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MYŚL TYGODNIA

Celebracja uroczystości Narodzenia Pańskiego ma swoją dynamikę i swój rytm. Ta wieczorna
Msza święta (Pasterka), choć już
przynależy do uroczystości, stanowi jakby preludium. Czytania
biblijne podprowadzają pod narodziny Jezusa, zaś modlitwy liturgiczne akcentują oczekiwanie.
Ewangelia, przedstawiając genealogię Jezusa, raz jeszcze przebiega przez wielowiekowe oczekiwanie Izraela na przyjście Mesjasza. Wypełnienie tęsknoty za Zbawicielem jest już bliskie. Jak mówią słowa aklamacji przed Ewangelią, “jutro będzie zgładzona nieprawość ziemi i Zbawiciel świata
będzie panował nad nami”.
Noc to jest czas, w którym normalnie zamiera wszelka ludzka aktywność. Ciemność budzi również
naturalną obawę, a w Biblii jest
częstym symbolem niemocy, bezradności lub nawet sił wrogich
Bogu. I właśnie dlatego największe
dzieła Boga w historii zbawienia
dokonują się w nocy: początek
dzieła stworzenia, wyjście z
Egiptu, narodziny Jezusa, zmartwychwstanie. Także w tę noc Narodzenia Bóg objawia się jako Ten,
który jest światłem pokonującym
wszelkie ciemności oraz który objawia swoją zbawczą wszechmoc
pośród naszej największej słabości. Choćby nasze życie wydawało
się całe spowite ciemnością, nie
stanowi ona przeszkody dla Boga.
Światło Narodzenia Chrystusa
rozprasza wszelki nasz mrok.

ANIOŁOWIE SIĘ RADUJĄ,
POD NIEBIOSY WYŚPIEWUJĄ:
GLORIA, GLORIA,
GLORIA IN EXELSIS DEO!

Wiersz staroświecki
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych Na zawsze wzięła w swoje ręce.
Ks. Jan Twardowski

Opłata dowolna

Bóg, w Swojej odwiecznej Miłości
do człowieka, po raz kolejny
przypomina nam,
że na świat posłał swego Syna.
Pragnie, byśmy Go na nowo przyjęli
do siebie tak, jak Maryja i Józef.
Woła do każdego z nas:
„Nie bój się”!
W tę Noc Betlejemską życzymy
Wam: niech ogarnie Was uczucie
radości, miłości i szczęścia,
rozlewając się obfitością łask,
które Nowonarodzone Dziecię Boże
wniesie w życie Waszych Rodzin.
Niech składany pokłon u żłóbka
da Wam poczucie bezpieczeństwa
i pokoju w Nowym 2012 Roku.
Niech „da siłę do realizacji Marzeń,
o które warto walczyć;
Radości, którymi warto się dzielić;
Przyjaciół, z którymi warto być
i Nadziei bez której nie da się żyć”.
Opromienionych miłością Bożej
Dzieciny Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, życzy
Załoga Św. Józefa
i Redakcja Opiekun
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Bartkowicz.
 Rektor Seminarium Misyjnego Redemptoris
Mater w Warszawie ks. dr Alojzij Oberstar.
 Redakcja „Echa Katolickiego”: ks. Andrzej AdUmiłowany Księże Proboszczu amski, ks. Jacek Szostakiewicz, p. Agnieszka Wa- Henryku, troskliwy i opiekuńczy recka, ks. Piotr Wojdat.
Pasterzu swojej owczarni, na Two-  Przeorysza i Wspólnota Sióstr Benedyktynek od
je ręce składamy najserdeczniej- nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu.
sze życzenia z okazji Narodzin Bo Duszpasterze Akademiccy z Siedlec: ks. Wojżego Dziecięcia, dla całej Załogi
św. Józefa. Niech to Boże Dziecię, narodzone z Nie- ciech Hackiewicz, ks. Tomasz Bieliński i ks. Topokalanej Dziewicy, będzie dla Was Źródłem miłości, masz Małkiński.

DZIĘKUJEMY
ZA ŻYCZENIA

radości i pokoju. Niech Jego Duch Święty nieustannie obdarza Was wszystkimi charyzmatami niezbędnymi dla wypełniania pięknej i świętej (aczkolwiek
bardzo trudnej) posługi, do której zostaliście powołani. Życzymy Wam, abyście mogli dostrzec błogosławione owoce swojej często katorżniczej pracy i aby
świadomość dobrze spełnionego obowiązku była dla
Was siłą napędową! Niech mały Jezus wtulony w ramiona Najświętszej Matki, przytula Was do swego
Serca, gdyż jesteście Jego umiłowanymi Synami!
Róże Różańcowe

Dziękujemy także za karty świąteczne z życzeniami, które na adres Parafii nadesłali (do
dnia 21 grudnia br. włącznie):
 Dyrektor Ks. kan. Jan Zowczak, Grono Pedagogiczne i Pracownicy K.L.O.
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana
Pawła II Małgorzata Szostek, Grono Pedagogiczne i Pracownicy.
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Maria Gadomska i Pracownicy.
 Siostry z klasztorów Zgromadzenia „Jedność”
p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z ul. Cmentarnej i 11 listopada.
 Mieszkańcy i Pracownicy „Domu nad stawami”
– Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
 Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy i Dzieci
z Miejskiego Przedszkola nr 14 w Siedlcach.
 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Janusz Iwański i z-ca komendanta
bryg. Andrzej Celiński.
 IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.
 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski
i Przewodniczący Rady Miasta Piotr Karaś.
 Rektor Collegium Mazovia dr inż. Lech Gadomski i Kanclerz Uczelni Mariusz Szabłowski.
 Rzecznik Prasowy Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach dr Adam Bobryk.
 Wytwórnia Witraży Roman i Wiera Godlewscy.
 Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk
i Przewodniczący Rady Gminy Józef Orzyłowski.
 Adam Chwedoruk i pracownicy firmy „Benz-Ol II”.
 Krzysztof Tchórzewski, poseł na Sejm R.P. i Karol Tchórzewski - Radny Sejmiku Mazowieckiego.
 Stanisław Przesmycki z Rodziną i Pracownikami Firmy Zeltech.
 Stefan Somla – Radny Miasta Siedlce.
 O. Marian Puchała – superior domu Misjonarzy
Oblatów w Siedlcach
 Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu
Szkół nr 1 w Siedlcach.
 Dyrektor Hanna Krupa i Pracownicy Miejskiego
Przedszkola nr 15 w Siedlcach
 Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Klasztoru w Kodniu.
 Prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Rektor
Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie.
 Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie ks. prof. Wojciech

Tą drogą Ks. Proboszcz dziękuje także za
życzenia osobiste, które do niego nadesłali:
 p. Paweł Zaborowski
 p. Zygmunt Meller
 p. Edward i Teresa Strugarek
 p. Iwona i Dariusz Sutkowscy
 ks. Grzegorz Suchodolski
 p. Zofia Sidorczuk-Andrzejewska
 p. Józef i Bronisława Czernikowie
 p. Grażyna Kisiel z Mężem, Dziećmi i Wnukami
 p. Barbara Plichta z Rodziną
 Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej Remigiusz Woźniak.
 p. Leszek Stojanowski-Han
 p. Maria Wójcik
 p. Teresa Domańska.
 ks. Józef Huszaluk
 p. Władysław i Stanisława Miedzianowscy
 p. Mikołaj Szołucha

Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy radosną nowinę!
Za cztery dni - 29 grudnia (od godz.19.00) w Sali
KLO, przy Sanktuarium św. Józefa odbędzie się
nadzwyczajne spotkanie z Niezwykłym Gościem.
Przybędzie, aby spędzić z nami przedsylwestrowy
Wieczór. Z doświadczenia wiemy, że spotkania z
Nim są niepowtarzalnie piękne: pierzchają troski i
zmartwienia, serce napełnia nieziemska radość i
miłość. Kto chce zasmakować tej Bożej słodyczy,
niech nie tylko przyjdzie sam, ale przyprowadzi ze
sobą kogoś, z kim chciałby spędzić ten niezwykły
Wieczór, w niezwykłym towarzystwie. Serdecznie
zapraszamy!
Akademicka Grupa Ewangelizacyjna

„MARSZ ŻYCIA”
Diakonia Życia i Domowy
Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, zapraszają wszystkich obrońców życia
do wzięcia udziału w „Marszu
Życia”. Rozpocznie się on w środę 28 grudnia,
w święto Św. Młodzianków, Męczenników o
godz. 18.00 uroczystą Mszą Św.
Tegoroczny, już XIV Marsz w naszym mieście, przejdzie z Parafii p.w. Św. Teresy do Kościoła p.w. Bł. Męczenników Podlaskich. Solidaryzujemy się wszyscy w jednym celu, jakim jest
obrona życia. Budujemy cywilizację życia i miłości. Włączamy się tym działaniem w tegoroczny program duszpasterski pod hasłem:
„Kościół Naszym Domem”, który wskazuje
wspólnotowy wymiar naszej wiary.
Na fundamencie „Komunii z Bogiem” Pragniemy budować chrześcijańskie relacje z bliźnimi. Bo Kościół jest Domem, w którym panuje
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duch służby Bogu i człowiekowi, który tworzymy
w poczuciu głębokiej odpowiedzialności za Kościół. Warto dodać, że Marsz jest uwieńczeniem dziewięciomiesięcznej modlitwy „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”, podjętej w Kościołach, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca b.r.
Zapraszamy, więc członków tego Dzieła. Zapraszamy także wszystkich Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, która była gotowa na wszystko, aby uratować swoje poczęte dziecko. Ofiarowała swoje życie, aby czwarte dziecko mogło
się narodzić. W czasie Eucharystii będziemy
dziękować Bogu - Dawcy Życia, za dar naszego
życia, za każde uratowane życie przez modlitwę członków „Dzieła D.A.D.P.”.
W modlitwie różańcowej będziemy prosić
Boga, by nasze Rodziny nigdy nie utraciły wiary,
nadziei i miłości, by były otwarte na dar życia.
W czasie nabożeństwa ekspiacyjnego będziemy
dziękowali za święte małżeństwa, za naszych Rodziców, którzy dali nam życie, za najmniejszą
cząstkę Kościoła, jaką jest rodzina złączona
sakramentalnym małżeństwem. Za nasze rodzinne domy, szczególnie za serce naszej matki,
która zgodziła się na to, by być naszym domem
przez 9 miesięcy, za jej miłość troskę i cierpliwość. Będziemy przepraszać za wszystkich, którzy niszczą życie ludzkie lub przyczyniają się do
tego. Za tych, którzy prześladują chrześcijan i w
okrutny sposób zabijają. Za zbrodnicze eksperymenty przeprowadzane na embrionach ludzkich.
Będziemy błagać miłosiernego Boga o uwolnienie
z grzechu aborcji wielu kobiet i możliwość wyzwolenia ich z syndromu poaborcyjnego. Będziemy upraszać miłosiernego Boga za wszystkich, którzy wpajają w serca i umysły treści
sprzeczne z przykazaniami Bożymi. Będziemy
prosić o dar potomstwa dla małżonków, którzy
oczekują na dzieci. Będziemy prosić o przebaczającą miłość w małżeństwie i w rodzinie i zachowanie jedności rodzin zagrożonych rozpadem.
Będziemy prosić o odpowiedzialnych Ojców, mężów, o święte rodziny, a także o wytrwanie w wierze w dobie powszechnego zagrożenia i kryzysu
życia rodzinnego.
Program Marszu będzie następujący:
 Msza Św. w Parafii p.w. Św. Teresy – celebruje Ks. Biskup Ordynariusz.
 Po Mszy świętej procesja z modlitwą różańcową do Parafii p.w. Bł. Męczenników Podlaskich.
 Katecheza: „Żyć mocą przebaczenia”, którą
wygłosi ks. Jan Kluska.
 Nabożeństwo dziękczynne za dar życia
i ekspijacyjne za grzechy przeciwko życiu, podczas czuwania przed Najświętszym Sakramentem.
 Modlitwa Ojca Św. Benedykta XVI w intencji
życia ludzkiego.
 Apel Jasnogórski.
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w Marszu: Kapłanów, Siostry Zakonne, osoby konsekrowane, członków wszystkich Ruchów i Stowarzyszeń, dzieci, młodzież, wychowawców, nauczycieli, całe Rodziny, wszystkich
parafian i Gości. Informujemy, że w związku
z Marszem, nie będzie nabożeństwa do Św. JoDiakonia Życia
anny Beretty Molla.
i Diakonia D.K. Ruchu Światło- Życie
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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 – 26 grudnia 2011 r.
DRUGI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.

Nabożeństwo do Św. Józefa
19.00 „Marsz Życia”

Święto Św. Szczepana Męczennika.
Dzień modlitw za wyższe Uczelnie Katolickie.

Czwartek – 29 grudnia 2011 r.
PIATY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Sławek
Czyt.: Dz 6,8-10;7,45-60; Mt 10,17-22

Wspomnienie Św. Tomasza Becketa, Biskupa i Męczennika;

8.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Dziękczynna w r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Anna Krawczun
8.30 1. Dziękczynna w 45 rocznice ślubu Stanisława i Elżbiety, z prośbą
o potrzebne łaski i opiekę Maryi dla całej Rodziny, of. Siostra
2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo
10.00 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki
2. Dziękczynna z racji imienin Szczepana, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz wstawiennictwo św. Szczepana i św. Joanny dla
niego, of. Żona Krystyna
3. Dziękczynna w 42 r. ślubu Karoliny i Aleksandra, z prośba o Boże błogosławieństwo dla nich i całej Rodziny, of. Małżonkowie
11.30 1. + Aleksandrę (w 12 r.), Mariana i Marię, of. p. Wyrozębska
2. + Hieronima, Władysławę i Wacława Sysik oraz Macieja, Mieczysława, Janinę i Władysława Stachowicz, of. Rodzina
3. + Macieja oraz zm. Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of. Mirosława Stachowicz

