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MYŚL TYGODNIA 
 

 
     Dzisiejsza Uroczystość przypo-
mina nam, że Kościół od wieków 
powtarza za Maryją niezwykłe sło-
wa, będące wyrazem wielkiego za-
ufania Bogu: „Oto Ja służebnica 
Pańska, niech Mi się stanie we-
dług twego słowa” (Łk 1,26-38).  
     „Maryja Niepokalana, najczyst-
sza Dziewica jaśniejąca świętoś-
cią, jest wizerunkiem Kościoła, 
który kiedyś cały będzie „święty 
i nieskalany przed Bożym obli-
czem”. Oddając Jej cześć, wielbi-
my Boga, który mocą zasług prze-
widzianej śmierci Jezusa zachował 
Ją od grzechu, oraz wyznajemy 
wiarę w to, że także my, grzeszni, 
staniemy się czyści dzięki tej sa-
mej ofierze krzyża. Chwała Maryi 
jest znakiem, że Bóg naprawdę 
jest w stanie przemienić serce każ-
dego człowieka, który, jak Ona 
przy Zwiastowaniu, zechce wypo-
wiedzieć Mu swoje: „Tak”. 
 

 

 

 
     W pierwszą niedzielę Adwentu 2013 r. Kościół w Pols-
ce rozpoczyna realizację nowego cyklu duszpasterskiego. 
Stanowi on kontynuację Roku Wiary i jest związany z du-
chowością chrzcielną. 
     „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez 
wiarę i chrzest do świadectwa”– to hasło nowego cyklu du-
szpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050. 
rocznicy Chrztu Polski,  którą będziemy przeżywać w 2016 
r. – Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być 
celem samym w sobie – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki, 
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa. – Chcemy, by 
wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamental-
nym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na na-
szej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pier-
wszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umo-
cnienia naszej wiary. 
     Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska bę-
dzie się skupiała wokół następujących haseł: Wierzę w Sy-
na Bożego (2013/2014), Nawróćcie się i wierzcie w Ewan-
gelię (2014/2015), Nowe życie w Chrystusie (2015/2016), 
Idźcie i głoście (2016/2017). Każdy rok duszpasterski zos-
tał powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. 
Będą to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz 
olej. 
     Przygotowanie do rocznicy Chrztu Polski jest ściśle po-
wiązane z nową ewangelizacją. – Znajomość naszej prze-
szłości pozwala nam odkrywać i doceniać chrześcijańskie 
korzenie, z których wyrastamy. Ta z kolei ma służyć pat-
rzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by 
w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamen-
cie doświadczenia żywego spotkania z Jezusem Chrystu-
sem – tłumaczy abp Gądecki. Zasadniczym celem tegoro-
cznego programu jest podjęcie działań zmierzających do 
przyjęcia i ożywienia osobistej wiary w Syna Bożego, a 
także uświadomienia sobie łaski chrztu świętego. To wszy-
stko ma z kolei prowadzić do zaangażowania w życie 
wspólnoty i świadectwa chrześcijańskiego życia.  
     Praca duszpasterska w pierwszym roku nowego prog-
ramu koncentrować się będzie na pogłębieniu katechezy 
rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka, a w przy-
padku ogółu wiernych – na kształtowaniu duchowości bib-
lijnej  i podjęciu konkretnych działań ewangelizacyjnych w 
parafiach. Rekolekcje kerygmatyczne, czyli prowadzące 
do osobistego wyboru Chrystusa i konsekwentnego naśla-
dowania Go w codzienności rozpoczną się w parafiach w 
Wielkim Poście 2014 roku. Jednym z owoców rekolekcji 
ma być powstanie grupy, w której osoby dorosłe znajdą 
możliwość stałej formacji pogłębiającej ich wiarę. 
     Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce 
został opracowywany przez Komisję Duszpasterstwa Kon-
ferencji Episkopatu we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Pastoralistów Polskich. 

