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W TYM NUMERZE: 
1. Myśl tygodnia 
2. Caritas i adwentowy dar 
3. Kalendarz nowego tygodnia 
4. Opłatek i Wigilia 
5. Dzieło pomocy 
6. Co piszą w „Echu” 
7. Nowa Róża 
8. W Parafii i w Diecezji 
9. Trzeźwa Polska 
10. Łamigłówka 
11. Dobry humor 
12. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 

 
     W dzisiejsze Ewangelii Chrys-
tus nas przestrzega: „Będą znaki 
na słońcu, księżycu i gwiazdach, a 
na ziemi trwoga narodów bezrad-
nych wobec szumu morza i jego 
nawałnicy” (Łk 21,25-28.34-36). 
   W kontekście napawających 
trwogą zapowiedzi końca świata 
pojawia się wezwanie, by „nabrać 
ducha i podnieść głowę”. Nie ma 
w tym cienia żartu czy ironii. We-
zwanie to wpisuje się w przesłanie 
Dobrej Nowiny, która w słabości 
odnajduje moc, w ciemności świa-
tło, a w śmierci życie. Zawsze bę-
dzie nas dziwić, że właśnie w naj-
trudniejszych chwilach życia Bóg 
najpełniej objawia swą tajemnicę. 
Ale też to przedziwne działanie 
Boga pozwala nam spojrzeć z od-
wagą na wszelkie doświadczenia 
życiowe. Zawsze możemy zacho-
wać nadzieję, że to, co trudne, 
kryje w sobie obietnicę Bożego 
miłosierdzia. 

 

 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
6-9 GRUDNIA 2011 r. 

W SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W SIEDLCACH, 
którym przewodniczy Ks. Marcin Gochnio 

I DZIEŃ REKOLEKCJI. Pierwszy Czwartek 

Miesiąca - 6 grudnia 2012; Wspomnienie św. Mikołaja, Biskupa. 
6.20 - Spowiedź rekolekcyjna. 

6.30 - Hymn do Ducha Św., powitanie Rekolekcjonisty, 
uroczysta Inauguracja Rekolekcji. (Roraty) Msza Św. z na-
uką rekolekcyjną.                   8.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
8.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

9.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną i udziałem Zespołu 
Caritas i Wolontariuszy Grup Wzajemnej Pomocy. 
10.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 10.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

11.00 - Rekolekcyjna Msza Św. z nauką i udziałem Rady 
Duszpasterskiej i Koła Misyjnego Dorosłych. 
16.30 - Spowiedź dzieci. 
16.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

17.00 - Msza Św. szkolna z nauką dla dzieci. Liturgię 
przygotowuje Dziecięce Koło Misyjne. 
18.00 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ró-
żaniec pod przewodnictwem K.Ż.R.  18.30 - Spowiedź młodzieży. 
18.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

19.00 - Rekolekcyjna Msza Św. z nauką dla młodzieży. 
Liturgię przygotowuje Zespół Liturgiczny.  

II DZIEŃ REKOLEKCJI, Pierwszy Piątek 
Miesiąca - 7 grudnia, Wspomnienie św. Ambrożego, Biskupa 

i Doktora Kościoła, Parafialny Dzień Chorego. 
6.20 - Spowiedź rekolekcyjna. 

6.30 - (Roraty) Eucharystia z nauką rekolekcyjną. 
8.30 - Rozesłanie Kapłanów do Chorych. 
8.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
8.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

9.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną. Liturgię przygo-
towują Koła Żywego Różańca, Różańca Nieustającego, „Róż 
modlitewnych Rodzice-Dzieci”.  10.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
10.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

11.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla Chorych, 
którzy mogą być w kościele. Błogosławieństwo chorych.  
16.30 - Spowiedź dzieci.    16.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

17.00 - Msza Św. szkolna z nauką dla dzieci. Liturgię 
przygotowuje Dziecięca Grupa Oazowa. 
18.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Różaniec pod 

przewodnictwem K.Ż.R.               18.30 – Spowiedź rekolekcyjna. 
18.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

19.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży. 
Liturgię przygotowuje Służba Liturgiczna i młodzież z Ruchu 
Światło-Życie. 