12.45 1. W intencji Jubilatów obchodzących Jubileuszowe rocznice
zawarcia Sakramenty Małżeństwa
16.30 1. Gregorianka: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza
Niedziałków, of. Barbara Olędzka
18.00 1. + Zm. z Rodzin Kaszubskich, Zalewskich i Wojewodów, of. Elżbieta Kaszubska

Wtorek – 27 grudnia 2011 r.
TRZECI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty;
Czyt.: 1J 1,1-4; J 20,2-8

6.30 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki
2. + Zofię (w 13 r.) i Eugeniusza, zm. z Rodzin Rozbickich, Replinów, Krzyckich i Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak
3. + Mariannę, Mieczysława i Grażynę Waszczuk, of. Małgorzata

15.30 Spotkanie dziecięcej grupy oazowej
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza
Niedziałków, of. Barbara Olędzka
2. + Eugeniusza (z racji imienin), of. Rodzina

3. + Ewę (z racji imienin), Jana i Zofię Ferenc oraz Eugeniusza Ostrowskiego, of. Wojciech Ferenc
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 – 30 grudnia 2011 r.
SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
Wspomnienie Św. Eugeniusza, Męczennika oraz Św. Katarzyny Laboure. Czyt.: Syr 3,2-6.12-14 lub Kol 3,12-21; Łk 2, 41-52
6.30 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Barbarę Krasuską, of.
Córki

2. O Boże Błogosławieństwo dla Agnieszki i Bronisława, z prośbą
o potrzebne łaski dla nich oraz dla ich Córki Michaliny, of. Siostra
7.00 1. + Mariana, Stanisława i Barbarę, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Maria Jakubasik
2. + Janinę (w 5 r.) i Juliana (w 25 r.) Hołubiec, of. Córki
3. + Eugeniusza Świniarskiego (z racji imienin), of. Przyjaciele Rodziny

Klimiuk

7.00 1. + Bogumiłę Plichta (w 1 r.), of. Zenon Plichta
2. + Aleksandrę, Mariana i Marię oraz zm. z Rodziny, of. Krystyna Wyrozębska

3. + Kingę Woźnica (w 30 dz.), of. Rodzina
Obrzęd błogosławieństwa wina i dzielenia się nim ku czci Św. Jana Ewangelisty

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza
Niedziałków, of. Barbara Olędzka

2. + Mariannę (w 12 r.), Antoniego, Stanisława, Halinę, Matyldę i Jana oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Eugenia Getler
3. Dziękczynna w dniu urodzin Barbary, z prośbą o potrzebne łaski
i opiekę Św. Patronki, of. Mama
Środa – 28 grudnia 2011 r.
CZWARTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Wspomnienie Św. Młodzianków, Męczenników; „Marsz Życia” z Kościoła
Św. Teresy do kościoła Bł. Męczenników z Pratulina
Czyt.: 1J 1,5-2,2; Mt 2,13-18

6.30 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki
2. + Romana Frankowskiego, of. Rodzina
7.00 1. + Zofię (w r.), of. Siostry
2. Dziękczynna w intencji Dobroczyńców, of. Aneta i Artur Wójcik
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)

18.00 1. Gregorianka: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza
Niedziałków, of. Barbara Olędzka
2. + Józefę (w 4 r.), Tadeusza (w 28 r.) i Edwarda (5 m-c), of. Syn z
Synową

3. Dziękczynna w 19 rocznicę urodzin Magdaleny, z prośba o Boże
błogosławieństwo i opiekę Św. Patronki na dalsze lata życia, of. Jadwiga Machała

Czyt.:1J 2,3-11; Łk 2,22-35

6.30 1. Gregorianka: + Barbarę Krasuską, of. Córki
2. + Pelagię (w 14 r.), Lecha i Antoniego, of. Rodzina
7.00 1. + Marka (w 3 r.), Reginę i Józefa Oliwińskich oraz Henryka (w 23
r.) i Halinę (w 13 r.) Kondejów, of. Wnuczka
2. + Jana, Mariana (w 12 r.), Bolesławę (w 12 r.) i Hipolita zm. z
Rodzin Czerskich i Nasiłowskich, of. Helena Czerska

4. + Roberta Pazdykę (w 30 dzień), of. Rodzina
15.00 Próba Zespołu „Światełko”
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Marię, Stanisława, Mieczysława i Apoloniusza Niedziałków, of. Barbara Olędzka
2. + Eugeniusza (z racji imienin), of. Córka
3. + Kazimierę, Henryka, Władysława i Stefanię, of. Zofia Frankowska
4. Poza Parafią: Dziękczynna w 18 r. urodzin Agnieszki, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of.
Rodzice
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-Życie
Sobota – 31 grudnia 2011 r.
SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Dzień zakończenia Roku Kalendarzowego.
Wspomnienie Św. Sylwestra Papieża.
Czyt.: 1J 2,18-21; J1,1-18
6.30
7.00 1. + Jana, zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Halina Żarska
2. + Marię (w 2 r.), of. Córka
3. + Zenona Pietraka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
4. Dziękczynna w 13 r. urodzin Agaty, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na dalsze lata życia, of. Rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)

18.00 1. + Eugeniusza Świnarskiego, of. Przyjaciele Rodziny
2. Dziękczynna za Stary Rok, w intencji Parafian i Gości
Nabożeństwo zakończenia „Starego Roku”
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NIEDZIELA
NOWY ROK.
ZAKOŃCZENIE OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO.
Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi.
Na początku Mszy Św. Hymn do Ducha Św. „O stworzycielu Duchu
przyjdź. Dziś za udział śpiewie tego hymny mamy prawo uzyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami. Czyt.: Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
8.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Hannę-Marię Łęczycką, of.
Córka

8.30 1. + Jana, Helenę i Edwarda, zm. z Rodziny Sawickich, of. Stanisława Sawicka

2. + Bronisława (w 15 r.), Bronisławę, Kazimierza Gałązków, Stanisława, Wiesława Troć, of. Rodzina Troć
10.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę i Jana-Rudolfa
Głuchowskich, of. Córki
2. + Kazimierza (w 19 r.), Annę, Czesława i Albina, of. Żona
3. + Reginę Lewicką i Cecylię Niwińską, zm. z Rodziny Lewickich,
of. Rodzina

11.30 1. + Barbarę Tortorello (w 7 r.), Wacława Turyka (w 14 r.) i Weronikę Turyk (w 6 r.), of. Alicja Boriakowska
2. + Kazimierza Jurzyka (w 1 r.) oraz zm. Rodziców, Braci i Siostry
z obu stron Rodziny, of. Maria Jurzyk
12.45 1. W intencji Parafian i Gości
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr

16.30 1. + Stanisława Płochockiego (w 30 r.), of. Stefan Płochocki
18.00 1. + Mieczysława (z racji imienin), Józefę, Antoniego, Marię, Mariana, Józefa i Czesława, of. Jadwiga Przesmycka
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu

