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MYŚL TYGODNIA 

 
     Jezus usłyszał na krzyżu: „Jeśli 
Ty jesteś królem żydowskim, wy-
baw sam siebie” (Łk 23,35-43). 
     Król – to archaiczne słowo. Ko-
jarzy nam się z bajkami albo z lek-
cją historii, gdy trudno spamiętać 
skomplikowane koligacje i daty 
kolejnych bitew. Jezus jest innym 
Królem. Nie tylko nie zdobywa, ale 
nie wybawia nawet sam siebie. 
Przyszedł, „aby dać świadectwo 
prawdzie” (J 18,37). Kiedy zmę-
czeni naszym zakłamaniem prag-
niemy wreszcie prawdziwego ży-
cia, On uwalnia nas od wszelkiej 
ułudy grzechu. I wtedy jest Króle-
stwo. Trwa, niewidoczne dla repor-
terów i komentatorów życia polity-
cznego, bo nie jest z tego świata. 

 

NOWY ROK KOŚCIELNY 
     Komisja Duszpasterstwa 
Episkopatu Polski przygoto-
wała nowy program duszpa-
sterskiego na lata 2013-
2017, któremu towarzyszy 
hasło: „Przez Chrystusa, z 
Chrystusem, w Chrystusie.   
Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. 
     Program na lata 2013-2014 jest pierwszą częścią 4-let-
niego programu. Mottem na najbliższy rok liturgiczny są 
słowa „Wierzę w Syna Bożego”. Jego realizacja rozpoczy-
na się dziś (1.XII) w pierwszą niedzielę Adwentu. Wśród 
priorytetów programu są: Słowo Boże, czyli propagowanie 
Biblii jako Słowa Bożego, ukazywanie jej ważności w życiu 
chrześcijańskim oraz pogłębianie duchowości biblijnej. 
     Sposobem realizacji jest Ewangelizacja, czyli „podjęcie 
różnorodnych działań preewangelizacyjnych, przeprowa-
dzenie rekolekcji oraz wsparcie wiernych, by mogli znaleźć 
swoje miejsce we wspólnotach”, wreszcie katecheza doro-
słych przed chrztem dziecka. Program duszpasterski za-
chęca do działań popularyzujących znajomość Biblii, pog-
łębiających duchowość biblijną oraz do tworzenia parafial-
nych kręgów biblijnych, które są prawdziwą „szkołą wzros-
tu” świadomości tożsamości chrześcijańskiej. 
     Ważnym momentem roku duszpasterskiego będą reko-
lekcje, a następnie uroczyste wręczenie Ewangelii Św. 
Marka wiernym w każdej parafii, co może nastąpić w Nie-
dzielę Biblijną. Dzieło ewangelizacji ma być odpowiedzią 
na postępującą dechrystianizację. Przygotowanie do reko-
lekcji rozpocznie się od wizyty duszpasterskiej i rozmów 
indywidualnych oraz promocję medialną. Adresatem dzia-
łań preewangelizacyjnych powinny być przede wszystkim 
osoby nie uczestniczące aktywnie w życiu Kościoła.  
     Trzecim prioryte-
tem programu dusz-
pasterskiego jest 
podkreślenie zna-
czenia katechezy 
przedchrzcielnej do-
rosłych, głównie ro-
dziców   i   chrzest-  
nych. Trwają też przygotowania do obchodów 1050 roczni-
cy Chrztu Polski, która będzie celebrowana w 2016 r. Jubi-
leusz ten ukaże Chrzest Św. jako wydarzenia kościelne, 
historyczne i polityczne. Stanie się okazją do przygotowa-
nia oferty kulturalnej (wystaw, konferencji, koncertów 
i spektakli) na temat znaczenia chrystianizacji Polski. Rok 
wcześniej przybędzie do naszego kraju papież, także inau-
gurując te obchody. 
     Realizacji programu duszpasterskiego będą towarzy-
szyć symbole. W roku 2013-14 będzie to świeca i światło, 
zaś patronką będzie Bł. Karolina Kózkówna, której 100. 
rocznica śmierci przypada w 2014 r. Znakiem przeżytego 
Roku Wiary w domach parafian powinien być krzyż (któ-
rego w wielu nowych mieszkaniach nie ma), lub Katechizm 
Kościoła Katolickiego. 

