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Parafia Św. Józefa
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Tygodnik Parafialny

Opłata dobrowolna

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

W TYM NUMERZE:

1. Myśl tygodnia
2. Rekolekcje
3. Wigilijne dzieło
4. Kalendarz nowego tygodnia
5. Clara Gaceri i Festo Kirianki
6. Dom i Szkoła Komunii
7. Zapowiedzi przedślubne
8. W Parafii i w Diecezji
9. Róże Różańcowe
10. Diakon
11. Denominacja
12. Co piszą w „Echu”
13. Dobry humor
14. Redakcyjna stopka

MYŚL TYGODNIA

Chrystus dziś zdecydowanie
nas zachęca: „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24,37-44).
W pierwszą niedzielę Adwentu czytania zachęcają nas do porzucenia myślenia kategoriami
doczesności. Przed nami otwiera się wieczność, w którą wkroczymy - tak czy inaczej. Właściwie już to czynimy - każdym naszym czynem, myślą lub brakiem dobrego czynu, zaniedbaniem. Czy mamy dość czasu, by
zwlekać z nawróceniem? Czy
możemy pozwolić sobie na pozostawanie w mrokach uczynków niewspółbrzmiących z wiarą? To właśnie „teraz nadeszła
(...) godzina powstania ze snu” –
przekonuje św. Paweł. Oto nasz
Pan już nadchodzi.

dzieży gimnazjalnej. Liturgię przygotowuje Zespół Światełko
16.30 Spowiedź rekolekcyjna
KATECHEZY ADWENTOWE 5-8 GRUDNIA 2010 r. 16.45 Przygotowanie do Eucharystii
17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną, z udziałem grup paraf„CHRZEST W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA”
W SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W SIEDLCACH ialnych: Zespołu Caritas, Rady Duszpasterskiej, Świeckich
Pracowników Parafii, Świetlicy, AA, Wolontariuszy pozostaRekolekcjom przewodniczą Duszpasterze
z Parafii Bł. Męczenników Podlaskich:
łych Grup Wzajemnej Pomocy
Ks. dr Jacek Szostakiewicz i Ks. Artur Domański 18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R.
I DZIEŃ REKOLEKCJI, II Niedziela Adwentu 5 grudnia 18.30 Spowiedź młodzieży
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
18.45 Przygotowanie do Eucharystii
7.00 Hymn do Ducha Św., powitanie Misjonarzy, uroczyste 19.00 Rekolekcyjna Msza św. z nauką dla młodzieży, Liturgię
rozpoczęcie Rekolekcji. Niedzielna Eucharystia z nauką re- przygotowuje Służba Liturgiczna, Ruch Światło-Życie i KSM
kolekcyjną
DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REKOLEKCJI, Środa 8.XII
8.30 Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Święto patro10.00 Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną
nalne dziewcząt. Dzień wdzięczności Rekolekcjonistom
11.30 Niedzielna Eucharystia „Rodzinna” z nauką rekolekcyji Spowiednikom za Rekolekcje
ną dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i ich rodziców
6.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną (Roraty)
12.45 Niedzielna Suma z nauką rekolekcyjną
10.45 Przygotowanie do Eucharystii
13.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu (z racji I Niedzieli 11.00 Rekolekcyjna Msza św. z nauką
miesiąca) i Katecheza dla Kół Żywego Różańca
15.15 Przygotowanie do Eucharystii
16.30 Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną
15.30 Rekolekcyjna Msza św. szkolna z nauką dla dzieci
18.00 Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną.
i młodzieży gimnazjalnej.
19.00 Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu (prze- 16.45 Przygotowanie do Eucharystii
wodniczy Grupa Modlitewna)
17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
II DZIEŃ REKOLEKCJI, Poniedziałek 6 grudnia br.
18.00 Nabożeństwo do św. Józefa. Różaniec pod przewodniDzień spowiedzi rekolekcyjnej. Wspomnienie
ctwem K.Ż.R.
św. Mikołaja, Biskupa Myrry. Parafialny Dzień Chorego.
18.45 Przygotowanie do Eucharystii
6.20 Spowiedź rekolekcyjna
19.00 Rekolekcyjna Msza św. z nauką dla młodzieży, Liturgię
6.30 Eucharystia z nauką rekolekcyjną (Roraty)
przygotowuje Służba Liturgiczna, Ruch Światło-Życie i KSM.
8.00 Rozesłanie Kapłanów do Chorych
Zakończenie Rekolekcji, błogosławieństwo Misjonarzy połą10.30 Spowiedź rekolekcyjna
czone z odpustem zupełnym. Dziękczynny hymn: „Ciebie Bo10.45 Przygotowanie do Eucharystii
ga wysławiamy”.
11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla Chorych, którzy
mogą być w kościele. Błogosławieństwo Chorych. Liturgię
przygotowują Koła Żywego Różańca
Caritas Diecezji Siedleckiej, po raz
15.00 Spowiedź dzieci
kolejny, włącza się w ogólnopolskie Wi15.15 Przygotowanie do Eucharystii
gilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, polega15.30 Eucharystia z nauką rekolekcyjną dla dzieci i młodziejące na zbiórce ofiar na pomoc dzieciom
ży gimnazjalnej. Liturgię przygotowuje Zespół Światełko
z biednych rodzin. Symbolem tego dzie16.30 Spowiedź rekolekcyjna
16.45 Przygotowanie do Eucharystii
ła i złożonej ofiary jest świeca z logo Ca17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną i udziałem modlitewritas, przeznaczona na stół wigilijny.
nych grup parafialnych: Domowego Kościoła, Wspólnoty
Kiedy zasiądziemy do wigilijnego stołu będziemy dzieDzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Różańca Nieu- lili się radością z naszymi najbliższymi. Na stole wigilijnym
stającego, „Róż modlitewnych Rodzice-Dzieci” i wszystkich pozostawiamy puste miejsce jako symbol tych, którzy z
innych Wspólnot Modlitewno-Charyzmatycznych.
dala od swoich rodzin, samotnie spędzają ten wieczór.
18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R.
Jesteśmy gotowi przyjąć ich pod swój dach i dzielić z nimi
18.30 Spowiedź
radość Bożego Narodzenia. Dziś na tym miejscu sta18.45 Przygotowanie do Eucharystii
wiamy świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, która
19.00 Rekolekcyjna Msza św. z nauką dla młodzieży, Liturgię
jest znakiem, że dzielimy się, tym co mamy z tymi, którzy
przygotowuje Służba Liturgiczna, Ruch Światło-Życie i KSM

