wymiatałów, of. Dzieci 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Jana, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 31 r. urodzin Męża Pawła, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Żona 
Nowenna do Św. Józefa 

 
Czwartek - 23 grudnia 

17-24.XII dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. 

Czyt. Ml 3,1-4;4,5-6 ;Łk 1,57-66  

6.30 Msza Św. Roratnia 

1. + Zygmunta i Krystynę Ulko, Rodziców z obu stron Rodziny i Ro-
dzeństwo, of. Irena Ulko 

 2. + Pawła Kalickiego (w 10 r. ), of. Żona 
7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 

 2. + Weronikę (w 15 r.) i Zdzisława ( w 5 r.), of. Syn Adam z Rodziną 
 3. Dziękczynna z racji imienin Adama Sawiaka, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of. Kościół Do-
mowy 

 4. Dziękczynna z racji imienin Ewy, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Mama 

17.00 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (z racji Chrztu Św. 25.12) 
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 

Borkowska 
 3. + Marię Koziestańską (w 2 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka 
 4. + Wiesława i Waldemara (z racji ich imienin), of. Mama 
 5 + Jozafata, Kazimierę, Wincentego, Józefa i Halinę, of. Barbara 

Oklińska 
 6 + Romana Pietraszka (w 23 r.) oraz rodziców Agnieszkę i Alek-

sandra Pietraszków, of. Córki 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Piątek – 24 grudnia 
WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO 

Wspomnienie Św. Adama i Ewy, Rodziców Rodzaju Ludzkiego 
Czyt. 2 Sm 7,1-5.8-12.14.16; Łk 1,67-79 

6.30 Msza Św. Roratnia 

1. + Stanisławę, Stanisława i Jana, of. Córka 
 2. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Rodzina 
 3. + Reginę Baran (w 8 r.), of. p. Baranowie 

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 3. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara Bo-

rkowska 
 4. + Antoninę Kozaczyńską (w r.), of. Dzieci 
 5. + Radosława Brochockiego (w 6 r.), Henryka, Ryszarda, Mariana, 

Wiktora i Leokadię zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, of. Rodzi-
na Brochockich 

 6. + Rodziców: Joannę i Lucjana Wypych oraz Bronisławę i Stani-
sława Borkowskich, of Krystyna Borkowska 

 7. Dziękczynna w 14 r. urodzin Pauliny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 

23.30 Modlitewne czuwanie przed Pasterką 

ZAKOŃCZENIE ADWENTU 
I POCZĄTEK OKRESU NARODZENIA PAŃSKIEGO 

Sobota - 25 grudnia 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

Dzień dziękczynienia Wspólnoty Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 
Czyt. Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18  

24.00 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wolontariuszy 

Opłatkowych i ich Rodzin 
8.30 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 

 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo 
 3. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza z rodziny Komarów, of. Cór-

ka 
10.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 

 2. + Zbigniewa Troć, Kazimierę i Czesława Trociów i Andrzeja Tar-
kowskiego, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Anny i Tadeusza z prośbą 
o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, of. p. Jastrzębscy  
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 5. + Kazimierza Skomoruchę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
11.30 1. + Janinę (z racji urodzin), Henryka, Stefana, Mariannę i Witolda, 

of. Jadwiga Selwiak 
 2. + Eugenię Krasuską (w 14 r.), Wacława, Helenę, Janusza, Roma-

na Szkielonek oraz Kazimierę i Janinę Graczyk, of. Hanna Szkielo-
nek 

12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Uwaga: dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara Bo-
rkowska 

 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandra, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski na całe życie, of. 

NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 
26 grudnia 2010 

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
Wspomnienie Św. Szczepana, Diakona, pierwszego Męczennika 

Czyt. Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP 

7.00 1. + Elżbietę, of. Mama 
 2. + Zofię (w 12 r.), Eugeniusza zm. Rodziców, Dziadków, Braci i 

Krewnych z obu stron Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak 
8.30 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina 

 2. + Macieja, Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of. Mirosława 
Stachowicz 

10.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka 
 2. O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Szczepana i św. 