ROK WIARY W DIECEZJI 
     Zakończenie Roku Wiary nastąpi dziś  w uroczystość 
Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W każdym 
kościele odbyła się Msza św. na otwarcie Roku Wiary i jest 
dziś na jego uroczyste zakończenie. Podczas tych Mszy 
Św. było rok temu i będzie dziś uroczyste wyznanie wiary 
w Zmartwychwstałego Pana. W łączności z Ojcem 
Świętym Franciszkiem, także Biskup Siedlecki Zbigniew 
Kiernikowski w Katedrze dokona uroczystego zakończenia 
Roku Wiary w Diecezji Siedleckiej. Celebracja Eucharystii, 
rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie połączona z diecez-
jalnym świętem Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. W każdej wspólnocie parafialnej, 
przynajmniej podczas centralnej Mszy św. odbywa się 
uroczyste wyznanie wiary, poprzedzone wprowadzeniem 
wiernych w to wydarzenie.   
     Warto tu przypomnieć o książce Ks. Biskupa Zbigniewa 
Kiernikowskiego p.t. „Jeden Pan jedna wiara jeden 
chrzest. Rozważania w oparciu o Credo”. Jest ona 
doskonałą okazją do pogłębienia świadomości na temat 
tego co wyznajemy podczas Eucharystii, jak również jest 
dobrym prezentem-pamiątką kończącego się Roku Wiary. 
Książka jest do nabycia w Księgarni diecezjalnej, w skle-
pach Fundacji Arka oraz bezpośrednio na stronie Wydaw-
nictwa UNITAS: www.wydawnictwo-unitas.pl 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

GOŚCIE Z OPŁATKIEM 
     W Polskiej tradycji opłatek stał się symbolem rodzinnej 
miłości i pojednania, a Wigilia poprzedzająca Uroczystość 
Narodzenia Pańskiego najwspanialszym dniem, w którym 
stajemy oko w oko z tą miłością, nawet jeśli jest bardzo 
trudna. Pamiętajmy o tym, że przy stole wigilijnym dzielimy 
się tylko poświęconym w kościele opłatkiem. 
     Już za tydzień, w I  
Niedzielę Adwentu 
(1.XII. br.) na zakoń-
czenie Mszy św. o 
godz. 13.00 pobłogo-
sławimy opłatki, które 
zostaną dostarczone  
do rodzin katolickich mieszkających na terenie naszej Pa-
rafii. Osoby upoważnione przez Ks. Proboszcza w dniach 
po I Niedzieli Adwentu pobiorą od Siostry w zakrystii odpo-
wiednią ilość pobłogosławionych opłatków na stół wigilijny 
dla rodzin z poszczególnych wiosek, ulic i bloków.  
     Ofiary składane przy okazji dostarczenia opłatków są 
przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych 
z ubezpieczeniem pracowników kościelnych. Bardzo pro-
szę o życzliwe i gościnne przyjęcie osób, które w najbliż-
szym czasie podejmą się tej ciężkiej służby i zaangażują 
swój czas i siły dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. 
     Osoba przychodząca z poświęconym opłatkiem jest 
jakby pierwszym zwiastunem tej Radosnej Nowiny, że Bóg 
jest wierny swoim obietnicom i realizuje w czasie plan 
zbawienia człowieka.                                    Ks. Proboszcz 
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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 – 25 listopada 2013 r. 
Dzień Życia. Dzień modlitw za pracowników kolei 

Wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy 
oraz Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), 

Zakonnicy; 
Czyt.: Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53b i 54a i 55ab i 56 (R.: por. Dn 3, 52); Mt 24, 

42a. 44; Łk 21, 1-4; 

