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MYŚL TYGODNIA 

 
     Usłyszeliśmy dzisiaj: „nie wie-
cie, kiedy pan domu przyjdzie (Mk 
13,33-37). 
     Rozpoczynający się dzisiaj ok-
res Adwentu jest przygotowaniem 
do świętowania wcielenia Syna 
Bożego w Narodzeniu Pańskim. 
Nierozerwalnie łączy się to z ocze-
kiwaniem na Jego powtórne przyj-
ście. Syn Boży po to bowiem stał 
się człowiekiem, aby dać nam 
udział w życiu Boga. Mamy ciągłą 
pokusę traktować życie doczesne 
na ziemi tak, jakby miało trwać 
wiecznie. Tymczasem nie mamy 
tutaj stałego miejsca i wszystko, 
czym się zajmujemy, jest prowizo-
ryczne. Dany nam został pewien 
określony czas, z którego będzie-
my musieli zdać rachunek. Ewan-
geliczne czuwanie, o którym dzi-
siaj słyszymy, nie oznacza bierno-
ści lub ucieczki od życia, nie ma 
też nic wspólnego z lękiem. Ten, 
kto czuwa, każdego dnia pamięta 
o ostatecznym celu swojego życia 
i w każdej chwili jest gotowy na 
spotkanie z Panem. 

 

ZWIASTUN ŚWIĄT 

 

     Wigilijny opłatek 
stał się stałym ele-
mentem naszej pol-
skiej kultury, wszys-
cy wiemy do czego 
służy. Czasami mo- 

żemy się dziwić, dlaczego w innych krajach ludzie nie 
dzielą się opłatkiem. Tradycja wigilijnego opłatka ma 
swoje dwa źródła. Pierwszym z nich jest nawiązanie do 
starochrześcijańskiej tradycji. Chrześcijanie pierwszych 
wieków przynosili na eucharystię między innymi chleb. 
Po skończonej agapie chleb ten rozdzielano potrzebu-
jącym. Jednak część chleba zabierano z powrotem 
i dzielono się nim z tymi, którzy na spotkanie wspólnoty 
nie mogli przyjść. W ten sposób wyrażano wzajemną 
łączność wspólnoty z nimi. Był to znak wzajemnej miło-
ści i pamięci. 
     Drugim źródłem tradycji wigilijnego opłatka są wyda-
rzenia z historii Polski. Kiedy nasz kraj przestał istnieć. 
Nasi przodkowie chcieli zachować jedność mimo, że 
mieszkali w różnych krajach, dlatego zaczęli posyłać 
w listach chleb. Niemożliwym było posyłanie normalne-
go chleba, a opłatek można było włożyć do koperty. 
Opłatek pieczony jest tak samo, jak hostia używana 
przez kapłana w czasie Mszy św. Dzielenie się opłat-
kiem nawiązuje też do Mszy św., która jest uobecnie-
niem Chrystusa miłującego swój lud. Podobnie łamanie 
opłatka i składanie sobie życzeń jest wyrazem naszej 
jedności i miłości. W czasie tej czynności ludzie nie tyl-
ko składają życzenia, ale także przepraszają siebie na-
wzajem za złe postępowanie, a także dziękują za dob-
ro, jakie otrzymali. Tradycja wigilijnego opłatka uzmys-
ławia nam jak bardzo zwyczaje panujące w naszym 
kraju złączone są z tradycją chrześcijańską i historią 
naszego narodu. 

NIE LĘKAJCIE SIĘ 

 

     W pierwszą sobotę mie-
siąca. Po Mszy św. o godz. 
7:00 i Nabożeństwie Pierw-
szosobotnim Diakonia Kruc-
jaty Wyzwolenia Człowieka 
zaprasza do wspólnej modli-
twy różańcowej w intencji 
wyzwolenia z uzależnień: lę-
ku, narkomanii, alkoholizmu, 
hazardu i innych. Wszyst-
kich, którym leży na sercu 
trzeźwość, dobro naszego 

narodu i naszych rodzin zapraszamy na tę modlitwę. 
Okres Adwentu niech będzie dla nas czasem gorliwszej 
modlitwy, postanowień, adwentowych, abstynencji, cza-
sem który przybliży nas do Chrystusa.    Diakonia KWC 