Joanny dla Szczepana Boruty z racji dnia imienin, of. Żona 
 3. Dziękczynno błagalna w 9 rocznicę ślubu Anny i Aleksandra z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie 
11.30 1. + Hieronima, Władysławę, Wacława Sysik, Macieja, Mieczysława, 

Janinę i Władysława Stachowicz, of. Rodzina 
 2. + Eugenię (w dniu imienin) i Wacława,  of. Córki 
 3. + Barbarę Tortorello ( w 6 r.), Wacława Turyka ( 13 r.) i Weronikę 

Turyk ( w 5 r.), of. Alicja Bonakowska 
12.45 1. W intencji Małżonków obchodzących Jubileusze Małżeńskie 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarek, z-ca ks. Sławek 
16.30 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara 

Borkowska 
18.00 1. + Feliksę (w 5 r.), Mariana (w 8 r.) i Marię, of. Anna Bulik 

 2. + Aleksandrę, Mariana, Marię z rodziny Wyrozębskich, Ślepow-
rońskich i Bujalskich, of. p. Wyrozębska 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem 
Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

KOLĘDOWY FESTIWAL 

 
     Od 5 stycznia do 2 lutego 2011 r. odbędzie się III Festiwal Kolęd 
i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza 2011” obejmujący swoim za-
sięgiem cały obszar Województwa Mazowieckiego. Głównym organiza-
torem tego Festiwalu jest Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach przy 
współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach i Chóru Miasta Sie-
dlce. Ponadto w ideę przedsięwzięcia włączyły się ośrodki kultury z na-
szego regionu: z Garwolina, Kałuszyna, Mińska Mazowieckiego, Mro-
zów, Ostrołęki, Sokołowa Podlaskiego, Sulejówka, Warszawy, Węgro-
wa.  

     Przesłuchania konkursowe odbędą się w 6 kategoriach: szkoły 
podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, gimnazja, szkoły po-
nadgimnazjalne, rodziny i dorośli, chóry. 
     Harmonogram festiwalu: 5-13 stycznia - przesłuchania konkursowe 
(eliminacje miejskie i powiatowe), 14-15 stycznia - przesłuchania kon-
kursowe (finał wojewódzki), 17 stycznia - ogłoszenie wyników, 20-30 
stycznia - koncerty finalistów i laureatów, 2 lutego – koncert finałowy. 
     Przesłuchania konkursowe dla Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego 
odbędą się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, 
ul. Bpa I. Świrskiego 31: 12.01.2011 r. (środa) w godz. 14.00-20.00, 13 
stycznia (czwartek) w godz. 10.00-20.00. 
     Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 30 grudnia 2010 r. e-mail: 
k.boruta@poczta.fm;  fax: (25) 644-56-46 lub pocztą na adres: Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31 
     Szczegółowe informacje o festiwalu (regulamin, utwory obowiąz-
kowe, karta zgłoszenia, harmonogram przesłuchań) na stronie: 
www.koledowesercemazowsza.sacro.pl 
     Nazwa inicjatywy „Kolędowe Serce Mazowsza” w bardzo piękny 
i konkretny sposób promuje świąteczne i noworoczne tradycje regionu, 
a co najważniejsze angażuje artystycznie i społecznie mieszkańców 
Województwa Mazowieckiego. O sukcesie przedsięwzięcia - Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” świadczy ogromna po-
pularność jaką osiągnęła II edycja. Wzięło w niej udział 1000 uczestni-
ków (173 podmioty wykonawcze) w 5 kategoriach: szkoły podstawowe 
kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjal-
ne, rodziny i dorośli, chóry oraz 5000 widzów z obszaru Województwa 
Mazowieckiego. 
     Patronat Honorowy nad Festiwalem objęli: Ks. Biskup Zbigniew Kier-
nikowski - Ordynariusz Siedlecki, P. Adam Struzik - Marszałek Wojewó-
dztwa Mazowieckiego, P. Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedl-
ce, P. Zygmunt Wielogórski - Starosta Siedlecki, P. Mirosław Bieniek - 
Wójt Gminy Siedlce  oraz Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wój-
towie miejscowości, w których odbywają się przesłuchania konkursowe 
(Garwolin, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Ostrołęka, Sokołów 
Podlaski, Sulejówek, Warszawa, Węgrów). 
     Uczestników będzie oceniało profesjonalne jury w składzie: prze-
wodniczący, prof. Krzysztof Kusiel-Moroz (Warszawa), prof. Romuald 
Miazga (Warszawa), prof. Konstanty Domagała (Siedlce), dr Hubert Nie-
wiadomski (Genewa) Izabella Jaszczułt-Kraszewska (Pułtusk), Barbara 
Żarnowiecka (Legionowo), Justyna Kowynia-Rymanowska (Poznań). 
     Organizowany i prowadzony w rodzinnej atmosferze festiwal co roku 
dostarcza słuchaczom niezapomnianych wrażeń artystycznych, jest do-
skonałym sposobem na ukojenie codziennych trosk i pozwala oddać się 
nastrojowi wspólnego kolędowania, poczuć na nowo atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia. Nasze wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek to 
sposób na pielęgnowanie pięknej, rodzinnej tradycji i uczenie społecznej 
aktywności oraz integrowanie lokalnych środowisk.  
     Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” to jedna z 
najlepszych wizytówek kulturalnych naszego miasta i regionu. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego 
do udziału w naszym festiwalu.                                    Krzysztof Boruta 
 