6.30 1. + Józefa Wantusiaka (w 10 r.), Magdalenę, Leokadię i Henryka, 
of. Siostra 
2. + Leokadię Pałka (w 1 r.), Genowefę, Stefanię i Zygmunta Tołty-
żewskich, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Fryderyka Szewczyka (w 15 r.) i Wacława Kupę, of. p. Rucińska  
 4. Dziękczynna w 35 r. ślubu Zofii i Jerzego Nasiłowskich, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Córki 
17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 
 

Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Małgorzatę Purtak, of. Syn z Rodziną 
 5 + Irenę Sterniczuk (30 dzień), of. Rodzina Głowackich 
 6. Dziękczynna w 14 r. urodzin Jakuba, z prośbą o potrzebne łaski i 

Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Rodzice 
Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia i członków Dzieła Ducho-

wej Adopcji Dziecka Poczętego 

Wtorek – 26 listopada 2013  r. 
Czyt.: Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61a i 62a i 63a (R.: por. Dn 3, 57); 

Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11; 

6.30 1. + Stanisławę, Mariannę i Mariana, of. Halina Wasilewska 
7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Henrykę Wichowską (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2013/2014 
 4. + Zygmunta, Lecha Gumińskiego i Stanisława Gołębiewskiego, 

of. Danuta Gumińska 
 5. + Sabinę (w r.), Stanisława, Jana, Mariannę i Tadeusza, of. Elż-

bieta Dropio 
 6. + Tymoteusza Woszczyńskiego (30 dzień), of. Rodzina 

Środa – 27 listopada 2013  r. 
Czyt.: Dn 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 64a i 65a i 66a i 67a. 68a i 69a i 

70ab (R.: por. Dn 2, 52); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19; 

6.30 1. + Aleksandrę (w 20 r.), Łucję i Franciszka, of. Irena Olczak 
 2. + Zuzannę (w 28 r.) i Stanisława, zm. z Rodziny Borutów, of. Kry-

styna i Szczepan Borutowie 
7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Bogumiła (11 r.) i zm. jego Rodziców, Teściów i dalszą Rodzi-

nę, of. Córka 
 4. Dziękczynna w 85 r. urodzin Janiny Troć, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej, of. Dzieci 
17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Włodzimierza (w 8 r.) i Helenę (w 17 r.), zm. z Rodzin Ciozdów i 

Kozaków, of. Krystyna Ciozda 
 5. + Mieczysława (w 7 r.), zm. z Rodzin Ługowskich i Borkowskich, 

of. Dzieci  
Czwartek – 28 listopada 2013 r. 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; Czyt.: Dn 6, 12-28; Dn 3, 71-
72a i 73a. 74-75a i 76a (R.: por. Dn 3, 52); Łk 21, 28; Łk 21, 20-28; 

6.30 1. + Zdzisława (z racji imienin) i zm. z Rodzin Stańczuków i Lewic-
kich, of. Barbara Stańczuk 

7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Kingę Woźnica (w 2 r.), of. Rodzice 
 4. + Franciszka (w r.) i Jadwigę, zm. z Rodziny Księżopolskich, of. 

Córka 
17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Elżbietę Roguską (w 5 r.) i zm. z Rodziny, of. Krystyna Metelska 
 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny 

Modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie relikwii 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 29 listopada 2013  r. 
Czyt.: Dn 7, 2-14; Dn 3, 77-78a i 79a. 80a i 81a i 82 (R.: por. Dn 3, 52); Łk 21, 

28; Łk 21, 29-33; 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Kazimierza (z racji urodzin), Wacława i Mariannę oraz zm. z 

Rodzin, of. Żona 
 4. + Zm. z Rodzin Sałatów i Kobylińskich, of. Mama  

17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Ryszarda Sztompka (w 4 r.), of. Zofia Sztompka 
 5. + Janinę (w 1 r.) i Kazimierza (w 3 r.) Skomoruchów, of. Córka 

Sobota – 30 listopada 2013  r. 
Święto Św. Andrzeja Apostoła. 

