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MYŚL TYGODNIA  

 
     Prorok z pustyni dziś woła do 
nas: „Przygotujcie drogę Panu” 
(Mk 1,1-8). Św. Jan Chrzciciel to 
jedna z najważniejszych postaci 
biblijnych w czasie Adwentu. Wy-
pełnił on bardzo szczególną misję 
przygotowania Izraela na pierwsze 
przyjście Syna Bożego na ziemię. 
Dzisiaj natomiast jego słowa po-
budzają nas do czujności w ocze-
kiwaniu na pełne objawienie króle-
stwa Bożego podczas powtórnego 
przyjścia Pana. 
     Wezwanie do nawrócenia nie 
ma w nas budzić lęku – Bóg nie 
jest tyranem, który chciałby nam w 
czymś zagrozić lub pozbawić ży-
ciowych radości. Przeciwnie, dzi-
siejsze słowo objawia Boga jako 
Tego, który jest łagodnym paste-
rzem owiec i którego przyjście nie-
sie pocieszenie udręczonym. Naw-
rócenie oznacza przygotowanie na 
przyjęcie w swoim sercu Boga, 
który wyzwala nas od wszelkiego 
fałszu i leczy z wewnętrznego roz-
darcia, będącego następstwem 
grzechu. 

 

DZIEŁO DLA DZIECI 
     27 listopada, po raz XVIII ruszyło „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”, które w tym roku jest realizowane pod hasłem „Po-
darujmy dzieciom czas”. Polega ono na rozprowadzaniu 
świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na 
polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebu-
jącymi w Polsce i na świecie. Dochód ze sprzedaży przezna-
czony jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świe-
tlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną 
oraz letni wypoczynek. Od kilku lat kampania przekracza gra-
nice Polski. Wigilijne świece Caritas płoną podczas wieczerzy 
wigilijnej na stołach naszych rodaków na Białorusi, Ukrainie, 
Litwie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjed-
noczonych, Włoszech i wielu innych krajach. 
     Problem braku czasu 
staje się w naszym społe-
czeństwie zjawiskiem pow-
szechnym. Wszyscy - nie 
tylko dorośli, ale nawet 
młodzież i dzieci – narzeka-
ją na brak czasu. To powód 
zaniedbań w różnych dzie-
dzinach życia. Ludzie nie 
mają czasu na rozmowę i 
pielęgnowanie więzi małże- 
ńskich, rodzinnych i towarzyskich, rozwój duchowy i intelektu-
alny, oddawanie się pasjom i rozrywkom. Nie mają czasu dla 
siebie i innych. Ale czy naprawdę nie mają? Czy nie jest tak, 
że go marnują, nie umiejąc właściwie wykorzystać? 
     Obserwując pędzący świat, w którym rodzice w pogoni za 
karierą nie mają czasu na wychowywanie własnych dzieci, 
Caritas Polska, proponuje, aby hasło ogólnopolskiej akcji za-
chęcało: „Podarujmy dzieciom czas”. Zwraca tym samym 
uwagę na bardzo ważny problem, z którym musi się zmierzyć 
wiele współczesnych rodzin. Chodzi o obecność ofiarowaną 
dzieciom przez dorosłych. Wielu rodziców poświęca się dla 
swoich dzieci, starając się zapewnić im godne warunki życia. 
Bywa, że poszukują dodatkowych możliwości zarobkowania, 
byleby podnieść status materialny rodziny. Odbywa się to 
kosztem czasu spędzanego w rodzinie. To rodzi poważny 
problem społeczny, jakim jest poczucie osamotnienia wśród 
dzieci, które nie zawsze rozumieją życiowe konieczności oraz 
troskę rodziców wyrażoną przez pracę zawodową.  Chcemy  
pokazać, jakie wartości ma dla dziecka rodzina zapewniająca 
miłość i poczucie bezpieczeństwa.  
     Plakat tej akcji pokazuje chłopca z misiem siedzących 
przed ekranem telewizora. Nie pozwólmy, żeby w naszych 
domach, rodzinach czy u sąsiadów dzieci miały święta tylko 
w telewizji! Okres Bożego Narodzenia jest szczególny - to 
najlepszy moment na wspólne spędzanie czasu - pracę w do-
mu i kuchni, wspólne rozmowy i zabawy… Czas, jakim dyspo-
nujemy jest cennym darem dla innych. Apel, by podarować 
komuś cząstkę swego czasu odnosi się nie tylko do dorosłych 
- rodziców i wychowawców, ale także do ludzi młodych. Każ-
dy może zainteresować się osobami najbliższymi oraz tymi, 
którzy go potrzebują, i podarować im swój czas. Telewizor za-
miast mamy? Telewizor coraz częściej staje się opiekunką do 
dzieci. Rodzice zostawiają swoje pociechy na wiele godzin 
przed ekranami, znajdując w ten sposób czas dla siebie. Psy-
chologowie biją na alarm - dzieci są w ten sposób uzależnia- 