O MUZYCE I ŚPIEWIE
List Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego
o muzyce i śpiewie podczas liturgii sakramentu małżeństwa
oraz w liturgii pogrzebowej.
Drodzy Diecezjanie, świeccy i duchowni, szczególnie wszyscy
odpowiedzialni za kształt muzyki kościelnej!
W dniu 22 listopada Kościół wspomina w liturgii św. Cecylię – Świętą
z początków chrześcijaństwa, która swoim życiem i męczeńską śmiercią wyśpiewała pieśń chwały Boga. Tradycja chrześcijańska uznała ją za Patronkę
wszystkich, którzy jako twórcy czy wykonawcy kształtują muzykę kościelną.
Wspomnienie św. Cecylii jest okazją do zwrócenia uwagi nie tylko na ważność muzyki w liturgii, ale także skłania do głębszej refleksji nad jej kształtem oraz nad wymaganiami dotyczącymi miejsca i roli muzyki w świętych obrzędach.
1. Od początku mojego pasterzowania w diecezji siedleckiej z wielką troską zwracam się ku sprawom muzyki kościelnej, czyniąc wszelkie starania,
aby tak pod względem formy, jak i treści mogła ona spełniać najważniejsze
wymaganie, mianowicie, by była „integralną częścią uroczystej liturgii” (KL
112). Wyrazem mojego zatroskania o kształt muzyki kościelnej w naszej diecezji są nie tylko różnego rodzaju dokumenty pisane, wśród których znajduje
się „Słowo o muzyce w liturgii na dzień św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej” z 2002 r. oraz katechezy liturgiczne, w których często poruszam niektóre aspekty śpiewu podczas obrzędów. Jego przejawem jest także motywowanie i wspieranie różnoraką pomocą działań Diecezjalnej Komisji ds.
Muzyki Kościelnej, a także poszczególnych muzyków kościelnych i zespołów
śpiewaczych. Mimo że wiele udało się uczynić, ciągle jednak zostaje wiele
problemów do rozwiązania. Aby im sprostać, potrzeba jasnego wskazania
roli muzyki w świętych obrzędach jako ich integralnej części oraz nieustannej
formacji tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za kształt tej muzyki.
Jednym z zagadnień, które wymagają od duszpasterzy i muzyków bacznego zwrócenia uwagi, jest muzyka podczas sprawowania sakramentów.
W tym słowie chcę zwrócić szczególną uwagę na dwie celebracje: sakramentu małżeństwa oraz liturgii pogrzebowej. Coraz częściej zauważamy bowiem, że do sprawowania tych liturgii – szczególnych ze względu na osobiste i niejednokrotnie bardzo emocjonalne zaangażowanie konkretnych osób
– wkradają się elementy niezgodne z duchem i zaleceniami Kościoła. Elementy te nie tylko zakłócają przebieg, ale czasami nawet wypaczają sens
sprawowanych obrzędów.
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I. Liturgia sakramentu małżeństwa

W naszej diecezji sakrament małżeństwa jest najczęściej sprawowany
podczas Eucharystii, co z jednej strony ułatwia rozumienie funkcji konkretnych śpiewów, z drugiej zaś stawia duże wymagania, ze względu na przygotowanie odpowiedniej dla uroczystej liturgii warstwy muzycznej. Liturgia
tego sakramentu ukazuje Boga jako źródło miłości i uczy, że bez Bożej pomocy człowiek nie jest w stanie realizować swojego powołania do miłości.
Liturgia ta odnosi się do przymierza Boga z człowiekiem, jako ostatecznego
źródła i wzoru przymierza małżeńskiego.
Brak formacji uczestników liturgii sakramentu małżeństwa skutkuje niestety przenoszeniem istoty sprawowanej liturgii, którą jest „chwała Boża
i uświęcenie wiernych” (KL 112), na wielkie zainteresowanie tylko zewnętrzną oprawą obrzędów. W ten sposób często przestaje być ważne to,
co istotne, a do obrzędów wkradają się całkowicie świeckie elementy, upodobniające liturgię do świeckiego świętowania w gronie rodziny i przyjaciół,
skupionego na młodej parze i gościach. Łatwo dostrzegalnym wyrazem tego
staje się np. przesadne ozdabianie kwiatami – i to czasem sztucznymi –
drogi do ołtarza czy niewłaściwe stroje oraz zachowania uczestników liturgii,
którzy czasami czują się tak, jakby już rozpoczęło się przyjęcie weselne,
albo z niecierpliwością na nie czekają, jakby to ono było najważniejsze.
3. Przejawem niezrozumienia istoty sakramentu małżeństwa staje się
także muzyka. Bywa nierzadko, że głównym kryterium doboru elementów
muzycznych są niezgodne z duchem liturgii życzenia narzeczonych, którzy
kierują się sentymentem do pewnych śpiewów lub modą na utarte „szlagiery”, od których wykonania ma zależeć stopień (pseudo)piękna czy doniosłości obrzędów. Często sprawa muzyki urasta wręcz do swoistego przetargu czy nawet konfliktu między przygotowującymi się do sakramentu
a duszpasterzami i muzykami kościelnymi. Samo pragnienie nupturientów,
aby liturgii, podczas której sprawowany będzie sakrament małżeństwa, nadać szczególny i uroczysty charakter poprzez muzykę, jest z natury czymś
dobrym. Winno jednak być zgodne z duchem liturgii i przepisami kościelnymi.
Przepisy kościelne zaś mówią: „Należy pilnie się wystrzegać, by pod pozorem podnoszenia okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś czysto
świeckiego albo niezgodnego z kultem Bożym” (Instrukcja Musicam Sacram,
43). Zadaniem muzyki liturgicznej jest służenie zgromadzeniu liturgicznemu
w głębszym przeżywaniu prawd wiary, w odkrywaniu jedności pomiędzy
członkami tegoż zgromadzenia, a także podkreślanie ważności całej liturgii
jako momentu spotkania z Bogiem. Właśnie to spotkanie jest ostatecznym
powodem prawdziwej radości, a także podniosłości celebracji. Wszystko
więc, co nie kierowałoby uwagi uczestników na ten wymiar liturgii, mimo
podniesienia splendoru obrzędów, byłoby czymś szkodliwym i zdecydowanie
utrudniającym prawdziwe w nich uczestnictwo.
4. Podczas Eucharystii połączonej z udzielaniem sakramentu małżeństwa
jest miejsce na muzykę wokalną i instrumentalną, byleby odpowiadała ona w
swojej treści i formie nie tylko wymaganiom prawdziwej sztuki, ale przede
wszystkim wymaganiom muzyki liturgicznej.
Przykładowo, w odniesieniu do śpiewów procesyjnych należy stosować
wskazania „Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego” (zob. p. 47,
74, 86). Z liturgii należy absolutnie wyeliminować różnego rodzaju śpiewy,
które nie mają pochodzenia liturgicznego, zawierają teksty niezwiązane bezpośrednio z liturgią (tzn. z liturgią słowa oraz z obrzędami, podczas których
są wykonywane), także różnego rodzaju piosenki pielgrzymkowe oraz religijne transkrypcje popularnych utworów rozrywkowych. Niedopuszczalne
jest wykonywanie świeckich utworów wokalnych, choćby najpiękniejszych.
Odnosi się to zarówno do śpiewów całego zgromadzenia, jak i do śpiewów
solowych. Niedopuszczalne jest także zastępowanie śpiewów części stałych
oraz psalmu responsoryjnego utworami zawierającymi teksty inne, niż
przypisane konkretnym częściom liturgii.
Niektóre ze śpiewów mogą być zastąpione utworami instrumentalnymi,
z uwzględnieniem stosownych przepisów, tak aby nie używać niestosownych w liturgii instrumentów oraz by muzyka instrumentalna nie zastępowała
w całości śpiewu zgromadzenia.
5. Należy zwrócić uwagę nupturientów na istotne dla solenności obrzędów
przygotowanie śpiewów liturgicznych, zwłaszcza „Hymnu do Ducha Świętego”, a także psalmu responsoryjnego, który jako część liturgii słowa powinien być wyśpiewany z ambony.
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„Czynność liturgiczna przybiera godniejszą postać, gdy służba Boża odIII. Udział zaproszonych artystów i ich repertuar
bywa się uroczyście ze śpiewem, przy udziale asysty i z czynnym uczest8. Ważnym problemem w kształtowaniu muzyki podczas Mszy świętej przy
nictwem wiernych” (KL 113). Wyrazem więc okazałości obrzędów jest w dużej mierze sposób zaangażowania się w nie zgromadzenia, co dotyczy także
śpiewów podczas liturgii. Zaproszeni przez narzeczonych członkowie rodzin,
przyjaciele czy znajomi pochodzą zwykle z różnych wspólnot parafialnych,
stąd mogą mieć problemy z włączeniem się we wspólny śpiew. W miarę
możliwości czasowych należy jednak zadbać, aby choć w minimalnym stopniu przećwiczyć przed liturgią śpiewy zgromadzenia. Dobrze byłoby, gdyby
w trakcie katechez przed sakramentem małżeństwa duszpasterze zaproponowali nupturientom współudział w przygotowaniu liturgii oraz poprosili ich,
aby zachęcili swoich gości do wzięcia udziału w tym przygotowaniu. Sam
wielokrotnie to robiłem i widzę, że ma to pozytywny wpływ na udział w liturgii
uczestników uroczystości, którzy zazwyczaj wyrażają też z tego powodu
swoją wdzięczność.
Wyrazem prawdziwej okazałości obrzędów jest również – zgodnie z soborową Konstytucją o liturgii (p. 113) – udział uczestników zgromadzenia
w funkcjach liturgicznych. Stąd też świadkowie czy członkowie rodzin,
ewentualnie zaś sami nupturienci, powinni zostać przygotowani do proklamacji czytań mszalnych, śpiewu psalmu, odczytania intencji modlitwy wiernych. Warto też zatroszczyć się, aby w zgromadzeniu znalazły się osoby
służące przy ołtarzu.