Dziś od wieczornych Nieszporów rozpoczyna się czas Adwentu 
(Pamiętajmy o zakończeniu zabaw „Andrzejkowych”) 

Czyt.: Iz 49, 1-6; Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 5a); Rz 10, 9-18; J 14, 6b i 9c; Mt 4, 
18-22; 

6.30 1. + Helenę Sarnacką (w 30 dzień), of. Córki, Zięć, Wnuki i Pra-
wnuki 

 2. Dziękczynna z racji imienin Andrzeja, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz o wypełnienie się 
woli Bożej w jego życiu. of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Wiśniew-

skiego, of. Żona 
 3. + Andrzeja-ojca i Andrzeja-brata (z racji ich imienin), of. Danuta 

Doroszenko  
 4. + Aurelię (w 1 r.) i Stanisława (w 2 r.) Lipińskich, of. Rodzina 

17.30 Zakończenie modlitw Wypominkowych i Różańca za Zmarłych 

18.00 Eucharystia i zakończenie Nieszporówo za Zmarłych 

1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: Za zm. polecanych w Wy-
pominkach 2013/2014 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Krystynę Mądrą, of. Ro-
dzina 

 3. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Milenę Wakuła, of. Ro-
dzina 

 4. + Anielę Kleszcz, of. Córka 
 5. + Roberta Pazdykę (w 2 r.) of. Rodzice 

I NIEDZIELA ADWENTU – 1 grudnia 2013; 

Pierwsza Niedziela miesiąca 
Czyt.: Iz 2, 1-5; Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1); Rz 13, 11-14; Ps 85 

(84) 8; Mt 24, 37-44; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Początek Mszy św. Gregoriańskich: + Narcyza, Adama i zm. z Ro-
dzin Stefaniuków, Michalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. + Mariannę, Zenona i Wacławę Kowalczyków, of. Rodzina 
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8.30 1. + Helenę (w r.), Władysława i Jana, of. Córka 
 2. + Reginę, Stanisława, Józefa, Mariannę i Stanisława, of.  Jadwiga 

Izdebska 
10.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Anielę Rzepko, of. 

Córka 
 2. Początek Mszy św. Gregoriańskich + Mariana Marciniuka, of. Ro-

dzina 
 3. + Andrzeja Tarkowskiego (w 22 r.) i zm. z Rodzin Łupińskich i 

Tarkowskich, of. Rodzina 
 4. + Mariana, Eugeniusza, Marka, Józefa i Milenę, of. p. Wakuła 

11.30 1. + Syna Grzegorza i męża Szczepana oraz zm. Rodziców i Dziad-
ków z obu stron Rodziny, of. Teresa Pszkit 

 2. + Zdzisława Zarębę (w 23 r.) 
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 

 2. + Henrykę Wiechowską, of. Koło Żywego Różańca nr 5 
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana tajemnic i ka-

techeza dla Kół Żywego Różańca 

16.30 1. + Hannę (w 13 r.) i Wiesława (z racji imienin), of. Honorata Ko-
walczyk 

17.30 I Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna w intencji Dzieci, z prośbą o opiekę Najświętszej 
Maryi Panny i Św. Józefa, światło Ducha Świętego dla Justyny, 
Anny i Pawła oraz ich Rodzin, of. Mama 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  

OSTOJA POLSKOŚCI 
     Przeżyliśmy „Dzień Niepodległości”. W całej Polsce centralnym punktem 
były Msze św. odprawione w intencji Ojczyzny. Kościół był ostoją polskości 
i strażnikiem narodowej tradycji. Stąd też zarzuca się mu dziś, że jest za 
mało „postępowy”, wciąż „zacofany” i „zamknięty”. Dziś jest lansowana 
otwartość. Dlatego żąda się od Kościoła, by wyraził wreszcie zgodę na 
aborcję, zapłodnienie in vitro, małżeństwa homoseksualne. Wysuwa się po-
stulat, by Kościół był bardziej europejski, a mniej Chrystusowy. Zabiega się 
o to, by nie wtrącał się w sprawy tego świata: w sprawy kultury, polityki i go-
spodarki – w czasach, gdy kształtuje się nowy ład europejski, rzekomo lep-
szy, bo pozbawiony państw narodowych. Tymczasem Kościół przetrwał po-
nad 2 tysiące lat dlatego, że jest taki jaki jest. 