ne od telewizji już od najmłodszych lat. 
     Świetlice dla dzieci i młodzieży - zorganizujmy dzieciom 
czas! Alternatywą dla dzieci, które spędzają samotnie czas 
przed telewizorem w domach, są świetlice prowadzone przez 
Caritas. Dzieci i młodzież mogą tam skorzystać z zajęć popo-
łudniowych pod opieką pedagogów, psychologów i wolontar-
iuszy. Mogą uczyć się i bawić. W świetlicach prowadzone są 
zajęcia plastyczne, fotograficzne, sportowe. Dzieci mogą ko-
rzystać z Internetu oraz uzyskać pomoc socjoterapeutyczną 
i psychologiczną. Świetlice Caritas udzielają również wsparcia 
rodzinom dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z po-
wodu ubóstwa lub dysfunkcji rodziny. Każde dziecko korzysta 
również z posiłku. Obecnie diecezjalne Caritas prowadzą w 
całej Polsce 162 świetlice socjoterapeutyczne, do których ro-
cznie uczęszcza około 5 tys. 300 dzieci. Do 369 świetlic para-
fialnych uczęszcza blisko 15 tys. dzieci, a do 47 innego typu 
świetlic – prawie 2 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Aby pomóc 
w utrzymaniu świetlic prowadzonych przez Caritas – wystar-
czy zapalić wigilijną świecę lub wysłać SMS o treści POMA-
GAM pod numer 72052 (za 2,46 zł) lub dokonać wpłaty na 
konto Caritas Polska lub Caritas diecezjalnych z dopiskiem 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 

     Wybierzmy świecę, która 
odpowiada naszym możliwoś-
ciom i naszej hojności. Wpraw-
dzie najbardziej odpowiednim 
datkiem jest dobrowolna ofiara, 
to jednak - by ona była rzeczy-
wistym wsparciem - jej minima-
lna wartość winna być, w zależ-
ności od wielkości świecy: 5, 
10 lub 15 zł. 

WOLONTARIAT 
    Biuro Wolontariatu Ca-
ritas Diecezji Siedleckiej 
prowadzi projekt „Po do-
mach”, w ramach którego 
wolontariusze oferują in-
nym ludziom swój wolny 
czas, wiedzę i umiejęt-
ności.  Jest  to  praca  z   
osobami, które są w jakiś sposób ograniczone przez wiek, 
chorobę, niepełnosprawność, lub inne czynniki niepozwalają-
ce na aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu. Praca 
odbywa się w domach potrzebujących. 
     Do Biura Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej zgłasza 
się co raz więcej ludzi starszych, chorych, niepełnospraw-
nych, którzy potrzebują bardzo zróżnicowanej pomocy, po-
cząwszy od zwykłej ludzkiej rozmowy, poprzez zakupy, sprzą-
tanie i itp. Aby pomóc tym ludziom w ramach projektu „Po do-
mach” potrzebujemy wolontariuszy. 
     Na obszarze Siedlec są plakaty promujące Biuro Wolonta-
riatu. Poszukujemy wolontariuszy, nie tylko młodych, ale tak-
że ludzi dorosłych, ludzi którzy chcieliby poprzez wolontariat 
dać cząstkę siebie i poświęcić swój wolny czas dla drugiego 
człowieka. Osoby zainteresowane pracą wolontarystyczną 
zapraszamy do Biura Wolontariatu codziennie od poniedział-
ku do piątku w godz. 9.00-16.00. Informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 510-756-437.  Ks. Marek Bieńkowski 