II. Liturgia mszy świętej za zmarłych
6. Liturgia Mszy świętej za zmarłych (także w dniu pogrzebu) zwraca oczy
wierzących na nadzieję wynikającą z wiary w Boga, który w swoim Synu
przezwyciężył moc szatana i swoją śmiercią pokonał naszą śmierć. Podkreślając fakt przemijalności ziemskiego życia przypomina, że przez udział
w śmierci Chrystusa wierzący mają także udział w Jego zmartwychwstaniu.
Liturgia przypomina o niedoskonałości i grzeszności każdego człowieka, i co
z tego wynika, o konieczności modlitwy za zmarłych. Liturgia ta ma więc
z jednej strony charakter pokutny, co podkreśla m.in. fioletowy kolor szat liturgicznych, a z drugiej jest wyrazem chrześcijańskiej nadziei zorientowanej
na zmartwychwstanie, co wyrażają m.in. zapalony paschał.
Warto wspomnieć, że jednym ze sposobów podkreślenia pokutnego charakteru liturgii pogrzebowej przed Soborem Watykańskim II było znaczne
ograniczenie stosowania muzyki instrumentalnej. Przepisy przedsoborowe
nie mają dzisiaj mocy prawnej, jednak liturgia pogrzebowa zachowuje swój
pokutny charakter, czego wyrazem powinny być także treść i forma muzyki.
Nie należy więc eliminować śpiewów o charakterze pokutnym na rzecz tych,
które opiewają prawdę zmartwychwstania. Potrzebne jest nadawanie właściwej proporcji jednemu i drugiemu elementowi i zwrócenie uwagi na to, by
w liturgii nie było tragizujących śpiewów, które grają na emocjach, ani też
płytkiej euforii, ignorującej powagę celebracji.
7. Do Mszy pogrzebowych należy odnieść podobne zalecenia, które dotyczą muzyki podczas liturgii sakramentu małżeństwa. Należy ponadto przypomnieć, że mimo iż w centrum liturgii za zamarłych stoi wiara w zmartwychwstanie, pieśni wielkanocne, które ze względu na swój charakter wyrażają radość okresu Pięćdziesiątnicy, nie powinny być – poza okresem wielkanocnym – wykonywane w Mszach pogrzebowych.
Kształtując muzykę podczas tego rodzaju liturgii, należy także zwrócić
uwagę, aby nie zawierała ona elementów podkreślających wyrazy tylko
ludzkiego smutku czy wręcz teatralnego tragizmu. Zgodnie z duchem Kościoła i z wiarą w zmartwychwstanie, także w trudnej sytuacji pożegnania
najbliższych zmarłych sam Bóg przychodzi z pomocą, jeśli człowiek do
Niego się zwraca. Ważne jest, by w tej sytuacji człowiek był wspierany modlitwą Kościoła – wspólnoty wierzących, a nie otoczony lamentem kręgu
swoich bliskich. Wyrażają to słowa liturgii: „bo choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności” (Pierwsza Prefacja o zmarłych).
Duszpasterze powinni z pełną delikatnością zatroszczyć się o to, aby
w zgromadzeniu liturgicznym, związanym z rodziną osoby zmarłej, znalazły
się osoby, które podejmą funkcje liturgiczne z postawą życzliwości i współczucia przenikniętego wiarą, by tworzyć wokół osób dotkniętych odejściem
bliskich poczucie wspólnoty i komunii. Obok lektora bardzo ważną posługę
spełni psałterzysta, który z wiarą wyśpiewa przewidziany do tej liturgii psalm.
Muzycy kościelni zaś niech szczególnie przy okazji wspomnienia wszystkich
wiernych zmarłych uczą zgromadzenie stosownych pieśni, tak aby wspólnota znała śpiewy odpowiednie do liturgii pogrzebowej.

