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MYŚL TYGODNIA 

 
   Dziś głosimy królestwo prawdy 
i życia, sprawiedliwości, miłości 
i pokoju; królestwo, w którym spe-
łnią się na zawsze wszystkie dobre 
pragnienia naszych serc. Królest-
wo to, dla wielu stanowiące jedy-
nie piękny, choć nierealny ideał, 
dla chrześcijanina jest konkretną 
rzeczywistością, której nadejścia 
oczekuje. Drogą do tego królestwa 
jest Jezus Chrystus. Ten, który 
własną krwią wybawił nas od grze-
chów, zaprasza nas do pójścia za 
sobą drogą wiary, abyśmy żyjąc, 
jak przystoi świętym, mogli w po-
koju oczekiwać spełnienia na-
szych tęsknot. 

 

 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE 

 
James Tissot, Chrystus przed Piłatem (1894) - Ilustracja 
Ewangelii Jana „A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: 
„Tak, jestem królem." 

     Chrystus Król – to teologiczny tytuł Pana Jezusa, ściśle 
związany z pojęciem Królestwa Bożego i naszej wiary w 
panowanie Jezusa w tym królestwie jako Bożego Poma-
zańca. Jest to naturalna konsekwencja uznania go za Me-
sjasza, ponieważ w głoszonym przez proroków i w wypat-
rywanym w Izraelu Mesjaszu oczekiwano królewskiego 
pochodzenia. Ta koncepcja znalazła potwierdzenie 
w Ewangelii, w której rodowód Jezusa wywodzi się wprost 
z królewskiego rodu Dawida. Biblijną przesłanką do uzna-
nia tego tytułu jest scena przesłuchania Jezusa przez Piła-
ta opisana w Ewangelii Św. Jana, w której Pan Jezus sam 
siebie przedstawia jako króla: Wtedy powtórnie wszedł Pi-
łat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: 
„Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?” Jezus odpowiedział: 
„Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o 
Mnie?” Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój 
i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?” 
Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy 
moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś 
królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do 
Niego: „A więc jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: 
„Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. 

 

ADWENTOWE OCZEKIWANIE 

 
     Rozpoczyna się modlitewny czas oczekiwania na przyj-
ście Chrystusa, a że jest to niezwykle ważny okres w bu-
dowaniu wspólnoty Rodziny Chrześcijańskiej, więc stało 
się tradycją, że w naszym Sanktuarium, od kilku lat, przy-
gotowujemy wieniec adwentowy. Czas Adwentu, to czas 

