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MYŚL TYGODNIA  

 
     Usłyszeliśmy dziś: „W szóstym 
miesiącu posłał Bóg anioła Gabrie-
la do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret (Łk 1,26-38). 
     W okresie Adwentu zwracamy 
szczególną uwagę na Maryję, która 
przeżyła jedyny w swoim rodzaju 
Adwent. Była Ona pierwszą wśród 
„ubogich Pana”, oczekujących 
z wiarą przyjścia Zbawiciela, 
a przede wszystkim doświadczyła 
szczególnego, dziewięciomiesięcz-
nego Adwentu, nosząc w łonie Je-
zusa. Maryja, jako pierwsza chrze-
ścijanka, jest dla nas wzorem wia-
ry. Również my jesteśmy zapro-
szeni do przyjęcia z wiarą słowa 
Bożego, przez które może się 
w nas duchowo począć i narodzić 
Jezus Chrystus. Obyśmy mieli 
w sobie wielkoduszność Maryi 
i gotowość wejścia w pełnienie 
woli Boga. 

 

XIV-ty MARSZ ŻYCIA 

 

 
    Życie to dar dany nam 
wszystkim przez Boga - 
Ojca. Solidaryzujemy się 
wszyscy w jednym celu, 
jakim jest obrona życia. 
Budujemy cywilizację mi-
łości. 

     Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Ży-
cie, zaprasza wszystkich członków wspólnot katolickich, 
stowarzyszeń i ruchów, wszystkich kapłanów, całe rodzi-
ny, małżonków, dzieci, młodzież, studentów, wychowaw-
ców, wszystkie osoby niezrzeszone, a chętne z Siedlec 
i okolic do wzięcia udziału w Marszu Życia, który rozpocz-
nie się 28 grudnia br. o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. 
Teresy w Siedlcach. Jest on organizowany każdego roku 
w Święto Św. Młodzianków - czyli dzieci, które u zarania 
życia poniosły śmierć męczeńską z rąk Heroda, który 
chciał zgładzić Jezusa. 
     Program Marszu będzie następujący:   
     O godzinie 18.00 Mszę Św. będzie celebrował Ks. 
Biskup Ordynariusz. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz do 
Kościoła pw. Bł. Męczenników Podlaskich, w trakcie 
którego będzie modlitwa różańcowa w intencji obrony ży-
cia, a po zakończeniu Marszu Ks. Jan Kluska wygłosi 
katechezę na temat: „Żyć mocą przebaczenia”. Marsz 
podsumuje Słowo Ks. Biskupa, po którym będzie nabo-
żeństwo ekspiacyjne za grzechy przeciwko życiu, podczas 
czuwania przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwa Bł. 
Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji życia i Apel 
Jasnogórski zakończą to wieczorne spotkanie. 
     Na 14-ty Marsz Życia zapraszają: 
     Para Rejonowa Domowego Kościoła Halina i Krzysz-
tof Wasilewscy i Moderator Rejonowy Domowego Koś-
cioła ks. Mariusz Czyżak. 
 

WRÓĆMY DO KRZYŻA 
     Społeczny Komitet Budowy Krzyża składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w uroczys-
tym poświęceniu Krzyża przy ul. Żytniej, róg Sokołowskiej. 
Szczególne podziękowanie składamy wszystkim ofiaroda-
wcom, dzięki którym została zebrana łączna kwota 2.935 
zł. (Lista Ofiarodawców jest do wglądu w zakrystii). 
     Z tej sumy wydano na: usługę stolarza i wykonanie 
podstawy pod nowy Krzyż 750,- zł. Wymontowanie i wy-
wiezienie starego Krzyża oraz zbrojenie betonowe pod 
nowy Krzyż 350,- zł. Transport nowego Krzyża 200,- zł. 
Montaż Krzyża i wynagrodzenie ekipy wykonawców 400,- 
zł. Wynajem i praca dźwigu 150,- zł. Zakup Pasyjki 150,- 

zł. Wykonanie mosiężnej tablicy upamiętniającej postawie-
nie nowego krzyża 400,- zł. Ułożenie kostki przy Krzyżu 
250,- zł. Zakup wiązanek i zniczy 85,- zł. Pozostała kwota 
(200,- zł.) została przeznaczona na Mszę Świętą w intencji 
ofiarodawców, która była celebrowana w rekolekcyjną so-
botę, dnia 10 grudnia br. o godz. 17.00. Bóg zapłać wszys-
tkim, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w tym dziele. 
 

