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MYŚL TYGODNIA

Propozycja, jaką kieruje do
nas Św. Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii, jest nie do odrzucenia „Nawróćcie się, bo bliskie
jest królestwo niebieskie” (Mt
3,1-12).
Jednych złości wezwanie:
„Nawracajcie się”, innych zaś
raduje, gdyż świadomi swoich
grzechów i ułomności, odczuwają potrzebę zachęty do zmagania się z nimi. Ci drudzy nie
chcą przegapić nadchodzącego
królestwa niebieskiego. Przygotowują drogę dla Pana, podejmują wysiłek prostowania ścieżek swego życia, czuwają. Wiedzą, że pogrążeni w wewnętrznym śnie, mogliby nie usłyszeć
wołania Księcia Pokoju, który
przybywa, aby strapionym przynieść zapowiedź raju.

Ks. Biskup Ordynariusz wydał Dekret dotyczący
przygotowania II Synodu Diecezji Siedleckiej.
Oto jego treść:

SYNOD
Z początkiem nowego roku liturgicznego podejmujemy bezpośrednie
przygotowanie do otwarcia II Synodu
Diecezji Siedleckiej. Termin otwarcia
przewiduję na maj 2012 roku. W związku z tym widzę
potrzebę ukonstytuowania Stałego Zespołu Synodalnego, który reprezentowałby wspólnotę diecezjalną i
czuwałby - obok sekretariatu Synodu oraz komisji synodalnych, które zostaną powołane w odpowiednim
czasie - nad organizacją przygotowań prac synodalnych i miał udział w ich organizowaniu. Sposób działania Stałego Zespołu Synodalnego zostanie określony w
dalszej kolejności, po jego ukonstytuowaniu się.
W skład tego Stałego Zespołu Synodalnego wejdą
następujące osoby:
1) z wyboru - dwóch przedstawicieli poszczególnych
dekanatów (duszpasterz i osoba świecka lub konsekrowana);
2) z wyboru - przedstawiciele Instytucji, organizacji, instytutów życia konsekrowanego i innych wspólnot kościelnych obecnych w Diecezji (ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych 12 osób);
3) przedstawiciele urzędów diecezjalnych: Rektor Wyższego Seminarium Duchownego, Kanclerz Kurii, Oficjał
Sądu Biskupiego, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, Dyrektor Wydziału Nauczania, Ekonom Diecezjalny;
4) z mojej nominacji – 10 osób.
Proszę więc, aby w czasie Adwentu poszczególne
dekanaty dokonały wyboru swoich przedstawicieli do
Stałego Zespołu Synodalnego. Podobnie, aby wszystkie instytucje, organizacje diecezjalne, instytuty życia
konsekrowanego i wspólnoty kościelne zgłosiły swoich
kandydatów, z których zostanie wybranych 12 osób.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale
Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej.
Proszę, aby wybór kandydatów dokonał się do Bożego Narodzenia. Z początkiem roku 2011 odbędzie
się bowiem pierwsze spotkanie nowo powołanego organu. Zważywszy na to, że jesteśmy we wstępnej fazie
przygotowania Synodu mogą jeszcze zajść pewne
zmiany co do powyższych ustaleń, w zależności od potrzeb. Liczę na owocne zaangażowanie wszystkich
osób, które wejdą w skład tego Zespołu.
Po wstępnym etapie prac Stałego Zespołu Synodalnego zostaną podjęte formalne kroki zmierzające do
rozpoczęcia prac II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wszystkim gotowym podjąć to wezwanie z serca błogosławię.
BISKUP SIEDLECKI Zbigniew Kiernikowski
Siedlce, 28 listopada 2010 r. w Pierwszą Niedzielę Adwentu