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY 
     Caritas po raz dwudziesty rozpoczyna akcję Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. Hasło tegorocznej akcji brzmi: 
ROZJAŚNIJ DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ. Chodzi o pokaza-
nie, jak miłość bliźniego oraz pomoc materialna wpływają 
na los najuboższych dzieci. Akcja polega na rozprowadza-
niu charytatywnych świec bożonarodzeniowych z których 
dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z najuboż-
szych rodzin. W tym roku rozprowadzonych zostanie ok. 
trzech milionów wigilijnych świec. Dystrybucja ruszyła 
w pierwszą niedzielę adwentu - 1 grudnia. 
     W ciągu 20 lat na polskich stołach stanęło wiele milio-
nów świec Caritas. Setki tysięcy dzieci mogły dzięki temu 
wyjechać na wakacje, otrzymać wyżywienie czy zwiększyć 
swoje szanse w edukacji. Wigilijna Świeca Caritas dzięki 
swojej popularności stała się obok opłatka i choinki nieod-
łączną częścią polskiej tradycji świątecznej.   
     Akcję można wesprzeć w różny sposób. Szczegóły na 
stronie www.wigilijnedzielocaritas.com Informacje o dwu-
dziestu latach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom znajdą 
się również na stronie www.facebook.com/akcjecaritas 
     63 tysiące świec trafi do parafii diecezji Siedleckiej. 
W ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom będą 
rozprowadzane świece w trzech rozmiarach (duże, śred-
nie, małe). Świece średnie są w formie kuli. 

 
     Nasz Parafialny Zespół „Caritas” z okazji Świąt, tak 
jak w latach ubiegłych zachęca do udziału Parafian 
w akcji pomocowej „Rodzina-Rodzinie”. Stworzył już 
listę rodzin potrzebujących pomocy. Możemy wybrać 
jedną z nich, aby przygotować paczkę odpowiadającą 
potrzebom rodziny, lub złożyć ofiarę na ten cel. Od 
dziś można już pobrać w zakrystii kartkę, która pomo-
że właściwie przygotować paczkę. Gotowe paczki mo-
żna złożyć w biurze Zespołu „Caritas” (wejście od tyłu 
kościoła) najlepiej w dniach 17 i 18 grudnia, w godzi-
nach od 17.00 do 18.00. Również od dziś Zespół bę-
dzie rozprowadzał świece wigilijne, karty świąteczne 
i inne symbole świąt. Ofiary złożone przy tej okazji bę-
dą przeznaczone na pomoc potrzebującym. Liczymy 
na wsparcie Ludzi Dobrej Woli.     Prezes P.Z. „Caritas” 

przy Parafii Św. Józefa w Siedlcach 
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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 – 9 grudnia 2013 r. II-gi dzień Rekolekcji 
Wspomnienie Św. Juana Diego Cuahtlatoatzina, Patrona meksykańskich In-
dian, któremu objawiła się Matka Boża w Guadelupe; Czyt.: Rdz 3, 9-15; Ps 
98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 1ab); Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38; 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniu-
ków, Michalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 
2. + Eugenię, Mieczysława i Zygmunta zm. z Rodzin Protasiuków i 
Kłosiów, of. Krystyna Protasiuk  

11.00 1. + Marię Koziestańską (w 5 r.), of. Córka z Rodziną 
 2. + Józefa i Kazimierę (w 13 r.) oraz Andrzeja, of. Krystyna Stańczuk 

15.30 1. + Wiesławę Okuniewską (z racji imienin), of. Córka 
 2. + Wiesławę Sokołowską (w 1 r.), Jadwigę i Lucjana, zm. z Rodzin 

Stefaniuków, Skorupskich, Sokołowskich i Walczaków, of. Teresa 
Sokołowska  

17.00 1. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 
 2. + Leszka (w 4 r.) i Wacława, of. Andrzej Zubek 
 3. + Stanisława Pawłowskiego (w 8 m-c), of. Żona i Dzieci 
 4. + Jacka Grabowskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 

18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
19.00 

 
1. + Wiesława i Waldemara oraz Rajmunda (z racji imienin) Kamiń-
skich of. Mama 
2. + Janinę, Franciszka, Zygmunta i Marka, of. Jolanta Pliszka 