W ORSZAKU DO KOMUNII ŚW. 

 

     Słowo Komunia oznacza Wspól-
notę. Tak Kościół każe nam nazy-
wać znak obecności Jezusa wśród 
nas po to, abyśmy i my Wspólnotę 
jego Ludu stanowili. Symbolem tej 
Wspólnoty jest podchodzenie „para-

mi” do Komunii Św. Nie idziemy do 

Komunii Św. w „pojedynkę”. Nie stajemy do niej w kolejce, jeden za dru-
gim, jak w sklepie z wędlinami, czy w kolejce po bilety na dworcu PKP. 
Obok nas stoi być może nieznany nasz Brat lub Siostra, o których wiemy, 
że tak, jak my są ochrzczeni i należą do tej samej wspólnoty Kościoła i 
Parafii, co my i tego samego Boga nazywają Ojcem, a Jego Syna Jezusa 
Zbawicielem Świata. 
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W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
   # Paweł Łukasiewicz z Parafii Św. Michała 
Archanioła w Płońsku (Diecezja Płocka) i Moni-
ka Wereda z naszej Parafii (116) 

    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
SIEDLECKA WIGILIA. Dziś (19.12) na 
Placu Gen. Sikorskiego od godz. 11.30 do 
13.30 odbędzie się wigilijne spotkanie Miesz-
kańców Siedlec, w którym wezmą udział Ks. Bi-
skup Ordynariusz i Prezydent Miasta. 

I KOMUNIA ŚW. Dziś o godzinie 16.00 ko-
lejne spotkanie dzieci przygotowujących się do 
I Komunii Św. i ich Rodziców. Rodzice pamię-
tają, by na to spotkanie przynieść łańcuszek 
z medalikiem, który nałożą dziecku po poświę-
ceniu. Natomiast w Niedzielę Św. Rodziny 
(26.12) po Mszy Św. Jubilatów o godzinie 
12.45, zapraszam Rodziców Dzieci pierwszoko-
munijnych na katechezę na temat: „O obecnoś-
ci Jezusa w Rodzinie”.                       ks. Sławek 
RORATY. Jeszcze do Wigilii włącznie będą 
celebrowane Roraty codziennie w dni powsze-
dnie o godz. 6.30. Zabierzmy ze sobą lampiony 
i serca pełne dobrych czynów. W dni Rorat 
druga Msza Św. rozpoczyna się o godzinie 
7.10. Zakończenie Rorat i wspólne dziękczy-
nienie będzie w piątek (24.12) po Mszy Św. o 
godzinie 6.30. Zapraszam wszystkie dzieci, 
które brały udział w Roratach.        ks. Sławek 

URODZINY JEZUSA. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci z naszej Parafii na Mszę Św. w pierw-
szy dzień Świąt (25.12) o godzinie 11.30. 
Wspólnie zaśpiewamy i złożymy życzenia (a 
może i prezenty) Jezusowi z okazji jego kolej-
nych urodzin. Będzie niespodzianka! ks. Sławek  

BEZPOŚREDNIE DNI. Wśród adwento-
wych dni najważniejsze są te od 17 do 24 grud-
nia.  Kościół nazywa je dniami bezpośredniego 
przygotowania do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego. 