III DZIEŃ REKOLEKCJI, Sobota 8 grudnia br. 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
Święto patronalne dziewcząt. Odpust w Katedrze. 

6.20 - Spowiedź rekolekcyjna. 
6.30 - (Roraty) Msza Św. z nauką rekolekcyjną. 
8.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
8.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

9.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną, z udziałem Wspól-
not Modlitewnych Apostolatu Złotej Róży i Margaretki oraz 
Rodziców i Rodzin kapłanów i sióstr zakonnych. 
10.30 - Spowiedź rekolekcyjna. 
10.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

11.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną i udziałem grup 
parafialnych: Domowego Kościoła, Dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego i Szkoły Rodzenia. 
16.30 - Spowiedź dzieci. 
16.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

17.00 - Msza Św. szkolna z nauką dla dzieci. Liturgię 
przygotowuje Zespół „Światełko”. 
18.00 - Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. 
18.30 - Spowiedź młodzieży. 18.45 - Przygotowanie do Eucharystii. 

19.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną i udziałem młodzie-
ży oraz świeckich Pracowników Parafii, Świetlicy i grup AA. 

DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REKOLEKCJI, 
II Niedziela Adwentu 9 grudnia 2011 r. Wspomnienie Św. 

Juana Cauhtlatoatzin, Patrona Meksyku. Dzień wdzięczności 
Rekolekcjoniście i Spowiednikom. 

6.40 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 

7.00 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną. 
8.30 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną. 
10.00 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną. 
11.30 - Niedzielna Eucharystia „Rodzinna” z nauką reko-
lekcyjną dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i ich rodziców. 
12.45 - Niedzielna Suma z nauką rekolekcyjną. 
16.30 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną. 
18.00 - Niedzielna Eucharystia z nauką rekolekcyjną. 
     Zakończenie Rekolekcji, błogosławieństwo Rekolekcjonis-
ty połączone z odpustem zupełnym. Dziękczynny hymn: „Cie-
bie Boga wysławiamy”. 
19.00 - Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu (przewo-
dniczy Grupa Modlitewna). 

CARITAS I ADWENTOWY DAR 

 

     Parafialny Zespół Caritas zwraca się 
do wszystkich z prośbą o udział w akcji 
świątecznej „Rodzina-Rodzinie” przez 
przygotowania paczki świątecznej dla pot-
rzebującej Rodziny, bądź złożenie ofiary 
na ten cel. Numerki identyfikacyjne na pa- 

czki będzie można pobrać w zakrystii od 9 grudnia. 
Zachęcamy do udziału w tym dziele chrześcijańskiego 
miłosierdzia. Od przyszłej niedzieli Zespół będzie także 
rozprowadzał karty i gadżety świąteczne oraz świece wigi-
lijne, z których ofiary będą przeznaczone również na po-
wyższy cel. 
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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 – 3 grudnia 2012 r. Wspomnienie Św. Franciszka Ksa-
werego, Kapłana. Dzień modlitw za osoby niepełnosprawne z racji Świato-
wego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: 
ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz; Czyt.: Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Ps 80,4; Mt 8,5-11 

6.30 
Roraty 

1. + Józefa (w 19 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Sabina 
Łukasiuk 

 2. + Joannę Borowską, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 

 2. + Danutę Gadomską, of. Siostry z Koła Żywego Różańca nr 3 
 3. Dziękczynna w intencji Podopiecznych, Sponsorów i Wolontariu-

szy Parafialnego Zespołu Caritas, of. P.Z.C. 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. + Zmarłych polecanych w wypominkach 2012/13 
 4. + Mariana, Eugeniusza, Marka i Józefa, of. p. Wakuła 

Wtorek – 4 grudnia 2012  r. Wspomnienie Św. Jana Damasceńskiego, 
Kapłana i Doktora Kościoła oraz Św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy. 