KRZYŻ NA UL. ŻYTNIEJ 

 
     Jeszcze niedawno tak wyglądał krajobraz skrzyżo-
wania ulic Sokołowskiej i Żytniej, tam gdzie przebiega 
granica dzieląca naszą Parafię od Parafii Katedralnej 
(fotografia przekazana przez Rodzinę Wójcickich, która 

mieszkała na ul. Żytniej). Dziś nie ma śladu tamtej 
rzeczywistości, ale pozostał jeden świadek tamtych dni 
– stary drewniany krzyż. Ząb czasu zniszczył go, 
dlatego powstał Społeczny Komitet Mieszkańców 
Siedlec, który postanowił ocalić pamięć o historii tego 
miejsca. Przygotowano nowy, identyczny, dębowy 
krzyż, który pozostanie jako świadek wiary ludzi tej 
ziemi. 

 

     Obecny krzyż 
jest Darem Serca 
wielu osób. Drze-
wo na krzyż ofia-
rowali dwaj Pano-
wie z Domanic – 
Sylwester Jastrzę-
bski i Jarosław 
Gajowniczek. Da-
rem serca jest też 
całościowe  wyko-  

nanie krzyża przez Pana Michała Frankowskiego ze 
Strzały i wszystkie prace związane z montażem zaw-
dzięczamy Panu Tadeuszowi Stefaniukowi. Wszystkim 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 
     Niech Ten Znak Bożej Miłości przypomina nam 
i przyszłym pokoleniom, że „Tylko pod Krzyżem, tylko 
pod tym Znakiem”, POLSKA będzie POLSKĄ a POLAK 
POLAKIEM. Uroczyste poświęcenie krzyża planowane 
jest w czasie naszych parafialnych rekolekcji w piątek 
9 grudnia br. 
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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 – 28 listopada 2011  r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Adam 

Czyt.: Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Ps 80,4; Mt 8,5-11 

6.30  Roraty: 1. + Barbarę Gil, of. Koło Żywego Różańca z Małej Strzałki 
7.15 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 

 2. + Grzegorza (w 8 r.), Szczepana (w 19 r.), Stanisławę Wierzbic-
ką oraz Rodziców i innych zm. z obu stron Rodziny, of. Tresa Pszkit 

17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: +Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 2011/12 
 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Mieczysława (w 5 r.), of. Dzieci 
 5. + Henryka (w 6 r.) i Ryszarda (w 9 r.) Cześników, zm. z Rodzin 

Kaczyńskich i Ilczuków, of. Zofia Cześnik 
 6. Dziękczynna z racji imienin Zdzisława, z prośbą o potrzebne ła-

ski i opiekę św. Józefa, of. Joanna Kozioł 
Nieszpory Adwentowe 

 Wtorek – 29 listopada 2011  r. 
Czyt.: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24 

6.30 
Roraty: 

1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agnieszki i Broni-
sława oraz ich Córki Michaliny, of. Siostra 

7.15 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Kazimierza (z racji urodzin) oraz jego zm. Rodziców, of. Danie-

la Kaniewska 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 2011/12 
 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Elżbietę Roguską (w 3 r.), of. Krystyna Metelska 
 5. Dziękczynna Małgorzaty i Andrzeja, z prośbą o potrzebne łaski w 

życiu małżeńskim i rodzinnym, of. Małżonkowie 
Nieszpory Adwentowe 

19.00 Próba Chóru Lilia 

Środa – 30 listopada 2011  r. Święto Św. Andrzeja Apostoła 
Czyt.: Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Ps 19,2-5ab; Mt 4,19; Mt 4,18-22 

6.30 
Roraty: 

1. + Andrzeja Świątkowskiego i Andrzeja Ficka (z racji dnia ich 
imienin), of. Danuta Doroszenko 

 2. Dziękczynna w dniu imienin Andrzeja, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Rodzice 

7.15 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Halinę i Karola Skorup-
ków, of. Dzieci 

 2. + Andrzeja (z racji imienin), of. Hanna Pytlak 
 3. + Męża Stanisława (w 22 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Żona 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Zm. Parafian i poleca-

nych w Wypominkach 2011/12 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Zdzisława Golca, of. 

Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Mariannę i Zenona, of. Rodzina 
 5. + Andrzeja Raźniaka i Barbarę Mazur (z racji ich imienin), of. 