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI 
     W czwartek 14 listopada odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
kolejne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Jego tematem były 
planowane obchody rocznicy Chrztu Polski, organizacja Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie w 2016 r. z udziałem Papieża Franciszka, polityka 
rodzinna i kwestie dotyczące religii w szkole to główne. 
     Podczas spotkania biskupi kolejny raz zwrócili uwagę na kwestie ro-
dziny, której Kościół od zawsze bronił i będzie bronił. Podkreślili m.in. po-
trzebę ochrony tożsamości rodziny, szczególnie wobec sygnałów o kontro-
wersyjnej promocji przez różne środowiska wychowania seksualnego już na 
etapie wczesnoszkolnym. Upomnieli się też o spójną politykę, mającą na 
celu wzmocnienie rodziny i przeciwstawili się dopasowywaniu polityki spo-
łecznej do ideologii gender. Poparli też m.in. inicjatywę wprowadzania Karty 
Dużych Rodzin, uprawniającej rodziny wielodzietne do korzystania z roż-
nego rodzaju zniżek. 
     Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu i Episkopatu powstała po II woj-
nie światowej. Początkowo nosiła nazwę Komisji Mieszanej, później została 
przemianowana na Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu RP i Konferen-
cji Episkopatu Polski. Została powołana w celu utrzymania stałych kontak-
tów między rządem i Konferencją Episkopatu Polski dla rozwiązywania pro-
blemów dotyczących stosunków między państwem i Kościołem. Od 1999 r. 
spotkania odbywają się naprzemiennie w gmachu Episkopatu Polski i sie-
dzibach rządowych lub ministerialnych. Wcześniej odbywały się wyłącznie w 
kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współprzewodniczącym Komisji Wspól-
nej ze strony rządowej jest Michał Boni - minister administracji i cyfryzacji, 
ze strony kościelnej abp Sławoj Leszek Głódź - metropolita gdański. 
  

BRACTWO ŚW. JUDY TADEUSZA 
     Ukonstytuowała się nowa Kapituła Generalna Bractwa Świętego Judy 
Tadeusza. Z nominacji Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, 
przewodniczącym kapituły został dr Tadeusz Tobiasz. Funkcje wiceprze-
wodniczących objęli: dr Joanna Marchel, prof. Bogumił Leszczyński oraz 
Marek Zdanowski.  

     Kapituła Bractwa Świętego Judy Tadeusza została erygowana przez 
Ks. Biskupa 28 października 2008 r. Jako swój program formacyjny Bractwo 
przyjmuje wskazania Ewangelii i naukę Kościoła, aby kształtować w życiu 
osobistym, zawodowym i społecznym postawy uczniów Jezusa Chrystusa. 
Ta istniejąca od pięciu lat katolicka organizacja skupia przedsiębiorców, na-
ukowców, lekarzy i nauczycieli, którzy postawili sobie za cel propagować 
naukę Kościoła, mobilizować młodych ludzi do pracy nad sobą, promować 
chrześcijański model rodziny i etyczną przedsiębiorczość. 
 

ROZPOCZYNAMY ADWENT 
     Już w najbliższą sobotę (30.11) 
rozpoczniemy czas Adwentu. Pod-
czas Mszy Św. o godzinie 18.00 zos-
tanie uroczyście pobłogosławiony 
Wieniec Adwentowy, który tradycyjnie 
przygotują nasze Siostry wraz z Koś-
ciołem Domowym. Zachęcamy także  
do przygotowania tego adwentowego znaku również w naszych domach 
i przyniesienia go na obrzęd błogosławieństwa w kościele. Cztery adwento-
we świece będą zapalane w cztery kolejne niedziele Adwentu. Mały Wieniec 
Adwentowy niech stanie się znakiem wspólnego oczekiwania całej społecz-
ności Kościoła, a także naszego domu, na spotkanie z Chrystusem, który 
przyjdzie do nas w rocznicę swego Narodzenia. Wyrazem tego oczekiwania 
będzie nasza codzienna rodzinna modlitwa, udział w Roratach i Rekolek-
cjach, a także w pełna miłości atmosfera naszego Domu Rodzinnego. Mło-
dzi niech koniecznie pamiętają o zakończeniu zabaw andrzejkowych przed 
rozpoczęciem Adwentu. 
 