zatrzymania się nad swoim życiem, życiem małżeńskim 
i życiem rodzinnym. To czas, w którym każdy z nas może 
sobie zadać pytanie: Czy ja czekam na Chrystusa? Czy 
potrafię zatrzymać się i zmienić swoje życie na lepsze?  
     Istnieje szereg zwyczajów adwentowych, które poma-
gają nam ten cel osiągnąć. Do nich należy przede wszyst-
kim życie w łasce, a także trwanie na modlitwie, adoracji, 
częstej Eucharystii, Liturgii Godzin oraz symbole takie jak: 
świeca Roratnia, lampiony i wieniec adwentowy. Miejscem 
adwentowego oczekiwania i przyjmowania w rodzinie 
przychodzącego Chrystusa jest także nasz dom rodzinny. 
Dobrze więc byłoby, aby wieniec adwentowy znalazł się 
w każdym domu rodzinnym. Dlatego serdecznie zachęca-
my, aby jak najwięcej Rodzin z naszej Parafii wykonało 
małe wieńce. Wykonuje się je z gałązek szlachetnych 
drzew iglastych, takich jak: świerk, jodła, sosna lub z liści 
laurowych. Wieniec można również nabyć w sklepie, ale 
lepiej będzie, gdy wykonamy go sami. Wykonanie jest bar-
dzo proste. Na kole drucianym o średnicy 20-40cm przy-
mocowujemy zielone gałązki lub liście, a następnie 
umieszczamy w tak wykonanym wieńcu cztery świece.  
  Symbolizują one cztery niedziele 
adwentowe. Tak przygotowany 
wieniec może być umieszczony 
na tacy i ustawiony na stole. 
W Pierwszą Niedzielę Adwentu 
zapalamy jedną świecę, w drugą -   
dwie, w trzecią - trzy, a w czwartą – wszystkie cztery. 
Świece zapalamy przez cały adwent w czasie rodzinnych 
modlitw wieczornych, przy czytaniu Pisma Świętego, w 
czasie modlitw małżonków. Natomiast w kościele na 
dużym wieńcu podczas porannych rorat. Symbolika 
światła w okresie ADWENTU jest bardzo ważnym i 
wymownym znakiem. Mamy nadzieję, że z każdą za-
paloną świecą, światło przychodzącego Chrystusa będzie 
coraz mocniejsze, aby na Święta Bożego Narodzenia za-
jaśniało w każdym małżeństwie i w każdej rodzinie naszej 
Parafii. 
     Zapewne w tym roku, ogłoszonym przez Ojca Św. Be-
nedykta XVI -„Roku Wiary”, będziemy bardziej zagłębiać 
się w adwentowy okres liturgiczny. Papież wielokrotnie 
mówił: „Brama wiary jest ciągle dla nas otwarta … Wielkim 
problemem współczesnego Kościoła jest nieznajomość 
wiary … Wiara pomaga człowiekowi żyć, radować się i cie-
rpieć”. Te słowa uświadamiają nam, abyśmy nie zmarno-
wali tego błogosławionego czasu i nie zagubili się w tym 
konsumpcyjnym świecie. Kościół przypomina nam nieus-
tannie o Bogu, który Jest, który Kocha i Czeka ze swoją 
miłością. Wszyscy więc jesteśmy zaproszeni, by wiara by-
ła nie tylko w naszym sercu, ale także byśmy dzielili się 
nią z innymi. Zapraszamy parafian aby przynieśli do na-
szego Kościoła swoje małe wieńce adwentowe w so-
botę 1 grudnia 2012 r. przed  Mszą Św. o godz. 18.00. 
Będą one uroczyście pobłogosławione. Zabierzemy je do 
swoich domów, aby były znakiem oczekiwania Pana w ka-
żdej naszej rodzinie. Niech ten Rok Wiary będzie dla nas 
wielkim ożywieniem. W imieniu Diakonii Domowego Koś-
cioła.                                                     Krystyna Boruta 
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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 listopada 2012 r.  
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr; 

Czyt.: Ap 14,1-3,4b-5; Ps 24,1-4ab.5-6; Mt 24,42a.44; Łk 21,1-4 

6.30 1. + Stanisławę, Mariannę, Mariana i Rozalię, of. Halina Wasilewska 
 2. + Halinę Radzikowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Hannę-Marię i Tadeusza Łęczyckich, of. Rodzina 
 3. + Józefa, Anielę, Klemensa, Piotra zm. z Rodzin Izdebskich, Łu-

gowskich i Krasuskich, of. Jadwiga Izdebska 
17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013  (Nowe Siedlce) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 4. + Zygmunta i Leszka zm. z Rodziny Gumińskich oraz Stanisława 

Gołębiowskiego, of. Danuta Gumińska 
 5. + Kazimierza Skomoruchę (w 2 r.), of. Syn 
 6. + Danutę Gadomską (w 30 dzień), of. Rodzina  
 7. + Bogumiła (w 10 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka 

Nieszpory za Zmarłych 
Wtorek – 27 listopada 2012  r. 

Czyt.: Ap 14,14-20; Ps 96,10-13; Ap 2,10c; Łk 21,5-11 

6.30 1. + Zuzannę (w 27 r.) i Stanisława zm. z Rodziny Borutów, of. Kry-
styna i Szczepan Borutowie  

 2. + Aleksandrę (w 19 r.) oraz jej Rodziców Łucję i Franciszka, of. 
Irena Olczak 

 3. Dziękczynna w 11 r. urodzin Marysi Łuciów, z prośbą o zdrowie, 
świętość, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę 
Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice  

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Kingę Woźnica (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 7 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
na dalsze lata życia, of. Babcia 

17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Chrobrego, n-ry nieparzyste) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Franciszka (w 30 r.) i Jadwigę, zm. z Rodzin Księżopolskich i 

Sobotków, of. Elżbieta Dębska 
 5. + Włodzimierza (w 7 r.) oraz zm. z Rodzin Ciozdów i Kozaków, 

of. Krystyna Ciozda 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Dominiki i w 13 r. urodzin Michała, z 

prośbą o wiarę, Boże błog., dary Ducha Świętego, mądrość w wy-
borach życiowych i nieustającą opiekę Maryi, of. Teresa Niedziółka 

Nieszpory za Zmarłych 
Środa – 28 listopada 2012  r. 