Czyt.: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24 

6.30 
Roraty 

1. Dziękczynna w 10 r. urodzin Gabriela Kowalika, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 

 2. + Barbarę (z racji imienin), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 

 2. + Barbarę (z racji imienin), of. Mama 
 3. + Franciszka Łęczyckiego (w 32 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Syn 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. + Barbarę Wakuła (z racji imienin), of. Rodzina 
 4. + Barbarę (w dniu imienin), of. Janina Buczyńska 
 5. + Stanisława Protasiuka (w 2 r.) oraz Mariannę Krasuską (w 5 r.) 

of. Żona 
Środa – 5 grudnia 2012  r. Czyt.: Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Mt 15,29-37 

6.30 
Roraty 

1. Dziękczynna w intencji Dobroczyńców ofiar 1% podatku na le-
czenie Syna, of. A. i A. Wójcikowie 

 2. Dziękczynna za dar życia Michaliny, z prośba o potrzebne łaski 
dla niej i dla jej Rodziców, of. Mama Chrzestna 

7.00 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
 2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysławę Skalskich, Woro-

nowiczów, Preckajło, Ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hoffmana, Ge-
nowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 3. + Stefana Alikowskiego (w 5 r.) i zm. Dziadków, of. Dzieci z Rodziną 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Zosi i Stasia, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodziców, of. Dziadkowie 
Nabożeństwo do  Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 6 grudnia 2012 r. 
Wspomnienie Św. Mikołaja, Biskupa Miry (lub Myrry w Turcji); 

Pierwszy dzień rekolekcji. 
Czyt.: Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27; Iz 55,6; Mt 7,21.24-27 

6.15 Spowiedź rekolekcyjna. 

6.30 
Roraty 

Inauguracja Rekolekcji. Śpiew hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź“ 
1.+ Jana i Eleonorę oraz Teściów Stanisławę, Józefa i Mariannę, 
of. Henryk Pyziołek 

 2. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
8.30 Spowiedź rekolekcyjna. 
8.45 Przygotowanie do Eucharystii 

9.00 1. Dziękczynna w intencji Syna Grzegorza, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, dary Ducha Świętego i odnalezienie drogi życiowej, 
of. Mama 

 2. + Leokadię Pałka, of. Pracownicy SPS z ul. Brzeskiej 
10.30 Spowiedź rekolekcyjna. 
10.45 Przygotowanie do Eucharystii 

11.00 1. + Lucjana, Mariannę, Henryka i Jadwigę, of. Stanisława Frelek 
 2. + Cecylie, Zofie i Apolonię, of. Anna Sobczak 

16.30 Spowiedź rekolekcyjna dla dzieci 

16.45 Przygotowanie do Eucharystii 
17.00 Roraty Rekolekcyjne dla dzieci 

1. + Janinę, Franciszka, Zygmunta i Marka, of. Jolanta Pliszka 
 2. + Wiesława Walerczaka (w r.) 
 3. Gregorianka + Halinę Major, of. Dzieci 
 4. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złotej Róży z darem 

modlitwy i postu za kapłanów, of. Apostolat Złotej Róży 
18.00 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 
18.30 Spowiedź rekolekcyjna 
18.45 Przygotowanie do Eucharystii 

19.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. O łaskę powrotu do zdrowia dla Stanisława, of. Rodzina 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 grudnia 2012  r. Wspomnienie Św. 
Ambrożego Biskupa i Doktora Kościoła; Drugi dzień rekolekcji. Parafialny 

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

6.15 Spowiedź rekolekcyjna. 

6.30 Roraty Rekolekcyjne: 
1. + Wiesławę Okuniewską (z okazji imienin), of. Córka 

8.30 Rozesłanie Kapłanów do Chorych 
8.30 Spowiedź rekolekcyjna 
8.45 Przygotowanie do Eucharystii 

9.00 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
10.30 Spowiedź rekolekcyjna. 
10.45 Przygotowanie do Eucharystii 

11.00 1. + Janusza, Wacława i Apolonię, of. Żona 
 2. + Dariusza Wakułę (w 15 r.), Józefa, Zofię i Ferdynanda, of. Ja-

dwiga Wakuła 
16.30 Spowiedź rekolekcyjna dla dzieci 
16.45 Przygotowanie do Eucharystii 