Wtorek – 10 grudnia 2013  r. Rekolekcyjny Dzień Chorego 

Wspomnienie Św. Damazego I, Papieża. Dzień wdzięczności Rekolekcjoni-
ście i spowiednikom za posługę w czasie rekolekcji; Czyt.: Iz 40, 1-11; Ps 96 

(95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: Iz 40, 9-10); Mt 18, 12-14; 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniu-
ków, Michalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 
2. + Kazimierza Pietrasika, Marka Stanisława i Wandę, of. Teresa 
Kafara 

11.00 1. + Stanisławę Domańską, of. Córka Chrzestna 

 2. + Zbigniewa Jurkowskiego (w 9 r.), of. Żona z Rodziną 
15.30 1. O Bożą pomoc i wstawiennictwo Św. Józefa w budowie kościoła 

w Biercku k/Nowosybirska na Syberii, of. Parafianie 
17.00 1. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 

 2. + Tadeusza (w 3 r.) i Edwardę Branowskich, of. Córka 
18.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
19.00 

 
1. + Władysława, of. Żona 
2. O potrzebne łaski dla Siostry Matyldy i całego Zgromadzenia 
Sióstr Niepokalanek oraz o Dary Ducha Świętego dla Pawła i Anny, 
of. Mama 

Po Komunii Św. dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, uroczyste 
błogosławieństwo i zakończenie Rekolekcji. 

Środa – 11 grudnia 2013  r. 
Czyt.: Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10 (R.: 1a); Mt 11, 28-30; 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniu-
ków, Michalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. + Władysława Trocia (w r.), of. Córka 
7.15 1. + Janusza Cybulskiego (w 17 r.), of. Żona 

 2. + Ireneusza Maciejczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 

 2. + Annę, Franciszka, Stefanię i Stanisława zm. z Rodziny Mikiciu-
ków, of. Rodzina 

 3. + Sabinę Marciniak (w 11 r.), Henryka, Wacławę, Dariusza i Ma-
riana, of. Mirosława Kłos  

 4. + Aleksandra (z racji imienin) i zm. z Rodziny Zalewskich, of. 
Dzieci 

 5. + Leokadię (w r.), of. Rodzina 
 6. Dziękczynna w 26 r. urodzin Anny, z prośbą o wypełnienie woli 

Bożej w jej życiu przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, 
of. Urszula Pałka 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 12 grudnia 2013 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadelupe w Meksyku 

Czyt.: Iz 41, 13-20; Ps 145 (144), 1 i 9. 10-11. 12-13ab (R.: 8); Iz 45, 8; Mt 11, 
11-15; 

6.30 Roraty: 1. + Wandę Tyczyńską (w 5 r.), of. Syn z Rodziną 

7.15 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-
chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. + Aleksandrę (z racji imienin) i ks. Alfreda Hofmana, of. Halina 
Iskra 

 3. + Aleksandrę Kozioł (z racji imienin), Zenona i Michała, of. Zna-
joma 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 

 2. + Aleksandra (z racji imienin), of. Rodzina 
 3. + Antoniego, zm. z Rodzin Kalickich i Kobylińskich, of. Janina Ka-

licka 
 4. + Aleksandra (w 17 r.), Irenę, Edwarda i Honoratę zm. z Rodzin 

Smolisów i Siedleckich, of. Stanisława Sawicka 
 5. + Mariana (w 10 r.), zm. Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of. 

Helena Radzikowska 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 13 grudnia 2013  r. 
Wspomnienie Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy 

Rocznica wybuchu Stanu Wojennego przeciwko Narodowi Polskiemu 
Czyt.: 2 Kor 10, 17 – 11, 2; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); Mt 

25, 1-13; 

6.30 Roraty: 1. + Halinę Trojanowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-
grzebu 

7.15 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-
chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. + Stanisława (w 31 r.) i Bronisławę Borkowskich oraz zm. z Ro-
dziny Borkowskich, of. Krystyna Borkowska 

 3. + Adolfa (w 4 r.) i Stanisława (w r.) Kryńskich of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 