Marianna Kudelska 
 6. + Kingę Chrul, of. Rodzina 

Nieszpory Adwentowe 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 1 grudnia 2011  r. 
Czyt.: Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27; Iz 55,6; Mt 7,21.24-27 

6.30 
Roraty: 

1. + Stanisława, Józefa, Wiesława, Teofila i Julię, of. Krystyna So-
czewka 

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
7.15 1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o wier-

ność i świętość życia dla wszystkich powołanych, of. Apostolat Zło-
tej Róży 

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

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Marię, Stanisława, Mie-
czysława i Apoloniusza Niedziałków, of. Barbara Olędzka 

 2. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 

 3. + Dominika (w 61 r.) i Czesławę Dziewiszek oraz Mariusza Ka-
nię, of. Mirosława Miłobędzka 

 4. + Genowefę, Halinę, Ewę i Jana, of. Stanisława Myszka 
 5. Dziękczynna w 12 r. urodzin Tomasza, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i dary Ducha Św. w całym życiu, of. Rodzice 
Czuwanie Godziny Świętej 

18.30 Spotkanie Ministrantów i Lektorów 
19.00 Spotkanie Parafialnej Grupy Liturgicznej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 grudnia 2011  r. 
Wspomnienie Bł. Rafała Chylińskiego, Kapłana 

Czyt.: Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31 

6.30  1. + Hannę (w r.), Wandę i Polikarpa, of. Zofia Kosińska 
Roraty: 2. + Janusza Cybulskiego (w 15 r.), Jana i Krystynę, of. Rodzina 

 3. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
7.15 1. + Irenę, zm. Rodziców i Rodzeństwo z obu stron Rodziny, of. 

Mieczysław Jastrzębski 
 2. + Mariannę Pyziołek, Stanisławę (w 12 r.), Józefa i zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. Henryk Pyziołek 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

15.00 Próba Zespołu „Światełko” 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza 
Niedziałków, of. Barbara Olędzka 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę Kucharczuk 
 3. + Bolesława, Bronisławę i Grzegorza Komarów, of. Córka 
 4. W intencjach czcicieli Serca Jezusowego, of. Uczestnicy Nabo-

żeństwa 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzysz.Młodzieży i Ruchu Światło-Życie 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 3 grudnia 2011  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Franciszka Ksawe-
rego, Kapłana. Dzień modlitw za osoby niepełnosprawne z racji Światowe-
go Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uwaga: do chorych pójdziemy w czasie 

rekolekcji. Czyt.: Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Iz 33,22; Mt 9,35-10,1.6-8 

6.30 
Roraty: 

1. + Józefa (w 18 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Sabina Łu-
kasiuk 

 2. + Bronisława i Barbarę (w r.) oraz zm. z Rodzin Kukawskich i 
Rzewuskich, of. Barbara Kukawska 

 3. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
7.15 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

 2. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of. 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

 3. + Barbarę Lichaczewską (z racji imienin), of. Mama 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 

11.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza 
Niedziałków, of. Barbara Olędzka 

 2. + Barbarę Gil, of. Siostra 
 3. + Danutę i Jana Grabowskich oraz zm. z Rodzin Czelej i Gra-

bowskich, of. Syn z Rodziną 
 4. + Lucynę Jobczyk (w 1 r.), Jana, Klaudię, Edwarda, Halinę i Zyg-

munta Wereszczuk oraz Nadzieję Markowską, of. Antonii Wereszczuk 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 

18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End 

II NIEDZIELA ADWENTU – 4 grudnia 2011  r. 
Wspomnienie Św. Jana Damasceńskiego, Kapłana i Doktora Kościoła oraz 

Św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy. 
Czyt.: Iz 40,1-5. 9-11; Ps 85(84), 9ab-10. 11-12. 13-14; 2 P 3, 8-14; Łk 3, 4. 6 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Leokadię (w 18 r.), Stanisława, Józefa i Bronisławę, of. Teresa 

Królikowska  
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8.30 1. + Dariusza Wakułę (w 14 r.), Eugeniusza i Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Jadwiga Wakuła 
 2. + Barbarę Gil (z racji imienin), of. Rodziny Gil, Brauła i Stanisła-

wowskich 
10.00 1. + Andrzeja Tarkowskiego (w 20 r.), zm. z Rodziny Łupińskich, 

of. Rodzina 
 2. + Barbarę z racji imienin, of. Janina Buczyńska 
 3. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 