Czyt.: Ap 15,1-4; Ps 98,1-3ab.7-9; Ap 2,10c; Łk 21,12-19 

6.30 1. + Piotra Szkielonek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + James  Wieczorek, of. Anthony Lupkowski z USA 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Syna Grzegorza, Męża Szczepana, Rodziców i Dziadków z 

obu stron Rodziny oraz Stanisławę Wierzbicką, of. Teresa Pszkit 
 3. + Zdzisława (z racji imienin) zm. z Rodzin Stańczuków i Lewic-

kich, of. Barbara Stańczuk 
 4. + Jadwige Stępień (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Chrobrego, numery parzyste) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Mieczysława (w 6 r.), of. Dzieci 
 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla: o potrzeb-

ne łaski dla Małżeństw i Rodzin 
Nieszpory za Zmarłych i modlitwy ku czci Św. Joanny oraz ucałowanie relikwii 

Czwartek – 29 listopada 2012 r. 
Czyt.: Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Ps 100,1-5; Łk 21,28; Łk 21,20-28 

6.30 1. + Mirosława Pasika, of. Rodzina Jezierskich 
 2. + Melaine Makowiec, of. Anthony Lupkowski z USA 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Kazimierza i jego Rodziców Marię i Wacława, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Antosia, z prośbą o łaskę zdrowia i 

Bożego błogosławieństwa, of. Rodzice 
17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Sokołowska, Batorego, No-

wy Świat  i Żytnia) 

18.00 1. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 4. + Ryszarda Sztompka (w 3 r.), of. Żona 
 5. + Elżbietę Roguską (w 4 r.) oraz zm. Rodziców, of. Siostra 
 6. + Sabinę (w 20 r.), Stanisława, Jana, Mariannę i Tadeusza, of. 

Elżbieta Dropio 
Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Wieczór Chwały (Wspólnoty Jednego Ducha), spotkanie Zespołu Li-
turgicznego oraz Synodalna Celebracja Słowa Bożego 

Piątek – 30 listopada 2012  r. Święto Św. Andrzeja Apostoła 
Czyt.: Iz 49,1-6 (Rz 10,9-18); Ps 19,2-5ab; Mt 4,19; Mt 4,18-22 

6.30 1. + Andrzeja Świątkowskiego i Andrzeja Ficka, of. Danuta Doroszenko 
 2. + Bolesława, Józefę, Mariannę, Alojzego, Czesława i Franciszka, 

zm. z Rodziny Mamcarzów, of. Krystyna Mamcarz 
 3. Dziękczynna z racji imienin Syna Andrzeja, z prośbą o Dary Du-

cha Świętego oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Rodzina 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Jerzego Sadokierskie-

go, of. Żona z Dziećmi 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.15 Zakończenie Modlitw Wypominkowych 2012/2013 (ul. Mieszka I) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Zm. polecanych w 
wypominkach 2012/2013 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Andrzeja Kowalika, of. 
Mirosława Kowalik 

 3. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Sławomira Thela, of. 
Rodzina 

 4. + Mariannę, Zenona i Wacławę Kowalczyków, of. Rodzina 
 5. + Roberta Pazdykę (w 1 r.), of. Rodzina  
 6. + Marka Iwanowskiego (w 30 dzień), of. Rodzina 

Zakończenie Nieszpór za Zmarłych 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 1 grudnia 2012  r. Dzień modlitw za 
chorych na AIDS; Czyt.: Ap 22,1-7; Ps 95,1-7; Łk 21,36; Łk 21,34-36 

6.30 1. + Tomasz (w r.), Eugeniusza, Stefana i Krystynę Kowalczyków 
oraz Jana i Leokadię Kotkiewiczów, of. Helena Kowalczyk  

 2. + Wiesława Zarzyckiego (w 6 miesiąc), of. Żona 
7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Janinę Sikorską, of. Teresa 

Sikorska 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + ks. Prałata Leona Balic-

kiego, of. Parafianie 
 3. + Reginę, Stanisława, Józefa, Mariannę, Stanisława i Mieczysła-

wa, of. Jadwiga Izdebska 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama 
 5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Ma-

ryi za grzechy zniewolenia nałogami. 
Nabożeństwo I-Sobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 
i modlitwa różańcowa Krucjaty wyzwolenia człowieka 