 2. + Mariana Tkaczuka (9 miesiąc), of. Żona 
 3. + Marię (w 26 r.), Franciszka, Wojciecha i Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Dzieci 
 4. + Izydora (w 2 r.), zm. Rodziców i zm. obu stron Rodziny, of. Wik-

toria Hardej 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 14 grudnia 2013  r. 
Wspomnienie Św. Jana od Krzyża, Kapłana i Doktora Kościoła 

Czyt.: 1 Kor 2, l-10a; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); Por. Łk 9, 23; Łk 14, 
25-33; 

6.30 Roraty: 1. + Józefa, Leokadię, Wojciecha, Władysławę, Tomasza, 
Tadeusza i Sabinę, of. Stanisław Olichwiruk 

 2. + Ludwikę, Antoniego, Jolantę i Tadeusza Kowalczyków oraz 
Władysławę i Henryka Zająców, of. Kazimiera Zając 

 3. + Franciszka i Józefę Maliszkiewiczów, of. Wnuczki 
7.15 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-

chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 
 2. + Andrzeja Ficka (w 3 r.), Danuta Doroszenko 
 3. + Stanisława (w 25 r.), Wiesława i Łukasza, zm. z Rodzin Tro-

ciów, Góreckich i Gałązków, of. Zofia Górecka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 

 2. + Ryszarda Alabę (w 2 r.), of. Żona 
 3. + Irenę Szewczyk (w 4 r.), Bolesława i Izabelę, of. Syn z Rodziną 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośbą o potrzebne łaski 

i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. of. Rodzice 

III NIEDZIELA ADWENTU – 15 grudnia 2013; 

Niedziela adwentowej radości (dawniej nazywana „Dominica Gaudete”) 
Czyt.: Iz 35, l-6a. 10; Ps 146 (145), 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Iz 35, 4); Jk 5, 7-10; 

Iz 61, 1; Mt 11, 2-11; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Narcyza, Adama i zm. z Rodzin Stefaniuków, Mi-
chalaków i Daniluków, of. Marianna Daniluk 

 2. Dziękczynna w 10 r. urodzin wnuczka Mateusza, z prośbą o opie-
kę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia 

8.30 1. + Zbigniewa (w 13 r.) i zm. z Rodzin Weredów, Zaliwskich i Zale-
wskich, of. Rodzina  



8 GRUDNIA 2013 r.                                                            OPIEKUN Nr 49                                                                           STRONA 3 

 

 2. + Adelę (w 26 r.), Józefa, Teklę, Jana i Wacławę oraz zm. z Ro-
dziny Korycińskich, of. Zdzisława Trębicka 

 3. Dziękczynna z racji urodzin Ks. Pawła, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz obfitość darów Du-
cha Świętego w jego życiu, of. Rodzice 

10.00 1. Gregorianka:  + Mariana Marciniuka, of. Rodzina 
 2. + Marka Gawrońskiego, Daniela i Bogumiłę, of. Rodzina 
 3. + Anielę Gadomską, Józefa, Mariana, Jana i Władysławę Malac-

kich, of. Córka 
 4. + Lucjana Ornowskiego, of. Rodzina Ornowskich 

11.30 1. + Alfredę, Krystynę, Zbigniewa i Jerzego, of. Michał Szczech 
 2. Dziękczynna w 12 r. urodzin Jana, z prośbą o potrzebne łaski 

i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Mama 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
15.00 1. Dziękczynna w 6 r. urodzin Mai, z prośbą by wzrastała w łasce u 