11.30 1. + Hannę (w 11 r.), Zuzannę i Krzysztofa oraz Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Honorata Kowalczyk 

 2. + Jerzego (w 19 r.), Mariana, Mariannę, i Waldemara, of. Elżbie-
ta Prachnio 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. Gregorianka: Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza 
Niedziałków, of. Barbara Olędzka 

17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych przed Chrztem ich Dziecka 

18.00 + Józefa Czapskiego (w 6 r.), Henryka Toczyskiego (w 27 r.) i An-
toniego (w 1 r.) oraz zm. z Rodzin Toczyskich, Wojewódzkich 
Czarnockich i Czapskich, of. Barbara Czapska z Dziećmi 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

DAR NIEBA 

 
fot. Stanisława Kalinowska 

     Nasi przodkowie rozpoczynali żniwa czyniąc Znak Krzyża Św. w sobotę, 
w dniu poświęconym Maryi. Znali trud pracy i wartość zdobytego chleba. 
Znany poeta pięknie pisał o naszym kraju, „gdzie okruszynę chleba podno-
szą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba”. W Modlitwie Pańskiej pro-
simy: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Obecnie chleba nam 
nie brakuje, ale niepokojącym zjawiskiem jest wyrzucanie nawet całych bo-
chenków do osiedlowych śmietników. Czynią to niektórzy nasi Parafianie. 
     Zwracam się z prośbą o szacunek dla Bożego daru, którego miejscem 
powinien być stół w domu rodzinnym. Wartość każdego wyrzuconego bo-
chenka, to suma, którą można wesprzeć cierpiących głód w Sudanie, wysy-
łając SMS „Ratuje” pod nr 72405. Uczmy dzieci i wnuki szacunku dla tego 
szczególnego daru. Dzielmy się chlebem i módlmy się: „od głodu i bezmyśl-
nego marnotrawstwa uchroń nas Panie”.                               Maria Bryńczak 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 47 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” CZYTAMY: 
Czy można wróżyć z fusów? Jak podchodzić do Andrzejkowych wróżb? Od-
powiedź w tekście „Wróżby to nie zabawa”; 
Co to jest rok liturgiczny? Dlaczego nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym?  
Skąd w ogóle wziął się Adwent i czy w tym czasie można uczestniczyć 
w dyskotekach? Odpowiedzi w raporcie „Echa”;    
W  comiesięcznym cyklu dla kółek różańcowych m.in. odpowiedź na pytanie: 
jak zorganizować zmiankę różańcową? Jak zachować jedność w ramach kółka? 
Dlaczego wybuchło Powstanie Listopadowe i jak przebiegały walki w naszym 
regionie? O tym w wywiadzie „Marzenie o wolności”;      Zapraszamy do lektury! 

LUBSACRO i SACROEXPO 
     Od kilku lat stały się popularne targi budownictwa i wyposażenia kościołów, 
sztuki sakralnej i dewocjonaliów. Do najbardziej znanych należą  Targi Sakralne 
LUBSACRO w Lublinie (miały one miejsce od 22 do 24 listopada br.) i SACRO-
EXPO w Kielcach (które będą od 18 do 20 czerwca 2012 r.). W czasie targów 
prezentowane są produkty i usługi przeznaczone dla kościołów, parafii, zakonów, 
domów rekolekcyjnych i innych. Są wśród nich: szaty i naczynia liturgiczne, sztu-
ka sakralna, witrażownictwo, wina mszalne, organy, nagłośnienie i ekrany do wy-
świetlania pieśni, ogrzewanie ławkowe, wydawnictwa i prasa. 
     Organizatorzy przygotowują konkursy, w których można wygrać m.in.: Pielg-
rzymkę do Fatimy, wycieczkę do Sankt Petersburga, Szatę liturgiczną do swego 

kościoła, czy Parafialną stronę internetową. Więcej informacji o Targach i impre-
zach towarzyszących znajduje się na stronie www.lub sacro.targi.lublin.pl lub też 
www.sacroexpo.pl 

PROPOZYCJA MOPR-u 

 

     Serdecznie zapraszamy mieszkańców na-
szego miasta zainteresowanych konsultacjami 
psychologicznymi i prawnymi do Specjalistycz-
nego Punktu Konsultacyjnego działającego 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedl-
cach, ul. Sienkiewicza 32. Konsultacje są bez-
płatne. Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny 

czynny jest w soboty do 17 grudnia br. w godzinach 8.30-13.30. Aktualny 
harmonogram dyżurów Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego dostępny 
jest w siedzibie ośrodka, pod numerem tel. 25-6325704 oraz na stronie 
www.mopr. siedlce.pl (zakładka: Projekty EFS).  