RODZINA-RODZINIE 

 
     W naszej Parafii, podobnie, jak w całej Polsce są rodzi-
ny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Powo-
dem są: brak pracy, brak zdrowia, nieuczciwość innych. 
Nie zawsze wiemy, jak im pomóc, choć wiemy, że powin-
niśmy, bo są to nasi Bracia, wyznający tą samą wiarę, uz-
nający tego samego Boga za Ojca i żyjący we wspólnocie, 
jaką jest nasza Parafia. W imieniu nas wszystkich pamięta 
o nich nasz Zespół Caritas, przygotowując niezbędne arty-
kuły, pozwalające bardziej godnie przeżyć każdy kolejny 
dzień. 
     Zespół Caritas realizuje także pomysł, który został naz-
wany akcją „Rodzina-Rodzinie”. Polega ona na tym, że ro-
dziny zamożniejsze przygotowują paczki świąteczne dla 
rodzin biedniejszych. Gotowość przygotowanie takich pa-
czek zgłosiło już kilkanaście osób. Potrzebujących jest 
prawie 30. Czekamy więc na następnych ofiarodawców. 
Paczki Rodzina-Rodzinie będą przyjmowane jutro (w po-
niedziałek 19 grudnia) w godzinach od 15.00 do 17.00 
w siedzibie Zespołu Caritas. 
 

I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM 
     Podczas każdej niedzielnej Mszy Św. wyznajemy na-
szą wiarę. Na słowa: „I za sprawę Ducha Świętego przyjął 
ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem”, wszyscy 
głęboko się pochylają, a w uroczystości Zwiastowania 
i Narodzenia Pańskiego przyklękają (zob. OWMR 137* ).  
     Będziemy przypominali o tym w każdą niedzielę i uro-
czystość okresu Wcielenia (Bożego Narodzenia), aż do 
Niedzieli Chrztu Pańskiego, a później w miarę potrzeby, 
tak by stała się ona zwyczajem w naszej wspólnocie para-
fialnej. 
     (* OWMR – czyli Ogólne Wprowadzenie do Mszału 
Rzymskiego) 
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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 – 19 grudnia 2011  r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego  

(17-24.XII). 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Adam 

Czyt.: Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25 

6.30  Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. + Dariusza Ratomskiego (z racji imienin), of. Danuta Doroszenko 
 3. + Dariusza (z racji imienin), of. Rodzice 
 4. + Gabrielę Grzebisz (w 11 r.), of. Siostra 

7.15 1. + Wojciecha i Helenę, of. Syn 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

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

 2. + Stefanię (w 32 r.), Michała, Ludwika i Władysławę, of. p. Ka-
mianka 

 3. + Zygmunta (w 24 r.) i Mariannę, zm. z Rodzin Pilichów i Podnie-
sińskich, of. Jadwiga Machała 

 4. Dziękczynna w intencji Syna  Jarosława, z prośbą o łaskę zdro-
wia i opiekę św. Józefa, of. Rodzice 

Wtorek – 20 grudnia 2011  r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego  

(17-24.XII). 
Czyt.: Iz 7,10-14; Łk 1,26-38 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. + Mariannę, Bolesława, Helenę i Stefana, zm. z Rodzin Jasiń-

skich i Czerskich, of. Rodzina Czerskich 
 3. Dziękczynna z racji urodzin i imienin Ewy i Dariusza, z prośbą o 

łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla nich i 
dla ich Rodzin, of. Rodzice 

7.15 1. + Annę Grabelską (w 5 r.), of. Syn Cezary 

 2. + Eugeniusza Frankowskiego (w 9 r.), of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

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

 2. + Wacława Stanisławowskiego oraz Kazimierę i Kazimierza Troć, 
of. Rodzina Troć 

 3. + Stanisława (w 2 r.), of. Córka 
Środa – 21 grudnia 2011  r. 