CARITAS INFORMUJE
Od dziś (5.12) nasz Parafialny
Zespół Caritas rozpoczyna realizację
akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Rodzinie. Zespół będzie rozprowadzał świece, karty świąteczne
i książki, prosząc o wsparcie duchowe, modlitwę i pomoc finansową dla
Podopiecznych. Natomiast od przyszłej niedzieli
(12.12) będzie można wybrać rodzinę potrzebującą
wsparcia i przygotować paczkę świąteczną w ramach
akcji „Rodzina-Rodzinie”. Listy rodzin będą do wglądu
w niedzielę na stoliku przy wejściu do kościoła, gdzie
będą rozprowadzane wigilijne świece, a w zwykłe dni w
zakrystii u Siostry Zakrystianki. Na beneficjentów akcji
„Rodzina-Rodzinie” zostały wybrane rodziny i osoby,
które rzeczywiście potrzebują wsparcia dla godnego
przeżycia Świąt.
Zespół zachęca wszystkich do udziału w akcjach
pomocy. Miłosierny Samarytanin - człowiek, który nie
przechodzi obojętnie obok biedy bliźniego, jest w każdym z nas, w każdym wrażliwym na cudze cierpienie.
Jeżeli Chrystus, znawca wnętrza ludzkiego, sam podkreśla owo wzruszenie, to znaczy, że jest ono również
ważne dla całej naszej postawy wobec cudzego cierpienia. Miłosierny Samarytanin – to człowiek zdolny do
takiego właśnie daru z siebie samego.
Parafialny Zespół Caritas

„NIECIERPLIWI”
Rozpoczął się święty
czas adwentowego przygotowania na przyjście Chrystusa, w którym wspominając
Jego Wcielenie, z nadzieją
wyglądamy Jego powrotu w
chwale. Wprawdzie „nadal mówimy, że czuwamy w
oczekiwaniu na Pana, lecz tak naprawdę, jeśli mamy
być szczerzy, musimy wyznać, że nie czekamy już na
nic. Trzeba za wszelką cenę obudzić pierwotny zapał.
Za wszelką cenę trzeba odnowić w sobie tęsknotę za
Wielkim Dniem Przyjścia i nadzieję na nie.” (P. T. de
Chardin, „Środowisko Boże”).
Najlepszym sposobem obudzenia tej tęsknoty jest
otwarcie się na Słowo Boże, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania cyklu rozważań pod roboczym tytułem „NIECIERPLIWI”, CZYLI MYŚLI NA ADWENT
2010 na falach Katolickiego Radia Podlasie 101,7 fm
(codziennie o godz. 6.50, 9.50, 13.50, 17.50 i 21.25)
oraz do lektury tekstów na moim blogu http://fronda.pl
/bronski/blog/ (codziennie 2 nowe komentarze do Słowa Bożego). Życzę całej Parafii Św. Józefa, aby te 4
adwentowe niedziele były stopniowym odkrywaniem
prawdy, że Bóg jest Miłością, a zasłuchanie w Głos Pana zaowocowało duchowym dobrem w codzienności.
ks. Paweł Broński
Z pamięcią w modlitwie:
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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 - 6 grudnia 2010 r. Parafialny dzień Chorych
Drugi dzień Rekolekcji Adwentowych
Wspomnienie Św. Mikołaja, Biskupa Myrry
Dyżur duszpasterski w Parafii: ks. Jarek, z-ca ks. Sławek
Czyt. Iz 35,1-10;Łk 5,17-26

6.30 Msza Św. Roratnia
1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina
2. + Stanisławę, Józefa, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Maria i Henryk Pyziołkowie

3. + Edwarda Sosnowskiego (w 3 miesiąc po śmierci), of. Żona
8.30 Wyjazd Kapłanów do Chorych

11.00 1. + Irenę (w 21 r.), Stefana, Urszulę, Janusza, Józefa, Zofię, Janinę, Stanisława, Wiktorię i Franciszka, of. Teresa Żaczek
2. + Edwarda Sosnowskiego (w 3 miesiąc po śmierci), of. Żona
15.30 1. Dziękczynna w 13 r. urodzin Mateusza i 15 r. urodzin Damiana, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich, of. Rodzice
2. + Eugenię, Czesława i Tadeusza z Rodziny Młynarzów oraz Zofię
i Franciszka z Rodziny Mądrych, of. Rodzina Mądrych
17.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka
2. + Mirosława Kota (z racji urodzin), of. Sąsiedzi
18.00 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
19.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara
Borkowska