REKOLEKCJE - ADWENT 2010

WIGILIJNE DZIEŁO

III DZIEŃ REKOLEKCJI, Wtorek 7 grudnia br.

Drugi dzień spowiedzi rekolekcyjnej. Wspomnienie św.
Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła. Dzień wdzięczności Rekolekcjonistom i Spowiednikom za Rekolekcje
6.20 Spowiedź rekolekcyjna
6.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną (Roraty)
10.30 Spowiedź rekolekcyjna
10.45 Przygotowanie do Eucharystii
11.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
15.00 Spowiedź dzieci
15.15 Przygotowanie do Eucharystii
15.30 Msza św. szkolna z nauką dla dzieci szkolnych i mło-

potrzebują. Ofiarą, którą składamy przy nabywaniu świecy
wspieramy konkretny cel, konkretne dzieło.
Dzięki tym ofiarom Caritas może spieszyć z pomocą
potrzebującym dzieciom, organizując świetlice socjoterapeutyczne, przygotowując posiłki, wspierając leczenie czy
organizując kolonie. W tym roku ponad 1300 dzieci wypoczywało razem z Caritas. Dlatego zachęcam do nabywania
świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom: małej średniej
lub dużej (proponując odpowiednio ofiarę 5, 10 lub 15 zł).
Za okazane serce serdeczne Bóg zapłać.
ks. Krzysztof Hapon
dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej
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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 - 29 listopada 2010 r.
Dyżur duszpasterski w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Jarek; Czyt. Iz 4,2-6;Mt 8,5-11