10.00 Próba Zespołu Światełko 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 

 1. + Mariana i Pawła Soszyńskich, of. Rodzina 
 2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Bezimienna 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Adasia, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Św. Józefa w całym życiu dla niego i jego rodzi-
ców, of. Dziadkowie 

Nabożeństwo I-Sobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 
19.00 Katecheza Synodalna i próba Scholi Gregoriańskiej 

I NIEDZIELA ADWENTU – 2 grudnia 2012  r. Pierwsza Niedzie-
la Miesiąca. Wspomnienie Bł. Rafała Chylińskiego, Kapłana; Czyt.: Jr 

33,14-16; Ps 25(24) 4bc-5ab, 8-9, 10 i 14; 1Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28,34-36 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
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7.00 1. Gregorianka + Janinę Sikorską. of. Teresa Sikorska 

 2. + Bolesława, Bronisławę i Grzegorza Komarów, of. Kazimiera 
Komar 

8.30 1. + Jerzego (w 20 r.), Waldemara, Mariannę i Mariana, of. Elżbieta 
Prachnio 

 2. + Hannę (w 12 r.), Zuzannę, Krzysztofa i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Rodzina Kowalczyków 

9.30 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (Wioski) 

10.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. + Andrzeja Tarkowskiego (w 20 r.), of. Rodzina 
 3. + Zdzisława Zarębę, of. Córka 

11.30 1. + Józefa Czapskiego (w 7 r.), Antoniego (w 2 r.), Henryka (w 28 
r.) Toczyskich oraz zm. z Rodzin Czapskich, Wojewódzkich i Czar-
nockich, of. Barbara Czapska z Dziećmi 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Konrada Lechickiego, z prośbą o 
potrzebne łaski dla niego oraz dla jego Rodziców Bożeny i Włodzi-
mierza w 19 r. ślubu, of. Rodzina 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Po-

święcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu, za odmówienie którego możemy 
dziś uzyskać odpust zupełny. 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr,  

16.30 1. + Dominika (w 62 r.) i Czesławę Dziewiszków oraz Mariusza Ka-
nię, of. Mirosława Miłobędzka 

17.30 I Katecheza Chrzcielna (uwaga: w styczniu katechez nie będzie) 

18.00 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Eweliny i Michała, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małżonków oraz dla ich 
Syna Aleksandra, of. Małżonkowie. 

 2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Jadwigi i Jerzego, z prośbą o potrzeb-
ne łaski w dalszym życiu, of. Małżonkowie 

Nieszpory za Zmarłych i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

List Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego 
o zespołach śpiewaczych, chórach i scholach na dzień św. 
Cecylii, patronki muzyki kościelnej (ciąg dalszy z ubiegłej niedzieli). 

II. Zadania Duszpasterzy 
6. Nie sposób tutaj wyliczyć wszystkich argumentów, wskazujących na ko-
nieczność zainteresowania się działaniem liturgicznych zespołów śpiewaczych 
w naszych wspólnotach kościelnych. Zresztą uważna lektura dokumentów Ko-
ścioła jest i ma być, szczególnie dla osób duchownych, wystarczającą argu-
mentacją do podjęcia nie tylko refleksji, ale także konkretnych działań. Prze-
żywanie Drugiego Synodu Diecezjalnego jest sposobnością do tego, aby stwo-
rzyć możliwości dla powstawania i rozwoju schól i chórów we wszystkich para-
fiach naszej diecezji. Działania te będą opierały się na dwóch zasadniczych fi-
larach: troski i opieki duszpasterskiej nad tymi zespołami oraz kształtowania 
ich poziomu artystycznego. 
     Opieka duszpasterska powierzona jest pracującym w parafiach duchow-
nym, stąd powinni oni dążyć do tworzenia atmosfery przychylnej powstawaniu i 
rozwojowi chórów i schól. Obowiązkiem przełożonych wszystkich wspólnot 
duszpasterskich ma być najpierw zachęcanie wiernych do włączania się w 
taką formę angażowania się w życia Kościoła, a następnie stwarzanie odpo-
wiednich warunków. Sposobnością do tego, by zachęcić do udziału w scholii 
czy chórze może być nie tylko wizyta duszpasterska czy ogłoszenia parafialne, 
ale także czas przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentów, szcze-
gólnie sakramentu bierzmowania, który darami Ducha Świętego usprawnia do 
pełnego zaangażowania się w życie Kościoła. W sposób szczególny należy 
zachęcać młodzież, aby rozwijając się duchowo i artystycznie w zespołach 
śpiewaczych kontynuowała tradycje muzyki sakralnej. 
     Każdy chór czy schola muszą być otoczone troską i traktowane jako para-
fialna grupa duszpasterska, stąd potrzebne jest delegowanie do szczególnej 
opieki nad zespołem któregoś z kapłanów, tak aby uczył on śpiewaków wspól-
nej modlitwy, wygłaszał konferencje formacyjne, a szczególnie przygotowywał 
ich duchowo do przeżywania ważniejszych uroczystości i świąt. Zadaniem 
duszpasterza zespołu jest formowanie poszczególnych członków grupy, z 
uwzględnieniem jej specyfiki, do głębszego rozumienia misteriów Chrystusa i 
Kościoła. Bez tego bowiem nawet najpiękniejszy śpiew nie jest w stanie speł-
nić wymagań stawianych muzyce kościelnej: „muzyka kościelna będzie tym 
świętsza, im ściślej zwiąże się z czynnością liturgiczną, już to serdeczniej wy-
rażając modlitwę, już też przyczyniając się do jednomyślności, już wreszcie 
nadając uroczysty charakter obrzędom świętym” (KL 112). Niech duszpasterze 
towarzyszą zespołowi podczas inicjatyw służących budowania wspólnoty wie-