2. O zdrowie i potrzebne łaski na czas pobytu w szpitalu dla Filipka
i jego Rodziców, of. Ciocia
19.00 W katedrze: Celebracja Słowa Bożego pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza

Wtorek - 7 grudnia
Trzeci dzień Rekolekcji Adwentowych
Święto Św. Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła; Dzień wdzięczności rekolekcjonistom i spowiednikom; Czyt. Iz 40,1-11; Mt 18,12-24
6.30 Msza Św. Roratnia
1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina
11.00 1. + Leokadię (w 18 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. T.
Królikowska.
2. + Wiesława Wakułę, of. Mieszkańcy Wsi Żytnia

3. Dziękczynna w intencji dzieci Roberta i Michała, Synową Izabelę
i Wnuczka Franciszka, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
na dalsze ich życie, of. Matka
15.30 1. O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i szczęśliwe narodziny
Dziecka, of. Matka
2. O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Sióstr z K.Ż.R. nr 14 p.w.
Patronki Niepokalanie Poczętej N.M.P. Zel. Wiktoria Płóciennik
17.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka
2. Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Damiana Tarkowskiego, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Dziadkowie
Tarkowscy
18.00 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
19.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara
Borkowska

2. Dziękczynna za mijający rok, z prośbą o potrzebne łaski dla całej
Rodziny, of. Bezimienna
3. Dziękczynna w 15 r. urodzin Adriana, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dalsze życie, of. Rodzice
Środa – 8 grudnia
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP.
Dzień zakończenia Rekolekcji Adwentowych
Patronalne Święto młodzieży żeńskiej
Dzień wdzięczności Rekolekcjonistom i Spowiednikom
Czyt. Rdz 3,9-15;Ef 1,3-6.11-12;Łk 1,26-38

6.30 Msza Św. Roratnia
1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

11.00 1. + Kazimierę (w 10 r.) i Józefa, of. Córki
2. + Sabinę (w r.), Michała i Jana, zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk
3. + Józefa, Antoninę i Halinę, of. Marta Stanek

4. Dziękczynna K.Ż.R nr.1, z prośbą o potrzebne łaski dla Sióstr i
ich Rodzin, zel. Barbara Rytel
15.30 1. + Mariannę z racji imienin i Dziadków z obu stron Rodziny, of. p.
Bojańczuk

2. + Irenę, Stefana, Urszulę, Janusza, Janinę, Stanisława, Wiktorię i
Franciszka, of. p. Żaczek
17.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka
2. + Janinę, Franciszka, Zygmunta i Marka, of. Jolanta Pliszka
18.00 Nowenna do Św. Józefa Różaniec pod przewodnictwem Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła z racji ich święta
19.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Córka Barbara
Borkowska

2. + Zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2010/11
Czwartek - 9 grudnia
Wspomnienie Św. Juana Diego Cuahtlatoatzina; Czyt. Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

6.30 Msza Św. Roratnia
1.+ Wiesławę Okuniewską (w dniu imienin), of. Córka
2. + Leokadię (z racji imienin), of. Rodzina

7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina
2. + Wiesława Trocia (z racji imienin), of. Rodzina
3. + Stanisława Magdziaka (w 5 r.) i zm. Rodziców, of. Zofii Magdziak
17.00 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (z racji Chrztu Św. 12.12)
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
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
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie modlitewno-formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Piątek – 10 grudnia,
Wspomnienie Św. Damazego, Papieża; Czyt. Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