6.30 Msza Św. Roratnia
1. + Edwarda Strzalińskiego, of. Syn
2. O łaskę powrotu do zdrowia dla Bogdana, przez wstawiennictwo
Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, of. Paweł Zaborowski
7.10 1. Gregorianka: + Sylwię Sulej, of. Rodzice
2. + Kazimierza, Mariannę i Wacława, of. Żona
3. + Ryszarda Sztompka (w 1 r.), of. Żona z Córką
17.20 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach

18.00 1. Gregorianka:+ Zmarłych polecanych w wypominkach 2010/2011
2. Gregorianka: + Anielę i Ksawerego Szkup, of. Rodzina
3. Dziękczynna z racji imienin Zdzisława, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Żona z Dziećmi
4. O wypełnienie się woli Bożej w życiu Dariusza i łaskę wytrwania w
postanowieniach, of. Siostra z Rodziną
Nieszpory za Zmarłych
Wtorek - 30 listopada. Święto Św. Andrzeja Apostoła
Czyt. Rz 10,9-18;Mt 4,18-22

6.30 Msza Św. Roratnia
1. Dziękczynna z racji imienin Andrzeja, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Rodzice
7.10 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Sylwię Sulej, of. Rodzice
2. + Andrzeja Stańczuka (w 30 dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Stanisławę Sysik (w 30 dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu
17.20 Zakończenie modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Zmarłych polecanych

w wypominkach 2010/11
2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Anielę i Ksawerego
Szkup, of. Rodzina
3. + Mariannę i Zenona, of. Rodzina
4. Dziękczynna w 20 r. urodzin Damiana, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia, of.
Dziadkowie
Zakończenie Nieszporów za Zmarłych

Środa – 1 grudnia
Dzień modlitw za chorujących na AIDS; Czyt. Iz 25,6-10a; Mt 15, 29-37

6.30 Msza Św. Roratnia
1. + Stanisława, Reginę, Józefa, Mariannę i Stanisława, of. Jadwiga
Izdebska

7.10 1. + Stefana Borkowskiego (w 15 r.), zm. z Rodzin Borkowskich,
Wróblów, Głuszczaków i Twarowskich, of, Żona
2. + Henryka Lewczuka (w 48 r.), zm. z Rodzin Myszków, Pastorów,
oraz Sabinę Kamont i Zygmunta Radzikowskiego, of. Anna Myszka
3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska)

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Witta Pluty, of. Córka
2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Borkowskiego,
of. Córka Barbara Borkowska

3. + Jadwigę (w 1 r.), zm. z Rodziny Łęczyckich, of. Córka
4. + Henryka (w 5 r.) i Ryszarda (w 3 r.) Cześników oraz Stanisława
Ilczuka, of. Zofia Cześnik
5. W intencjach Czcicieli św. Józefa
Nowenna do Św. Józefa

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 2 grudnia
Wspomnienie Bł. Rafała Chylińskiego, Kapłana
Czyt. Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27

6.30 Msza Św. Roratnia
1. O miłosierdzie Boże dla Tomasza, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Mama
2. + Mieczysława Żułkowskiego (w 30 dzień), of. Siostra
7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina
2. + Wacławę (w 9 r.), Stefana i Stefana, of. Barbara Gil
3. + Mariana i Eugeniusza, of. p. Wakuła
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska)

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

3. + Mariannę Nurzyńską (w 11 r.) i Czesława, of. Córka
4. + Bolesława, Bronisławę i Grzegorza Komarów, of. Córka
5. O potrzebne łaski dla uczestników spotkań Akademickiej Grupy
Ewangelizacyjnej
Czuwanie Godziny Świętej
19.00 Spotkanie modlitewno-formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Pierwszy Piątek Miesiąca – 3 grudnia, Czyt. Iz 29, 17-24; Mt 9,27-31
Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, Kapłana;