- zastępca Dyrektora 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 – 5 grudnia 2011  r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Sławek 

Czyt.: Iz 35,1-10; Łk 5,17-26 

6.30  Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
7.15 1. + Mariana, Eugeniusza i Marka, of. p. Wakuła 
18.00 1. Gregorianka: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza 

Niedziałków, of. Barbara Olędzka 
 2. + Jadwigę i Hieronima, zm. z Rodzin Lewickich i Montewków, of. 

Rodzina 
 3. + Genowefę (w 3 r.), Czesława, Ryszarda, Krystynę i Agnieszkę 

zm. z Rodziny Duków, of. Barbara Duk 
 4. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, Genowefę zm. z 

Rodzin Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks.  
Alfreda Hofmana, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

 Wtorek – 6 grudnia 2011  r. 
Wspomnienie Św. Mikołaja, Biskupa Miry (lub Myrry w Turcji) 

Czyt.: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. Dziękczynna z racji imienin Marii, z prośba o potrzebne łaski i 

opiekę Matki Bożej. 
7.15 + Lucjana i Mariannę oraz Henryka i Jadwigę, of. Stanisław Frelek 
18.00 1. Gregorianka: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza 

Niedziałków, of. Barbara Olędzka 
 2. + Janinę i Franciszka oraz Marka i Zygmunta, of. Jolanta Pliszka 
 3. + Mirosława Kota (w dniu urodzin), of. Żona z Dziećmi 
 4. Dziękczynna w 40 r. urodzin Jarosława, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla niego i dla całej Ro-
dziny, of. Rodzice 

Środa – 7 grudnia 2011  r. 
Wspomnienie Św. Ambrożego Biskupa i Doktora Kościoła 

Czyt.: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30 

6.30  Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. + Ryszarda (w 19 r.), zm. Rodziców z Rodzin Stańczuków i Le-

chów, of. Amelia Stańczuk 
7.15 1. + Stanisława Magdziaka (w 6 r.), of. Dzieci 

 2. + Mariana Majka, of. Żona z Córką i Rodziną 
 3. + Roberta Pazdykę (w 7 dzień), of. Rodzina 

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

 2. + Stanisława Protasiuka, of. Córka 
 3. + Stanisława (w r.), Annę, Tadeusza, Mariana, Lucynę i Kazimie-

rę, of. Danutata Krasnodębska 
 4. + Marianne Denisiuk (w 2 r.), of. Córka 

Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Czwartek – 8 grudnia 2011  r. 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

Pierwszy dzień rekolekcji. Patronalne Święto młodzieży żeńskiej 
Czyt.: Rdz 3,9-15.20; Ef 1,2-6.11-12; Łk 1,26-38 

6.30  Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. + Sabinę i Michała Konstantych, Marię i Jana oraz zm. Teściów 

i Dziadków, of. p. Jadwiga Chalimoniuk 
 3. Józefa, Halinę i Antoninę, of. Marta Stanek 

11.00 1. Dziękczynna KŻR nr 1 w dniu patronki Maryi Niepokalanie Po-
czętej, z prośbą o potrzebne łaski dla Sióstr z Koła i ich Rodzin, Zel. 
Barbara Rytel 