6.30 Msza Św. Roratnia
1. + Wiesławę Abramowską (w 2 miesiąc), of. p. Kobylińska i Sąsiedzi
2. + Henryka Kowala (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Włodzimierza Fiuka (w 30 dzień), of. Rodzina
7.10 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of. Rodzina
2. + Wiesława Wakułę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Jadwigę Burgs (w 4 r.), Barbarę i Mieczysława, of. Wanda Cieloch
15.00 Próba Zespołu Światełko
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

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

3. + Mariannę, Mieczysława i Grażynę Waszczuk, of. Małgorzata
Klimczuk

4. + Leszka (w 1 r.) i Wacława Zubka, of. Syn Andrzej
Nowenna do Miłosierdzia Bożego
19.00 Odprawa grup Ruchu Światło-Życie, KSM i Służby Liturgicznej
19.00 Próba Chóru „Lilia”

Sobota - 11 grudnia; Czyt. Syr 48,1-4.9-11; Mt 17, 10-13
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe

6.30 Msza Św. Roratnia
1.+ Aleksandra (z racji imienin) oraz Marię, Antoniego, Janinę, Teklę,
Kazimierza, Mariana, Antoninę, Helenę i Marcela, of. Syn Krzysztof
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. + Jana Trętowskiego (w 17 r.), of. Żony z Dziećmi
5. + Adolfa Kryńskiego (w 1 r.), of. Mama
6. + Stefana Kuklę (w 30 dzień), of. Rodzina
7. Dziękczynna w 23 urodziny Anny, o wypełnienie się woli Bożej
przez Niepokalane Serce Maryi, of. Urszula Pałka
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11.00 Próba Zespołu Światełko
17.30 Różaniec pod przew. K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

18.00 1. + Józefa (w 5 r.) i Stanisławę Pasiczów oraz dusze w czyśćcu
cierpiące, of. Rodzina Pasiczów
2. + Zmarłych z Rodziny Wierzbickich, of. Janina Buczyńska
Trzecia Niedziela Adwentu - 12 grudnia 2011
Niedziela adwentowej radości (dawniej nazywana „Dominica Gaudete”)
Wspomnienie Św. Joanny Franciszki de Chantal
Czyt. Iz 35,1-6a.10; Jk5,7-10; Mt 11,2-11

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.00 1. + Aleksandra (w 14 r.), Irenę i Edwarda, zm. z rodzin Smolisów i
Siedleckich, of. Stanisława Sawicka
2. Dziękczynna w intencji Sponsorów i Podopiecznych Parafialnego
Zespołu Caritas, of. Zespół Caritas
8.30 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesławę Weredów, of, Rodzina
2. + Agnieszkę Prokurat (w 2 r.), of. Rodzice
3. + Aleksandrę (z racji imienin) i Zenona, zm. z Rodziny Kozioł oraz
Michała, of, Bezimienna
10.00 1. Gregorianka: + Witta Pluty, of. Córka
2. + Mariana (w 7 r.) oraz Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of.
Helena Radzikowska

3. + Adelę, Józefa, Wacława, Teklę i Jana, zm. z Rodziny Korycińskich i Wojewódzkich, of. Zdzisława Trębicka
11.30 1. + Sabinę (w 7 r.), Henryka, Wacławę i Dariusza, of. Mirosława
Kłos

2. Dziękczynna w 7 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Modesta Modrzewska
12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Jarek

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

18.00 1. + Jana (w 26 r.), Zofię (w 14 r.) i Eugenię (w 11 r.) zm. z Rodziny
Leoniaków, of. Rodzina
2. + Łukasza Jońskiego, of. Ciocia
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem
Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

