Numer 51(648) 16 grudnia 2012 Opłata dowolna

W TYM NUMERZE:
1. Myśl tygodnia
2. Niedziela radości
3. Tuż, tuż przed…
4. Gdzie jeszcze będą rekolekcje?
5. Lepiej o 13.00
6. Opłatki
7. Kalendarz nowego tygodnia
8. Finał akcji „Ołówek”.
9. Jubileusz 10-lecia WJD
10. Jubileusze Małżeńskie
11. Co piszą w „Echu”
12. W Parafii i w Diecezji
13. Dobry humor
14. Redakcyjna stopka

MYŚL TYGODNIA

Usłyszeliśmy dziś mocne słowa
Św. Jana Chrzciciela, który jasno
się określił, jako Poprzednik Zbawiciela Pana, Jezusa Chrystusa,
który miał nadejść i którego oczekiwali nie tylko Prorocy, ale przede
wszystkim jego Rodacy: „Ja was
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów” (Łk 3,10-18).
Uporczywe wołanie Św. Jana
Chrzciciela, obrazy, którymi się
posługuje i radykalizm jego świadectwa mogą stworzyć wrażenie,
że nawrócenie jest czymś trudnym
czy wręcz niewykonalnym. Tymczasem gdy ludzie pytają go, na
czym konkretnie ma polegać przemiana życia, Jan Chrzciciel udziela
prostych odpowiedzi. Jego polecenia są zdroworozsądkowe i nieprzekraczające ludzkich możliwości. Nawrócenie nie jest dokonywaniem rzeczy niemożliwych, lecz
odkrywaniem prostoty codziennego życia z Bogiem.

NIEDZIELA RADOŚCI

„Gaudete” – to łacińska nazwa dzisiejszej, trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa antyfony
rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo
to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości: Radujcie się! Jej przyczyną ma być
odnowienie świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z
nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat koloru różowego (stosuje się je również
w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę laetare).
Papież Paweł VI w 1975 r. w adhortacji apostolskiej
„Gaudete in Domino” (O radości chrześcijańskiej) pisał:
„Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich
Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę”.
Jeszcze bardziej będziemy się radować, gdy odkryjemy
prawdę o tym, że Chrystus wciąż do nas przychodzi. Wtedy przepełni nas radość płynąca ze świadomości, że stoi
On także u podwoi naszego serca i kołacze. Otwórzmy na
oścież drzwi Chrystusowi. Najważniejsze rozgrywa się
przecież w głębinach naszego serca. Może ono stać się
Betlejem, gdzie zamieszka Emmanuel – Bóg z nami.
Znajdźmy dziś - w tę niedzielę - chwilę czasu, by Go
ugościć. Papież Jan XXIII powiedział, że do Nieba nie
wpuszczają ponuraków, tylko ludzi, którzy umieją się cieszyć. Oby nie okazało się, że nie nadajemy się do Nieba,
ponieważ nie umiemy się cieszyć, bo zapomnieliśmy, jak
to się robi. Usłyszmy więc to dzisiejsze wezwanie Kościoła: Bądź radosny! Nie zamykaj się w samotności i smutku.
Jezus jest z Tobą!

TUŻ, TUŻ PRZED…
Adwent w polskiej rzeczywistości
religijnej jest szczególne pięknym okresem liturgicznym. Przemawia za
tym bardzo rozbudowana w naszej
tradycji jego symbolika oraz znaczenie. Liturgia Adwentu trwa cztery tygodnie, a ostatni IV tydzień jest pełnym
napięcia i radości oczekiwaniem na
Narodzenie się Mesjasza. Tęsknota
za Chrystusem wybrzmiewa szczególnie w kościołach, gdzie śpiewa się
pieśni adwentowe lub Nieszpory,
szczególnie w języku łacińskim. Są one echem słów
z Apokalipsy: Marana tha! – Przyjdź, Panie Jezu. Ostatnie
dni przed Bożym Narodzeniem przyozdobione są w liturgii
siedmioma szczególnymi antyfonami. Pierwsze wzmianki
o nich pochodzą mniej więcej z VIII wieku. Nazywa się je
wielkimi antyfonami lub antyfonami „O”, gdyż wszystkie
rozpoczynają się właśnie od tej litery alfabetu. Ich począ-