6.30 Msza Św. Roratnia
1. + Józefa (w 17 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Sabina Łukasiuk

2. + Irenę oraz Rodziców z obu stron Rodziny i Rodzeństwo, of. Syn
Mieczysław

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina
2. + Barbarę Szczęsną (z racji imienin), of. Koleżanki z pracy
3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława Skalskich, Jadwigę, Barbarę, Eugenię, Sabinę, Ks. Alfreda Hofmana i ks. Emila Kodyma oraz Dobrodziejów i Przyjaciół, of. Alicja Wróblewska
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
15.00 Próba Zespołu Światełko
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska)

18.00 Msza Św. Grup Parafialnych
1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka
2. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara
Borkowska

3. + Ludwikę i Jana oraz zm. z Rodziny Kwaśniewskich oraz Ireneusza Biardzkiego, of. Wnuczka
4. W intencjach czcicieli Serca Pana Jezusa
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 Odprawa grup Ruchu Światło-Życie, KSM i Służby Liturgicznej
19.00 Próba Chóru „Lilia”

Pierwsza Sobota Miesiąca - 4 grudnia
Wspomnienie Św. Jana Damasceńskiego, Kapłana i Doktora Kościoła, Św.
Barbary Dziewicy i Męczennicy oraz NMP Patronki sobotniego dnia
Czyt. Iz 30, 19-21.23-26; Mt 9, 35-10,1.5.6-8

6.30 Msza Św. Roratnia
1.+ Lucjana, Mariannę, Henryka i Jadwigę, of. Stanisława Fuelek
7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina
2. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka
3. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara Borkowska

4. + Ks. Józefa Szajdę (w 2 r.), of. Bezimienna
5. + Jana Hawryluka (w 6 r.), of. Żona
6. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka

7. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie się woli
Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i modlitwa
różańcowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
11.00 Próba Zespołu Światełko
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska)
18.00 1. + Franciszka Łęczyckiego (w 30 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of.
Syn z Żoną
2. + Barbarę (z racji imienin), of. Janina Buczyńska
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

Druga Niedziela Adwentu - 5 grudnia 2011
Początek Rekolekcji Adwentowych. Czyt. Iz 11,1-10;Rz 15,4-9;Mt 3,1-12
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.00 1. + Antoniego i Ludwikę, zm. z Rodzin Kozaków, Chojeckich i Turyków, of. p. Chojecka
2. + Mariannę, Jana, Bronisława i Leokadię, of. Janina Smoleńska
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8.30 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina
2. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara
Borkowska

3. + Dariusza (w 13 r.) i Eugeniusza oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Wakuła
10.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka
2. + Andrzeja Tarkowskiego (w 19 r.), of. Rodzina
3. + Marię i Stanisława Wójcików, of. Córka
4. + Henryka Czapskiego (w 3 r.), of. Dzieci Dariusz i Cecylia
11.30 1. + Jerzego (w 18 r.), Mariana, Mariannę i Waldemara, of. Elżbieta
Prachnio

2. + Hannę (w 10 r.), Zuzannę i Krzysztofa oraz Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Honorata Kowalczyk
12.45 1. W intencji Parafian i Gości
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarek, z-ca ks. Sławek

16.30 1. + Cecylię (w 10 r.) i Henryka Przekopiaków oraz Alfonsa Pogonowskiego (w 1 r.), of. p. Sikorscy
18.00 1. + Józefa Czapskiego (w 5 r.), Henryka Toczyskiego (w 26 r.), zm. z
Rodzin Toczyskich, Wojewódzkich, Czapskich i Czarnockich, of. Barbara Czapska z Dziećmi
19.00 Niedzielna Adoracja Najśw. Sakramentu pod przewodnictwem A.G.E.