Dyrektor MOPR Maria Gadomska 

DZIĘKCZYNNA PIELGRZYMKA 
     W dniach 5-13. listopada 2011 r. młodzież z parafialnej grupy JP 2 od 
św. Józefa wzięła udział w pielgrzymce dziękczynnej do grobu bł. Jana 
Pawła II. W pielgrzymce uczestniczyli ponadto uczniowie I Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego oraz pielgrzymi indywidualni. Towarzyszyli im - 
ks. Jarosław Sutryk, ks. Adam Pietrusik i S.M. Amabilis Gliniecka. Na trasie 
pielgrzymki znalazło się wiele pięknych, malowniczych zakątków Włoch 
i miejsc mających szczególne znaczenie ze względu na swoją bogatą histo-
rię oraz religijny i patriotyczny charakter. Wśród nich była m.in. Wenecja, 
Florencja i Piza oraz Asyż, Manopello i Loreto. 

 
     Największe wzruszenie towarzyszyło jednak pielgrzymom w dniu, w któ-
rym mogli przez kilka chwil zatrzymać się przy grobie bł. Jana Pawła II 
i przez Jego wstawiennictwo przedstawić Bogu wszystkie powierzone im 
sprawy i intencje. Także 11. listopada należał do wyjątkowych, gdyż w tym 
dniu pielgrzymom dane było  dziękować Bogu za dar niepodległej Polski 
w miejscu naznaczonym męstwem i krwią Rodaków - na Monte Cassino. 
Podczas pielgrzymki bardzo wyraźne było działanie Bożej Opatrzności, obja-
wiającej się najpierw w dobroci i hojności OSÓB, dzięki którym pielgrzymka 
została zorganizowana, a dalej także w cudownej wręcz pogodzie i bezpie-
cznej podróży, we wspaniałej atmosferze i wzajemnej życzliwości tych, 
których w tych dniach połączyło nie tylko wspólne podróżowanie, ale nade 
wszystko codzienna Eucharystia, czas modlitwy, dzielenia się wiarą, 
nadzieją i miłością. 

SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI: 
     Bł. Jan Paweł II powiedział, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co po-
siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 
się z innymi”. Wdzięczni Bożej Opatrzności za wszelkie łaski otrzymane 
podczas Pielgrzymki do grobu Bł. Jana Pawła II pragniemy podziękować Ks. 
Proboszczowi Henrykowi Drozdowi za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu 
naszej pielgrzymki. Swoją wdzięczność pragniemy także wyrazić: 
Panu Tadeuszowi Wrześniakowi, właścicielowi Huty Szkła w Parczewie; 
Właścicielom Zakładu Cukierniczego „Alma” w Parczewie; 
Panu Markowi Markowskiemu, prezesowi Banku Spółdzielczego w Par-
czewie; 
Państwu Barbarze i Adamowi Hawrylukom; 
Panu Jerzemu Chełstowskiemu; 
Państwu Elżbiecie i Adamowi Kowalczukom; 
oraz wszystkim indywidualnym Ofiarodawcom i Przyjaciołom młodzieży!  
Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim!                 Grupa JP2 od św. Józefa 
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UWAŻAJ NA ŚWIATAŁACH! 

 
     W związku ze zmianą organizacji ruchu po za-
kończeniu przebudowy skrzyżowania ul. Sokołow-
skiej i ul. Jagiełły w pobliżu Parafii Św. Józefa in-
formuję, że wjazd na teren parafii od strony m. 
Strzała odbywał się będzie poprzez skręt w lewo  

 

z ul. Sokołowskiej z wyznaczo-
nego i oznakowanego pasa ru-
chu z obowiązkiem stosowania 
się przez kierujących do zamon-
towanego sygnalizatora świetl- 

nego z jednoczesnym stosowaniem się do wyzna-
czonej przed sygnalizatorem linii zatrzymania. 