zawarciu małżeństwa oraz Mszy świętej pogrzebowej jest udział zaproszonych artystów muzyków, którzy zapewniają tak zwaną oprawę muzyczną
uroczystości. Już sam termin „oprawa muzyczna” budzi wiele wątpliwości,
gdyż sugeruje, że muzyka liturgiczna jest sprawą zewnętrzną, pewnego rodzaju ozdobą, a nie – co jeszcze raz przypomnę – „integralną częścią uroczystej liturgii” (KL 112). Muzyka liturgiczna, której zadaniem jest m.in. budowanie jedności między członkami zgromadzenia, domaga się zaangażowania osób troszczących się o właściwe kształtowanie różnych form muzycznych: od wspólnego śpiewu, poprzez śpiewy solowe aż do muzyki instrumentalnej. Przepisy liturgiczne zwracają uwagę na to, aby osoby kształtujące muzykę były dobrze przygotowane pod względem muzycznym i liturgicznym (zob. KL 115), aby potrafiły tworzyć prawdziwą sztukę, która służy
duchowemu dobru wiernych. Zawsze jednak moderatorzy muzyczni są ministrami, czyli sługami w zgromadzeniu. Stąd w liturgii nie ma miejsca na występy, stanowiące swoiste popisy artystów, niezależnie od ich przygotowania
i fachowości uznawanej w innych środowiskach, gdyż liturgia nie jest miejscem występów, ale miejscem spotkania Kościoła ze swoim Zbawicielem.
W muzyce liturgicznej jest miejsce na profesjonalizm i Kościół dąży do
tego, aby muzyka ta miała jak najbardziej doskonałą formę. Liturgia nie jest
jednak miejscem koncertów, nawet najwyższej klasy, gdyż zaburzają one
w istotny sposób porządek zgromadzenia zorientowanego na oddawanie
chwały Bogu, a nie na popis ludzkich możliwości.
9. Rzeczą wielce dyskusyjną bywa repertuar artystów, którzy uczestniczą
w świętych obrzędach. Bardzo często nie jest on bowiem w ogóle związany
z liturgią, niejednokrotnie zaś zawiera sztampowe utwory, które wykonywane są przy każdej okazji. Częste tłumaczenie, że takie właśnie utwory
wybierają narzeczeni, nie jest żadnym argumentem. Liturgia nie jest przecież
koncertem życzeń. Co więcej, liturgia należy do całego Kościoła i nie jest niczyją prywatną własnością, nawet przewodniczącego zgromadzenia, stąd
pod względem formy i treści winna być zawsze sprawowana zgodnie z zaleceniami Kościoła, a nie tak, jak ktoś sobie tego życzy.
Piękno liturgii polega m.in. na swoistym bogactwie muzyki, to znaczy na
możliwości korzystania z wielkiego wachlarza form i gatunków przeznaczonych do liturgii. Przez to piękno kształtuje się uczestników liturgii także estetycznie. Wprawdzie ten rodzaj kształtowania wiernych nie jest pierwszym
celem sprawowania świętych obrzędów, pojawia się jednak wszędzie tam,
gdzie muzycy kościelni potrafią korzystać z bogatego skarbca muzyki sakralnej. Tam, gdzie wykonuje się ciągle te same utwory (np. dwie wersje
„Ave Maria”), pomijając już aspekt ich przydatności liturgicznej, zubaża się
znacznie możliwości oddziaływania przez muzykę, a możliwość spotkania
wiernych z bogatym skarbcem muzyki kościelnej ogranicza się tylko kilku
utworów.
10. Uczestnictwo artystów, solistów czy zespołów, tak instrumentalnych,
jak i wokalnych, może być ubogaceniem liturgii pod warunkiem, że spełniają
oni wymagania związane z repertuarem oraz funkcją i charakterem muzyki
liturgicznej.
W każdym przypadku należy zwrócić uwagę, by udział artystów był przygotowany i omówiony wcześniej z duszpasterzami oraz osobą odpowiedzialną z muzykę w danej wspólnocie. Nie można absolutnie dopuścić do
sprawowania tej jakże ważnej funkcji osób, które nie zostały wcześniej przygotowane liturgicznie, a więc nie znają przebiegu liturgii, treści czytań i wymagań stawianych muzyce sakralnej. Nawet, jeśli są osoby, które częściej
podejmują się funkcji solisty-muzyka w tym samym kościele, powinny one
uczestniczyć w przygotowaniu do konkretnej liturgii i przynajmniej zapoznać
się z tekstami czytań mszalnych.
Muzyka wykonywana przez artystów nie może całkowicie wyłączać ze
śpiewu zgromadzenia. Jeżeli w liturgii występuje zespół śpiewaków, powinien on oprócz wykonania solowych śpiewów przewodniczyć podczas całej
liturgii śpiewom zgromadzenia.
Wykonywane utwory nie powinny wpływać na zachwianie proporcji
czasowych między częściami liturgii, tak aby wierni nie odnosili wrażenia, że
ważne są te części mszy, którym towarzyszą występy artystów, a także aby
celebransi nie musieli z konieczności mniej uroczyście celebrować czynności
mających szczególną ważność.
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„Eucharystia – dar komunii”. - Celebracja Eucharystii ze swej natury prowadzi
do komunii i ją uskutecznia. Wszyscy doświadczamy podziałów, niezgody
i braku jedności. Jeśli jednak z wiarą uczestniczymy w Eucharystii, otrzymujemy moc przekraczania siebie i zbliżania się do tych, z którymi żyjemy, nawet
do naszych nieprzyjaciół. Eucharystia uobecnia i tworzy jedność opartą na
przyjmowaniu daru przebaczenia i na przebaczaniu innym, na burzeniu w sobie muru – wrogości, na wzór Chrystusa i Jego mocą. Sami z siebie nie mamy
mocy, by tworzyć taką jedność. Jest ona darem, który spełnia się w nas na
miarę naszej wiary w tajemnicę paschalną spełnioną w Jezusie Chrystusie i
daną nam w sakramencie Eucharystii – przypomina Pasterz Kościoła Siedleckiego.
IV. Słowo końcowe
Folder ubogacają świadectwa osób, które dzielą się swoim przeżywaniem
11. Zwracam się więc do duszpasterzy, aby moje wskazania przekazali Eucharystii.
Na dwóch ostatnich stronach zamieszczono kalendarium ważniejwszystkim wiernym, którzy biorą udział w uroczystych liturgiach, szczególnie
szych wydarzeń duszpasterskich planowanych w roku 2012 oraz pełne dane
zaś, aby podczas przygotowania do sakramentu małżeństwa uczynili po- adresowe instytucji diecezjalnych. Folder kolędowy otrzyma każda rodzina
wyższe wskazania częścią katechezy przedmałżeńskiej.
podczas wizyty duszpasterskiej.
ks. Mateusz Czubak
Zwracam się także do artystów muzyków, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za kształt muzyki kościelnej w parafiach, by pod pretekstem
wychodzenia naprzeciw prośbom nupturientów nie rezygnowali z przestrzegania przepisów liturgicznych, ale by z całą stanowczością stali na straży
Ruch Światło Życie - Domowy Kościół
ducha liturgii Kościoła. Niech przez stałą formację, tak muzyczną, jak i liturRejon Siedlce zaprasza na bal karnawałogiczną coraz bardziej korzystają z wielkiego skarbca muzyki sakralnej,
wy - bezalkoholowy, który odbędzie się 21
a swoją posługą budzą w wiernych zachwyt treścią i pięknem utworów przestycznia br. w Sali Weselnej „Novotka”
znaczonych do liturgii.
w Siedlcach ul. Artyleryjska 11. RozpoZwracam się wreszcie do wszystkich zainteresowanych pięknem liturgii,
częcie balu o godz. 20.00. Koszt balu:
a szczególnie do narzeczonych, aby dali się poprowadzić duchowi Kościoła
członkowie i sympatycy D.K. 160 zł. (od
i uczyniwszy wysiłek związany z liturgicznym przygotowaniem do przeżycia
pary), młodzież oazowa i sympatycy 60 zł
sakramentu, nie próbowali wprowadzać elementów, które są obce liturgii.
W najbliższym czasie Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej przy- (za osobę). Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na upusty.
gotuje bardziej szczegółowe wskazania i propozycje śpiewów do liturgii Przy zapisie wymagane jest wpłacenie zaliczki: 60 zł od pary lub 30 zł od
Mszy świętej połączonej z celebrowaniem sakramentu małżeństwa oraz do osoby.
liturgii pogrzebowej. Członkowie Komisji mogą również służyć radą i pomocą
Bal poprowadzą: profesjonalny zespół muzyczny „VIVO” z Łukowa,
muzykom kościelnym, zespołom i duszpasterzom w konkretnych sytuacjach. a sala weselna zapewnia bogaty wachlarz posiłków w tym 3 dania goPrzy tej okazji wyrażam uznanie dla prac Komisji ds. Muzyki Kościelnej, rące. Zapisy przyjmują:
która z zaangażowaniem troszczy się o właściwy poziom muzyki kościelnej  Halina i Krzysztof Wasilewscy z Siedlec, tel. 665-632821 lub 695śpiewu w naszej diecezji.
160667; email: krzysztof. wasilewski.info@gmail.com
Na koniec pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy często  Renata i Antoni Wardak z Siedlec, tel. 600-809134. Ilość miejsc
z wielkim wysiłkiem angażują się w dzieło kształtowania muzyki kościelnej ograniczona.
w naszej diecezji. Dziękuję duszpasterzom, organistkom i organistom, kantorom, psałterzystom, a także wielkiej rzeszy osób zaangażowanych w śpiew
w chórach i scholach kościelnych. Niech św. Cecylia wyprasza wszystkim
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Kolęd I Pastorałek
obfite łaski, a posługa muzyczna będzie przedsmakiem liturgii niebieskiej, do Kolędowe Serce Mazowsza. Przesłuchania konkursowe dla Miasta
której jako wierzący zmierzamy każdego dnia. Wszystkim z serca błogosła- Siedlce i Powiatu Siedleckiego odbędą się 11 stycznia 2012 r. (środa) od
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski
wię
godz. 14.00 w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury
Artyści powinni także, możliwie w sposób pełny, uczestniczyć w liturgii,
a nie tylko być wykonawcami pewnych elementów. Odnosi się to przede
wszystkim do uczestniczenia od początku do końca w sprawowanych obrzędach, dalej: do aktywnego uczestnictwa poprzez wypowiadanie tekstów, odpowiedzi i aklamacji, przyjmowanie odpowiednich postaw i wykonywanie gestów liturgicznych. Artystom powinno się umożliwić przyjęcie Komunii świętej
podczas liturgii, a nie poza nią. Sposób zachowania oraz strój artystów nie
powinny w żadnym stopniu naruszać świętości przestrzeni kościelnej. Nade
wszystko zaś – przypomnę raz jeszcze – tak treść, jak i forma wykonywanej
muzyki muszą w pełni odpowiadać duchowi liturgii!