tek jest wezwaniem skierowanym do Chrystusa z perspektywy starotestamentalnych określeń (O Sapientia! - O Mądrości!; O Adonai! - O Panie!; O Radix Jesse! - O Korzeniu
Jessego!; O Clavis David! - O Kluczu Dawida!; O Oriens! O Wschodzie słońca!; O Rex! - O Królu!; O Emmanuel!).
Ów „zaśpiew” ma w sobie ogromną dynamikę wyrażającą pełne niecierpliwości i radości oczekiwanie na Zbawiciela. W sercu każdej z nich jest błagalne veni - przyjdź.
Antyfony te posiadają jeszcze jedno ukryte znaczenie.
Gdy bowiem czytamy pierwsze łacińskie litery od tyłu, otrzymamy krótkie zdanie: Ero cras - będę jutro.
Z wielką uwagą starajmy się uczestniczyć w liturgii
ostatnich dni przed Bożym Narodzeniem, by niczego nie
przegapić z jej bogactwa.

GDZIE BĘDĄ REKOLEKCJE?

Kto jeszcze nie brał
udziału w Rekolekcjach
Adwentowych, ma szanse nadrobić te zaległości. Rekolekcje będą głoszone jeszcze w trzech
parafiach: 16-18.XII w Parafii Św. Stanisława (ul. Floriańska). 21-23.XII w Parafii Bł.
Męczenników Podlaskich (ul. Daszyńskiego) i w Parafii Miłosierdzia Bożego (ul. S. Faustyny).

LEPIEJ O 13.00

Od dawna przyzwyczailiśmy się do niedzielnego rozkładu Mszy Św., w którym ostatnia południowa Msza Św.
Rozpoczyna się w naszym kościele o godzinie 12.45.
Szybki rozwój motoryzacji sprawia, że powstają nowe trudne problemy, którą dotyczą wjazdu na parking i wyjazdu
z niego podczas przerwy między niedzielnymi Mszami o
godzinie 11.30 i 12.45. Przerwa ta trwa tylko 15 minut i w
praktyce jest za krótka na ewakuację jednych oraz wjazd
następnych uczestników niedzielnego spotkania. Powstała
więc propozycja, aby ostatnią południową Mszę Św. rozpoczynać o kwadrans później, a więc godzinie 13.00.
Praktykę tę (na próbę) zainaugurujemy od pierwszego
dnia Świąt Bożego Narodzenia (od 25 grudnia).

OPŁATKI
Już tylko do kilku uliczek
i bloków nie dotarł opłatek.
Serdeczne dziękujemy Wolontariuszom, którzy spełnili
ten społeczny obowiązek. Zachęcamy do takiej sąsiedzkiej
współpracy wśród tych, do
których opłatek nie dotarł.
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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 – 17 grudnia 2012 r.
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Dzień spowiedzi rekolekcyjnej w Parafii Św. Stanisława w Siedlcach
oraz w Parafii w Opolu k/Siedlec
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr
Czyt.: Rdz 49,2.8-10; Ps 72,1-4.7-8.17; Mt 1,1-17

6.30 1. + Kazimierę, Henryka, Władysława i Stefanię, of. Zofia FrankowRoraty ska

2. + Monikę i Edwarda Posiadałów oraz Jana i Genowefę Klewków,
of. Rodzina

7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina
2. + Franciszka Mikołajczuka (w 28 r.) oraz zm. z Rodziny, of. Syn
3. + Zbigniewa i Artura, of. Małgorzata Maliszewska
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk)
18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie
2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci
3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona
4. + Zbigniewa (w 38 r.), Zdzisława, Józefa, Aleksandra i Janinę, of.
Helena Świniarska
5. + Wacława (w 35 r .), Sewerynę, Jana i Filomenę, of. Tadeusz
Sroka