 
     Wjazd z ul. Sokołowskiej od strony centrum 
Siedlec odbywać się będzie na dotychczasowych 
zasadach. Wyjazd z terenu parafii do ul. Sokołow-
skiej możliwy będzie natomiast tylko w kierunku 
m. Strzała, z uwagi na obowiązujący znak C-2 
(nakaz jazdy w prawo). Wjazd i wyjazd od i do ul. 
Chrobrego na dotychczasowych zasadach. 
     Z poważaniem,   podinsp. Marek Myszkiewicz 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BIERZMOWANIE: Dziś (27.XI) będzie krótkie 
spotkanie o godzinie 16.00 i Msza Św. dla Kandy-
datów do Bierzmowania i ich Rodziców. 
ŚWIĘTA JOANNA. Każdego 28 dnia miesiąca 
obchodzimy parafialne wspomnienie Św. Joanny 
Beretty Molla. Tym razem zapraszamy Czcicieli 
Św. Joanny dziś o godzinie 17.30. Będzie modlit-
wa różańcowa, o 18.00 Msza Św. zaś po Mszy 
Św. i Nieszporach ucałowanie relikwii. 
GREGORIANA. W naszej Parafii powstaje 
Schola Gregoriańska. Jeśli chcesz poznać bliżej 
chorał gregoriański i współtworzyć z nami ten ze-
spół, skontaktuj się ze mną. Sobotnie Msze Św. 
będą opatrzone śpiewem chorałowym w języku 
łacińskim. Zainteresowanych udziałem w śpiewie 
podczas tych Mszach Św. zapraszamy przed Ro-
ratami już na godzinę 6.10, celu nauczenia się 
tych pięknych łacińskich pieśni.             Ks. Piotr 

 
KOŁO MISYJNE DZIECI. W Uroczystość 
Chrystusa Króla podczas Mszy św. z udziałem 

dzieci ks. Sławek wręczył dzieciom należącym do 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci  legitymację 
i indeks PDMD. Indeks jest to specjalna książecz-
ka z zadaniami i wpisami, które pomogą dzieciom 
zaangażować się w PDMD, a przez to jeszcze 
szerzej otworzyć swe serce na dzieci z krajów mi-
syjnych, misjonarzy i samego Pana Jezusa. 

RORATY. Dorosłych i dzieci zapraszamy w dni 
powszednie o 6.30 na Roraty. Z lampionami w rę-
ku weźmiemy udział w „Procesji Światła”  
PRZY ORGANACH. W Siedlcach jeszcze do 
10 grudnia będą trwały Międzynarodowe Spotka-
nia Organowe dla tych, którzy kochają muzykę or-
ganową. Najbliższe spotkania będą od 1 do 4 gru-
dnia. Mają niezwykle bogaty program: 
1.XII. Godz. 11.00-16.00 będą warsztaty muzyki organowej 
(Marek Toporowski); 16.00-19.00 wycieczka organowa 
„Siedlce”. 19.30 Koncert Marka Toporowskiego. 
2.XII. Godz. 9.00-17.00 warsztaty muzyki organowej (Wolf-
gang Zerer z Hamburga); 14.00-19.00 wycieczka organowa 
„Okolice Siedlec”; 19.30 Koncert organowy Ireneusza Wyr-
wy. 
3.XII. Godz. 9.00-14.00 warsztaty muzyki organowej (Marek 
Toporowski); 9.30-18.00 konferencja „Joachim Wagner - 
barokowy organmistrz współczesnego pogranicza Polski i 
Niemiec” (w Pałacu Ogińskich); 19.30 koncert: Martin We-
ber (organy); 21.00 „Noc Organowa Siędlce" (start: plac 
przed katedrą, zakończenie ok. 24.00) 
4.XII. Godz. 9.00-14.00 warsztaty muzyki organowej (Wol-
fgang Zerer i Marek Toporowski); 10.00-16.00 wycieczka 
organowa „Okolice Siedlec”; 16.00 koncert uczestników 
warsztatów; 19.00 koncert promocyjny płyty „Organy Joa-
chima Wagnera w Siedlcach” Wolfgang Zerer. 
     Organizatorzy proszą o telefoniczne lub mailowe 
potwierdzenie przybycia na poszczególne punkty pro-
gramu: tel. 603-683952, e-mail: spmo@poczta.fm www. 
spmo.pl                        
I KOMUNIA ŚWIĘTA. Wkrótce rozpoczną się 
prace związane z przygotowaniem strojów dla 
Dzieci Pierwszokomunijnych. Pani krawcowa zap-
rasza dziewczynki na pobranie miary w czwartek 
8 grudnia o godz. 16.30, zaś chłopców w piątek 9 
grudnia również o godz. 16.30. 
KATECHEZY. Zapraszamy Rodziców i Chrzest-
nych planujących Chrzest Św. swego dziecka na 
katechezy do sali przy zakrystii w niedziele o go-
dzinie 17.30. Katechezy będą w niedziele grudnia 
i lutego. W styczniu katechez nie będzie. 
TAIZE W BERLINIE. Grupa młodzieży z na-
szej Parafii weźmie udział w Europejskim Spotka-
niu Młodych, zorganizowanym przez Wspólnotę 
Taize w Berlinie, w dniach od 27 grudnia br. do 2 
stycznia 2012. Koszt wyjazdu nie przekroczy 400 
zł. Szczegóły są na plakatach. Poinformuje o nich 
także ks. Piotr. 