Podczas akcji „Ołówek”, zainicjowanej w naszej Parafii przez Siostry Orionistki, zostały zebrane ofiary, które między innymi pozwoliły na
misyjną adopcję na odległość dwojga dzieci. Oto i one:

CLARA GACERI i FESTO KIRIANKI

Clara i Festo to rodzeństwo, które wychowuje babcia Sophia Ncororo.
Rodzice dzieci zmarli z powodu AIDS. Clara urodziła się 9 grudnia 2001
roku. W tym roku rozpoczęła naukę dzięki temu, że objęta została projektem misyjnym „Nadzieja”. Jej młodszy brat, Festo, ur. 11 października
2003 roku, od tego roku poszedł do przedszkola. Dzieci są bardzo zdolne,
mała Clara zajmuje pierwsze miejsce w klasie, a i Festo znajduje się
w czołówce, choć to dopiero początek jego szkolnej kariery. Obejmując
dzieci projektem „Nadzieja” odwiedziliśmy ich dom rodzinny. Dzieci, aby
dojść do szkoły muszą pokonać trasę ponad 3 km. W domu zastałyśmy
babcię, która zbierała chrust, by rozpalić ogień i ugotować kukurydzę na
kolację. Babcia cały dzień pracuje w polu, uprawia niewielki kawałek ziemi
i z plonów stara się wyżywić i utrzymać swoje wnuki.
W domu z babcią mieszka trójka osieroconych dzieci. Są to dzieci jej
syna Roberta Njeru, który zmarł w grudniu 2009 roku. Mama dzieci, Judy
Nkirote, zmarła pięć lat wcześniej. Najstarszym wnukiem, który już wcześniej rozpoczął naukę, zajęli się sąsiedzi. Babcia poprosiła nas o pomoc
w edukacji najmłodszych: Clary i Festo. Dzieci są bardzo zżyte z babcią
i widać, że martwią się, że teraz sama zostanie w domu. Babcia jednak zapewniała, że poradzi sobie ze wszystkimi obowiązkami takimi jak zbieranie
chrustu, noszenie wody czy pieleni fasoli, byleby dzieci miały zapewniony
start w życie poprzez to, że pójdą do szkoły. Gdy tylko sąsiedzi dowiedzieli
się, że jest szansa na to, że Clara i Festo pójdą do szkoły przynieśli im
stare mundurki szkolne po swoich dzieciach. Kupili zeszyty i ołówki.
W wiosce było małe święto. Wszyscy przychodzili przynosząc rodzinie to
czym się tylko mogli podzielić - garść fasoli, ryżu, kubek mleka. Dla nich
było to święto Opatrzności Bożej. Dom w którym mieszka babcia z trójką
wnucząt, to zbudowana z gałęzi i błota lepianka. Często w porze deszczowej sąsiedzi przygarniają dzieci do siebie, bo w ich chacie nie ma nawet
porządnego dachu.
s.M. Alicja Kaszczuk, orionistka pracująca w Laare (Kenia)