ODRZUCONY PROJEKT 

 
     W ostatnim czasie w Polsce miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. 
Sejm w pierwszym czytaniu, 27 września br., odrzucił obywatelski projekt 
zakładający ochronę życia chorych i niepełnosprawnych dzieci przed naro-
dzeniem. Posłowie PO, Ruchu Palikota i SLD zdecydowali, że wolno zabijać 
chore dzieci. To niezmiernie smutne głosowanie i to z dwóch powodów: 
Po pierwsze, rządząca większość odmówiła prawa do życia najmniejszym 
i bezbronnym obywatelom. Posłowie zdecydowali, że lepiej chore dzieci za-
bijać niż leczyć lub otaczać je należytą opieką. 
Po drugie, rządzący pokazali, jak traktują obywateli i jak rozumieją demok-
rację. Projekt ustawy został podpisany przez ponad 400 tysięcy obywateli. 
To ogromna rzesza ludzi, którzy domagają się zmian. Natomiast rządzący 
mają ich postulaty za nic i nawet nie skierowali ustawy do dalszych prac w 
komisjach, tylko ją po prostu odrzucili. To haniebna, barbarzyńska decyzja. 
     Przegraliśmy tym razem tę batalię, ale na pewno nie zaprzestaniemy wa-
lki o prawo do życia dla każdego - bez żadnych wyjątków - poczętego dziec-
ka. Nie możemy się zniechęcać i pozwolić na zabijanie niewinnych dzieci. 
To tragiczne wydarzenie zmusza nas do jeszcze intensywniejszej walki o 
życie każdego człowieka, pokazuje, że walka ta będzie się toczyć jeszcze 
długo. 
     Chcemy od przyszłego roku uruchomić cykliczne programy telewizyjne 
w obronie życia. Będzie to blog telewizyjny z moim udziałem. Będę w nim 
w sposób przystępny przybliżał sprawy związane z obroną życia, a także 
komentował bieżące wydarzenia pro-life. Audycje te chcemy emitować 
w internecie, na youtube oraz w różnych telewizjach. Mamy nadzieję, że 
dzięki tym audycjom uda nam się dotrzeć do osób młodych i do takich, które 
dotychczas nie miały możliwości lub wytrwałości, aby zapoznać się 
z argumentami obrońców życia. Proszę o modlitwę w intencji tego dzieła. To 
wielkie wyzwanie, ale mam nadzieję, że z pomocą Bożą i dobrych ludzi uda 
się je dobrze zrealizować.                                        dr inż. Antoni Zięba  

prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia 
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WIECZÓR  CHWAŁY 

 
     Nasz Pan, Jezus Chrystus coraz liczniej groma-
dzi swoje dzieci na wieczornych spotkaniach mo-
dlitewnych. On, który  do końca umiłował bardzo 
pragnie, abyśmy odwzajemniali Jego miłość i trwali 
blisko Jego serca. Chce w obfitości wylewać swoje 
dary i nas uzdrawiać.  Będzie ku temu sposobność 
już w najbliższy czwartek (28.11). Przybądźmy ca-
łymi rodzinami do Sali KLO, przy ulicy Sokołows-
kiej 124, na godz. 19.00.  Serdecznie zaprasza  

Wspólnota Jednego Ducha 

W PARAFII I W DIECEZJI 
NASZ PAN I KRÓL. Dziś Uroczystość Chrystu-
sa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela 
w roku kościelnym, która kończy Rok Wiary ogło-
szony przez papieża Benedykta XVI. Po Mszy św. 
o godz. 13.00 będzie wystawienie Najświętszego 
sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i akt poświęcenia. Z racji wspólnego odmó-
wienia tego aktu mamy prawo uzyskać odpust zu-
pełny pod zwykłymi warunkami. 