Wtorek – 18 grudnia 2012 r.
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Dzień spowiedzi rekolekcyjnej w Parafii Św. Stanisława w Siedlcach
Czyt.: Jr 23,5-8; Ps 72,1-2.12-13.18-19; Mt 1,18-24

6.30 1. + Alfredę (w 14 r.), Krystynę i Czesława, of. Rodzina
Roraty 2. + Eugeniusza (w 25 r.) i Janinę oraz zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Dzieci i Wnuki
7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina
2. + Kazimierza, of. Syn
3. + Ryszarda (w 20 r.) i Rodziców, zm. Rodzin Lechów i Stańczuków, of. Amelia Stańczuk
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk)

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie
2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci
3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona
4. + Janinę Szkopek (w 4 r.) i Mariannę Szurowską oraz Rodziców
Bolesławę i Mateusza, of. Sabina Wołosz
5. + Jadwigę (w 8 r.) zm. z Rodzin Łastowieckich, Skolimowskich,
Tomaszewskich i Tarasiuków, of. Stanisław Łastowiecki
Środa – 19 grudnia 2012 r.
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Czyt.: Sdz 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-6.16-17; Łk 1,5-25

6.30 1. + Barbarę i Tadeusza Krasuskich (w r.), of. Córki
Roraty 2. + Dariusza Radomskiego (z racji imienin), of. Danuta Doroszenko

3. + Gabrielę Grzebisz (w 13 r.) i zm. Rodziców, of. Siostra Hanna
7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina
2. + Dariusza (z racji imienin), of. Rodzice
3. + Stefanię (w 33 r.), of. Córka
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk)

18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie
2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci
3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona
4. + Zygmunta i Mariannę, of. Jadwiga Machała
5. + Jadwigę i Hieronima, zm. z Rodzin Lewickich i Montewków, of.
Rodzina
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 20 grudnia 2012 r.
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Czyt.: Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Łk 1,26-38

6.30 1. + Leona, Marka, Józefa i Martę, of. Rodzina
Roraty 2. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina
7.15 1. + Annę Grabelską (w 6 r.), of. Dzieci z Rodzinami
2. + Mariannę i Bolesława, zm. z Rodzin Czerskich i Jasińskich, of.
Rodzina Czerskich

3. + Zofię (w 24 r.) i Józefa oraz ich zm. Rodziców i Rodzeństwo,
of. Siostrzenica

4. + Eugeniusza Frankowskiego (w 10 r.), of. Rodzina
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk)
18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie
2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci
3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona
4. + Wacława Stanisławowskiego oraz Kazimierę i Kazimierza
Troć, of. Rodzina
+ Mieczysława, Eugenię i Zygmunta zm. z Rodzin Protasiuków
i Kłosiów, of. Krystyna Protasiuk
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha
19.90 Spotkanie Zespołu Liturgicznego

Piątek – 21 grudnia 2012 r.
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Wspomnienie Św. Piotra Kanizjusza, Kapłana i Doktora Kościoła
Czyt.: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Ps 33,2-3.11-12.20-21; Łk 1,39-45

6.30 1. Dziękczynna w 60 r. urodzin Stanisławy, z prośbą o dalszą opieRoraty kę Bożą i błogosławieństwo, of. p. Stanisława
7.15 1. Gregorianka + Janinę Sikorską, of. Rodzina
2. Dziękczynna w intencji Adama, z prośbą o łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz opiekę Św. Józefa, of. Rodzina
15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk)
18.00 1. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie
2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci
3. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona

4. + Józefa (w 4 r.), Henryka, Franciszkę i Piotra, zm. z Rodziny
Mularzuków, of. Apolonia Gigoła
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Sobota – 22 grudnia 2012 r.
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia
Czyt.: 1 Sm 1,24-28; 1 Sm 2,1.4-8; Łk 1,46-56