 2. + Józefa i Kazimierę (w 11 r.) oraz Andrzeja, of. Córka 
15.30 1. Gregorianka: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza 

Niedziałków, of. Barbara Olędzka 
 2. + Irenę (w 22 r.), Stefana, Urszulę, Janusza, Józefa, Zofię, Jani-

nę, Stanisława, Wiktorię i Franciszka, of. Teresa Żaczek 
17.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach 2011/12 

 2. Dziękczynna w intencji Jakuba, z prośbą o wytrwałość, wypełnie-
nie się woli Bożej i opiekę Maryi, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19.00 1. O Boże Błogosławieństwo dla Dominiki, Michała, Julii, Nadii, Ka-
tarzyny, Adriana, Rafała i Leny, of. Babcia 

 2. + Leszka (w 2 r.) i Wacława, of. Andrzej Zubek 
18.30 Spotkanie Ministrantów i Lektorów 
19.00 Spotkanie Parafialnej Grupy Liturgicznej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 9 grudnia 2011  r. 
Wspomnienie Św. Juana Diego Cuahtlatoatzina 

Drugi dzień rekolekcji. Rekolekcyjny dzień Chorych. 
Czyt.: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19 

6.30  Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. + Marię Koziestańską (w 3 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka z Rodziną 
 3. + Leokadię (z racji dnia imienin), of. Rodzina 

8.00 Wyjazd kapłanów do chorych. 

11.00 1. + Wiesława Trocia (z racji imienin), of. Bernarda Troć 
 2. Dziękczynna Rodzin Charutów i Połosiów za mijający rok i otrzy-

mane łaski, z prośbą o zdrowie dla wnuczek Natalii, Oli i Ani, of. 
Krystyna Charuta 

15.00 Próba Zespołu „Światełko” 
15.00 Poświęcenie odnowionego krzyża na skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej 

i Żytniej 

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

 2. + Wiesławę Okuniewską (w dniu imienin), of. Córka 
 3. Dziękczynna w intencji Dzieci, z prośba o Boże błogosławieństwo 

i opiekę św. Rodziny dla nich, of. Rodzice 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 

17.00 1. + Wiesława i Waldemara Kamińskich oraz Rajmunda (w dniu 
imienin), of. Matka 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 1. + Kazimierza Pietrasika, of. p. Kafara 
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-

Życie 

Sobota – 10 grudnia 2011  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Damazego, Papieża; 

Trzeci dzień rekolekcji. Czyt.: Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13 

6.30  Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. + Tadeusza (w 1 r.) i Edwardę Branowskich, of. Regina Branowska 
 3. + Władysława Trocia, of. Córka 
 4. + Kazimierza Demianiuka i Franciszka Mikołajczuka oraz zm. z 

obu stron Rodziny, of. p. Mikołajczuk 
11.00 Próba Zespołu „Światełko” 

11.00 1. + Zenona Szczuniewskiego, of. Żona 
 2. + O Dary Ducha Świętego i opiekę św. Józefa dla Dzieci: Justy-

ny, Anny i Pawła wraz z ich Rodzinami, of. Mama 
15.30 1. Gregorianka: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza 

Niedziałków, of. Barbara Olędzka 
 2. + Zdzisława Andraszaka (w 10 r.), of. Córka z Rodziną 

17.00 1. +  Adelę i Aleksandra Marciszewskich oraz Wandę, of. Danuta 
Cymerman 

 2. + Władysława Andrzejewskiego i zm. z obu stron Rodziny, of. 
Krystyna Andrzejewska 

18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End 

19.00 1. + Jana Tętowskiego (w 18 r.), of. Żona z Dziećmi 

III NIEDZIELA ADWENTU – 11 grudnia 2011  r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe 

Dzień zakończenia rekolekcji. Dzień wdzięczności rekolekcjonistom i spowied-
nikom. Niedziela adwentowej radości (dawniej nazywana „Gaudete”)  