rzących, nie stronią także od przebywania ze śpiewakami, szczególnie w waż-
nych dla ich życia wydarzeniach. 
7. Duszpasterze są odpowiedzialni za kształt sprawowania liturgii, w tym także 
za kształt śpiewu sakralnego. Powinni więc żywo interesować się tym, jakie 
propozycje repertuarowe przygotowuje zespół na konkretne obchody litur-
giczne. Jak inne części świętych obrzędów, tak i dobór śpiewów powinien być 
przygotowywany podczas spotkań kręgu liturgicznego. Nie do zaakceptowania 
jest pozostawienie dyrygentów samym sobie, bez żadnej pomocy duszpaste-
rza, by wybierali utwory do liturgii tylko na podstawie ogólnej wiedzy fachowej. 
Liturgia bowiem stanowi organiczną całość, w której śpiewy powinny być 
zharmonizowane z jej treścią, śpiewacy zaś winni świadomie uczestniczyć w 
całej liturgii, a nie tylko odegrać rolę artystów. W przypadku, gdy we Mszy św. 
uczestniczy chór, który nie jest zespołem liturgicznym, duszpasterz powinien 
wcześniej upewnić się czy przygotowany repertuar jest zgodny z wymaganiami 
stawianymi muzyce sakralnej, a także przynajmniej przed liturgią przygotować 
duchowo członków zespołu do sprawowania funkcji muzycznych w zgroma-
dzeniu wiernych. 
8. Rolą duszpasterzy zarządzających dobrami wspólnoty wiernych jest też za-
pewnienie materialnych warunków do systematycznej pracy chóru czy scholi. 
Obejmują one miejsce odbywania prób, stroje chóralne, sprawny instrument 
potrzebny do pracy z zespołem. Trzeba uwzględnić także środki finansowe, 
między innymi na przygotowanie materiału nutowego i innych pomocy, jako 
elementów koniecznych dla poprawnego funkcjonowania chóru czy scholi. 
Duszpasterze powinni też wyjaśniać członkom rad parafialnych, że zespoły 
śpiewacze są grupami wymagającymi zwykle większych nakładów niż inne 
grupy duszpasterskie. Wysiłek dyrygenta i śpiewaków, związany z przygoto-
waniem śpiewów do liturgii, w wielu przypadkach przerasta bowiem stopień 
zaangażowania innych wiernych w życie parafii. Chociaż powstające zespoły 
mogą przez jakiś czas działać w „warunkach przejściowych”, to brak odpo-
wiedniej bazy może skutkować zniechęceniem śpiewaków do wytężonej pracy, 
a na dłuższą metę prowadzi do upadku chóru czy scholi. 