6.30 1. + Aleksandra, Kazimierę, Mariana, Rafała, Czesława, Irenę i JeRoraty rzego, of. Kazimiera Wolgiemut
2. + Iwonę Kowalczyk (w 1 r.), of. Koleżanki z pracy
3. Dziękczynna z racji imienin Wiktorii, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Św. Józefa, of. Rodzina
7.15 1. Gregorianka: + Janinę Sikorską, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci
3. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie
4. + Zygmnunta i Aleksandrę Matyków oraz Mikołaja, Janinę i Krystynę Karwowskich, of. Rodzina
5. Hannę (w 3 r.) i Stefana Wymiatał oraz zm. z obu stron Rodziny,
of. Dzieci

6. + Roberta Soszyńskiego (w 2 r.), of. Rodzina
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej

18.00 1. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona
2. Dziękczynna w intencji uczestników akcji „Ołówek”, z prośbą o
boże błogosławieństwo dla nich oraz potrzebne łaski dla przyjaciół i
dobrodziejów Zgromadzenia Sióstr Orionistek, of. Siostry Orionistki
19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej

IV NIEDZIELA ADWENTU
23 grudnia 2012 r.
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Czwarta i ostatnia Niedziela Adwentu
Czyt.: Mi 5, 1-4a; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 39-45

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Janinę Sikorską, of. Rodzina
2. + Adama Wakułę (z racji imienin), of. Żona i Dzieci
8.30 1. Gregorianka: + Halinę Major, of. Dzieci
2. + Pawła Kalickiego (w 12 r.), of. Żona
10.00 1. Gregorianka: + Romana Norwę, of. Żona
2. + Mariannę Rozbicką w (w 8 r.), of. Teresa Rozbicka

3. + Marka Gawrońskiego (w 15 r.), Bogumiłę i Daniela, of. Rodzina
4. + Zenona Szczuniewskiego, of. Żona

16 GRUDNIA 2012

OPIEKUN Nr 51

11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Karola Hektor, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa
na dalsze lata życia, of. Rodzice
2. Dziękczynna z racji imienin Ewy, z prośbą o wszelkie łaski, Boże
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Mama Aleksandra Radzikowska

3. + Antoninę Kozaczyńską (w r.), of. Dzieci
12.45 1. W intencji Parafian i Gości
2. Gregorianka: + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Parafianie
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz

16.30 1. + Romana Pietraszka (w 25 r.) oraz zm. Rodziców Agnieszkę,
Annę i Aleksandra, of. Córki
17.30 IV Katecheza Chrzcielna (uwaga: w styczniu katechez nie będzie)

18.00 1. + Jadwigę i Józefa Fedorczyków oraz Ilonę Miller-Fedorczyk, of.
Krystyna Fedorczyk
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

FINAŁ AKCJI
W październiku - w ramach Akcji „OŁÓWEK" - odbyła się zbiórka
ołówków i temperówek dla dzieci
objętych pomocą przez Siostry
Orionistki pracujące w Kenii. Docierały one do Siedlec z różnych
stron Polski - aż do końca listopada. Nadsyłane dary były starannie segregowane, paczkowane
i ważone, a każdy ołówek, temperówka czy gumka były przy- jęte z
wielką radością i wdzięcznością wobec Ofiarodawców, nazywanych - za Św. Ks. Alojzym Orione – ludźmi o „sercach bez granic”. W akcję włączyły się zarówno osoby indywidualne, jak i grupy parafialne, placówki kulturalne i oświatowe, świetlice opiekuńczo-wychowawcze, firmy, sklepy, fundacje i stowarzyszenia, a nawet jedno
Wyższe Seminarium Duchowne.
O zainteresowaniu zbiórką świadczy fakt, iż dary i ofiary były przekazywane z takich miejscowości jak: Sieradz, Wołomin, Jaworzno, Warszawa,
Włocławek, Kalisz, Kraków, Sosnowiec, Lubraniec, Wrocław, Legionowo,
Katowice, Stalowa Wola, Ciężkowice, Dąbrowa Górnicza, Banino, Kąkolewnica, Otwock, Gdańsk, Kopytowo, Ryki, Leopoldów, Bydgoszcz, Strzała, Wodzisław Śląski, Konin, Poznań, Nisko, Wodynie, Kujakowice Dolne, Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie, Seroczyn, Kluczbork, Działdowo,
Malbork, Elbląg, Międzyrzec Podlaski, no i oczywiście Siedlce.
Łącznie udało się zebrać 247,4 kg ołówków; 31,3 kg temperówek; 5,8 kg
– gumek; 25,9 kg - zeszytów, bloków, papierów kolorowych; 22,2 kg - innych
przyborów szkolnych i artykułów plastycznych oraz 8,4 kg cukierków. Zdecydowana większość tych darów (ponad 310 kg) została wysłana w dniu 5.
Grudnia 2012 r. do Kenii. Wysyłka tego typu przesyłki nie byłaby możliwa
bez pomocy Bożej Opatrzności. Dziękujemy zatem firmie Ipsen Logistics,
Przyjaciołom ze Stowarzyszeniem POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE
oraz tym wszystkim Osobom, które złożyły dobrowolne ofiary na ten cel, stając się w ten sposób „narzędziami Boskiej Opatrzności”. Ponadto z otrzymanych darów przygotowano paczkę na Ukrainę (ponad 30 kg), którą dzieciom
i młodzieży zza naszej wschodniej granicy przekażą członkowie ZHR.
Nie sposób wyrazić wdzięczności za ogrom dobra, które już stało się
udziałem organizatorów, uczestników zbiórki i tych, o których wiemy, że na
przesyłkę z Polski czekają. Zatem za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w AKCJI „OŁÓWEK” zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna. Będzie ona sprawowana w dniu 22. grudnia 2012 r. o godzinie
18.00 w Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach.
Z wdzięczną pamięcią w modlitwie: S.M. Amabilis, Orionistka