Czyt.: Iz 61,1-2a.10-11; 1Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Jadwigę i Mieczysława Burgs oraz Barbarę Mrawiec, of. Wanda 

Cieloch 
8.30 1. Dziękczynna w intencji Sponsorów, Wolontariuszy i Podopiecz-

nych Parafialnego Zespołu Caritas 
 2. + Zbigniewa (w 11 r.), Barbarę, Małgorzatę, Jerzego, Mariannę i 

Edwarda, of. Wiesława Wereda 
10.00 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 

 2. + Władysława (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Żona  
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 4. + Mieczysława (w 13 r.) zm. Rodziców z obu stron Rodziny, Ka-

zimierza, Barbarę, Stanisławę, Zdzisława, Ryszarda, Adriana, Irenę 
i Stefana, of. Teresa Wakuła 

 2. Dziękczynna w 33 r. urodzin Rafała, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo w dalszym życiu, of. Teściowie 

11.30 1. Dziękczynna w 8 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski, of. Modesta Modrzewska 

 2. Dziękczynna w 24 r. urodzin Anny, z prośbą o wypełnienie się 
woli Bożej przez Niepokalane Serce NMP, of. Mama 

12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

16.30 1. Gregorianka: Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza Nie-
działków, of. Barbara Olędzka 

Gościem  naszej Parafii jest dziś Chór z Mińska Białoruskiego, który wraz z na-
mi będzie uczestniczył we Mszy Św. o 16.30, a po Mszy Św. zaśpiewa najciekaw-

sze utwory ze swego repertuaru. 
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych przed Chrztem ich Dziecka 

18.00 1. + Jana (w 27 r.), Zofię (w 15 r.) i Eugenię (w 12 r.) zm. z Rodziny 
Leoniaków, of. Rodzina 

 2. + Mariannę Krupa (w 1 r.), Stanisława, Bogdana i Antoniego oraz 
Mariannę i Władysława Sysik, of. Halina Sysik 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

PROGRAM REKOLEKCJI 
Rekolekcjom przewodniczą: 

Ks. Krzysztof Hapon – dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej 
i Ks. Marek Bieńkowski – z-ca dyr. Caritas Diecezji Siedleckiej. 

 
I DZIEŃ REKOLEKCJI; Czwartek 8 grudnia 2011 r. Uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia NMP. Święto patronalne dziewcząt. 
6.30 - Hymn do Ducha Św., powitanie Rekolekcjonistów, uroczysta Inaugu-
racja Rekolekcji. (Roraty): Msza Św. z nauką rekolekcyjną  
10.30 - Spowiedź rekolekcyjna 
10.45 - Przygotowanie do Eucharystii 
11.00 - Rekolekcyjna Msza Św. z nauką  
15.00 - Spowiedź dzieci (dyżur katechetyczny s. Anuncjata) 
15.15 - Przygotowanie do Eucharystii 
15.30 - Rekolekcyjna Msza Św. szkolna z nauką dla dzieci. 
16.30 - Spowiedź rekolekcyjna 
16.45 - Przygotowanie do Eucharystii 
17.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
18.00 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Różaniec pod 
przewodnictwem K.Ż.R. 
18.30 - Spowiedź młodzieży 
18.45 - Przygotowanie do Eucharystii 
19.00 - Rekolekcyjna Msza Św. z nauka dla młodzieży, Liturgię przygotowuje 
Służba Liturgiczna, Ruch Światło-Życie i KSM 
II DZIEŃ REKOLEKCJI, Piątek 9 grudnia 2011 r. Wspomnienie Św. Juana 
Diego Cauhtlatoatzin, Patrona Meksyku; Parafialny Dzień Chorego. 
6.20 - Spowiedź rekolekcyjna 
6.30 - (Roraty) Eucharystia z nauką rekolekcyjną  
8.00 - Rozesłanie Kapłanów do Chorych 
10.30 - Spowiedź rekolekcyjna 
10.45 - Przygotowanie do Eucharystii 
11.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla Chorych, którzy mogą być w ko-
ściele. Błogosławieństwo chorych. Liturgię przygotowują Koła Żywego Różańca 
15.00 – Przy zrekonstruowanym krzyżu na skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Żytniej: 
Koronka do Miłosierdzia Bożego i poświęcenie Krzyża. 
15.00 - Spowiedź dzieci w kościele (dyżur p. Ewa) 