 
9. Drugim istotnym elementem działań prowadzących do rozwoju zespołów 
śpiewaczych w naszej diecezji ma być troska o poziom artystyczny tych ze-
społów. Owej troski domaga się nie tyle aspekt estetyczny czy kulturotwórczy, 
ile sama natura liturgii, a co za tym idzie, śpiewu kościelnego. Liturgia w swoim 
ziemskim wymiarze jest zapowiedzią piękna i harmonii liturgii niebieskiej. Stąd 
powszechne powinno być dążenie wszystkich do tego, aby święte obrzędy 
sprawowane były w piękny sposób, to znaczy pozbawiony niedoskonałości, 
wynikających z jakiegokolwiek zaniedbania. „Piękno liturgii jest częścią tej ta-
jemnicy; ona jest najwyższym wyrazem chwały Bożej i stanowi w pewnym 
sensie otwarcie się nieba ku ziemi. Pamiątka odkupieńczej ofiary niesie w so-
bie ślady tego piękna Jezusa, o którym Piotr, Jakub i Jan dali świadectwo, gdy 
Mistrz w drodze do Jerozolimy zechciał przemienić się wobec nich (por. Mk 
9,2). Piękno nie jest więc jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii; ono jest jej 
elementem konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego Obja-
wienia. Wszystko to winno sprawić, byśmy byli świadomi, jaką należy zacho-
wać uwagę, by liturgia jaśniała zgodnie z jej właściwą naturą” (Sacramentum 
caritatis, 35). 
     Jednym z przymiotów muzyki sakralnej jest jej doskonałość. Pius X w Motu 
Proprio Tra le sollecitudini zaznaczył, że muzyka kościelna powinna „[...] być 
prawdziwą sztuką, bo inaczej nie pozostawi w duszy słuchacza tego wrażenia, 
jakie Kościół, wprowadzając sztukę muzyczną do liturgii, zamierza” (p. 2). Owa 
doskonałość, jednoznaczna z prawdziwością muzyki jako sztuki sakralnej, bie-
rze się z wewnętrznej konieczności ogłaszania dzieł Boga, który jest źródłem 
wszelkiej doskonałości. To ogłaszanie ma przybierać w muzyce formę piękna i 
harmonii, gdyż pociągają one człowieka do wejścia w kontakt z Tym, który sam 
jest Pięknem. Nie do pomyślenia jest fakt, że któraś z form przekazu liturgicz-
nego, w tym śpiew chóru czy scholi, „odstrasza wiernych” od zanurzenia się w 
przekaz świętych obrzędów czy dekoncentruje podczas kontemplacji dzieł 
Stwórcy. Byłoby to całkowitym zaprzeczeniem „chwały Bożej i uświęcenia 
wiernych” w formie sprawowania obrzędów. 

Ciąg dalszy będzie w następnych numerach Opiekuna 
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 47 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Polscy biskupi o intronizacji Jezusa Chrystusa na 
Króla Polski. Na czym polega prawdziwe panowa-
nie Chrystusa? O tym w dziale „Temat tygodnia”; 
Czym dusza mężczyzny różnie się od duszy ko-
biety? Jak pokonać różnice i konflikty? Jak skutecz-
nie komunikować się na linii kobieta-mężczyzna? 
O tym w wywiadzie z psychologiem w dziale „Publi-
cystyka”; 
Jak wygląda życie z dzieckiem, które ma zespół 
Downa? O miłości i radości, którą wnoszą te dzieci 
w życie swoich rodziców w artykule „Chromosom 
miłości”; 
W comiesięcznym cyklu dla Kół Żywego Różań-
ca m.in. katecheza o nocy wiary Maryi, współcier-
piącej z Jezusem; 
O skutecznej formie walki z niemoralnymi i po-
niżającymi ludzką godność reklamami oraz obec-
nością pornografii w przestrzeni publicznej w roz-
mowie „Echa”.                 Zapraszamy do lektury! 