JUBILEUSZ 10-LECIA W.J.D.
Dziesięć lat istnienia WJD, to odpowiedni moment, aby podziękować naszemu Panu- Jezusowi Chrystusowi za dar wzrastania we wspólnocie i możliwość dzielenia się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania z Nim. Jest
też szczególną okazją, aby podziękować naszemu czcigodnemu Proboszczowi Ks. Henrykowi Drozdowi, który szczerym sercem i otwartymi ramionami
przygarnął nas i umożliwił cotygodniowe spotkania u stóp Św. Józefa. Niech
Boże Dziecię, które już za kilka dni narodzi się w stajence betlejemskiej, a którego z utęsknieniem oczekujemy będzie dla Księdza nagrodą!

STRONA 3

Nasza Wspólnota (wcześniej nosząca nazwę Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej) działająca w ramach Duszpasterstwa Akademickiego powstała z inicjatywy katolików świeckich. Pierwszym jej liderem był pan Zdzisław Wróbel.
Opiekunem duchowym od sierpnia 2007 roku jest ks. dr Tomasz Bieliński
(duszpasterz akademicki, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym
oraz na Instytucie Teologicznym w Siedlcach).
Duchowość Wspólnoty opiera się o cztery elementy zapewniające wzrost
duchowy jej członków, tj. modlitwa, formacja, wspólnota, misja. Nasza modlitwa znajduje swoje źródło w Eucharystii, którą rozpoczynamy pierwszoczwartkowe spotkania, uwielbiając Trójcę Świętą i dziękując za dzieło stworzenia,
odkupienia i uświęcenia. Przedłużeniem Eucharystii staje się dla nas wspólnotowe uwielbienie, rozważanie Słowa Bożego i adoracja Chrystusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie, do której zobowiązujemy się w sumieniu w
każdą niedzielę o 19.00. Wzorem modlitwy jest dla nas Maryja-Niewiasta Eucharystii. To w Niej Słowo stało się Ciałem.
Formacja intelektualno-duchowa wyrasta ze Słowa Bożego, kształtując nasze umysły i serca. Spotykamy Boga w Słowie i staramy się lepiej Go poznać,
pokochać i naśladować, aby stawać się autentycznymi świadkami Ewangelii.
Podczas czwartkowych spotkań słuchamy katechez i rozważamy je w oparciu
o Słowo Boże w małych grupach, a także dzielimy się doświadczeniem Jezusa
w naszej codzienności. Ważną rolę we wzrastaniu odgrywają Małe Grupy
Dzielenia skupiające po kilka osób. Spotykając się w zaciszu domowym rozważamy Słowo Boże, dajemy świadectwo o działaniu Chrystusa Pana w życiu
naszym i naszych bliskich. Dążymy do tego, aby kontemplacja i ewangelizacja
nieustannie przeplatały się. Są to dwa bieguny życia chrześcijańskiego, które
pogłębiamy, ucząc się modlitwy i ewangelizacji poprzez cotygodniowe spotkania, rekolekcje, warsztaty.
Wzór jedności i miłości czerpiemy ze wspólnoty Trójcy Świętej, która obejmuje nas i czujemy, że znajdujemy się w sercu Boga, ucząc się tajemnicy miłości. Wchodząc w osobistą relację z Bogiem rozwijamy więzi miłości we
wspólnocie braci i sióstr. Komunia z Trójcą Świętą rodzi komunię ze wspólnotą
ludzi. W grupie uczymy się wzajemnej służby i stawania się darem dla innych.
Budujemy wspólnotę poprzez spotkania integracyjne, wspólne wyjazdy, pielgrzymki, rekolekcje, ogniska, spływy kajakowe, bale karnawałowe…
Dzięki łasce Chrztu Św. wszyscy uczestniczymy w misji, która pochodzi
z potrójnej misji Jezusa Chrystusa: kapłańskiej, królewskiej i prorockiej. Ona
prowadzi nas do ewangelizacji. Głosimy Ewangelię słowem i czynem: głosimy