15.15 - Przygotowanie do Eucharystii 
15.30 - Eucharystia z nauką rekolekcyjną dla dzieci. Liturgię przygotowuje Ze-
spół Światełko 
16.30 - Spowiedź rekolekcyjna 
16.45 - Przygotowanie do Eucharystii 
17.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną i udziałem modlitewnych grup parafial-
nych: Domowego Kościoła, Wspólnoty Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, 
Różańca Nieustającego, „Róż modlitewnych Rodzice-Dzieci” i wszystkich innych 
Wspólnot Modlitewno-Charyzmatycznych. 
18.00 - Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. i Nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego 
18.45 - Przygotowanie do Eucharystii 
19.00 - Rekolekcyjna Msza Św. z nauką dla młodzieży, Liturgię przygotowuje 
Służba Liturgiczna, Ruch Światło-Życie i KSM  
III DZIEŃ REKOLEKCJI, Sobota 10 grudnia 2011 r. Wspomnienie NMP Lo-
retańskiej 
6.20 - Spowiedź rekolekcyjna 
6.30 - (Roraty) Msza Św. z nauką rekolekcyjną  
10.30 - Spowiedź rekolekcyjna 
10.45 - Przygotowanie do Eucharystii 
11.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
15.00 - Spowiedź dzieci (dyżur katechetyczny p. Leszek) 
15.15 - Przygotowanie do Eucharystii 
15.30 -  Msza Św. szkolna z nauką dla dzieci szkolnych. Liturgię przygotowuje 
Zespół Światełko 
16.30 - Spowiedź rekolekcyjna 
16.45 - Przygotowanie do Eucharystii 
17.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną, z udziałem grup parafialnych: Zespołu 
Caritas, Rady Duszpasterskiej, Świeckich Pracowników Parafii, Świetlicy, AA, Wo-
lontariuszy pozostałych Grup Wzajemnej Pomocy 
18.00 - Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. 
18.30 - Spowiedź młodzieży 
18.45 - Przygotowanie do Eucharystii 
19.00 - Rekolekcyjna Msza Św. z nauka dla młodzieży, Liturgię przygotowuje 
Służba Liturgiczna, Ruch Światło-Życie i KSM 
DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REKOLEKCJI, III Niedziela Adwentu 11 grudnia 
2011. Dzień wdzięczności Rekolekcjonistom i Spowiednikom za Rekolekcje 
i posługę w konfesjonale. 
6.40 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną 
8.30 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną 
10.00 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną 
11.30 - Niedzielna Eucharystia „Rodzinna” z nauką rekolekcyjną dla dzieci 
przedszkolnych, szkolnych i ich rodziców (dyżur p. Dorota). 
12.45 - Niedzielna Suma z nauką rekolekcyjną 
13.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu (z racji I Niedzieli miesiąca) 
i Katecheza dla Kół Żywego Różańca 
16.30 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną 
18.00 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną. Zakończenie Rekolekcji, 
błogosławieństwo Rekolekcjonistów połączone z odpustem zupełnym. Dziękczynny 
hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. 
19.00 - Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu (przewodniczy Gru-
pa Modlitewna). 
 