PRACA SYNODALNA 
     Dziś rozpoczynamy Tydzień Synodalny. Na 
Niedzielną Eucharystię Synodalną zapraszamy 
dziś (25.11) na godzinę 18.00. Zespół Synodalny 
zachęca wszystkich Parafian do udziału w niej. 
Duży plakat zamieszczony w kościele przy ołtarzu 
przypomina nam o celebracji i przesłaniu Synodu. 
     W czwartek (29.11) po Mszy Św. wieczorowej i 
Nieszporach za Zmarłych będzie uroczysta Celeb-
racja Słowa Bożego. Sekretariat Synodu przesłał 
nam już materiały, które pomogą w spotkaniu ze 
Słowem. Do udziału w celebracji zachęcamy wszy-
stkich parafian. 
     Natomiast w sobotę (1.12) po Mszy Św. o 
godz. 18.00 będzie Katecheza Synodalna, skie-
rowana również do wszystkich chętnych. 
     Organizując bieżący Tydzień Synodalny wra-
camy myślą do I Synodu Diecezji Siedleckiej czyli 
Podlaskiej z 1923 roku. Powodem jego zwołania 
był brak całościowego uregulowania życia diecezji 
i dostosowania go „do norm Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego oraz potrzeb i warunków życia religij-
nego diecezji”. Ks. Biskup Przeździecki tak pisał w 
dekrecie zwołania synodu, mówiącym o jego po-
trzebie i zadaniach: „Pięć lat dobiega od chwili 
wznowienia diecezji Podlaskiej. Przy Bożej 
pomocy powstało seminarium diecezjalne…, 
cała diecezja kanoniczna zwizytowana; liczba 
dekanatów podwojona, 66 parafii na nowo 
erygowanych…  najpotrzebniejsze zarządzenia 
oparte na prawie kanonicznym i zastosowane 
do potrzeb diecezji, wydane… . Wspólny jed-
nak nasz trud… w organizowaniu diecezji, bu-
rzonej przez pół wieku przez rząd rosyjski, nie 
skończony, i owszem, przyznać trzeba, jesteśmy 
zaledwie na progu tej pracy. Poznanie potrzeb 
religijnych ludności…, jej ducha, zwyczajów, 
stron dodatnich i ujemnych, wniknięcie i zapo-
znanie się z pracą Waszą… pozwala ten próg 
przekroczyć i zabrać się wspólnymi siłami do 
tem lepszego i głębszego urządzenia życia reli-
gijnego… . Doszliśmy do wniosku, że nadszedł 
czas uroczystego wprowadzenia do diecezji 
Podlaskiej… Kodeksu Prawa Kanonicznego, 
wraz z dostosowaniem do potrzeb i warunków 
naszego życia religijnego tego, co Kodeks po-
zostawia określeniu przez ordynariuszy i dania 
Wam do ręki, Czcigodni Bracia, możliwie peł-
nego zbioru praw, instrukcji i wskazówek, na 
których powinny się oprzeć i nasze życie reli-

gijne w diecezji i praca kapłańska…”. 
     Z przytoczonych fragmentów dekretu Ks. Bis-
kupa H. Przeździeckiego wynika, że głównym ce-
lem Synodu Podlaskiego było wydanie ustaw die-
cezjalnych. Nie chodziło tylko o nowe ustawy, lecz 
o uporządkowanie przepisów dotychczas wyda-
nych, krytyczne przejrzenie zwyczajów istnieją-
cych w diecezji, tak by stworzyć całościowy zbiór 
prawa diecezjalnego. Przy tak sformułowanych 
celach synodu, koniecznym było zakreślenie pew-
nych granic, tak by synod stał się w ogóle możli-
wy. Ks. Biskup Przeździecki wskazał, że „należy 
się ograniczyć do spraw najważniejszych, obej-
mujących jednak całokształt życia religijnego, 
a za najważniejsze uznać należy te, z których 
biskup, co pięć lat, ma dawać sprawozdanie 
Stolicy Apostolskiej”. Następne zaś synody bę-
dą ulepszały i rozszerzały pracę pierwszego na-
szego synodu”. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

 

WYZWOLENIE 
W dniu 01.12 br. przypada  pier-
wsza sobota miesiąca. Po Mszy 
św. o godz. 7.00 i Nabożeństwie 
Pierwszosobotnim Diakonia Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka za- 

prasza do wspólnej modlitwy różańcowej w inten-
cji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, al-
koholizmu, hazardu i innych. Wszystkich, którym 
leży na sercu trzeźwość, dobro naszego narodu 
i naszych rodzin zapraszamy na tę modlitwę, ufa-
jąc że nasze prośby za wstawiennictwem Niepo-
kalanej zostaną wysłuchane i spełnione. 