Boga i u ludzi, of. Rodzice 
16.30 1. + Jana-Rudolfa Głuchowskiego (w 24 r.), of. Córki 
17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Józefa Czapskiego (w 8 r.), Henryka i Antoniego (w 3 r.) Toczy-
skich oraz zm. z Rodzin Czapskich, Toczyskich, Wojewódzkich i 
Czarnockich, of. Barbara Czapska 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
     Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych zorga-
nizowała międzynarodową konferencję na temat „Kościół w służbie osób 
chorych w podeszłym wieku. Opieka”. Na zakończenie spotkania przybył 
do nich Papież, który powiedział między innymi: 
     „Chciałbym dziś raz jeszcze powiedzieć, że osoby starsze miały zawsze 
ważną rolę w Kościele i mają ją nadal. A dziś jeszcze bardziej Kościół powi-
nien dawać całemu społeczeństwu przykład, że mimo nieuniknionych dolegli-
wości, nieraz nawet poważnych, osoby te są zawsze ważne i, co więcej nie-
zbędne. Niosą z sobą pamięć i mądrość życiową, aby przekazywać je innym, i 
pełnoprawnie uczestniczą w misji Kościoła. Przypomnijmy, że życie ludzkie 
zachowuje zawsze w oczach Bożych wartość, niezależnie od wszelkich kon-
cepcji dyskryminujących. 
     Przedłużenie w zeszłym stuleciu prze-
ciętnej ludzkiego życia wiąże się ze wzro-
stem liczby cierpiących na choroby. Niejed-
nokrotnie pociągają one za sobą ogranicze-
nie zdolności poznawczych. Tym ludziom 
należy się właściwa opieka, a również blis-
kość ze strony rodziny. Trzeba uszanować 
ich godność. Tymczasem nieraz otacza ich 
milczenie, które staje się torturą. Niezależ-
nie od poważnych schorzeń ich umysły i se-
rca nie przerywają relacji z Bogiem.  
     Na zakończenie chciałbym pozdrowić osoby starsze. Drodzy przyjaciele, 
nie jesteście tylko odbiorcami głoszenia ewangelicznego orędzia, ale jesteście 
także jego pełnoprawnymi głosicielami mocą waszego Chrztu. Codziennie 
możecie żyć jako świadkowie Pana w swych rodzinach, parafiach i innych 
środowiskach, w których bywacie, zaznajamiając z Chrystusem i Jego Ewan-
gelią zwłaszcza najmłodszych. Pamiętajcie, że to dwoje starców rozpoznało 
Jezusa w świątyni, głosząc Go z radością i nadzieją. Zawierzam Was wszyst-
kich opiece Matki Bożej i serdecznie dziękuję za wasze modlitwy”. 

 
     Dziś (8.XII) II-ga Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy nasze Rekolekcje 
Adwentowe, które będą trwały łącznie przez 3 dni 8, 9 i 10 grudnia. Ich pro-
gram podaliśmy w ubiegłym tygodniu. Tydzień później (15 grudnia) 
będziemy obchodzili III Niedzielę Adwentu nazywaną niedzielą adwentowej 
radości (a dawniej po łacinie „Dominica Gaudete”). 
     ADWENT W RADIU. Radio Podlasie przeżywa Adwent pod hasłem 
„Obudź się…”. W tym roku „Myśli na Adwent” i radiowe „Rekolekcje adwen-
towe” przygotowali ks. Krzysztof Zawadzki i ks. Krzysztof Jończyk. Ks. 
Zawadzkiego „Myśli na Adwent” są emitowane od poniedziałku do soboty, o 
godzinie 9.50, 13.50, 17.50, 21.25, zaś Ks. Jończyka „Rekolekcje 
Adwentowe” nadawane są codziennie o godzinie 6.50, 11.45, 23.55. 