to, czym żyjemy i staramy się żyć tak, jak głosimy. Nasza misja ujawnia się poprzez prowadzenie ewangelizacji w szkołach: w marcu każdego roku świadczymy o Jezusie w szkołach ponadgimnazjalnych, uświadamiając młodzieży,
że Jezus może być obecny w naszej codzienności, nadając jej wyjątkowy
blask; w parafiach i na ulicach naszego miasta: podczas I Diecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji (11-13 października 2012 r.). Angażujemy się
w przygotowywanie młodzieży do bierzmowania. Dzielimy się osobistym doświadczeniem wiary, radością przyjaźni z Bogiem w naszych środowiskach rodzinnych, szkolnych, zawodowych.
Największym
naszym przedsięwzięciem organizowanym
co miesiąc są WIECZORY
CHWAŁY,
które gromadzą coraz
większe rzesze wiernych,
spragnionych
Bożej miłości. Odbywają się one w każdy
ostatni czwartek miesiąca o godz. 19.00 w sali wielofunkcyjnej KLO obok kościoła przy ul. Sokołowskiej 124. Z tak licznej frekwencji radujemy się z całego serca i dobremu
Bogu w modlitwie wstawienniczej polecamy wszystkich, którzy odpowiadają na
Boże wezwanie i przychodzą, aby uwielbiać, oddawać chwałę naszemu Panu
i doświadczyć Jego miłości. Już teraz z całego serca zapraszamy na najbliższy
Wieczór, który odbędzie się 27 grudnia, jak zwykle o 19.00 w sali KLO. Będzie to wielkie świętowanie w obecności Bożego Dziecięcia, które przyniesie
nam radość, pokój i miłość. Obyśmy zgromadzili się jak najliczniej, a tym sprawimy wielką radość Nowonarodzonemu! Radością napawa fakt, iż coraz częściej jesteśmy zapraszani do prowadzenia takich Wieczorów w innych miastach, nawet poza naszą Diecezją i jesteśmy tam przyjmowani z wielką serdecznością i życzliwością. Bogu niech będą dzięki! Niech będzie uwielbiony
Bóg w Trójcy Świętej Jedyny!
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sakramentalną. Słuchanie katechez kerygmatycznr 50 nych, poznawanie siebie w świetle słowa Bożego,
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
modlitwa i praca w małych grupach stanowią podPRZEPRASZAM BARDZO, A KOLEGA Z TAKIM
O profanacji cudownego obrazu Maryi na Jasnej stawowe elementy tej formacji.
SZALIKIEM TO KTÓREJ DRUŻYNIE KIBICUJE?
Górze w kontekście nieustannych ataków na religię
i Kościół w mediach pisze ks. Jacek Świątek;
Jak rozpoznać człowieka opętanego, czy egzorcyści widzą twarz diabła i o skuteczności różańca
jako egzorcyzmu - w wywiadzie z byłym egzorcystą
Kolejny odcinek adwentowych rozważań - w co
wierzył Jan Chrzciciel i dlaczego głosił słowo Boże
na pustyni?
Jak spędzają Święta Bożego Narodzenia osoby
W okrągłe i ważniejsze rocznice ślubu małżonsamotne i bezdomne? Jak można pomóc im w kowie obchodzą jubileusze małżeństwa. Dostojne
przeżyciu tego czasu? O tym w dziale „Publicysty- rocznice 50-lecia związku i większe są piękne i waka”;
żne nie tylko dla samych szczęśliwych małżonków,
Komu przeszkadzają okna życia? O pokrętnej ale dla całej wspólnoty parafialnej – bo dają jej poargumentacji przeciwników istnienia okien życia – w czucie wartości związku małżeńskiego i wzruszają CZYTELNIK. - Tyle się złego naczytałem na temat
dziale publicystyka. Zapraszamy do lektury!
do łez – nie tylko krewnych i znajomych jubilatów, alkoholu - mówi Antoni do kolegi - że wreszcie sobie