17.00 Roraty Rekolekcyjne dla dzieci 

1. + Stanisławę Olewińską (w 30 dzień) 
 2. + Leszka (w 3 r.) i Wacława, of. Syn 
 3. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 4. + Leokadię i Stanisława, of. Teresa Królikowska 

18.00 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 
18.30 Spowiedź rekolekcyjna 
18.45 Przygotowanie do Eucharystii 

19.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. Dziękczynna w 17 r. urodzin Michała, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Rodzice 
 2. Dziękczynna w 7 r. ślubu Artura i Magdy, z prośbą o potrzebne 

łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. Krystyna Krycka 
Sobota – 8 grudnia 2012  r. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Patronalne Święto młodzieży żeńskiej. Trzeci dzień rekolekcji. 

Czyt.: Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38 
6.15 Spowiedź rekolekcyjna. 

6.30 Roraty Rekolekcyjne: 
1. + Józefa, Antoninę, Halinę i Zofię, of. Marta Starak 

 2. + Konstantego, Sabinę, Michała, Jana i Henryka oraz zm. Dziad-
ków z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 

8.30 Spowiedź rekolekcyjna. 
8.45 Przygotowanie do Eucharystii 

9.00 1. Gregorianka: + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 

10.30 Spowiedź rekolekcyjna. 
10.45 Przygotowanie do Eucharystii 

11.00 1. + Józefa, Kazimierę (w 12 r.) i Andrzeja, of. Krystyna Stańczuk 
 2. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 1 w dniu Patronki Koła, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo Maryi Nie-
pokalanej, zel. Barbara Rytel 

16.30 Spowiedź rekolekcyjna dla dzieci 
16.45 Przygotowanie do Eucharystii 

17.00 Roraty Rekolekcyjne dla dzieci 

1. + Jadwigę i Jana Paczóskich, of. Córka 
 2. + Jana (w 28 r.), Zofię (w 16 r.), Eugenię (w 13 r.), zm. z Rodziny 

Leoniaków, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 

18.30 Spowiedź rekolekcyjna 

18.45 Przygotowanie do Eucharystii 
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19.00 1. + Jana Trętowskiego (w 19 r.), of. Żona i Dzieci 

 2. Msza Św. zarezerwowana przez Teresę Niedziółka 

II NIEDZIELA ADWENTU – 9 grudnia 2012  r. 
Wspomnienie Bł. Rafała Chylińskiego, Kapłana; Dzień zakończenia Re-

kolekcji. Dzień wdzięczności rekolekcjoniście i spowiednikom za przepro-
wadzone rekolekcje. Czyt.: Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina 
 2. + Wiesława (z racji Imienin), of. Żona 
 3. + Jadwigę (w 6 r.) i Mieczysława Burgs oraz Barbarę Morawiec, 

of. Wanda Cieloch 
8.30 1. + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 

 2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci 
 2. Dziękczynna rodzin Charutów i Gołasiów za otrzymane łaski w 

mijającym roku, z prośbą o dary Ducha Świętego dla wnuczek Na-
talki, Ani i Oli, of. Krystyna Charuta 

10.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie 
 2. + Wiesławę (z racji imienin), zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich 

i Zaliwskich, of. Żona 
11.30 1. + Marię Koziestańską (w 4 r.) i zm. bliskich z Rodziny, of. Córka 

z Rodziną 
 2. + Sabinę (w 10 r.), Mariana, Henryka, Wacławę i Dariusza Marci-

niaków, of. Mirosława Kłos 
12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 

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

16.30 1. + Wiesława, Waldemara i Rajmunda (z racji imienin) Kamińskich, 
of. Mama 

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

18.00 1. Dziękczynna z racji imienin S. Emanueli, z prośba o Boże błogos-
ławieństwo, wytrwałość w powołaniu i służbie w Kościele, of. Rodzice 

Zakończenie Rekolekcji. Dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

 

     Już od dziś Wolontariusze odwiedzać będą Rodziny naszej Parafii, 
zanosząc im Opłatek – Zwiastun zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. Do domów zajdą nie w imieniu własnym, ale w imieniu 
Wspólnoty Parafialnej, podkreślając, że opłatek jest pomostem łączą-
cym Rodzinny Dom z wielką Rodziną, jaką jest Parafia. 