STRONA 3
Program duszpasterski na rok 2010/2011

DOM I SZKOŁA KOMUNII

Biskupi Polscy przygotowali nowy program duszpasterski na
rok 2010/11. Jego celem jest odnawianie i pogłębianie osobistej
relacji z Bogiem, formacja biblijna i duchowa, a także świadome
przyjmowanie sakramentów - to główne cele programu duszpasterskiego. Wpisuje się on w trzyletni program „Kościół domem
i szkołą komunii”, którego realizacja rozpocznie się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, 28 listopada. „W komunii z Bogiem”,
„Kościół naszym domem”, „Być solą ziemi” - to hasła, które
przez kolejne trzy lata będą towarzyszyły programowi duszpasterskiemu „Kościół domem i szkołą komunii”, który w myśl ustaleń Episkopatu
będzie realizowany w Kościele w Polsce. Pokazuje on, że potrzeba szerokiej
propozycji duchowego rozwoju, odwagi zapraszania do wchodzenia na drogę
doświadczenia wiary, stwarzania możliwości poznawania tego, czym jest modlitwa, życie duchowe, praca nad kształtowaniem sumienia, dorastania do coraz
głębszej więzi z Bogiem.
Pierwszy rok realizacji nowego cyklu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce,
poświęcony komunii z Bogiem, pragnie bardzo mocno zaakcentować potrzebę
formacji opartej na Piśmie Świętym. Akcentuje także formację duchową wiernych
dorosłych, zachęcając do tworzenia lub rozwijania w diecezjach szkół formacji
duchowej. Komunia z Bogiem buduje się przede wszystkim przez Słowo i sakrament, dlatego Program zwraca uwagę na sakramenty w duszpasterstwie, akcentując zwłaszcza potrzebę inicjacji chrześcijańskiej oraz przygotowanie do
przyjęcia sakramentów, ich celebrowanie oraz towarzyszenie wiernym po przyjęciu sakramentów.
Przełożenie ogólnopolskiego programu na poszczególne dziedziny duszpasterstwa w Polsce jest zadaniem delegatów i asystentów Konferencji Episkopatu
Polski oraz duszpasterzy krajowych. Z kolei dostosowanie ogólnopolskiego programu duszpasterskiego do specyfiki poszczególnych diecezji spoczywa w
pierwszym rzędzie na biskupie diecezjalnym. Konkretne propozycje dla parafii to
m.in. prowadzenie katechez liturgicznych przed Mszą św. i wspólna modlitwa
świeckich i duchownych Liturgią Godzin. Program proponuje także wprowadzenie celebracji nabożeństw pokutnych. Jak czytamy, spowiedź nie powinna być
jakimś machinalnym, przedświątecznym rytuałem, lecz ma być włączona w całe
życie wiary, modlitwy, pracy nad sobą i systematyczną formację. Nabożeństwo
pokutne ma też ukazywać, że „każdy grzech nie dotyka tylko mnie osobiście,
lecz także całą wspólnotę, a skoro swoim osobistym grzechem szkodzimy innym,
to i swoją pokutą we wspólnocie z innymi możemy budować Kościół”.
Wśród inicjatyw ogólnopolskich warto w sposób szczególny zwrócić uwagę na
obchodzony od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To
czas odkrywania, że z jedności chrześcijan z Chrystusem wywodzi się z jedności
między chrześcijanami, wszyscy oni bowiem są pędami jednej Winorośli, czyli
samego Chrystusa. W III Niedzielę Wielkanocną obchodzony jest zaś Tydzień
Biblijny. Praca duszpasterska z Biblią pomaga w przechodzeniu z pobożności
ludowej do wiary ugruntowanej, będącej owocem świadomego wyboru Jezusa
Chrystusa. Warto przypomnieć tu słowa papieża Benedykta XVI, który przywołuje tradycję lectio divina. Modlitewne czytanie Pisma Świętego nie tylko karmi
intelekt, ale kształtuje serca. „Praktyka ta, jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele - jestem o tym przekonany - nową duchową wiosnę”
(16.11.2005 r.) Papież postrzega ją jako „decydujący element odnowy dzisiejszej
wiary”.
Hasło „Kościół domem i szkołą komunii” zostało zaczerpnięte z listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”. Papież pisał w nim: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi,
a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata”.
Papieskie wołanie o krzewienie „duchowości komunii” nakierowuje na podstawowy sens słowa communio, które odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. „Zanim przystąpimy do programowania
konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić duchowość komunii, podkreślając jej
znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby
konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty” - podkreślał Jan Paweł II.
Chodzi o duchowość, którą znamionuje osobowe otwarcie się na Boga i na to, co
daje, czyli o postawę zawierzenia Bogu, kontemplacji Boga. Stanowi ona podstawę komunii człowieka z Bogiem i niesie wielką szansę obudzenia i ożywienia
braterstwa wszystkich wiernych, ich otwartości na świat oraz współpracy z ludźmi dobrej woli. Bez tych postaw trudno tak urzeczywistniać Kościół, aby był domem dla swych dzieci i szkołą jedności dla świata.
Na okres trzech lat pracy duszpasterskiej, program proponuje pieśń, która pokazuje prawdę o Kościele - „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota”, w której
śpiewamy, że „Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota”.