Wspomnienie Św. Piotra Kanizjusza, Kapłana i Doktora Kościoła. 
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego  

(17-24.XII). Czyt.: Pnp 2,8-14 albo So 3,14-18a; Łk 1,39-45  

6.30  Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. + Leona, Martę, Marka i Józefa, of. Rodzina 

7.15 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Sebastiana, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Matki Bożej w czasie wkraczania w dorosłość, 
of. Babcia 

 2. + Andrzeja Talacha (w 10 r.), Adama, Jadwigę i Stanisława, zm. 
z Rodziny Kaleńczuków  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

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

 2. + Reginę Baran (w 9 r.), of. Rodzina 
 3. + Adolfa Kryńskiego (w 2 r.), Stanisława i zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Mama 
 4. Dziękczynna w 1 rocznicę urodzin Oli, z prośba o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski, of. Dziadkowie 
 5. W intencji dziękczynnej, of. Młodzież 

Nabożeństwo do  Św. Józefa 
19.00 Spotkanie przedświąteczne Ruchu  

Czwartek – 22 grudnia 2011  r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego  

(17-24.XII). Czyt.:1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56 

6.30  Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. + Aleksandra, Kazimierę, Mariana, Rafała, Czesława, Irenę i Je-

rzego, of. Kazimiera Wolgiemut 
7.15 1. + Zygmunta (w 30 r.) i Aleksandrę Matyków oraz Mikołaja, Janinę 

i Krystynę Karwowskich, of. Rodzina 

 2. + Roberta Soszyńskiego (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Mariannę Rachubik, of. Córka 

11.00 - 13.00 Adwentowy dzień skupienia KLO 
15.30 Spotkanie dziecięcej grupy oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

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

 2. + Pawła-Adama Michalskiego (w 2 r.), of. Elżbieta Gmitrzak 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Sebastiana, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo  i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Renaty, z prośba o potrzebne łaski i 

opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice 
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

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

Piątek – 23 grudnia 2011  r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego  

(17-24.XII). Czyt.:Ml 3,1-4; 4,5-6;Łk 1,57-66  

6.30  Roraty: 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 
 2. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna 
 3. + Pawła Kalickiego (w 11 r.), of. Żona 

7.15 1. + Adama Wakułę (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi 
 2. + Czesława i zm. Rodziców, of. Leokadia Borkowska 
 3. Dziękczynna za Bożą opiekę i ludzką życzliwość dla Syna Lecha, 

z prośbą o potrzebne łaski na dalsze jego lata życia, of. Mama 
15.00 Próba Zespołu „Światełko” 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

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

 4. + Hannę (w 2 r.) i Stefana Wymiatał oraz zm. z obu stron Rodzi-
ny, of. Dzieci 

 2. Dziękczynna w 15 r. urodzin Pauliny, z prośba o nieustanne 
wzrastanie w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 

 3. Dziękczynna z racji imienin Adama, z prośba o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski, of. Kościół Domowy 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Sobota – 24 grudnia 2011  r. 
Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego 

Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego  
(17-24.XII). Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Adama i 

Ewy - Pierwszych Rodziców. 
Czyt.:2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Łk 1,67-79  

6.30  Zakończenie Mszy Św. Roratnich: 
1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 

 2. + Stanisława i Stanisławę, of. Córka 
 3. + Józefa Majora, Barbarę i Stanisławę Hayda, Krystynę Jaku-

bowską, Janinę Sobiczewską, ks. Józefa Szajdę oraz Znajomych 
i Przyjaciół, of. p. Sobiczewska  

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

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

 3. + Radosława Brochockiego (w 7 r.), Henryka, Ryszarda, Mariana, 
Wiktora, Leokadię i Mariannę, zm. z Rodzin Brochockich i Woź-
nych, of. Maria Brochocka 

 4. + Eugenię Krasuską (w r.), Wacława, Helenę i Janusza Szkielo-
nek, oraz Kazimierę, of. Hanna Szkielonek 

 5. + Zygmunta Ulko, Córkę Krystynę i Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, Rodzeństwo oraz Jerzego i Sylwię, of. Irena Ulko 

23.30 Liturgia Jutrzni, przygotowanie do „Pasterki” 
24.00 „Pasterka” 

1. Za parafian i gości 
 2. Dziękczynna w intencji ks. Adama, z prośba o potrzebne łaski w 

kapłańskim życiu, of. Grupa Liturgiczna  
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 3. + Zygmunt Wojtczuka (w 35 r.), of. Córka 

UROCZYSTOŚC NARODZENIA PAŃSKIEGO 
NIEDZIELA– 25 grudnia 2011  r. 