OPŁATEK I WIGILIA 

 

     Nieodłącznym elementem 
Wieczerzy Wigilijnej jest dzie-
lenie się opłatkiem. Jest to 
zwyczaj jedyny w swoim ro-
dzaju, nawiązujący do chleba 
eucharystycznego, pod które-
go postacią przebywa Chrys-
tus wśród nas na ziemi, by być 
pokarmem dla wierzących w 
ich ziemskiej drodze do nieba.  

Już pierwsi Chrześcijanie liturgię mszalną określali jako Fractio panis - ła-
manie chleba. Tradycja łamania się opłatkiem jest jej dalekim echem. Św. 
Łukasz pisał w Dziejach Apostolskich, że trwali oni w nauce Apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (Dz 2,42-46). Bliski tej tradycji 
jest wczesnośredniowieczny zwyczaj obdarowywania zgromadzonych w ko-
ściele zwykłym chlebem, zwanym eulogią. Był to chleb błogosławiony w Ko-
ściele Wschodnim w czasie Mszy Św., stanowiący namiastkę Komunii, był 
również spożywany na agapach - ucztach braterskich. Na Zachodzie świę-
cono ten chleb także poza Mszą Św. i podobnie jak na Wschodzie symboli-
zował on zjednoczenie z Braćmi. Eulogią wprowadzona została w IV wieku, 
gdy liczba wiernych gwałtownie rosła, a jednocześnie zaczęła zanikać prak-
tyka przyjmowania Eucharystii przez wszystkich uczestników Mszy Św. W VI 
wieku zwyczaj rozdawania chleba błogosławionego został przeniesiony 
z Konstantynopola do Galii, Italii, Niemiec, ulegając stopniowo różnym zmia-
nom. Chleb ten posyłali sobie nawzajem biskupi, jako znak jedności, a także 
kapłani swym wiernym, często razem z listami zawierającymi życzenia. 
     Nazwa opłatek pochodzi od łacińskiego słowa oblatum (dar ofiarny) i oz-
nacza rodzaj przaśnego chleba pieczonego w formie bardzo cienkich płat-
ków. Używano do ich pieczenia rzadkiego ciasta pszennego niekwaszonego 
i niesolonego. Ciasto takie wylewano na rozgrzane w ogniu płaskie kamienie 
lub metalowe płyty, które po upieczeniu obcinano na kształt koła. W później-
szych wiekach udoskonalono wypiek opłatków, a ten najcieńszy i najdelikat-
niejszy zwany od łacińskiego słowa nebula - mgiełka, był przeznaczony do 

liturgii Mszy świętej. Pierwsi zaczęli wypiekać takie opłatki zakonnicy z be-
nedyktyńskiego opactwa w Cluny w Burgundii. Stam-tąd zwyczaj ten przejęli 
zakonnicy innych zgromadzeń. W jego produkcji posługiwano się pszenną 
mąką, mieloną w specjalnych młynach, z której nie wolno było piec zwykłego 
chleba. Ciasto wylewano na rozgrzane żelazne szczypce z kolistym wgłę-
bieniem, na którym wyryty był krzyż, litery IHS lub insygnia Męki Pańskiej. 
Od XII wieku zaczęto w kołach opłatkowych umieszczać baranka, nazywając 
taki opłatek agnuskiem. W Polsce początkowo wypiekiem opłatków zajmo-
wali się zakonnicy w klasztorach, im tylko była wiadoma receptura wypieku. 
Gdzieś od połowy XV wieku wypiekiem zainteresowali się ludzie świeccy i od 
tego czasu zaczęto używać opłatków do celów pozaliturgicznych. 
     Wiek XVI przyniósł modernizację wypieku opłatków, która polegała na 
zastosowaniu jako formy piekarniczej o kształcie prostokątnym, zaopatrzonej 
w tabliczki z różnymi motywami bożonarodzeniowymi i ornamentami. Nastą-
pił wtedy burzliwy rozwój rodzimego żelazorytnictwa, związanego z produk-
cją form do wypieku opłatków. Opłatki smarowane miodem służyły jako ulu-
bione łakocie dla dzieci. Używano ich też do pieczętowania listów. Dawniej 
formy do wypieku opłatków miała prawie każda większa parafia oraz klasz-
tory, które z opłatkami wysyłali swych braci - kwestarzy zbierających po 
wsiach dary na utrzymanie klasztoru. Pięknie przed laty o opłatku pisał Ka-
jetan Kraszewski „Z opłatkiem” do swego brata Józefa Kraszewskiego, słyn-
nego pisarza przebywającego poza granicami kraju: 
Do siego roku życząc panu bratu 
kiedy w rozłące pędzim dni ostatek 
Choć dziś ten zwyczaj obojętny światu 
Szlę ci opłatek. 