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 

 
     W Betlejem 12-letni Michael Weixlbaumer z Górnej Austrii zapalił Światło 
Pokoju od oliwnej lampki w Grocie Narodzenia. W najbliższych tygodniach Be-
tlejemskie Światło zostanie rozesłane z Austrii do licznych krajów Europy i po-
za nią. Ten bożonarodzeniowy zwyczaj, zapoczątkowany przed 27 laty przez 
rozgłośnię radiową ORF Górnej Austrii w Linzu, ma przypominać orędzie po-
koju, ogłoszone w Betlejem wraz z narodzeniem Jezusa. Tradycyjnej Mszy 
Św. we franciszkańskim kościele św. Katarzyny w Betlejem przewodniczył bis-
kup diecezji Linz, Alois Schwarz. Wyróżniony chłopiec – „dziecko światła po-
koju” - przekazał betlejemskie światło austriackim pielgrzymom, którzy na tę 
ceremonię przybyli z pielgrzymką do Betlejem z premierem Górnej Austrii Jo-
sefem Pühringerem na czele. Samolot austriackich linii lotniczych AUA przy-
wiózł betlejemskie światło do Austrii, gdzie 12-letni Michael zaprezentował go 
w telewizji. Na uroczystej ceremonii w Betlejem była obecna burmistrz tego 
miasta Vera Baboun. Profesor uniwersytecka jest pierwszą kobietą na stano-
wisku burmistrza Betlejem i podobnie jak jej poprzednik Victor Batarseh – 
chrześcijanką. Pani Baboun powiedziała, że Betlejemskie Światło Pokoju jest 
ważnym symbolem w trudnych czasach i mocnym wyrazem solidarności z lu-
dźmi w Ziemi Świętej. 
     W Wigilię Bożego Narodzenia światełko zapłonie w blisko 30 krajach Euro-
py. Akcja Betlejemskiego Światła Pokoju organizowana jest od 1986 roku. Pol-
scy harcerze, jak co roku, przyjmują je od swoich słowackich kolegów na Łysej 
Polanie. Harcerze przekazują z kolei światło wybitnym osobistościom w całej 
Europie. W latach poprzednich byli to m.in. Jan Paweł II, Benedykt XVI i prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Już dwukrotnie Światło 
Betlejemskie płonęło w stolicy Unii Europejskiej – Brukseli. W tym roku światło 
przyjmie papież Franciszek podczas audiencji generalnej 18 grudnia w Waty-
kanie. Polscy harcerze roznoszą Światło Betlejemskie do szpitali, szkół, do-
mów opieki społecznej, kościołów, urzędów i instytucji w całym kraju. Za „mat-
kę” pomysłu Światła Pokoju uważa się austriacką artystkę Adę Brandstetter. 
 

 

„CZAT ZE SŁOWEM” 
     Rusza trzyletni program duchowego przygotowania młodzieży do 
Światowych Dni Młodzieży, które będą w Krakowie w 2016 roku. Wydział 
Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej zaprasza wszystkie grupy 
formacyjne i ewangelizacyjne, a szczególnie KSM i Ruch Światło - Życie do 
realizacji programu "Cz@t ze Słowem”. 1 grudnia (w I niedzielę adwentu) 
akcję tę zainaugurowano we wszystkich parafiach naszej Diecezji. Program 
akcji jest dostępny na stronie www.kdm.org.pl; Każdy miesiąc będzie miał 
swój temat, bardzo ważny dla życia młodych ludzi. I tak w grudniu spróbujemy 
stworzyć swoje ID, czyli zapytamy o TOŻSAMOŚĆ; W styczniu można będzie 
zdobyć tytuł V.I.P., czyli porozmawiamy o niezbywalnej GODNOŚCI; W lutym 
będzie o tych, z którymi jesteśmy 24/7 ON LINE, czyli o RODZINIE, a w marcu 
podejrzymy wasze lajki - LUBIĘ TO, pytając o przyjaźnie i inne środowiska 
PRZYNALEŻNOŚCI; - itd, przez kolejne miesiące roku; 
     Pomyślmy już dziś jak stworzyć w twojej parafii grupę młodych (nawet kilku 
osób) i jakie dni zaproponować na miesięczne spotkania; W parafiach spotka-
nia w małych grupach będą prowadzone metodą ewangelicznej rewizji życia 
(widzieć-ocenić-działać). Uzupełnieniem spotkań w grupach będą tygodniowe 
medytacje biblijne do osobistego rozważenia oraz także tygodniowe video-
komentarze do niedzielnych ewangelii przygotowane przez młodych. Młodzi 
i Parafie - STARTUJEMY! Kto wchodzi do gry?              Ks. W. Hackiewicz 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
II KATECHEZA Chrzcielna jest dzisiaj o 17.30.  

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

ŚWIATEŁKO. Dziś spotkanie Rodziców dzieci 
ze „Światełka” po Mszy św. o godz. 11.30 w auli 
pod kościołem. 
RORATY AKADEMICKIE. Duszpasterstwo 
Akademickie zaprasza studentów do uczestnictwa 
w Roratach. Będą one sprawowane 12 i 18 grudnia 
w kaplicy akademickiej przy ulicy Brzeskiej. 