Czyt.: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 

8.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
8.30 1. + Kingę Chrul, of. Rodzina 

 2. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka 
 3. + Romana Pietraszka (w 24 r.) oraz Rodziców Aleksandra i Ag-

nieszkę oraz Annę, of. Córki 
10.00 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki 

 2. + Janinę (z racji urodzin), Bogdana, Stefana, Mariannę i Witolda, 
of. Jadwiga Selwiak 

 3. + Rafała Wolgiemuta, of. Rodzina 
 4. + Eugenię (z racji imienin) i Wacława, of. Córki 

11.30 1. + Dziękczynna z racji imienin Ewy z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski, of. Mama 

 2. + Jozafata, Kazimierę, Wincentego, Józefa i Halinę, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Agnieszki i Dariusza, z prośba o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. Ro-
dzice 

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

Uwaga: dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30 

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

 2. + Jana, Janinę, Stefana, Franciszka i Czesława, zm. z Rodziny 
Kasprzaków oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Teresa Pi-
wowar 

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu  

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
     Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa 
i radości. Pięknym zwyczajem na naszych ziemiach jest odwiedzanie w tych 
dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi opuszczo-
nych. Nic więc dziwnego, że w tym odwiedzaniu bliskich (czyli swoich para-
fian), biorą udział i duszpasterze. 
     Przed naszymi kapłanami więc kolejne wielkie wyzwanie, jakim jest Wizy-
ta Duszpasterska, sprawowana każdego roku na przełomie grudnia i stycz-
nia. Jej termin w tym roku jest szczególny, ponieważ koliduje z feriami zimo-
wymi, które w naszym województwie wyznaczono bardzo wcześnie. Począ-
tek ich będzie już w piątek 13 stycznia po południu, a zakończenie w nie-
dzielę 29 stycznia wieczorem. Oznacza to, że Wizytę Duszpasterską będzie-
my realizować w dwuch terminach: od 27 grudnia do 13 stycznia oraz od 30 
stycznia do około 11 lutego. Wizytę tę będą składać znani wszystkim w na-
szej Parafii kapłani: Ks. Henryk Drozd, Ks. Sławomir Harasimiuk, Ks. Adam 
Pietrusik, Ks. Piotr Witkowicz, Ks. Robert Mirończuk, Ks. Jarosław Dziedzic, 
Ks. Tomasz Bieliński i Ks. Stanisław Grochowski. Wyżej wymienieni kapłani 
mają wyznaczonych wiele innych zajęć, zaś na Wizytę Duszpasterską pójdą 
w czasie możliwym dla nich, a oczywiście wcześniej zaplanowanym.  
     Wkrótce po Świętach planujemy następujący porządek Kolędy:   

DATA / 2011 GODZ ULICA 

27.XII wtorek 9.00 
ulice Wsi Strzała (4 księży) i Małej Strzały (1 
ksiądz) 

28.XII środa 
9.00 

Wieś Purzec (2 księży), Wieś Żytnia (1 
ksiądz), ulice Kolonii Strzała (2 księży) 

15.30 
Batorego 5 (1 ksiądz), Jagiełły 25 (2 księży), 
Sokołowska 88 (2 księży) 

29.XII czwartek 
9.00 

Jagiełły 13 (1 ksiądz), 15 (1 ksiądz), 17 (3 
księży) 

15.30 
Jagiełły 21 (3 księży) i 23 (2 księży), Chrob-
rego 5 (1 ksiądz) 

30.XII piątek 
9.00 

Sokołowska - domki (1 ksiądz), Góreckiego 
(2 księży) 

15.30 
ul. Żytnia 26 (3 księży) i Chrobrego 3 (1 
ksiądz) 

31.XII sobota 9.00 
Jagiełły 19 (2 księży), Sokołowska 70 (3 księ-
ży). 

 
     Całość programu Kolędy zamieścimy w następnym numerze Opiekuna. 

  

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zachęca do zapalania na Stole 
Wigilijnym świec przygotowanych przez Caritas. Ofiary złożone z ra-
cji otrzymania świecy są przeznaczone między innymi na zorganizo-
wanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z uboższych rodzin. 