JUBILACI. Już za tydzień (w niedzielę 26.12) 
na Mszę Św. o godzinie 12.45 zapraszamy Mał-
żonków, którzy w tym roku obchodzą Jubileusz 
zawarcia związku małżeńskiego. Odnowią oni 
przyrzeczenia małżeńskie i otrzymają paniątko-
we dyplomy. Prosimy, aby Jubilaci wpisali się w 
zakrystii na listę uczestników Uroczystości. 

KOLĘDNICY. Oddział KSM przy naszej Pa-
rafii przygotowuje się do tradycyjnego śpiewa-
nia kolęd i pastorałek. Młodzi kolędnicy będą 
odwiedzać nasze domy w pierwszy i drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia. Będziemy mieli do-
brą okazję do wsparcia zimowych obozów na-
szej młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Młodzi kolędnicy zapraszają swoich 
kolegów i koleżanki do wspólnego wędrowania 
z kolędą. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 50 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” 
możemy przeczytać: 
Skąd wzięła się choinka, opłatek, Pasterka, 
obdarowywanie się prezentami i inne bożonaro-
dzeniowe zwyczaje? Odpowiedź w tekście 
„Ukryte pod choinką”; 
Koreanka na misjach… w Polsce? Niezwykła 
historia Koreanki, która trafiła do naszego kraju w 
tekście „Listonoszka Jezusa z Korei”; 
Czy Boże Narodzenie trwa 8 dni i jak dobrze 
przeżyć święta Bożego Narodzenia – odpowiada 
ks. prof. Kazimierz Matwiejuk; 
Co zrobić, by wigilijny karp nie odbijał się 
długo finansową czkawką? Jak uniknąć poświą-
tecznego zadłużenia, które przecież trzeba spła-
cić? O tym w artykule „Zastaw się, a postaw się!”                 
Zapraszamy do lektury! 
 

WYMIEŃMY SIĘ 
Podarujmy dzieciom skrzydła 

 
     Tylko do końca 2010 roku będzie trwała 
wspólna akcja Narodowego Banku Polskiego 
i Caritas Polska, polegająca na zebraniu i wy-
mianie starych pieniędzy polskich z okresu 
przed denominacją. 
     31 grudnia 2010 r. dobiega końca okres 
wymiany pieniędzy sprzed denominacji. Po tym 
dniu banknoty i monety sprzed 1995 r. osta-
tecznie stracą swoją wartość i będą jedynie 
pamiątką. Zanim jednak tak się stanie, można 
je wymienić na nowe złote w oddziałach okrę-
gowych Narodowego Banku Polskiego i w ka-
sach banków krajowych lub - włączając się w 
akcję NBP i Caritas Polska - dobrowolnie po-
móc najuboższym uczniom w Polsce. 
     Zgromadzone przez Caritas pieniądze Na-
rodowy Bank Polski wymieni na nowe złote. 
Uzyskana w ten sposób kwota zostanie prze-
znaczona na opiekę nad dziećmi w ramach 
prowadzonego przez Caritas programu „Skrzy-
dła". Szczegółowe informacje są na stronach 
internetowych www.WymienmySie.nbp.pl oraz 
www.Skrzydla.pl 
     W naszej Parafii wielu Parafian odpowie-
działo na ten apel. Zebrano prawie 8 kg starych 
monet i 346 starych banknotów sprzed denomi-
nacji. 
 

Imię Jezus zostało nam dane 
jako lekarstwo na wszystkie 

nasze cierpienia. 
Św. Bazyli Wielki (330-379)

 

 
DLACZEGO MAŁŻEŃSTWO DZIADKÓW 
TRWA DO DZIŚ, A RODZICE POTRAFIĄ 

SIĘ ROZEJŚĆ PO 5-CIU LATACH? 