STRONA 4
W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Dominik Pióro z naszej Parafii i Monika Julia Balawender z Parafii Św. Teresy w Siedlcach
(115)

Kto znałby przeszkody do zawarcia tego małżeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

W PARAFII I W DIECEZJI
NOWY KOŚCIÓŁ. Ofiary zbierane dziś na ta-
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cej mocy Miłości Bożej. Tobie się poświęcamy w
całości”.
Przypominam, iż przez cały grudzień modlimy
się wyznaczona tajemnicą, a 1 stycznia (jest to
pierwsza sobota) przechodzimy do kolejnej. Zawsze zmieniamy tajemnice w pierwszą sobotę miesiąca. Każdego dnia odmawiamy tylko jeden dziesiątek różańca. To bardzo niewiele, a korzyści
ogromne, gdyż za nasze dzieci codziennie jest
odmawiany cały różaniec. Pamiętajmy przy tym, iż
modlitwą są objęte także dzieci adoptowane,
chrzestne, synowe i zięciowie. To jest dla nich posag na życie wieczne. Zachęcam więc kolejnych
Rodziców do włączenia się do Modlitwy Różańcowej. Szczęść Boże!
Barbara Popek
Od dziś posługę w
naszej Parafii przez praktykę duszpasterską rozpoczął Diakon Michał
Burdach. Diakon Michał
pochodzi z Parafii p.w.
Najświętszego
Serca
Pana Jezusa w Wojcieszkowie. Tam też Mieszkają jego Rodzice Anna
i Aleksander. Ma dwoje
rodzeństwa: siostrę Małgorzatę, która jest „świeżo upieczonym” lekarzem medycyny i brata Mariusza, który jest studentem. Nasz Diakon jest studentem VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Napisał już pracę magisterską z teologii duszpasterskiej na temat: „Wychowanie do trzeźwości w czasie profilaktycznokorelacyjnych kolonii w Krzesku”. Obrona pracy
przewidziana jest w wiosenne miesiące przyszłego roku. Życzymy Diakonowi Michałowi radosnego pobytu i owocnej posługi wśród nas.

cę są przeznaczone na budowę kościoła w nowej
Parafii p.w. Bł. Unitów przy ul. Daszyńskiego.
OFIARY WYPADKÓW. Dziś (28 listopada)
w kościele Ducha Św. w Siedlcach o godz. 16.00
będzie celebrowana Eucharystia w intencji ofiar
wypadków drogowych. Na Msze św. zaproszeni
są w sposób szczególny wszyscy motocykliści,
kierowcy aut oraz te rodziny, które ucierpiały w
wyniku wypadków drogowych. Organizatorem
Eucharystii jest ks. Zbigniew Komoszka.
RORATY będą celebrowane codziennie w dni
powszednie o godz. 6.30. W dni Rorat druga
Msza Św. rozpoczynać się będzie o godzinie 7.10.
DO CHORYCH. Kapłani udadzą się do Chorych w rekolekcyjny poniedziałek (6.XI). Nie będzie odwiedzin Chorych w pierwszą sobotę grudnia (4.XII). Prosimy o uaktualnienie listy
WYPOMINKI. Jeszcze przez dwa dni zapraszamy na modlitwy wypominkowe o 17.20: w poniedziałek: ulice z Nowych Siedlec i wtorek: ul.
Chrobrego numery nieparzyste;
WYZWOLENI. W każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 7:00 i Nabożeństwie
Pierwszosobotnim Diakonia Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka zaprasza do wspólnej modlitwy różańNarodowy Bank Polski zwrócił się z prośbą do
cowej w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, Caritas Polska o pomoc w przeprowadzeniu
narkomanii, alkoholizmu i innych.
zbiórki starych pieniędzy używanych przed denominacją (bilon i banknoty), czyli przed rokiem
1995. Zebrane środki zostaną wymienione w NaTrochę trwało zanim św. Róża z Limy zmobili- rodowym Banku Polskim i przeznaczone na pozowała Rodziców do modlitwy za swoje dzieci. moc dzieciom objętym Programem „Skrzydła”.
Bogu niech będą dzięki! Modlitwę rozpoczniemy w Zbiórka będzie prowadzona do 19 grudnia br.
pierwszą sobotę grudnia (4 XII) odmówieniem gdyż wymiana starych nominałów możliwa jest do
„Aktu Zawierzenia Modlitwy Różańcowej Matce 31 grudnia br. Stare banknoty i monety można
Bożej”. Każdy otrzymał go razem z instrukcją i przekazać osobiście, lub za pośrednictwem Parafii
krótkimi rozważaniami dwudziestu tajemnic. Po- w sekretariacie Caritas Diecezji Siedleckiej, ul.
nieważ jest to bardzo piękna i głęboka modlitwa Budowlana 1. Przeprowadzenie akcji w Parafii
podaję jej treść, może w ten sposób zachęcę Rodzi- stanowi ułatwienie dla osób posiadających nieców do przystąpienia, do kolejnej 36-tej już Róży.
wielkie kwoty, którym nie opłaca się jechać do od„Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Ro- działu NBP lub Caritas diecezjalnej, aby je wydzin, Królowo pokoju. Zawierzam Ci swoje dzieci i mienić. Z Chrystusowym pozdrowieniem.
wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach RóKs. Krzysztof Hapon - dyrektor Diecezjalnej Caritas
żańcowych Rodziców. Przez tajemnice życia Jenr 47
zusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochW bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
rony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza
tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów Czy śmierć może być dobra? Jak do niej się przyrodzicielskich. Ochroń ich płaszczem swej miłości gotować? – odpowiada w wywiadzie dyrektor Apostoli modlitwy. Niech pozostaną niewinne, a te, które stwa Dobrej Śmierci;
zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skie- Czy radość musi być głośna i gdzie zaczyna się
ruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej Modlitwie Ró- Adwent? Odpowiedzi przeczytamy w artykule „Czekać
żańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, z nadzieją”. W tym numerze także rozpoczynamy cykl
że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło adwentowych zamyśleń, autorstwa ks. Zbigniewa Somodlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój, bolewskiego.. W tym numerze przeczytamy o nagrodzie, która jest niesprawiedliwa… bo o wiele większa,
jakie niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej
niż zasługi.
dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiają-
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Czy w dzisiejszym świecie mają jeszcze sens takie
słowa jak „czystość” czy „dziewictwo”? Czy wszechobecny w naszej kulturze kult ciała i seksu wyrzuci te
pojęcia do lamusa? Dlaczego nauczanie Kościoła w tej
kwestii jest tak niezmienne? Odpowiedzi w raporcie
„Echa”. Zapraszamy do lektury!
Zachęcamy do lektury!