„Ach, ta dzisiejsza młodzież...” wielu z nas komentuje, oglądając się
za mijającą nas grupką nastolatek.
Dziewczyny w „miniówach”, szpilkach, mocnych makijażach, robiące
wokół siebie mnóstwo szumu. Wakacje się dawno skończyły, a one pozostają wierne swojemu wizerunkowi i
do szkoły ubierają się dokładnie tak
samo. Mimo zakazów, mundurków
i regulaminów, młodzież i tak znajdzie sposób, aby wyrazić siebie odważnym wyglądem. Skąd w nich tak
silna potrzeba wyróżniania się z tłumu? Według psychologów rozwojowych, u nastolatków okres dorastania, to czas niepokoju zachodzącymi
zmianami, przede wszystkim we własnym ciele. W jakimś sensie zaczynają one „żyć własnym życiem”. Dziecko w wieku gimnazjalnym jest skoncentrowane na sobie, chaotyczne w działaniach, ma problemy z utrzymaniem koncentracji, przez co jego zachowania stają się dla otoczenia
nieprzewidywalne. Młoda osoba potrzebuje potwierdzenia swojej atrakcyjności. Jeżeli nie jest pewna siebie i nie do końca zna swoją wartość, będzie
starała się zaakcentować ją niecodziennym, niekiedy wręcz wulgarnym wizerunkiem.
Dlaczego dorastająca młodzież zamiast wynikami w nauce, chwali się...
wyglądem? To zwykłe wołanie: „Niech mnie ktoś zauważy!”. Młody człowiek
próbuje sposobów, aby określić kim i jaki jest - może eksponowanie ciała
jest jakimś pomysłem na zaistnienie? Na „wymuszenie” ze strony otoczenia
komunikatu zwrotnego „Powiedzcie mi, czy jestem atrakcyjna / atrakcyjny?”.
Medialna nagonka na atrakcyjny wygląd wywiera na młodych ludzi niemałą
presję. Ponadto młodzież zafascynowana jest orientalnymi kulturami, w tym
japońską modą na styl lolitki, czy też styl emo. Rozumiemy, że wszystko, co

STRONA 3

niecodzienne i wyróżniające z tłumu jest dla dojrzewającego człowieka fascynujące, jednak nie zapominajmy, że nasza kultura jest diametralnie inna i
tu pewne rzeczy po prostu się nie przyjmą. Co na to wszystko rodzice? Czy
powinni kontrolować to, w jakim stroju ich dziecko wychodzi z domu?
Narzucić? W żadnym razie nie. Co narzucone, natychmiast będzie odrzucone. Znamy takich gimnazjalistów, którzy wychodzą z domu w jednym
ubraniu, w szkole występują w drugim, a wracają oczywiście w tym samym,
co wyszli. Co to oznacza? Wiadomo. Szafa w plecaku, pełna organizacja w
głowie i.... poczucie - udało się! Jest tak jak chciałam! Nikt mi nie narzuci,
nikt mnie nie zmusi.... ja decyduję i już.
Z nastolatkiem trzeba rozmawiać, próbować wyjaśniać, przekonywać, argumentować, negocjować, dochodzić do wspólnego, choćby w małej części, zdania. Każda spokojna rozmowa ma szansę na sukces. Każdy przymus to wielkie
niebezpieczeństwo porażki. Rodzicom powinno zależeć na tym, by nastolatek i
nastolatka nie kręcili, nie kłamali, nie próbowali żyć w dwóch światach - jeden dla
rodziców, drugi dla siebie. Rodzice powinni pamiętać, że walka o niezależność
jest wpisana w scenariusz dorastania. Ona musi wybrzmieć, by po niej nastąpił
spokój, rozsądek i dobre relacje z dorosłymi. Nie walczmy więc z dorastającymi
nastolatkami, ale szukajmy nici porozumienia. Doceni to nastolatek, a my nie
wejdziemy z nim w stan wojny. Pamiętajmy, że na wojnie zawsze są wygrani i
przegrani. W rodzinie muszą wygrać wszyscy.
Niektórzy twierdzili, że obowiązek noszenia mundurków może wyeliminować tzw. rewię mody, przy okazji ograniczy też swobodę w „wyrażaniu”
siebie poprzez fizyczność. Nie w nakazach jednak rozwiązanie - raczej w
próbie zrozumienia i nawiązania dialogu z nastolatkami. Na wytłumaczeniu
im, że to, czego doświadczają jest normalne i przejściowe oraz na pomocy w
znalezieniu takiej formy samorealizacji, która akcentowałaby zalety umysłu,
a nie ciała. Ani nakaz noszenia mundurku, ani zakazy narzucone przez rodziców, nie są więc w stanie wytłumaczyć nastolatkowi, co w domu i w placówce oświatowej wypada, a co nie. Miną burzliwe dni dorastania, a cierpliwość rodziców zostanie nagrodzona. Nastolatek i nastolatka doświadczą, że
warto uczyć się na cudzych błędach, a nie na własnych - nauka taka taniej
kosztuje. A jeśli woleli, by przebiegła ona droższym kosztem - a życie im
„dokopało” - trudno, tak chcieli. Po latach cierpień docenią, że to rodzice
mieli rację i na ich miłość zawsze mogą liczyć.