 
PREZENT. Paulinka mówi do mamy:  
- Mamusiu, chciałabym ci coś ofiarować pod choinkę.  
- Nie trzeba, córeczko. Jeśli chcesz mi sprawić przy-
jemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.  
- Za późno, mamusiu. Kupiłam ci już perfumy. 
LOS KARPIA. Rodzinka przygotowuje się do wie-
czerzy wigilijnej. W pewnej chwili żona pyta męża:  
- Czy zabiłeś już karpia?  
- Tak, utopiłem go. 
DRUGI PREZENT. Kolega pyta kolegę:  
- Czy w tym roku kupiłeś już coś swojej rodzinie pod 
choinkę?  
- Owszem, udało mi się kupić stojak. 
WDZIĘCZNY. Przed świętami św. Mikołaj rozdaje 
prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego 
z nich mówi: 
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 
- Drobiazg - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi 
za co dziękować. 
- Wiem, ale mama mi kazała. 
W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU. Sąsiadka puka do 
drzwi sąsiadki i pyta:  
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?  
- Nie.  
- A cukru?  
- Nie.  
- A może chociaż mąki?  
- Nie.  
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?  
- Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych Świąt! 

-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. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 
s.M. Amabilis Gliniecka, dk. Michał Burdach 

fot. Tomasz Końko  
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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CENNE RELIKWIE 

 

     Wszystko wskazuje na to, że Ojciec 
Św. Benedykt XVI wkrótce ogłosi datę 
całkowitego zamknięcia procesu bea-
tyfikacyjnego swego poprzednika, Ja-
na Pawła II. Być może stanie się to 3 
kwietnia 2011 roku. Będzie to ważne 
wydarzenie nie tylko w Krakowie, lecz 
także w całej Polsce i na świecie. 

Wprawdzie nieoficjalnie jeszcze, mówi się o tym, że w Krakowie zostanie 
szybko zbudowany kościół, jako wotum wdzięczności za pontyfikat Jana 
Pawła II. Miejscem budowy będzie teren dawnej Fabryki Solvay w Krako-
wie, gdzie Karol Wojtyła pracował fizycznie w czasie II Wojny Światowej. 
Już został wyznaczony teren pod budowę. 
     W kościele tym będzie zaplanowana kaplica, w której zamieszczone 
zostaną relikwie Papieża-Polaka. Wiele przedmiotów, z którymi kontakt 
miał Ojciec Św. - Karol Wojtyła, staje się dziś niezwykłe cennymi. Między 
innymi posiada je siedleckie Muzeum Jana Pawła II przy ulicy Wiśniowej. 
Ale niewątpliwie najcenniejsza jest relikwia, jaką posiada Ks. Kardynał 
Stanisław Dziwisz, a jest nią ampułka zawierająca krew Jana Pawła II. Jej 
uroczysta ekspozycja i instalacja będzie miała miejsce w dniu beatyfikacji 
Papieża, która - jak jesteśmy przekonani - szybko dojdzie do skutku. 
     W związku z postępującym procesem beatyfikacyjnym, zarówno Ojciec 
Św. Benedykt XVI, jak i Ks. Kardynał Dziwisz wyrazili zgodę na to, by 
zgodnie ze starożytnym zwyczajem zostały podzielenia pamiątki po Janie 
Pawle II, które staną się cennymi relikwiami w wielu zakątkach świata. 

ADHORTACJA „VERBUM DOMINI” 

 