ZAPROSZENIE NA BAL

ZAPROSZENIE

FOLDER KOLĘDOWY

w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63 oraz 12 stycznia 2012 r. (czwartek) od
godz. 10.00 w „Sali Białej” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,
Już po raz czwarty Wydział Dusz- ul. Pułaskiego 6.
pasterski Kurii Diecezjalnej w Siedlcach wydał folder kolędowy. Duszpasterze wręczą go każdej rodzinie podczas wizyty duszpasterskiej zwanej
„kolędą”.
Jest to kolejny krok w przygotowaniu diecezjan do Drugiego Synodu Diecezjalnego oraz Jubileuszu 200-lecia
powstania Diecezji Siedleckiej. Tegoroczny folder zawiera list Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego zapraszający diecezjan do udziału
w pracach Synodu. Uroczyste otwarcie Synodu nastąpi w niedzielę 10
czerwca, w obecności kard. Angelo Sodano. Pasterz Kościoła Siedleckiego
zwraca uwagę, że skuteczność prac synodalnych i związanej z nimi katechezy
synodalnej będzie zależała od tego, w jakiej mierze my wszyscy - duchowni,
osoby konsekrowane i świeccy - bardziej zdecydowanie otworzymy się na
Chrystusa i będziemy posłuszni Jego Duchowi. Tylko w ten sposób odkryjemy,
że Kościół jest szkołą komunii i naszym wspólnym domem, gdzie uczymy się
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 30 grudnia 2011 r. Koordyżycia w mocy chrztu. Okazji do włączenia się w prace Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej będzie wiele. W każdej parafii zostanie utworzony zespół sy- natorem przesłuchań jest p. Krzysztof Boruta. Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają a). Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, fax 25nodalny. Nie zabraknie też celebracji liturgicznych i katechezy synodalnej.
W folderze znajduje się również struktura celebracji Eucharystii, słowniczek 6322750 b). Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, fax: 25-6445646; oraz
ważniejszych terminów związanych z misterium Eucharystii, jak np. kolekta, przez internet: k.boruta@poczta.fm www.mok.siedlce.pl www.ckis.
anamneza, epikleza czy doksologia oraz krótka katecheza bp Kiernikowskiego siedlce.pl lub www.koledowesercemazowsza.sacro.pl

25 GRUDNIA 2011

OPIEKUN Nr 52

STRONA 7

W PARAFII I W DIECEZJI HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
DLA CHŁOPCÓW. W seminarium od 28 do 30