Dla nas on zawsze świętość wyobraża 
Pamiątkę łaski, udzielonej z nieba, 
A oprócz skarbu branego z ołtarza 
Własny kęs chleba (...) 

Ojców to naszych obyczaj prastary 
Rodzinnej niwy maluje dostatek, 
Symbol braterstwa, miłości i wiary 
Święty opłatek (...) 

     Pisał o nim poeta Wacław Rolicz-Lieder w wierszu pt. „Do tegoż Stefana 
Georga posyłając opłatek”: 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny. 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

Kiedy ojciec z talerza podnosi chleb biały. 
Zbierając w krąg domowych, na ten rozkaz niemy, 
Wszyscy się podnosimy, i duży, i mały, 
Wszyscy się obręczamy i wszyscy płaczemy. 

Bo w tej patriarchalnej, uroczystej chwili 
Przeróżne wsteczne rzeczy wspominamy sobie, 
Myślimy o tych, którzy niegdyś z nami byli, 
A dzisiaj, jak dzieciństwo nasze, leżą w grobie (...) 
 

 

DZIEŁO POMOCY 

     Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to najs-
tarsza inicjatywa Caritas. Od 1994 roku Cari-
tas rokrocznie, w okresie Adwentu, rozprowa-
dza świece, których obecność na wigilijnym 
stole stała się tradycją w wielu polskich do-
mach. W 2000 roku akcja nabrała charakteru 
ekumenicznego, gdyż do jej organizacji włą-
czył się „Eleos” Kościoła Prawosławnego 
i „Diakonia”  Kościoła  Ewangelicko-Augsburs- 

kiego. Dochód z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przekazywany jest na 
pomoc dla tych, którym już w pierwszym etapie życia przyszło stanąć wobec 
trudnej i bolesnej rzeczywistości - dzieciom cierpiącym z powodu ubóstwa, 
niedożywienia, choroby, przemocy, braku miłości czy bezrobocia rodziców. 
Bieda ogranicza rozwój dziecka i stanowi barierę dla jego przyszłości. 
     Każdego roku ponad 50% pozyskanych funduszy przeznacza się na do-
finansowanie kolonii letnich. W roku 2012 wzięło udział ponad 1350 dzieci 
z naszej diecezji w bezpłatnych koloniach letnich. Uzyskane środki służą 
również finansowaniu działalności pomocowej prowadzonej przez Caritas 
Diecezji Siedleckiej. 10 groszy z każdej świecy Caritas przeznaczane jest na 
pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych krajach świata. Świeca Wigilijnego 
Działa Pomocy Dzieciom jest znakiem, że dzielimy się z tymi, którzy potrze-
bują naszej pomocy. Za okazaną pomoc w promowaniu Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom składam serdeczne Bóg Zapłać.   Ks. Marek Bieńkowski 

Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej 
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 48 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
O wierze, która czasem jest jak jeżdżenie 
taczką po linie – w cyklu adwentowych rozważań 
w dziale „Formacja religijna”; 
Czym różnią się współczesne roraty od tych, 
odprawianych kilkadziesiąt lat temu? Jak rozu-
mieć ich symbolikę? Jednym słowem – wszystko 
o roratach w dziale „Publicystyka”; 
O różnych formach wsparcia osób ubogich 
i potrzebujących przed zbliżającymi się świętami 
Bożego Narodzenia;  
O ostatnich zmianach w prawie, dotyczących 
m.in. urlopów macierzyńskich i polityki prorodzin-
nej – w dziale „Publicystyka”; 
Jak zamienić papier w naszych domach na 
wodę w Afryce? Przepis na tę tajemniczą prze-
mianę znajdziemy w dziale „Formacja religijna”. 
Zapraszamy do lektury! 

     „Całe nasze życie, wszelkie nasze działa-
nia i dążenia, niech będą skierowane jako 
zadośćuczynienie za nas i za naszych niew-
dzięcznych braci.    Św. Ojciec Pio (1887-1968) 

NOWA RÓŻA 

 

   Mają powód do ra-
dości Rodzice, któ-
rzy swoje dzieci po-
wierzyli opiece Św. 
Biskupowi Stanisła-
wowi. Ten wielki Pa- 

tron otoczy je szczególną troską i zadba, aby 
w rozpoczętym Roku Wiary rozpalać w sercach 
miłość do Chrystusa; zagubionych i błądzących 
przyprowadzi do Bożej owczarni i będzie strzegł 
na wszystkich ich drogach. Dziękujemy Ci, Naj-
świętsza Panienko za wielkiego Patrona i za Ro-
dziców, którzy w uroczystość Twego Niepokalane-
go Poczęcia (8 grudnia) rozpoczną modlitwę ró-
żańcową! Niech Bóg będzie uwielbiony w tym 
wielkim dziele! Niech będzie wywyższony i błogo-
sławiony! 
     Przypominam, iż w sobotę 8 grudnia rozpoczy-
namy modlitwę odmówieniem Aktu Zawierzenia 
N.M.P. i Tajemnicą, którą każdy otrzymał. Ponie-
waż niektórzy Rodzice rozpoczęli modlitwę w mo-
mencie zapisania się, więc tą samą Tajemnicą na-
leży modlić się jeszcze przez cały grudzień, dopie-
ro w pierwszą sobotę stycznia, tzn. 5-go przejść 
do kolejnej. I tak przez cały czas przechodzić bę-
dziemy do kolejnej Tajemnicy zawsze w pierwszą 
sobotę każdego miesiąca. Tak zostało przyjęte od 
początku i niech tak pozostanie, aby nie było za-
mieszania. Proszę szanować kartki, aby się nie 
zniszczyły (najlepiej „skserować” sobie więcej lub 
odpowiednio zabezpieczyć). Dobrze też zazna-
czać na nich ołówkiem miesiące, aby się nie po-
gubić. Jeśli pojawi się problem z codziennym od-
mawianiem proszę o tym poinformować. To bar-
dzo ważne, aby cały różaniec był odmawiany co-
dziennie. Życzę wytrwałości w modlitwie i błogos-
ławionych owoców! Szczęść Boże! 

Barbara Popek 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DIAKON. Od dziś praktykę duszpasterską roz-
poczyna w naszej Parafii Diakon Piotr Zasuwik. 
Witamy go serdecznie, jak w rodzinnym domu 
i życzymy owocnej posługi. 

PIERWSZE DNI. Dziś pierwsza niedziela grud-
nia. Z tej racji po sumie będzie adoracja Najświęt-
szego Sakramentu i katecheza dla Kół Żywego 
Różańca. W tym tygodniu wypada także I Czwar-
tek i I Piątek Miesiąca. Dni te zostały ujęte w prog-
ramie rekolekcji. Do chorych udamy się w reko-
lekcyjny Piątek (7.XII). Jak zwykle prosimy o aktu-
alizację listy chorych. 