     „A Słowo stało się Ciałem…” 
Adhortacja „Verbum Domini” to obszerny, 200-stronicowy 
dokument. Dzieli się na trzy części. Pierwsza nosi tytuł 
Verbum Dei - „Słowo Boga”. Ukazuje, że człowiek i jego 
problemy nie są Bogu obojętne. Przemawia On do człowie- 

ka, objawia mu się w Chrystusie. Chrześcijaństwo nie jest religią księgi, 
ale Słowa wcielonego, jednak w przyjęciu Go ma znaczenie Pismo na-
tchnione przez Ducha Świętego. Człowiek ma je przyjąć z wiarą w Ko-
ściele, w kontekście całej jego Tradycji. Papież porusza też w tej części 
sprawę hermeneutyki, czyli interpretacji Pisma Świętego w Kościele. 
Przestrzega przed dychotomią między egzegezą ograniczającą się do 
badań filologiczno-historycznych a teologią, jak też przed fundamentali-
styczną interpretacją Pisma Świętego. Biblia ma stać się duszą teologii, 
jak wzywał Sobór Watykański II. 
     Druga część dokumentu, zatytułowana Verbum in Ecclesia – „Słowo 
w Kościele” – ma charakter duszpasterski. Ukazuje rolę Słowa w życiu 
kościelnej wspólnoty, szczególnie wiele miejsca poświęcając liturgii. Pod-
kreśla znaczenie słuchania w skupieniu i milczeniu, rolę homilii, której gło-
szenie jest zadaniem duchownych. Postuluje wydanie specjalnego dy-
rektorium homiletycznego. Podkreśla się też potrzebę rozwijania nabo-
żeństw Słowa przy takich okazjach, jak kongresy eucharystyczne czy 
Światowe Dni Młodzieży. Pisząc dalej o katechezie biblijnej, Benedykt XVI 
przypomina, że wiernych trzeba zapoznawać z Biblią zgodnie z wiarą Ko-
ścioła, także w małych wspólnotach. Gdzie tego brakuje, tworzy się 
pustka duszpasterska, którą często wykorzystują sekty. 
     Trzecia część adhortacji ma tytuł Verbum mundo – „Słowo światu”. 
Mowa tu o misyjnym zadaniu głoszenia światu Słowa Bożego, o dialogu 
z innymi religiami i kulturami, o zaangażowaniu na rzecz pojednania i po-
koju. Papież przypomina też chrześcijan prześladowanych za wiarę 
i wskazuje na konieczność wolności sumienia, a kończy nawiązaniem do 
tak bardzo dziś aktualnej nowej ewangelizacji. 
     Adhortacja apostolska Verbum Domini zawiera liczne cytaty z dotych-
czasowego nauczania Kościoła o Słowie Bożym, zwłaszcza z Soboru 
Watykańskiego II, ale też z encyklik biblijnych wcześniejszych Papieży i z 
papieskich wypowiedzi okresu posoborowego. Przytaczane są obszerne 
fragmenty dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej, która jest organem 
doradczym i jej wypowiedzi same w sobie nie mają charakteru doktrynal-
nego. Nabierają jednak obecnie takiej wagi jako część dokumentu papie- 
skiego. 

     W ogłoszonej adhortacji zauważa się liczne myśli wniesione osobiście 
przez Benedykta XVI - na co zwrócono uwagę podczas prezentacji doku-
mentu w watykańskim biurze prasowym sekretarz generalny Synodu Bi-
skupów. Trzeba podkreślić wielki wkład Ojca Św. w posynodalną adhorta-
cję apostolską. Zebrane jest w niej jego bogate nauczanie o Słowie Bo-
żym, wyrażone również podczas XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogól-
nego Synodu Biskupów. Poza wystąpieniem z 14 października 2008 r. w 
auli synodalnej, które zostało przyjęte przez ojców i wykorzystane w Ver-
bum Domini, wiele treści zawierały homilie na rozpoczęcie i zakończenie 
Synodu. Zważywszy na liczne cytaty i nawiązania do Magisterium Jego 
Świątobliwości, musimy uznać kwalifikowany wkład Biskupa Rzymu w sy-
nodalne dyskusje, które rozwinął on później w Verbum Domini. Ukazuje to 
jeszcze raz priorytet Słowa Bożego w jego pontyfikacie. Biorąc to pod 
uwagę, można określić Benedykta XVI jako Papieża Słowa Bożego. 