MAŁA LALA

Z początkiem adwentu Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży
wystartowało z dwoma inicjatywami: Strefa Modlitwy oraz Adwent
z Orędziem Benedykta XVI.
1. Na polskiej stronie Światowych Dni Młodzieży ruszyła Strefa
Modlitwy, czyli miejsce gromadzące osoby, które zechciały ofiarować dar swojej modlitwy za XXVI ŚDM Madryt 2011. Aby dołączyć
do Strefy wystarczy wybrać określony dzień miesiąca i ofiarować
swój konkretny wkład modlitewny za dzieło Światowych Dni Młodzieży. Możesz ofiarować: - dziesiątek różańca (indywidualnie lub
w grupie), - udział w Eucharystii (najlepiej z Komunią św.), - modlitwę za ŚDM (dowolną), - pielgrzymkę (np. szlakiem św. Jakuba
lub do pobliskiego sanktuarium), - post (ale nie koniecznie od pokarmów mięsnych, może od TV lub komputera). Zachęcamy i prosimy wszystkich o przekazanie tej wiadomości znajomym oraz włączenie się w ten wspólny węzeł modlitwy. Możesz to zrobić pod tym
linkiem http://madryt2011.pl/zaatakuj.php?i=2&j=222.
2. Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży przez cały okres adwentu, do osób które zapisały się do newslettera na stronie
www.madryt2011.pl, każdego dnia przesyłać będzie jeden cytat
z Orędzia Benedykta XVI na XXVI Światowe Dni Młodzieży wraz
z krótkim komentarzem. Niech ten czas adwentu z Orędziem Benedykta XVI przygotuje nasze serca na spotkanie Jezusa oraz będzie
pomocną lekturą w duchowym przygotowaniu na wyjazd do Madrytu. Zapisz się do newslettera ŚDM i otrzymuj każdego dnia
Adwentu myśl Benedykta XVI wraz z krótkim komentarzem!
ks. Grzegorz Suchodolski - Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, Skwer Kard. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, Tel. 22 53 04 931: www.madryt2011.pl
www.jmj2011madrid.com
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„SKRZYDŁA”
„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy
skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne. Program „Skrzydła”
daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania
jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. Programem „Skrzydła”
mogą być objęci uczniowie zgłaszani na listę Caritas
przez pedagogów szkolnych, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz pracowników placówek Caritas.
„Skrzydła” to program, do którego chcemy zaangażować firmy i osoby indywidualne, które poprzez deklaracje finansowe lub jednorazowe wpłaty, obejmą
opieką konkretne dziecko, zgłoszone na listę Caritas.
Darczyńca przystępuje do programu „Skrzydła” na
podstawie wypełnionej deklaracji w ramach której wybiera formę opieki nad uczniem oraz czas opieki. Minimalny czas opieki to jeden semestr. Przekazanie
określonej kwoty pieniężnej na rzecz programu
„Skrzydła” odbywa się na podstawie umowy darowizny
w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w przypadku osoby fizycznej.