NA WSCHODZIE. Dziś w całej Polsce dzień 
modlitw za Parafie, które działają za wschodnią 
granicą Polski i borykają się z trudnościami.  Po 
Mszach Św. będzie zbiórka ofiar do puszek w ra-
mach akcji „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. 

BIERZMOWANI. Także dziś po Mszy Św. o go-
dzinie 13.00 spotkanie z kandydatami do Bierzmo-
wania i ich Rodzicami. 

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

OPŁATKI. Dziękujemy wszystkim, którzy z życz-
liwością przyjmują wolontariuszy roznoszących w 
imieniu Parafii pobłogosławione opłatki, znak jed-
ności Parafii z Rodziną. 

KOŁO MISYJNE. W przyszłą niedzielę (15.XII) 
po Mszy Św. o godzinie 11.30 spotkanie dzieci na-
leżących do Koła Misyjnego i ich Rodziców. 
I KOMUNIA ŚW. Siostra Anuncjata zaprasza 
Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. i ich Ro-
dziców do „mierzenia” alb: dziewczynki jutro (ponie-
działek 9.XII), a chłopców pojutrze (wtorek 10.XII). 
Kolejne spotkanie formacyjne Rodziców i Dzieci bę-
dzie w przyszłą niedzielę (15.XII) o 15.00, połączone 
z obrzędem błogosławieństwa medalików, które Ro-
dzice przyniosą i nałożą swoim Dzieciom. 
TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH.  Jutro (w poniedzia-
łek 9.XII) Kościół wspomina Św. Juana Diego Cua-
htlatoatzina, Patrona meksykańskich Indian, które-
mu objawiła się Matka Boża w Guadelupe.  
Wtorek (10 grudnia) to dzień, w którym czcimy Św. 
Damazego I, Papieża.  W czwartek (12.XII) czci-
my Najświętszą Maryję Pannę z Guadelupe w Me-
ksyku. Jej pierwszego Czciciela wspominamy w 
poniedziałek (j.w.).  W Piątek (13 grudnia) Koś-
ciół wspomina Św. Łucję, Dziewicę i Męczennicę, 
Patronkę weneckich gondolierów.  Sobota (14 
grudnia) to dzień wielkiego mistyka Św. Jana od 
Krzyża, Kapłana i Doktora Kościoła. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 49 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Co papież Franciszek napisał o Maryi w swej 
najnowszej adhortacji „Evangelii gaudium”? 
W dziale „Formacja religijna”; 
Na czym polega odwrócona hipoteka i czy eme-
rytura za mieszkanie jest możliwa, czy też jest to 
oszustwo? W dziale „Rozmowy Echa”;  
Co naprawdę dzieje się ostatnio na Ukrainie i jakie 
ma to znaczenie dla Polski? W dziale „Publicystyka”; 
Dokładnie 30 lat temu w Miętnem młodzież bro- 

niła obecności krzyża w szkole. Przypominamy ka-
lendarium tamtych wydarzeń; 
O życiu katolików na Wschodzie w dziale „Opinie”; 
Dlaczego gender może zwichnąć życie? W dzia-
le „Temat tygodnia”.          Zapraszamy do lektury 