PIERWSZE DNI. W tym tygodniu przeżywamy 
I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Spowiedź 
Pierwszopiątkowa o 17.15. Do chorych kapłani 
pojadą w rekolekcyjny piątek (9.XII). 
DIAKON. Od wczoraj praktykę diakońską wśród 
nas pełni, pochodzący z Łukowa, Radosław Piot-
rowski. Życzymy Księdzu Diakonowi radosnych 
wspomnień z pobytu w naszej Parafii. 

DLA CHŁOPCÓW. W gmachu siedleckiego 
seminarium w dniach 28-30 grudzień br. odbędą 
się rekolekcję dla chłopców ze szkół ponadgimna-
zjalnych i wyższych, którzy pragną odkrywać 
i wzmacniać swoją relację z Chrystusem, rozezna-
jąc przy tym swoje życiowe powołanie. Szczegóło-
we informację o rekolekcjach będą zamieszczone 
na stronie www.wsd.siedlce.pl a także dostarczo-
ne pocztą na adresy parafii.  

Ks. Krzysztof Domański 

 

UWOLNIJ SIĘ W ADWENCIE! 

 
 

Z WYPRACOWAŃ SZKOLNYCH 
1. A do kotletów była sałata, którą mamusia przy-
prawiła potem. 
2. Wojski przyłożył ucho do ziemi i usłyszał tupot 
niedźwiedzich kopyt. 
3. Robak, ratując Tadeusza, strzelił do niedźwiedzia, 
który nie wiedział, że jest jego ojcem. 
4. Rycerze urządzali teleturnieje. 
5. Było ich tysiące, a nawet setki. 
6. Tatarzy jeździli konno i pieszo. 
7. Boryna był teściem żony syna Antka Hanki. 
8. Ludwik XIV był samolubem. Twierdził, że „Francja 
to ja”. 
9. Biesiadowali przy suto zastawionych stolcach. 
10. Po jednej stronie rynku naszego miasteczka stoi 
kościół, po drugiej stronie ratusz, a dookoła wybu-
dowano same nowe domy publiczne. 
11. Rodzicami Żeromskiego byli Józef i Wincenty Że-
romscy. 
12. Anielka mimo zakazu ojca kolegowała się z Mag-
dą i świniami. 
13. Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem. 
14. Straszne były te krzyżackie mordy. 
15. Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali samo-
obsługę. 
16. Kiedy Adam Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, 
wziął się za Pana Tadeusza. 
17. Przedstawicielem materializmu był Demokryt 
z Abwehry. 
18. Górnik pogłaskał konia po głowie i cicho zarżał. 
19. Faraona nosili w lektyce, a poddani padali mu na 
twarz. 
20. Środkiem płatniczym w Rosji są wróble. 
21. Królik posiada głowę, uszy i linienie. 
22. Wiedział, że w okularach jest mu do twarzy, dla-
tego nosił je zawsze w kieszeni. 
23. Niektórzy Murzyni chodzą poubierani w nago. 
24. Admirałowie są ubrani w marynarki wojenne.  
 

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 Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz, 
s.M. Amabilis, s.M. Agnieszka i Tomasz Końko 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30 

 