ale także wiernych zgromadzonych w kościele i powiedziałem, czas raz na zawsze z tym skończyć!
Najgorszym złem jest utrata łaski.
często również samych kapłanów. Nawet rocznice - Z piciem?
Św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380) mniejsze, od 10 począwszy. Dlatego Kościół zachę- - Nie, z czytaniem.
ca pary, by swoje jubileusze świętowały podczas CO I GDZIE.
Mszy Św. i nawet na takie okazje istnieje specjalny Przychodzi dziewczyna do lekarza, a lekarz się pyta:
- Co pani jest?
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. Spotkanie Dzieci obrzęd Jubileuszu Małżeństwa.
Świętujący swój Jubileusz w kościele Małżonko- - Pies mnie pogryzł.
i Rodziców przed Pierwszą Komunią odbędzie się
- A gdzie?
dziś (w niedzielę 16.XII) o godz. 15.00. Katecheza wie są traktowani jak Para Młoda. Jubilaci zajmują - Koło kwiaciarni.
będzie połączona z poświęceniem medalika z łań- miejsce w wyznaczonych imiennie ławkach. Obrzęd WĘDKARZE. Nad górskim strumieniem siedzi wędcuszkiem, który przynoszą Rodzice. Po obrzędzie Jubileuszu jest krótki i subtelny, że nawet osoby karz. Przechodzi inny turysta, przygląda się dłuższy
błogosławieństwa medalik z Matką Bożą zostanie starsze nie będą miały problemu, by wziąć w nim czas i nie widzi żeby rybak coś wyciągał. Pyta więc:
przekazany od Rodziców dla Dzieci jako znak za- udział. Msza Św. jest sprawowana w intencji jubila- - Biorą?
wierzenia Matce Bożej Niepokalanie Poczętej, któ- tów. Po homilii małżonkowie zostaną zaproszeni na - Biorą - odpowiada.
środek kościoła, jak podczas Mszy Św. „ślubnej”. - A ile pan już złapał.
rej święto obchodziliśmy 8 grudnia.
IV NIEDZIELA ADWENTU. Od 17 do 24 gru- Zostanie odśpiewany Hymn do Ducha Świętego. - Och, przeszło trzydzieści.
Po hymnie kapłan rozpocznie: „Zawarliście przed - Ja się nie pytam ile przeszło. Ja się pytam ile pan
dnia obchodzimy dni bezpośredniego przygotowaBogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc złapał.
nia do Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Za tysię ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślu- DYM. Sąsiad na wsi przechodzi obok gospodarstwa
dzień (23.XII) ostatnia Niedziela Adwentu.
bowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość mał- sąsiada, patrzy a tam dym. Biegnie szybko i pyta:
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE. Związek żeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż - Sąsiedzie, wasz koń pali papierosy?.
Małżeński zgodnie z nauką Kościoła zamierzają do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie
Sąsiad na to:
zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego.
wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie so- - No nie! Skądże. To niemożliwe.
Zapowiedź II:
bie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które - No to w takim razie wam stodoła się pali.
 Marcin Błoński z naszej Parafii i Anna Walo wam zadam w imieniu Kościoła”.
PILNOWAŁ. Chłopak siedzi na drzewie. Przechoz Parafii Katedralnej w Siedlcach.
Małżonkowie podadzą sobie prawe dłonie, a ka- dzeń pyta:
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach jakie istnie- płan zada im pytania: „Czy chcecie coraz doskona- - Chłopcze, co robisz tam na drzewie?
Chłopak odpowiada:
ją do zawarcia tego małżeństwa proszony jest o po- lej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarę miwiadomienie Ks. Proboszcza lub Ks. Dyżurnego łości Chrystusa, który oddał za nas swoje życie?”, - Pilnuję
- A czego?
w Kancelarii Parafialnej.
„Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacu- - Żebym nie spadł.
nek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej?” SPÓŹNIONY: Synek rano mówi do mamy:
oraz: „Czy chcecie wspierać się wzajemnie w tros- - Mamo. Obudźcie mnie o godzinie 7.00.
Ukazała się płyta CD z kach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc
- No to synku wstawaj.
zapisem katechez Bisku- sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca
- Prosiłem cię żebyś mnie obudziła o godzinie 7.00
pa Siedleckiego Zbignie- waszego życia?”. Gdy na wszystkie trzy pytania
A na to mama:
wa Kiernikowskiego wy- małżonkowie odpowiedzą zgodnie „chcemy”, kap- - No właśnie. Pośpiesz się, bo już 9.00.
głoszonych do uczestni- łan ogłosi: „Bóg wszechmogący, od którego pochoTygodnik „Opiekun” w nakładzie
ków programu „Chrzest
dzą wasze dobre pragnienia, niech umocni waszą
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
wolę
i
wspiera
was
łaską,
abyście
wiernie
wypełniali
w życiu i misji Kościoła”. Na płycie zatytułowanej
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
swoje ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na
„Prorocy i wygnanie” znajdują się trzy katechezy:
tel. 025-6402828, fax 025-6402820
życie wieczne. Amen”. Na zakończenie Mszy Św.
1) Powołanie i misja proroka;
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:
kapłan udzieli małżonkom błogosławieństwa, ży- jozefsiedlce@wp.pl
2) Niesprawiedliwości ludu i wygnanie;
www.jozef.siedlce.pl
cząc im wzajemnej miłości i by jako małżonkowie
3) Poniżenie i perspektywa nowości.
Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
Program „Chrzest w życiu i misji Kościoła” ma przez swoją miłość w świecie byli świadkami tego,
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Materiały przygotowali: ks. Henryk Drozd,
na celu wprowadzenie wiernych na drogę dojrzałej że Bóg jest miłością. Przekaże też pamiątkowe
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Tomasz Muszyńwiary i pogłębienie w nich chrześcijańskiego życia dyplomy.
ski, ks. Piotr Witkowicz, p. Leszek Popek,
W naszym kościele Jubilaci spotkają się
w świetle biblijnej historii zbawienia. Cała ta histosM Amabilis, sM Agnieszka i sM Anuncjata
ria, począwszy od stworzenia człowieka, przez w niedzielę Świętej Rodziny (30.XII) podczas
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
grzech pierworodny, obietnicę odkupienia, przy- Mszy Św. o godzinie 13.00. Zachęcamy JubilaOpiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
tów
do
wpisania
się
w
zakrystii
na
listę
uczestmierze Boga z Abrahamem, wyjście z Egiptu
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
i wejście do Ziemi Obiecanej, prowadzi do Jezusa ników tej uroczystości, w celu rezerwacji odpoKancelaria Parafialna jest czynna
Chrystusa oraz spotkania z Nim we wspólnocie wiedniej ilości miejsc w ławkach i przygotowaw dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30
Kościoła przez słuchanie słowa Bożego i inicjację nia pamiątkowych dyplomów.
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