KOLO MISYJNE DZIECI. Dziś (2.XII) po 
Mszy Św. o 11.30 odbędzie się zebranie rodziców 
dzieci należących do Koła Misyjnego. Spotkanie 
będzie dotyczyło wyjazdu dzieci podczas ferii na 
zimowisko w góry.                           S. Anuncjata 

PRAWNICY. Dziś przy ul. Kościuszki 10, odbę-
dzie się spotkanie Duszpasterstwa Prawników. 
Rozpocznie się ono Mszą Św. o godz. 16.00 w in-
tencji zmarłych prawników. 
 

TRZEŹWA POLSKA 

 
     Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Trzezwa-
Polska.PL” złożył w sekretariacie Marszałka Sej-
mu RP dokumenty rejestrujące inicjatywę ustawo-
dawczą. Jej celem jest zebranie 100 000 podpisów 
popierających projekt ustawy likwidującej handel 
alkoholem na stacjach benzynowych oraz ograni-
czający i porządkujący zasady reklam alkoholu. 
     Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący 
Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konfe-
rencji Episkopatu Polski, popierając powyższą ini-
cjatywę, w specjalnym przesyłaniu napisał m.in.: 
„W Polsce istnieje ok. 200 tysięcy punktów sprze-
daży alkoholu. O każdej porze dnia i nocy, w prak-
tycznie każdym miejscu Polski można nabyć alko-
hol na stacjach paliw. Trudno zrozumieć godzenie 
się na sprzedawanie alkoholu akurat tam, gdzie 
trafiają przede wszystkim kierowcy, jeżeli co 
czwarty wypadek spowodowany jest przez alko-
hol, a policja zatrzymuje rocznie ponad sto tysięcy 
pijanych kierowców. Czymś zupełnie niezrozumia-
łym jest również fakt, że mimo potwierdzonego 
wpływu reklamy na większe spożywanie alkoholu, 
mimo jej wpływu na pozytywne postrzeganie alko-
holu przez ludzi młodych, instytucje państwowe 
godzą się na taki stan rzeczy. Nie można akcepto-
wać powszechnego nawoływania do podejmowa-
nia działań ryzykownych i szkodliwych”. 
     Jako diecezjalny duszpasterz ds. trzeźwości, 
za zgodą Księdza Biskupa, zwracam się z prośbą 
do organizacji i stowarzyszeń oraz wszystkich lu-
dzi dobrej woli o zorganizowanie w parafiach akcji 
zbierania podpisów popierających projekt ustawy 
likwidującej handel alkoholem na stacjach benzy-
nowych oraz ograniczający i porządkujący zasady 
reklam alkoholu. Listy z podpisami osób, które 
udzielą poparcia projektowi ustawy należy przes-
łać na adres: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
TRZEZWAPOLSKA.PL, ul. Kościuszki 8, 36-200 
Tyczyn lub złożyć je w Notariacie Kurii Diecezjal-
nej w Siedlcach, najpóźniej do dnia 12 grudnia 
br. Z wyrazami wdzięczności za włączenie się 
w powyższą akcję i porządkujący zasady reklam 
alkoholu.                           Ks. Jan Babik 

Diecezjalny duszpasterz ds. trzeźwości 
     Listy do złożenia podpisów są na stolikach 
przy wyjściu z naszego kościoła i  w zakrystii. 

 
SALA RANCZO zaprasza na Bal Sylwestrowy. 
Koszt 350,-zł od Pary. Gra Zespół „Replay”. In-
formacje i zapisy pod numerem tel.518-437669 

 

ŁAMIGŁÓWKA 

 

 
GDYBY W NOCY NIE MOŻNA BYŁO JEŚĆ, 

TO W LODÓWKACH NIE BYŁOBY ŚWIATŁA. 

 
MAKABRYCZNY UCZEŃ. Mama pyta synka:  
- Jaka jest ta wasza nowa pani od matematyki?  
- Bardzo fajna! Już drugi raz podczas tej zimy zła-
mała nogę! 
PECHOWIEC. Włamywacz skarży się koledze: 
- Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem się do domu 
prawnika, a on mnie nakrył. Powiedział, żebym zmy-
kał i więcej się nie pokazywał. 
- No to jednak miałeś szczęście! 
- Szczęście? Policzył sobie 300 zł za poradę! 

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 
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30 

 