 AKCJA PACZKA 2013 

     Harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospoli-
tej pojadą już siódmy raz na Ukrainę by pomóc 
swoim ubogim rodakom. Ta inicjatywa, to znana już 
większości Siedlczan „Akcja Paczka”, która rozpo-
czyna się wiele dni przed wyjazdem do naszego 
Wschodniego Sąsiada. Początek „Akcji” zbiórka 
żywności, zorganizowana na terenie miasta Siedlce 
w wybranych supermarketach. Wolontariusze będą 
gromadzić najpotrzebniejsze trwałe produkty żywie-
niowe, zabawki i ubranka dla dzieci, książki oraz ar-
tykuły chemiczne takie jak np. proszek do prania. 
Wszystkie dary będą odpowiednio zapakowane w 
paczki, zaklejone i trafią do najpotrzebniejszych.  
     Tego roku ZHR organizuje wyjazd do Dovby-
sza, miasta oddalonego o 60 km od Żytomierza. 
Tam, Parafia Matki Boskiej Fatimskiej na dwa dni 
staje się główną bazą „Akcji Paczka”, skąd wolon-
tariusze wraz z przewodnikami roznosić będą po-
darunki. Pomocnikiem przedsięwzięcia po stronie 
ukraińskiej jest proboszcz tamtejszej parafii ks. 
Waldemar Pawelec, który organizuje sztab prze-
wodników składających się głównie z młodzieży 
działającej przy parafii. 
     Harcerze biorący udział w Akcji Paczka osobi-
ście rozdają dary najpotrzebniejszym. Jest to nie-
wątpliwie duży aspekt wychowawczy. Siedlecka 
młodzież ma okazję doświadczyć radości płynącej 
z dawania. Wraz z podarunkiem, harcerze przyno-
szą opłatek, którym dzielą się z rodakami, śpiewają 
z nimi kolędy oraz opowiadają o ojczyźnie. Samo 
przybycie do potrzebujących, niekiedy staje się dla 
nich ważniejsze niż prezent w postaci paczki. Gos-
podarze słysząc polską mowę wzruszają się do łez, 
a te z kolei są najlepszą nagrodą za niesioną pomoc.  
     Udział w tej inicjatywie to niewątpliwy zaszczyt. 
Każdy może przyłączyć się do akcji wspierając ją 
w wyżej wymieniony sposób. Zbiórka żywności w 
siedleckich supermarketach, głównie w sieci skle-
pów Topaz, odbędzie się 13 i 14 grudnia br. Poza 
podzieleniem się produktami żywieniowymi przy 
zbiórce żywności w supermarketach, można 
dostarczać wymienione wcześniej produkty do 
kancelarii parafialnej przy kościele św. Józefa w 
Siedlcach w dni powszednie od 16.00 do 17.30. 
Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela koordyna-
tor Akcji Paczka 

Maciej Olszewski (telefon: 607-315101) 

 
 Człowiek nie może niczego nauczyć 
drugiego człowieka. Może mu tylko 

dopomóc wyszukać prawdę we własnym 
sercu, jeżeli ją posiada.        Św. Augustyn 

 
TAK, ADWENT TO RADOSNE CZEKANIE 

 
SŁABE TEMPO. Kierownik do pracownika: 
- Jak to możliwe... wolno pan chodzi, wolno pan mó-
wi, wolno pan pracuje... czy jest coś co robi pan szyb-
ko?!  
- Tak, szybko się męczę! 
OT TAKI PROBLEM JEDNEGO MAŁŻEŃSTWA 
Przed ślubem: 
Ona - Cześć Janek. 
On - No nareszcie, już tak długo czekam. 
Ona - Może chcesz żebym poszła? 
On - Nie! Co Ci przyszło do głowy? Sama myśl o tym 
jest dla mnie straszna! 
Ona - Kochasz mnie? 
On - Oczywiście, o każdej porze dnia i nocy. 
Ona - Czy mnie kiedyś zdradziłeś? 
On - Nie! Nigdy! Dlaczego pytasz? 
Ona - Chcesz mnie pocałować? 
On - Tak, za każdym razem i przy każdej okazji. 
Ona - Czy byś mnie kiedykolwiek uderzył? 
On - Zwariowałaś? Przecież wiesz jaki jestem. 
Ona - Czy mogę Ci zaufać? 
On - Tak. 
Ona - Kochanie. 
Siedem lat po ślubie: Teraz czytaj od dołu. 
NAPIS. Chłopak pije mleko w supermarkecie.. Ochro-
niarz chwyta go za rękę: 
- Nie wolno tego robić! 
- Tak? To dlaczego na pudełku jest napisane „tu ot-
wórz”? 
ACH TA PAMIĘĆ. Dwie emerytki wychodzą z kina 
i spotykają trzecią. 
- Na jakim filmie byłyście? - pyta trzecia. 
- Hm... - zaczyna jedna - zaraz, bo zapomniałam. Po-
móżcie mi... Co to jest, takie czerwone z łodygą i list-
kami? 
- Kwiat. 
- Jasne, kwiat. A taki kwiat z kolcami. 
- Róża. 
- O właśnie! Róża, na czym byłyśmy? 
 

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 

 