KATECHEZY. IV katecheza chrzcielna jest dzi-
siaj o godz. 17.30. Wczoraj zakończyły się jesien-
ne katechezy dla młodzieży, których tematyka 
dotyczyła przygotowania do małżeństwa. Cykl ka-
techez wiosennych rozpocznie się w ostatnią nie-
dzielę lutego. 

KOLEJARZE. Jutro (25.11) Kościół obchodzi 
wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
Dziewicy i Męczennicy, Patronki Kolejarzy. Dzień 
modlitw za pracowników kolei. Naszym kolejarzom 
ślemy z racji tego dnia najserdeczniejsze życzenia 
i zapewnienie o modlitwie. 

DZIEŃ ŻYCIA. Jutro (25.11) kolejny Dzień Życia 
obchodzony w naszej Parafii. Po Mszy Św. o godzi-
nie 18.00 obrońcy życia i członkowie Dzieła Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego zapraszają na mod-
litwę różańcową w intencji obrony życia ludzkiego. 

I KOMUNIA ŚW. Spotkanie Rodziców, których 
dzieci przygotowują się do I Komunii Św. będzie 
w najbliższy wtorek (26.XII) o godzinie 19.00 w auli 
pod kościołem. 

SPOTKANIA GRUP. 
Próba Chóru „Lilia” we wtorek o godz. 19:00. 
W czwartek ministranci o g. 17.00, a po Mszy 
Św. wieczorowej spotkanie Zespołu Liturgicznego. 
W sobotę o godz. 11.00 spotkanie wszystkich 
członków naszej Oazy. 
Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego w piątek 
o godz. 16.00. Spotkanie scholii dziecięcej w sobo-
tę o godz. 10.00. 

ŚW. JOANNA. W czwartek (28.11)obchodzimy 
parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. 
Przed Mszą Św. o godz. 18.00 będą odczytane in-
dywidualne intencje Czcicieli Świętej. Po Mszy Św. 
modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie jej reli-
kwii. 

„ANDRZEJKI”. W sobotę (30.11) Kościół ob-
chodzi Święto Św. Andrzeja Apostoła. W tym dniu 
od wieczornych Nieszporów rozpoczyna się czas 
Adwentu. Pamiętajmy o zakończeniu zabaw „And-
rzejkowych” przed rozpoczęciem Adwentu. 

WYPOMINKI. W najbliższym tygodniu zaprasza-
my do kościoła na wspólną modlitwę za zmarłych 
polecanych w wypominkach według następującego 
porządku: 
24.XI Niedziela, Wioski Purzec i Żytnia. 
25.XI Poniedziałek, Graniczna, Pola, Północna 
i Reytana. 
26.XI Wtorek, ul. Bema, Okrzei, Sierakowskiego 
27.XI Środa, ul. Konopnickiej, Słowackiego, Jagiel-
lońska. 
28.XI Czwartek, ul. Broniewskiego, Żeromskiego, 
Tuwima. 
29.XI Piątek, ul. Mireckiego i Góreckiego. 
30.XI Sobota, wszystkie inne karty wypominkowe 
bez adresu, bezimienne, dostarczone w później-
szym terminie. 

ADWENT. Już za tydzień (1.XII) będzie już I-sza 
Niedziela Adwentu, a tydzień później (8.XII) rozpo-
czniemy nasze Rekolekcje Adwentowe. Ich prog-
ram podamy w przyszłym tygodniu. 

CELEBRACJA. Ks. Biskup Ordynariusz zapra-
sza na Celebracje Słowa Bożego, które zaplano-
wane 9 i 16 grudnia br. 