Umowa darowizny i zgłoszona deklaracja zobowiązuje Caritas do przekazania darowanej kwoty na
rzecz programu „Skrzydła”. Po otrzymaniu podpisanej umowy w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w przypadku osoby fizycznej Caritas
zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymanej dokumentacji oraz danych ucznia (imię, wiek,
klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej), które darczyńca
objął opieką finansową. Po zakończeniu deklarowanego okresu opieki Caritas przedstawia Darczyńcy
zgodne z przeznaczeniem rozliczenie środków przekazanych na rzecz programu „Skrzydła”.
W ramach pomocy w programie „Skrzydła” uczeń
może otrzymać wsparcie w zakresie pakietów:
1. Skrzydła na co dzień - dożywianie w szkole, wyprawka szkolna (książki, zeszyty, strój gimnastyczny,
obuwie), odzież letnia i zimowa (147 zł/miesiąc).
2. Skrzydła na przyszłość - wyjścia szkolne (zorganizowane wyjścia kino, teatr, wycieczki szkolne); korepetycje, dojazdy do szkoły, wypoczynek letni lub zimowy - kolonie, obozy(152 zł/miesiąc).
3. Skarbonka Skrzydeł - inne formy wsparcia. Czym
jest Skarbonka Skrzydeł? Jest to propozycja dla
wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasz program bez
podpisywania długoterminowych deklaracji. Każda
wpłata na konto Caritas Diecezji Siedleckiej z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł” będzie przeznaczona na
pomoc dzieciom, które nie zostały objęte stałą opieką
w programie. Wpłacający może określić cel, na który
mają zostać przeznaczone wpłacane środki np. obuwie, dożywianie itp.
Obecnie programem „Skrzydła” na terenie diecezji
Siedleckiej objętych jest 15 dzieci, które finansowane są
przez osoby prywatne. Caritas Diecezji Siedleckiej
zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli i do firm, którym zależy, aby dzieci dotknięte
zjawiskiem ubóstwa, ale chętne do rozwijania swoich
talentów i umiejętności cieszyły się wsparciem Programu Skrzydła. Deklarację i wnioski dla osób fizycznych oraz firm, można pobrać ze strony internetowej
www.siedlce.caritas.pl, a więcej informacji dotyczących
Programu Skrzydła uzyskać pod numerem telefonu 256407130. Koordynatorami akcji są: Angelika Dyć – pracownik Caritas w dziale księgowości oraz Ks. Marek
Bieńkowski – z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej.
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rozolimskiej. Miasta Macedonii (Tesalonika, Berea) i
Grecji (Ateny) stały się tematem omówienia archeoloRORATY będą celebrowane codziennie w dni giczno-historycznego dr hab. Krzysztofa Mielcarka.
powszednie o godz. 6.30. W dni Rorat druga Natomiast ks. dr Piotr Łabuda opisał kolejny etap
Msza Św. rozpoczynać się będzie o godzinie 7.10. dziejów św. Pawła, a dokładniej - jego trzecią wyprawę
misyjną.