NIEUSTAJĄCA 

 

     W tym roku obchodzimy 60-lecie Nieustającej 
Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Polsce. Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
był pierwszym obrazem po II wojnie koronowanym 
papieskimi koronami, odbyło się to w październiku, 
50 lat temu w Poznaniu. Wciąż mało wiernych wie, 
jak niesamowita jest historia tego cudownego wi-
zerunku Maryi, jakie cuda i objawienia za nim sto-
ją. 
     Sługa Boży ojciec Bernard Łubieński w swoim 
dziele „Cuda i łaski Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy” dokładnie opisuje dzieje i przesłanie Ikony,  

jego rozpowszechnianie się w Polsce i na świecie, cudowne uzdrowienia za 
przyczyną Matki Nieustającej Pomocy, nawrócenia i niezliczone duchowe ła-
ski wyproszone przed Jej wizerunkiem. Książka zawiera także modlitwy, 
wskazówki dla Bractw Matki Bożej Nieustającej Pomocy, które odradzają się 
w Polsce, oraz porywający życiorys sługi Bożego o. Łubieńskiego, niestru-
dzonego krzewiciela Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
     Książka liczy 400 stron (cena 25,50 zł.) Książkę można zamówić na 
stronie wydawnictwa: www.rosemaria.pl lub telefonicznie: tel. 61-8687345 
lub 720-123183. 
 

KOLĘDNICY MISYJNI 2011 
     Sekretariat Krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie 
oraz dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji siedleckiej ks. 
Bernard Błoński organizują Międzydiecezjalne Spotkanie „Kolędników Misyj-
nych 2011”. Odbędzie się ono w Rykach w dniu 14 stycznia 2012 r. (sobota). 
Spotkają się dzieci z PDMD kolędujące w tym roku w grupach Kolędników 
Misyjnych na terenie kilku diecezji. Planowany jest udział grup kolędników z 
archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej, drohiczyńskiej i 
siedleckiej. Będzie to okazja do radosnego spotkania, wspólnego śpiewu 
kolęd, zaprezentowania własnego programu i podzielenia się tegorocznym 
doświadczeniem z misyjnego kolędowania. Celem tegorocznego kolędowa-
nia misyjnego dzieci z Polski, jest solidarność duchowa i pomoc materialna 
dzieciom w Sudanie Południowym. Zebrane ofiary podczas kolędowania zo-
staną przeznaczone na ten program pomocy. 
     Okres Bożego Narodzenia jest radosnym przeżywaniem Tajemnicy Wcie-
lenia Syna Bożego. Jezus Chrystus przyszedł na świat jako dziecię. Chcemy 
dzielić się tą radosną tajemnicą, że zapowiedziany i oczekiwany „Emanuel - 
jest z nami”. Czynią to misjonarze na całym świecie głosząc Dobrą Nowinę 
o narodzeniu Zbawiciela. Także dzieci z Polski włączają się przez swoje inic-
jatywy misyjne w głoszenie Ewangelii i pomoc dzieciom w krajach misyjnych. 
Formą pomocy jest kolędowanie misyjne dzieci. W diecezji siedleckiej ist-
nieją w kilkunastu parafiach Koła misyjne dzieci, z których wiele dzieci ucze-
stniczy w kolędowaniu misyjnym. Takie kilkuosobowe grupy dzieci pod opie-
ką katechetów przygotowują program misyjny, prezentują go wiernym 
w swoich parafiach i uroczyście zostają posłane przez księdza proboszcza 
na misyjne kolędowanie w parafii. 
     Zapraszam grupy kolędników z naszej Diecezji z ich opiekunami, kapła-
nami i katechetami. Mam nadzieję, że sprzyjająca pogoda pozwoli spotkać 
się wszystkim tegorocznym Kolędnikom misyjnym w Rykach. Więcej o Ko-
lędnikach Misyjnych jest w Misyjnych Materiałach Liturgicznych 2011 i na 
stronie PDMD: www.missio.org.pl Informacje o przyjeździe grup proszę 
kierować do ks. Bernarda Błońskiego, tel. 504295459. Do zobaczenia w Ry-
kach na międzydiecezjalnym spotkaniu Kolędników Misyjnych 2011 r. 
                                         Ks. Bernard Błoński, diecezjalny dyrektor PDM 
     Oto program spotkania w sobotę 14 stycznia 2012 r.  
10.30 - Przyjazd dzieci i zawiązanie wspólnoty. Sala w Domu Kultury w Rykach  
10.45 Prezentacja grup kolędników. Wspólne kolędowanie. Spotkanie z misjona-
rzami. Słowo naszego Ks. Biskupa.  
12.00 Przygotowanie do Eucharystii  
12.15 Eucharystia, przewodniczy Ks. Biskup Ordynariusz 
13.30 Wspólny posiłek i zakończenie spotkania. 