CHÓR Z MIŃSKA NA BIAŁORUSI 

 

     Niespodziewanym i miłym Go-
ściem naszej Parafii będzie na 
zakończenie rekolekcji w przyszłą 
niedzielę chór polonijny Cantus 
Cordis z Mińska Białoruskiego, 
który wraz z nami będzie uczest-
niczył we Mszy Św. o 16.30, a po 
Mszy Św. przez pół godziny zaś-
piewa  najciekawsze  utwory  ze  

swego repertuaru. Do Chóru należy 39 osób. Wraz z nimi przybędzie 9 osób 
towarzyszących, 2 kierowców (razem 50). Chcemy nie tylko ich posłuchać, 
lecz także nakarmić przed dalszą daleką drogą do domu.  
     Obecnie ustalany jest adwentowy repertuar ich występu i niezbędne po-
zwolenie, jakie w takim wypadku wydaje siedlecka Kuria Diecezjalna. Za-
chęcamy już dziś do tego, by zarezerwować odpowiedni czas i wziąć udział 
w muzycznej uczcie. 
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JUBILEUSZ 

 
     W dniu św. Cecylii, chór parafialny „Lilia” ucz-
cił swoją patronkę uczestnicząc we Mszy św. 
dziękczynnej z okazji 10-lecia swojego istnienia. 
Przez ten okres odbyło się około 600 spotkań, 
przewinęło się ponad 80 osób, cały czas posze-
rzając repertuar. Aby Chór mógł się rozwijać pot-
rzebujemy nadal nowych głosów: sopranów, al-
tów, a w szczególności tenorów i basów. 
     W niedzielę 20.XI br. członkowie Chóru oraz 
zaproszeni goście: ks. Jarosław Dziedzic i ks. 
Piotr Witkowicz (opiekun Chóru), spotkali się 
przy uroczystym obiedzie w Sali „Ranczo” 
w Strzale. Po wspólnej modlitwie i przemówie-
niach gości zasiedliśmy do stołu. Po pierwszym 
daniu zrobiliśmy wspólną fotografię przy torcie ju-
bileuszowym, ufundowanym przez Społem PSS. 
Dalsza część spotkania upłynęła przy dźwiękach 
skocznej muzyki, śpiewach biesiadnych, wspól-
nych tańcach i konkursach. 

Członkowie chóru „Lilia” 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CELEBRACJA SŁOWA. Jutro (5 grudnia) w 
katedrze o godzinie 19.00 kolejna celebracja 
Słowa Bożego pod przewodnictwem Ks. Biskupa. 
CARITAS. Począwszy od dzisiejszej Niedzieli 
(4.XII) Parafialny Zespół Caritas rozprowadza 
świece (o których piszemy na 1 str. Opiekuna), 
karty oraz inne ozdoby świąteczne. Będzie też 
udzielał szczegółowych informacji dotyczących 
akcji Rodzina-Rodzinie. Uwaga Wolontariusze: 
Zebranie Parafialnego Zespołu Caritas odbędzie 
się we wtorek (6.XII) o godzinie 17.00. 

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 Mszy Św. zapraszamy przed Ro-
ratami już na godzinę 6.10, w celu nauczenia się 
tych pięknych łacińskich pieśni.               Ks. Piotr 

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 przy ul. 
Cmentarnej 17 trwają Międzynarodowe Spotkania 
Organowe dla tych, którzy kochają muzykę orga-
nową. Ostatnie spotkanie jest dziś: 
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 pot-
wierdzenie przybycia na poszczególne punkty progra-
mu: tel. 603-683952, e-mail: spmo@poczta.fm Na stro-
nie www.spmo.pl jest jeszcze wiele więcej.                       

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. 