DATA /

GODZ

2011
grudnia br. odbędą się rekolekcje dla chłopców ze
27.XII
szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Informacje
9.00
o rekolekcjach są zamieszczone na stronie www. wtorek
Ks. Krzysztof Domański
wsd.siedlce.pl.
9.00
28.XII
środa
15.30
Parafialny Zespół Caritas
serdecznie
29.XII 9.00
dziękuje wszyczwarstkim ludziom
tek 15.30
dobrej woli,
którzy przygo9.00
towali i prze- 30.XII
kazali świąte- piątek
15.30
czne paczki
dla podopiecz- 31.XII
9.00
nych Zespołu. Łącznie Zespół Caritas wydał 40 sobota
paczek, z czego nasi Sponsorzy przygotowali 19.
2.01 9.00
Dziś, w świątecznym nastroju, pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim ofiaro- poniedawcom, którzy w jakikolwiek sposób wzięli udział działek 15,30
w akcji „Rodzina-Rodzinie”.
Dziękujemy za ofiary pieniężne, które złożyli:
9.00
P. Mirońscy 500,- zł.
P. Pastor 100,- zł.
3.01
P. Wyrozębska 50,- zł.
P. Czerniec 50,- zł.
wtorek
Ofiarodawca Bezimienny 200,- zł.
15.30
Ofiarodawca Bezimienny 100,- zł.
Prezesowi Rady Różańcowej P. Zofii Sawiak
dziękujemy za dostarczone artykuły spożywcze
9.00
do paczek i pomoc przy pakowaniu świątecznych
paczek.
4.01
Pokaźną paczkę przygotowali także P. Michał środa
Cichy, P. Arkadiusz Pleskot, P. Tomasz Mazur15.30
czak, P. Andrzej Ryś.
Panu Tadeuszowi Korczewskiego dziękujemy
za stałą pomoc na rzecz Zespołu i zapewnienie
5.01 9.00
transportu.
czwarNiech Dobry Bóg wynagrodzi wszystkim Ofiatek 15.30
rodawcom za otwarte serca. Za wszystkich
wspomagających dzieła Zespołu Caritas, raz w
miesiącu celebrowana jest Msza Św., której zaw7.01 9.00
sze przypominamy na łamach Opiekuna.
sobota
15.30
Prezes Parafialnego Zespołu Caritas
przy Parafii Św. Józefa w Siedlcach
9.01 9.00
ponie15.30
nr 50 działek

PODZIĘKOWANIA

CO PISZĄ W „ECHU”

Najnowszy numer „Echa” utrzymany jest w klima10.01 9.00
cie świątecznym:
wtorek
 Jak świętuje się Boże Narodzenie w Zambii, Cza15.30
dzie, Jerozolimie… czyli wigilijne opowieści z całego
9.00
świata;
11.01
 Nie zawsze w przeszłości Święta były radosne.
O Bożym Narodzeniu na zsyłce w Kazachstanie pod- środa 15.30
czas II wojny światowej;
 Od wielkiej rodzinnej kłótni przy wigilijnej wiecze- 12.01 15.30
rzy do przebaczenia i nowego początku… opowieść czwart
z życia wzięta;
9.00
 Skąd się wziął na wigilijnym stole opłatek i mako- 13.01
wiec, kiedy i jak przywędrowała do naszych domów piątek
15.30
choinka… O bożonarodzeniowych zwyczajach widzianych oczami etnografa przeczytamy w rozmowie
„Echa”.
9.00

Życząc naszym Czytelnikom i Przyjaciołom radości z narodzenia Jezusa i błogosławionego
czasu Świąt, serdecznie zachęcamy do lektury!

14.01
piątek

15.30

ULICA

ulice Wsi Strzała (4 księży)
i Małej Strzały (2 księży)
Wieś Purzec (2 księży),
Wieś Żytnia (1 ksiądz),
ulice Kolonii Strzała (2 księży)
Batorego 5 (1 ksiądz)
i 7(1 ksiądz), Jagiełły 25 (2 księży), Sokołowska 88 (2 księży)
Jagiełły 13 (1 ksiądz),
15 (1 ksiądz), 17 (3 księży)
Jagiełły 21 (3 księży) i 23 (2 księży), Chrobrego 5 (1 ksiądz)
Sokołowska - domki (2 księży),
Góreckiego (2 księży)
ul. Żytnia 26 (3 księży)
i Chrobrego 6 (2 księży)
Jagiełły 19 (2 księży),
Sokołowska 70 (3 księży).
Domki przy ul. Żytniej i Łąkowej
(3 księży)
ul. Sokołowska 83 (1 ksiądz) i 85
(1 ksiądz), Mieszka I 10 (2 księży)
ul. Okrzei (2 księży), Sierakowskiego i Tuwima (1 ksiądz)
oraz Rejtana i Pola (1 ksiądz)
ul. Sokołowska 77, 79 i 81
(4 księży)
ul. Graniczna domki i blok nr 25
(3 księży) oraz Broniewskiego
(2 księży)
ul. Sokołowska 91 (1 ksiądz) 93
(1 ksiądz), Dom Asystenta (od
godz. 18.00), Sokołowska 75 (1
ksiądz) i ul. Żytnia 28 (1 ksiądz)
ul. Żeromskiego (1 ksiądz)
i Północna (1 ksiądz)
ul. Chrobrego 10 (2 księży) i 14
(3 księży)
u. Mieszka I 2 (1 ksiądz), 4 (1
ksiądz) i 6 (2 księży)
ul. Chrobrego 4 (3 księży)
ul. Mireckiego (3 księży)
ul. Chrobrego 3 (1 ksiądz) i 19
(2 księży)
ul. Słowackiego (2 księży), Sokołowska 156 i 158 (1 ksiądz)
ul. Chrobrego 15 (3 księży)
ul. Bema (2 księży)
Chrobrego 21 (2 księży)
i Mieszka I 18 (1 ksiądz)

KŁOPOTY TRZECH KRÓLI

ANIOŁEK. Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do
drzwi i słyszy kobiecy głos zza drzwi:
- Czy to ty, aniołku?
- Nie, aniołkiem nie jestem. To wizyta duszpasterska.
GDY MÓWIA ZWIERZETA. Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę świeżutkie kości, to jeszcze
ludzkim głosem będę mógł powiedzieć swojemu
panu, co o nim myślę!
PEŁNA LODÓWKA. Kolega pyta kolegę:
- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem na święta?
- Mam pełną lodówkę.
- Czego?
- Szronu.
ZNALEZISKO. Żona pyta męża:
- Gdzie ty uzbierałeś tyle grzybów przed samą wigilią?
- U sąsiadów na strychu.
- To oni tam hodują grzyby?
- Nie, suszą.
INSTRUKCJE. Rodzice przed wyjściem na wieczorny seans do kina mówią do dzieci:
- Nie zapalajcie zapałkami świeczek na choince,
mogłybyście rozniecić ogień w mieszkaniu!
- No dobrze. Obiecujemy, że nie będziemy ruszać
zapałek. Przecież i tak wiemy, w której szufladzie
tatuś trzyma swoją zapalniczkę.
LIST. Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych.
MOŻNA INACZEJ. Mały chłopak pyta sąsiadkę,
która robi przedświąteczne porządki:
- Po co pani myje okna?
- Jak to: po co? Bo szyby są brudne.
- A nie lepiej wybić je i wstawić nowe?
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

ul. Chrobrego 2 (3 księży)

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

ul. Konopnickiej (2 księży)
i Sokołowska 161, 163
ul. Chrobrego 9 (2 księży) i 12
(1 ksiądz)
ul. Jagiellońska (2 księży)
i Mieszka I 20 (1 ksiądz)
ul. Chrobrego 7 (2 księży)

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
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