STRONA 4                                                              OPIEKUN NR 51                                                         18 GRUDNIA 2011 R. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ. Wieczorem, w liturgiczne 
wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, dla dzieci 
z grupy oazowej została przygotowana bardzo mi-
ła niespodzianka. W ich domach rodzinnych poja-
wił się bowiem Mikołaj (ks. Adam) w towarzystwie 
Anioła (Agatka) i Światełka (S.M. Amabilis), zapo-
wiadającego nadchodzące Święta Bożego Naro-
dzenia. Zaskoczenie i radość były udziałem nie 
tylko dzieci, ale także ich najbliższych, co zostało 
uwiecznione na pamiątkowych fotografiach. 

 
W RĘCE NIEPOKALANEJ. W dniu patronal-
nego święta Ruchu Światło-Życie, tj. w uroczys-
tość Niepokalanego Poczęcia NMP, piętnaścioro 
dzieci zostało oficjalnie przyjętych do wspólnoty 
oazowej. Podczas Mszy św. rozpoczynającej re-
kolekcje adwentowe dzieci czynnie włączyły się 
w przygotowanie liturgii. Szczególnym jednak dla 
nich momentem był akt zawierzenia Maryi Niepo-
kalanej, którego dokonały bezpośrednio po przyję-
ciu Komunii świętej. 
     Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko 
otrzymało obrazek i medalik z wizerunkiem Matki 
Bożej oraz Ewangelię św. Łukasza. Dopełnieniem 
uroczystości było spotkanie integracyjne i wspólna 
Agapa w dniu 10 grudnia br. Spotkanie dla dzieci 
przygotowali: Ola Horbowicz, Agata Kowalczuk, 
Piotr Klimiuk i Damian Mączarski. 
I KOMUNIA ŚW. Spotkanie Dzieci z kl. II i ich 
Rodziców będzie dziś (18.XII) o godzinie 15.00. 
Rodzice przyniosą łańcuszki z medalikami, które 
podczas Mszy Św. przedstawią do pobłogosławie-
nia, a następnie założą je dzieciom. 

KATECHEZY. Dziś będą dwie ostatnie w tym 
roku Katechezy Chrzcielne dla Rodziców i Chrze-
stnych planujących Chrzest Św. swego dziecka. 
Będą one w sali przy zakrystii o godzinie 17.30. 
Następny cykl katechez rozpoczniemy w pierwszą 
niedzielę lutego. 
RORATY. Jeszcze do soboty zapraszamy na 
Roraty dorosłych w dni powszednie o 6.30. Dzieci 
zakończą spotkania roratnie w piątek. Dziękujemy 
uczestnikom Rorat za niezwykle liczny udział. 

TAIZE W BERLINIE. Grupa młodzieży z na-
szej Parafii weźmie udział w Europejskim Spotka-
niu Młodych, zorganizowanym przez Wspólnotę 
Taize w Berlinie. Poinformuje o nich ks. Piotr. 

DLA CHŁOPCÓW. W seminarium od 28 do 30 
grudnia br. odbędą się rekolekcje dla chłopców ze 
szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Informacje 
o rekolekcjach są zamieszczone na stronie www. 
wsd.siedlce.pl.              Ks. Krzysztof Domański 

MINISTRANCI. W Adwencie przyjmowane są 
zapisy do grona ministrantów. Każdy chłopiec, 
który chciałby służyć Bogu w ministranckiej wspól-
nocie może zgłosić się do zakrystii i zapisać na li-
stę. Zapraszam serdecznie.             Ks. Piotr 