W PARAFII I W DIECEZJI

DO CHORYCH. Jutro (w rekolekcyjny ponie-

działek 6.XI) Kapłani udadzą się do Chorych Prosimy o uaktualnienie listy Chorych

ORGANIŚCI. We wtorek (7.12) sali konferencyjnej Centrum Duszpastersko-Charytatywnego odbędzie się Dzień Skupienia dla Organistów naszej Diecezji, zorganizowany przez Komisję d.s. Muzyki Kościelnej przy naszej Kurii.
W programie o 9.15 spotkanie z ks. Biskupem
Ordynariuszem, następnie warsztaty dotyczące
śpiewu dialogów mszalnych i aklamacji, a po
nich ok. 11.00 warsztaty dotyczące emisji głosu. O 12.00 rozpocznie się Msza Św. w katedrze, gdzie będzie możliwość przystąpienia do
Sakramentu Pokuty.
DO KODNIA. W najbliższy piątek (10.XII) odbędzie się kolejne nocne czuwanie młodych w Kodniu. Zgłoszenia, do najbliższej środy, przyjmuje Ks. Adam.
ROCZNICA KLAS III. W przyszłą niedzielę
(12.XII) o godzinie 16.00 będzie spotkanie
Dzieci klas III i ich Rodziców, w związku z przygotowaniem obchodów rocznicy I Komunii Św.
RORATNIE DZIECI. Około 100 dzieci i młodzieży gimnazjalnej przychodzi codziennie na
Roraty, które w naszym kościele są celebrowane o godzinie 6.30. Siostry Orionistki i Księża
Wikariusze przygotowali dla nich adwentowe
atrakcje. Oczywiście oprócz dzieci przychodzi
na Roraty także wielu dorosłych, dzięki którym
kościół jest wypełniony po brzegi. Zapraszamy
na Roraty codziennie w dni powszednie o godzinie 6.30. Zabierzmy ze sobą lampiony i serca pełne dobrych czynów.

KRĄG BIBLIJNY
Pod redakcją Ks. Piotr Łabudy ukazał się w Wydawnictwie „Biblos” 14 „Zeszyt Spotkań”. Są to materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy
pragną czytać Pismo Święte. Dodatkowo załączono
CD ze zdjęciami z Ziemi Świętej (głównie z miejsc położonych wokół Jeziora Galilejskiego). Poprzez Słowo
Objawione i Sakramenty Kościół prowadzi człowieka
do zbawienia. Zeszyt ten im właśnie został poświęcony. Kolejne jednostki „Spotkań z Biblią” koncentrują
się jak zwykle wokół wyznaczonych na niedziele czytań (a dokładniej - Ewangelii), ale tym razem mają one
swój specyficzny profil, podejmują bowiem jednocześnie temat tych dwóch rzeczywistości zbawczych. Takie podejście wydaje się być naturalne, wszak między
sakramentem a Ewangelią istnieje ścisła więź. Jest on
następstwem dwustronnego aktu wiary: przepowiadającego słowo i przyjmującego Je.
Część „Poznając Biblię”, tradycyjnie składa się z artykułów o charakterze ogólnym: ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel zajął się Pierwszą i Drugą Księgą Kronik, wydobywając ich zasadnicze orędzie teologiczne.
Scharakteryzował też służbę kapłańską w świątyni je-

ADWENTOWA ROZPACZ

MĄŻ PRZY KUCHNI.
- Słuchaj, co ty za zupę gotujesz? To jest w ogóle
bez smaku. Soliłeś? Na czym ty to robisz?
- Jaką zupę?
- No co tam gotujesz?
- Piasek. Dla rybek do akwarium. Smacznego!

PRZYCHODZI POLITYK DO KSIĘDZA:
- Jest taka sprawa, że już trzy lata męczą mnie wyrzuty sumienia...
- A co żeś, synu, zrobił?
- W tym sęk, że nic.
SPÓŹNIONA. Żona wraca do domu o drugiej nad
ranem. W progu wita ją zdenerwowany mąż:
- Gdzie byłaś? Przecież o dwudziestej dzwoniłaś, że
wyjeżdżasz od koleżanki.
- Do tej pory na śniegu parkowałam!
ŻONA DO MĘŻA. - Przez ciebie ciągle czuję się
jak brudas i kopciuszek.
- A mówiłem, że będzie ci ze mną, jak w bajce.
WKRÓTCE ŚW. MIKOŁAJA: Podczas zabawy
choinkowej Mikołaj pyta na scenie małego Jasia:
- Czy masz rodzeństwo?
- Tak, starszego brata.
- A jest dobry dla ciebie?
- Niestety, nie mogę powiedzieć.
- Dlaczego?
- Bo on jest teraz na widowni...
PODWÓJNY PREZENT. Tata pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa
komplety kolejki elektrycznej?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.
-Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2300 - egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 025-6402828, fax 025-6320223
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ks. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic,
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Kancelaria parafialna czynna
w dni powszednie od 16.00 do 17.30