STUDIUM. Duszpasterstwo Akademickie w zap-
rasza chętnych przygotowujących się do zawarcia 
sakramentu małżeństwa do wzięcia udziału w 
Rocznym Studium Przedmałżeńskim. Kilkanaście 
zaplanowanych spotkań ma posłużyć pogłębieniu 
wiedzy w zakresie małżeństwa, rodziny, wychowa-
nia i seksualności człowieka i dobremu przygoto-
waniu do zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Spo-
tkania, które będą odbywały się w środy o godz. 
20.00, w Ośrodku DA, przy ul. Brzeskiej 37, będą 
prowadzone przez lekarza, psychologa, parę mał-
żeńską, pracownika poradni rodzinnej, prawnika i 
księdza. Najbliższe spotkanie 27 listopada, a póź-
niej w kolejne środy. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: 
Edward Jacek Wereda z naszej Parafii i Bea-
ta Śledź z Parafii w Pruszynie (65). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

„Chrześcijanin winien dochodzić 
przez wiarę do zrozumienia, a nie 

przez zrozumienie do wiary”. Św. Anzelm 
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 47 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Czy trzeba chodzić do szkoły, aby ją ukończyć? 
Czym jest edukacja domowa - więcej w rozmowie 
„Echa”; 
Dziś z ulic zniknęły szubienice, ale czy zmniej-
szyło się nasze okrucieństwo? W dziale „Temat ty-
godnia”; 
Zakłamywanie historii i poszukiwanie prawdy. 
O bohaterach naszych dziejów, którym odebrano 
nie tylko życie, ale także dobrze imię – w dziale 
„Publicystyka” 
Również w dziale „Publicystyka” blok tekstów 
o wychowaniu dzieci, budowaniu udanego związku 
i przygotowaniu do małżeństwa; 
Comiesięczne materiały dla Kół Żywego Różań-
ca - w dziale „Formacja”;  

Zapraszamy do lektury 

 
Rada Różańcowa zwraca się do Zelatorów Kół o ua-
ktualnienie do 1.XII list Członków, którzy nie posia-
dają legitymacji członkowskiej. Wręczenie legityma-
cji odbędzie się 8 grudnia br. o godzinie 13.00. 

Prezes Rady Różańcowej Zofia Sawiak 

 
POWIEDZĄ CI: TO STAROŚWIECKIE 

Mama z Tatą na całe życie. 
Dzieci ważniejsze niż dobry samochód i telewizor. 
Wspólne spacery zamiast komputera i telewizji. 
Domowe ciasto zamiast torciku z supermarketu. 
Rozmowa na żywo zamiast SMSów, FB i e-maili. 
Życie zamiast wegetacji. 

 
SYNDROM TEŚCIOWEJ. Chłopiec mówi do mamy: 
- Mamo, znalazłem sobie dziewczynę, ale nie pokażę 
Ci jej, tylko jutro przyprowadzę ze sobą trzy dziewczy-
ny, a ty zgadniesz, która to. 
- Dobrze. 
     Matka się zgodziła, a po trzech dniach zgodnie 
z umową syn przyprowadza trzy panny. Sadza je na 
kanapie, po czym mama z nimi rozmawia. Pół godzi-
ny mija, a potem zaczyna syn: 
- Teraz mamo zgadnij, która będzie moją żoną. 
- Hmmm. Ta pierwsza. 
- Mamo, jak to zgadłaś? 
- Po prostu. Nie lubię jej. 
BARANY. W środku nocy mamę budzi krzyk dziecka, 
szybko podbiega do niego: 
- Co się stało Marysiu? - pyta mama. 
- Nie mogę zasnąć bo brat chrapie w drugim pokoju. 
- Jak nie możesz spać to licz barany. 
- Jeden braciszek, drugi braciszek, trzeci ... 
DESZCZ. Jasio w połowie lekcji wkłada książki do 
teczki i wychodzi z klasy. 
- Dokąd idziesz? - woła zdumiona nauczycielka - 
przecież jeszcze nie było dzwonka! 
- Ile razy wychodzę z domu, mama mi mówi, żebym 
wracał, jak tylko zacznie padać i niech pani spojrzy za 
okno - leje! 
EKSMISJA Z NIEBA. Jaś patrzy na mamę, która czy-
ni bezskuteczne wysiłki, by uspokoić jego młodszego 
braciszka: 
- Mamo, czy to aniołek przyniósł nam go z nieba? 
- Tak, kochanie! 
- To ja się wcale nie dziwię, że go stamtąd wyrzucili! 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 
Popek, p. Tomasz Końko, sM Anuncjata, 

sM Agnieszka i sM Emilia. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 