OAZA. Od września 2011 r. w naszej Parafii 
w każdy czwartek o godz. 15.30 spotyka się dzie-
cięca grupa oazowa prowadzona przez S.M. Ama-
bilis Gliniecką, ks. Adama Pietrusika i towarzyszą-
cą im Agatę Kowalczuk. Zapraszamy do udziału w 
spotkaniach dzieci ze Szkoły Podstawowej, z klas 
od IV do VI. 
REKOLEKCJE. Jeśli ktoś z naszych Parafian nie 
uczestniczył jeszcze w Rekolekcjach Adwento-
wych ma ostatnią szansę skorzystania z nich. 
Rekolekcje będą w dwu parafiach: 18-20.XII w Pa-
rafii Bł. Męczenników Podlaskich oraz 19-21.XII 
w Parafii Katedralnej. Kto do tej pory zaniedbał 
spowiedź adwentową będzie mógł w naszym 
kościele skorzystać z Sakramentu Pojednania 
w czwartek (od godz. 18.00), piątek (od godz. 
18.00) i w sobotę (od godz. 6.30 do 7.30). 
JUBILACI. W drugi dzień Świąt (26 grudnia) o go-
dzinie 12.45 Małżonkowie obchodzący w tym roku 
Jubileusze Małżeńskie, odnowią przyrzeczenia 
małżeńskie i otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
Prosimy Jubilatów o wpisanie się w zakrystii na 
listę uczestników uroczystości. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 50 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Ile jest w Polsce wart rynek „usług magicz-
nych”? Czy wróżka to zawód? Ile osób korzysta 
z magii przez Internet i telefon komórkowy? 
O szokujących danych, ujawnionych podczas 
sympozjum na temat magii – w dziale „Kościół”; 
 Czy Jezusa da się odnaleźć między półkami 
supermarketów? Jak nie wpaść w banał, przeży-
wając Boże Narodzenie? - zastanawia się ks. Pa-
weł Siedlanowski w tekście pt. „Herod spisek 
knuje”;  
 Gdzie śpiewa się kolędy w lipcu? Jakie łaski 
możemy otrzymać, modląc się do Dzieciątka Je-
zus i gdzie Jego kult jest szczególnie żywy? Jak 
przygotować się do wigilijnej wieczerzy? O tym 
wszystkim – w raporcie „Echa”; 
 Celebryci, sportowcy, artyści i zwykli ludzie - 
łączy ich to, że nie wstydzą się Jezusa. O akcji 
ojców pijarów, ewangelizacyjnych brelokach 
i świadectwie czytaj w dziale „Opinie”. 

Zapraszamy do lektury! 
 

JUŻ WKRÓTCE 
     Już tylko 5 dni pozostało do okresu Narodzenia 
Pańskiego. „Po dorocznym obchodzie Misterium 
Paschalnego nic nie jest Kościołowi droższe, jak 
obchód wspomnienia Narodzenia Pańskiego i pie-
rwszych wystąpień Pana. To dokonuje się w okre-
sie Narodzenia” (Kai. 32*). 
     „Okres Narodzenia zaczyna się od I Nieszpo-
rów Narodzenia Pańskiego i trwa aż do niedzieli 
po Objawieniu, czyli do niedzieli po 6 stycznia włą-
cznie” (Kai. 33*). 
* Normy ogólne roku liturgicznego i kalendarza nr 32). 

 
NIE OBGRYZAJ PAZNOKCI. WE-

NUS Z MILO TEŻ TAK ZACZYNAŁA 

 
PODRÓBKI. 
   Gwiazda filmowa zgłasza na komisariacie kradzież. 
- Co pani skradziono? 
- Naszyjnik z pereł. 
- Jak wyglądał? 
- Jak prawdziwy! 

ZAWADA. Mąż znajduje włos w zupie. Przygląda 
mu się ze zdziwieniem. Żona do męża: 
 - Przedtem to z miłości chciałeś zjeść mnie całą, a 
teraz to ci mój jeden włos w zupie zawadza... 

MAMA CZY TATA. Mama kładzie dziecko spać, 
otula kołderką wkłada misia i mówi: 
 - Jeśli będziesz coś chciał - zawołaj „mamo!”, a tata 
zaraz przyjdzie... 

PIĘKNY ŚPIEW. Sprzątając mieszkanie, żona 
śpiewa. Nagle staje przy niej zdenerwowany mąż 
i wrzeszczy: 
 - Mogłaś mi powiedzieć, że będziesz śpiewać! Od 
pół godziny smaruję zawiasy przy ogrodowej furtce, 
bo myślałem, że skrzypią! 

RAZEM. Szaleje pożar. Małżeństwo wybiega z pło-
nącego budynku. Żona mówi do męża: 
 - Wiesz, Zdzisiek, po raz pierwszy od 15 lat wycho-
dzimy gdzieś razem. 

ŚWIATECZNY OBIAD. 
     Kowalska chwali się sąsiadce: 
 - Doprowadziłam do tego, że mój stary pali tylko po 
dobrym obiedzie. 
 - To wspaniale. Jeden papieros na rok jeszcze niko-
mu nie zaszkodził... 

TORT 
- Chciałem zamówić dla żony tort urodzinowy. 
- Ile świeczek? 
- Jak zwykle 26. 

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 

 