ŚWIATŁO Z BETLEJEM 

 
     W grudniu Światło Pokoju z Betlejem dotarło do Krakowa, gdzie od 
harcerzy odebrał je w Bazylice Mariackiej kardynał Stanisław Dziwisz, 
a potem do wielu innych miast w Polsce. 
     Betlejemskie Światło Pokoju ma ogromną symbolikę, ponieważ dotarło 
do nas z krainy, w której Jezus Chrystus przyszedł na świat, gdzie cierpiał 
i zmartwychwstał, On tę ziemię uświęcił. Tradycja przekazywania Betle-
jemskiego Światła Pokoju narodziła się w 1986 r. w Linz, w Austrii. 
Od tamtej pory co roku skauci na całym świecie, a także polscy harcerze 
uczestniczą w przekazywaniu go w swoich środowiskach. Związek Har-
cerstwa Polskiego odbiera Światło na przejściu granicznym na Łysej Po-
lanie w Tatrach. Stamtąd Światło zostaje przekazane dalej: przez Kraków 
i Jasną Górę, gdzie zjeżdżają się setki harcerzy, rozprzestrzenia się po 
całej Polsce. 
     Betlejemskie Światło dotarło także już do Siedlec i do naszego ko-
ścioła. Pilnie strzegą go Siostry Orionistki. W ciągu tygodnia będzie 
można zapalić własną świecę lub znicz, i - jeśli się uda - zanieść Światło 
Pokoju do rodzinnego domu. 

MODLITWA ZA DZIADKÓW 
     Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny 
i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. Ochraniaj 
ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeń-
stwa. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej 
rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych 
wartości rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. Spraw, 
by jako nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym pokole-
niom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych. 
     Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność 
i rolę dziadków. Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, 
ale zawsze znajdowali szacunek i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie 
i czuć się akceptowanymi przez wszystkie lata życia, jakimi ich obda-
rzasz. Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie otaczaj opieką 
dziadków, bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą 
Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej oj-
czyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć 
w wielkim uścisku życia bez końca. Amen. 



19 GRUDNIA  2010 R.                                         OPIEKUN Nr 51                                                      STRONA 7 

KOLĘDOWANIE PRZED PASTERKĄ 

 

     Wszystkich serdecznie zapra-
szamy na wspólne kolędowanie 
przed Pasterką. Przed tą szcze-
gólną Mszą Św. pragniemy wspól-
nie zatrzymać się nad Tajemnicą 
Wcielenia Słowa Bożego, która tak 
pięknie i głęboko zawarta jest w 
tekstach naszych polskich, trady-
cyjnych kolęd. Chcemy tym samym 
ożywić w nas wszystkich zwyczaj 
wspólnego kolędowania, by te pie-
śni pomagały nam nie tylko święta 
dobrze przeżyć, ale też jak najlepiej 
je zrozumieć. 
     Kolędowanie rozpoczniemy o 
godzinie 23.20. Pomoże nam w tym 
nasz  niezawodny  chór  parafialny  

„Lilia” oraz teksty wierszy Ernesta Brylla. Niech nasze głosy w tę 
noc złączą się z radosnym śpiewem Aniołów. 

NOCNA WARTA 

 
     W nocy z 10 na 11 grudnia 2010 r. kilkudziesięcioosobowa grupa 
młodzieży z dwóch siedleckich Parafii - Św. Józefa i Katedralnej, wzięła 
udział w nocnym czuwaniu modlitewnym. Do sanktuarium Matki Bożej 
Kodeńskiej wraz z młodymi pojechali: ks. Adam Pietrusik, ks. Wojciech 
Stefaniuk oraz S.M. Amabilis Gliniecka. 
     Tematem grudniowego czuwania było nawrócenie. Po modlitwie 
apelowej i zawiązaniu wspólnoty, została wygłoszona konferencja 
o grzechu - jego tajemnicy oraz konsekwencjach w naszym życiu. 
     W czasie czuwania młodzi wysłuchali także dwóch świadectw, któ-
rych autorzy dzielili się zarówno osobistym doświadczeniem grzechu, 
jak i Bożej miłości. To niesamowite, jak Pan Bóg potrafi wyprowadzić 
człowieka uwikłanego w grzech - do życia w wolności. Wiele osób na 
nowo mogło uświadomić sobie tę prawdę i doświadczyć jej w sakra-
mencie pokuty, który miał miejsce podczas Nabożeństwa Światła połą-
czonego z adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  Czuwanie 
zakończyło się Mszą św. celebrowaną o godz. 3.00 oraz zawiązaniem 
przez uczestników spotkania kręgu  przyjaźni. 
     Organizatorzy czuwania zapraszają do Kodnia na kolejne modli-
tewne spotkanie młodych, które odbędzie się w nocy z 14 na 15 stycz-
nia 2011 r. Mamy nadzieję że i tym razem nie zabraknie chętnych, żeby 
„stracić jedną noc” i jednocześnie zyskać o wiele więcej. 