Diakonia KWC 

WIECZÓR  CHWAŁY. Jak dobrze, że za kilka 
dni (czwartek 29 listopada) znów spotkamy się na 
modlitwie uwielbieniowej w Sali KLO przy ul. So-
kołowskiej 124 o godz.19.00. Na tej uczcie du-
chowej, którą przygotował nasz Pan, Jezus Chry-
stus, nie powinno zabraknąć nikogo, kto pragnie 
miłości, bliskości i  wytchnienia w Jego Boskich 
ramionach.    Wspólnota Jednego Ducha 

KOLO MISYJNE DZIECI. W przyszłą niedzie-
lę (2.XII) po Mszy Świętej o 11.30 odbędzie się 
zebranie rodziców dzieci należących do Koła Mi-
syjnego. Spotkanie będzie dotyczyło wyjazdu 
dzieci podczas ferii na zimowisko w góry. 

S. Anuncjata 

ORGANISTA. Serdecznie zapraszamy do chó-
ru parafialnego młodzież, studentów i osoby doro-
słe, które chcą swoim śpiewem ubogacać liturgię 
w naszym kościele i rozwijać swoje zdolności mu-
zyczne. Zaangażowanie się w śpiew podczas litur-
gii jest jednym z wyrazów troski o naszą wspólno-
tę parafialną. Do śpiewania w chórze nie jest ko-
nieczna znajomość nut, ale zdolności muzyczne 
i chęć chwalenia Pana Boga przez śpiew. Prosimy 
rodziców, którzy widzą, że ich dzieci w wieku od 
gimnazjalnego wzwyż mogłyby wspomóc nasz 
chór parafialny, aby zachęcili je i umożliwili mło-
dym włączenie się w tak ważną dla naszej parafii 
grupę. Po każdej Mszy Św. w zakrystii można 
uzyskać odpowiednie informacje dotyczące zes-
połu. Wszystkich parafian prosimy także o modlit-
wę w intencji dalszego rozwoju naszego chóru „Li-
lia”. 

DO CHORYCH. Do chorych udamy się w Pier-
wszy Piątek miesiąca grudnia – 7.XII, w czasie 
trwania Rekolekcji Adwentowych. Jak zwykle pro-
simy o aktualizację listy chorych. 

 

JAKI OJCIEC, TAKI SYN 

 
DOWÓD RZECZOWY. W sklepie myśliwskim sprze-
dawca pyta żonę myśliwego:  
- Po co pani śrut? Przecież pani nie poluje, tylko 
mąż?  
- Wepchnę go do cielęciny, a jak jeszcze posypię ją 
przyprawą do dziczyzny, to goście uwierzą, że mój 
maż w końcu coś upolował! 
WIE LEPIEJ. Przychodzi młody mężczyzna do anty-
kwariatu i pyta, czy przyjmą do sprzedaży 40 tomów 
„Encyklopedii Britannica”. Antykwariusz daje wyraz 
zdziwieniu, że ktoś chce się pozbyć encyklopedii 
uchodzącej za najdokładniejszą na świecie. Młody 
człowiek wyjaśnia: 
- Nie będzie mi już potrzebna. Właśnie ożeniłem się, 
a moja żona wszystko wie lepiej. 
DUŻE LITERY. Na lekcji polskiego pani pyta Jasia:  
 - Jasiu powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 
     Na to Jasio: 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 
PRZYKAZANIA. Ksiądz pyta Jasia: 
- Jasiu, co się stanie jeśli naruszysz jedno z przyka-
zań? 
- Zostanie jeszcze 9, proszę księdza. 
ZAPOMNIAŁ. Jest piękny letni dzień. Rolnik z sy-
nem, który przyjechał z miasta ruszyli kombajnem na 
pole. Syn pyta ojca: 
- Gdzie będziemy kosili zboże. 
     Rolnik rozgląda się i mówi do syna: 
- Wiesz synku, chyba jednak wiosną zapomniałem 
zasiać! 
NA CZYJ KOSZT? W każdą niedzielę mężczyzna 
pod blokiem dawał żebrakowi 10 zł i tak to trwało 
kilka miesięcy. W październiku dał mu 5 zł. Zdzi-
wiony żebrak pyta: 
- Dlaczego tylko 5 zł, zawsze było 10 zł? 
- No wiesz, posłałem syna na studia. 
- Ok, tylko dlaczego na mój koszt? 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

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. Tomasz 

Muszyński, ks. Piotr Witkowicz, 
p. Leszek Popek, sM Amabilis, 
sM Agnieszka i sM Anuncjata 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
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