„WAŻNY” CZŁOWIEK (16O kg wagi)

DIAKON

DENOMINACJA

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

CO PISZĄ W „ECHU”

ZŁOTA RYBKA. Bogaty wędkarz przyjeżdża mer-

cedesem na ryby. Wysiada z samochodu cały w złocie (łańcuchy, bransolety itd.), wyciąga złotą wędkę i
idzie łowić ryby. Po jakimś czasie chwyta ... oczywiście złotą rybkę. Popatrzył na nią, obejrzał w koło z
pogardą i już ma wyrzucić z powrotem do wody, a
rybka na to:
- Hej rybaku! A trzy życzenia?
- Eeeeeh, no dobrze, mów rybko co chcesz?
PREZENT. W Wigilię Bożego Narodzenia mąż, wysłany z domu po świątecznego karpia oraz śledzie,
po kilku godzinach nieobecności staje nietrzeźwy w
drzwiach, trzymając w ręku jedną butelkę piwa.
- A gdzie zakupy? Co mnie podkusiło, żeby ciebie
wysyłać po cokolwiek?!
- Nie krzycz Zosieńko, nie krzycz na mnie, ponieważ
ja ciebie w ten wyjątkowy dzień potraktowałem tak
samo jak nasz miliarder Jan Kulczyk swoją żonę.
- To znaczy jak mnie potraktowałeś?
- Kupiłem ci browara.

LEKCJA ORNITOLOGII.

- Drogie dzieci, omówimy sobie dziś na lekcji ptaki
drapieżne. Jakie znacie ptaki drapieżne?
- Orzeł, jastrząb!
- Sokół, struś!
- Eeee... Jasiu, struś?! A na co poluje struś?
- Na krety.
-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, Krystyna Boruta
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