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 

PRACE GOSPODARCZE 
     Nie możemy sobie pozwolić na przerwę w pra-
cach gospodarczych, ponieważ jest wiele spraw 
wymagających rozwiązania przy naszym kościele. 
W drugiej połowie roku udało się zrealizować kilka 
z nich. Do najważniejszych i zarazem najtrudniej-
szych należy zaliczyć remont schodów głównych 
prowadzących do kościoła. Prawie na całej ich 
powierzchni płyty granitowe zostały zdjęte, oczy-
szczone i na nowo przyklejone na zaimpregnowa-
ną  powierzchnię. Obecnie pod schodami nie ma 
już wilgoci i przecieków. Pozostała jeszcze do zro-
bienia mała powierzchnia biegu schodów od stro-
ny bramy prowadzącej na osiedle Chrobrego. Pra-
ce te dokończymy na wiosnę. Również zostały za-
kończone prace na tzw. „emerytce”, czyli w jed-
nym z mieszkań, z którego może skorzystać 
w przyszłości osoba niepełnosprawna lub starsza. 
Jest to wymaganie, które winien spełniać taki bu-
dynek, jak plebania. Wkrótce zostanie zamonto-
wana rampa, pozwalająca na zjazd wózkiem in-
walidzkim. 
    Część podziemi kościoła, dotąd wykorzystywa-
na przez szkoły, została już przekazana z powro-
tem do użytku naszej Parafii. Rozpoczęliśmy pra-
ce porządkowe i remontowe. Musimy wywieźć 
i zutylizować wiele zbędnych przedmiotów (w tym 
śmieci). W pierwszej kolejności jest wykonywany 
remont pomieszczeń, w których będzie siedziba 
parafialnej Poradni Rodzinnej (jest tam układana 
posadzka, są wstawiane nowe okna energoosz-
czędne i drzwi). 
     Mamy już gotowe plany dotyczące wideomoni-
toringu na posesji kościelnej. Przewiduje się, że 
jego koszt wyniesie ok. 15.000 zł. Zostanie on wy-
konany w dwu etapach. Pierwsza część jeszcze 
w tym roku, a druga na wiosnę roku przyszłego. 
     Odwlekła się w czasie instalacja drugiej części 
wentylacji rekuperacyjnej (a co za tym idzie i do-
kończenie malowania wnętrza kościoła). Są już 
zakupione części systemu wentylacyjnego, a maj-

strzy są gotowi do jego instalacji. Potrzebne jest 
stabilne rusztowanie, które pozwoliłoby sięgnąć 
z posadzki do stropu kościoła. Z góry dziękujemy 
za pomoc w jego zdobyciu. O wszystkich innych 
sprawach dotyczących prac gospodarczych bę-
dziemy informowali na bieżąco. 
 

 
MAŁŻEŃSTWO JEST NAJLEPSZĄ DROGĄ 
DO NIEBA, GDYŻ MĘCZENNICY TRAFIAJĄ 

TAM NAJSZYBCIEJ 

 
DYKTAFON. - Po co Ci ta dykta? – pyta kolega 
- A będę robił dyktafon. 
SŁUZBOWO. Świeżo upieczony specjalista roz-
począł pracę w biurze pewnej firmy. Któregoś dnia 
szef wpada do biura, zastaje go śpiącego: 
- Gdzie ty masz sumienie, śpisz w pracy? 
- Ale mi się śnią tylko sprawy służbowe! 
SPRAWIEDLIWOŚĆ. - Proszę Wysokiej Sprawie-
dliwości - zaczyna swe zeznania w sądzie starsza 
kobieta. 
- Mówi się Wysoki Sądzie, a nie Wysoka Sprawie-
dliwości - poucza sąd. 
- Proszę Wysokiej Sprawiedliwości... 
- Proszę Pani! Tu nie ma sprawiedliwości, tu jest 
Sąd! 
CO BĘDZIE, GDY? – Rozmawiają dwaj chłopcy: 
- Gdyby ktoś obciął mi ucho, to będę widzieć? 
- Będziesz! 
- A jeśli nie miałbym drugiego ucha, to też będę 
widział? 
- Nie będziesz! 
- A dlaczego? 
- Bo ci czapka na oczy spadnie! 

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 

 