S.M. Amabilis i ks. Adam 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
     Już wkrótce w naszej Parafii rozpocznie się Wizyta Duszpasterska, 
która - jak przypuszczamy - potrwa do 17 stycznia 2011 roku. Już teraz 
podajemy jej porządek od 27 grudnia br. do Uroczystości Objawienia 
Pańskiego, w polskiej tradycji nazywanej Świętem Trzech Króli. Całość 
programu kolędy podamy w następnym numerze Opiekuna. Z Wizytą 
Duszpasterską przyjdą do Waszych domów kapłani, których dobrze 
znacie z posługi duszpasterskiej w naszej Parafii: ks. Henryk Drozd, 
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, ks. Jarosław Dziedzic, 
ks. Robert Mirończuk, ks. Tomasz Bieliński i dk Michał Burdach. 
     W przypadku zauważenia błędów w zaplanowaniu kolędy, prosimy 
o ich zgłoszenie. Serdecznie prosimy o pomoc naszych Parafian w reali-
zacji kolędy, która jest dla wielu jedyną okazją w ciągu roku do spotka-
nia z kapłanami. 

27.12 poniedziałek 9.00 
Wieś Strzała (4 księży) 

Mała Strzała (1 ksiądz) 

28.12 wtorek 

9.00 

Wieś Purzec (2 księży) 

Wieś Żytnia (1 ksiądz) 

Ulice Kol. Strzała (2 księży) 

15,30 

Batorego 7 (1 ksiądz) 

Jagiełły 25 (2 księży) 

Sokołowska 88 (2 księży) 

29.12 środa 

9.00 

Jagiełły 13 (1 ksiądz) 

Jagiełły 15 (1 ksiądz) 

Jagiełły 17 (3 księży) 

15.30 

Jagiełły 21 (3 księży) 

Jagiełły 23 (2 księży) 

Chrobrego 5 (1 ksiądz) 

30.12 czwartek 

9.00 
ul. Żytnia i Łąkowa (3 księży) 

Góreckiego (2 księży) 

15.30 
Żytnia 26 (3 księży) 

Nowy Świat (2 księży) 

31.12 Piątek 9.00 

Jagiełły 19 (2 księży) 

Sokołowska 70 (3 księży) 

Sokołowska-domki (1 ksiądz) 

3.01 Poniedziałek 

9.00 

Okrzei (2 księży) 

Sierakowskiego, Tuwima (1 ksiądz) 

Karowa i Strzalińska (1 ksiądz) 

Rejtana i Pola (1 ksiądz) 

15.00 

Sokołowska 83 (1 ksiądz) 

Sokołowska 85 (1 ksiądz) 

Sokołowska 87 (1 ksiądz) 

Mieszka I 10 (2 księży) 

4.01 Wtorek 

9.00 
Graniczna i blok 25 (3 księży) 

Żeromskiego (1 ksiądz) 

15.30 

Sokołowska 77 (1 ksiądz) 

Sokołowska 79 (1 ksiądz) 

Sokołowska 81 (2 księży) 

Sokołowska 91 (1 ksiądz) 

Żytnia 28 (1 ksiądz) 

5.01 Środa 

9.00 
Broniewskiego (2 księży) 

Północna (1 ksiądz) 

15.30 

Sokołowska 93 i Dom Asystenta (1 ksiądz) 

Sokołowska 75 (1 ksiądz) 

Chrobrego 14 (3 księży) 
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WOLNOŚĆ U BOKU ŚW. JÓZEFA  

(Fot. Tomasz Końko) 

 




