
Numer 47 (749) 23 listopada 2014    Opłata dowolna 

 
 

W TYM NUMERZE: 
1. Myśl tygodnia 
2. Królujący z Krzyża 
3. Podopieczni Św. Katarzyny 
4. Życie jest najważniejsze 
5. Za tydzień Adwent 
6. Zacerujmy dzieciom Święta 
7. Kalendarz nowego tygodnia 
8. List Księży Biskupów 
9. Adwentowy wieniec 
10. Opłatkowi Goście 
11. Ks. Piotr Kruk informuje 
12. „Zajawka” Ks. Sławka 
13. W Parafii i w Diecezji  
14. Co piszą w „Echu” nr 47 
15. Dobry humor 
13. Redakcyjna stopka 
 

MYŚL DNIA 
 

 
     Chrystus Król daje nam dziś 
najważniejsze kryterium zbawie-
nia: „Wszystko, czego nie uczynili-
ście jednemu z tych najmniej-
szych, tegoście i Mnie nie uczy-
nili” (Mt 25,31-46). 
     Ten, który jest Królem, jest też 
Pasterzem. Szuka swoich owiec, 
służy im i czeka, by miłość uczy-
niły treścią swojego życia. Po-
zwala im podejmować decyzje i 
doświadczać ich skutków. Te z 
nich, które wybrały dobro i świę-
tość, zapytają Go: “Kiedy widzieli-
śmy Cię głodnym i nakarmiliśmy 
Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci 
pić?”. Nie wiedzą o swej dosko-
nałości, bo są skupione na po-
trzebach bliźniego. Prawdziwa 
świętość nie wie o sobie. 

 

KRÓLUJĄCY Z KRZYŻA 
   Wiszący na krzyżu Król, 
z koroną cierniową na 
skroniach, gwoźdźmi w 
dłoniach, zamiast berła – 
jest na drodze ku całkowi-
temu zwycięstwu. To je-
den z obrazów królujące-
go Chrystusa. To obraz 
bliski człowiekowi posie-
kanemu przez grzechy. 
Zmagającemu się ze so-  
bą, chłostanemu przez świat, w którym panoszy się jesz-
cze jak bezpański pies – książę ciemności, szatan. Ale to 
nie cała prawda o królowaniu Nazarejczyka. Finałem Gol-
goty nie jest śmierć Bożego Syna, ale Jego powstanie z 
martwych. Jego wstąpienie do Nieba i królowanie nad na-
rodami, cześć i uwielbienie składane przez miliony aniołów 
i miliony zbawionych. Przed tym Królem zginamy swoje 
kolana, doprowadzając apokaliptyczną bestię do szału. 
     Króluj nam Chryste… Przyoblecz nas w szaty, wybielo-
ne w Twojej krwi… Uwolnij nas z kompleksów, które para-
liżują, mów przez nas, przemieniając chory świat. Wyrwij 
swoje dzieci z duchowego otępienia, daj im siłę zbliżenia 
się do tronu Baranka. Prowadź do źródeł wód życia. Ot-
wórz oczy, które nie chcą czasami widzieć Prawdy, ulecz 
uszy, które nie słyszą Dobrej Nowiny, rozwiąż języki, by 
głosiły Twoją chwałę. „Błogosławieństwo i chwała, i mąd-
rość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu nasze-
mu na wieki wieków! Amen” (Ap 7, 11). 

PODOPIECZNI ŚW. KATARZYNY 

 
     We wtorek 25 listopada kościół obchodzi wspomnienie 
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy. 
Jest to dzień modlitw za Pracowników Kolei, których ta 
Święta jest Patronką, a także okazja do wyrażenia głębokie-
go szacunku i uznania wszystkim kolejarzom. Im wszystkim 
dosłownie i duchowo ściskamy dłoń, życząc wszystkiego 
najlepszego i składając dar modlitwy. Jak wiele sfer życia w 
Polsce, tak i kolejowy transport przeżywa kryzys. Mimo to 
życzymy, by młodzi entuzjaści kolei mogli ją zasilać i 
korzystać z bogatego doświadczenia starszej kadry, a ci 
starsi, by nie czuli się zagrożeni przez młodych, ale aby 
mogli przekazać im piękną kartę doświadczeń, wielką 
historię kolejarzy i kolei, która trwa już ponad 150 lat, a od 
ponad 75 lat w granatowych mundurach z orzełkiem i 
skrzydłami. Mundur kolejarza pięknie zapisał się w historii. 
Podczas gdy inne mundury zhańbiły się i splamiły, mundur 
kolejarza budzi zawsze szacunek i uznanie. 

ŻYCIE JEST NAJWAŻNIEJSZE 

 
     W naszej Parafii kilkaset osób uczestniczy w dziele 
i modlitwie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Człon-
kowie tego dzieła od Dnia Zwiastowania (25 marca) do 
Świąt Bożego Narodzenia osobiście modlą się codziennie 
za dzieci oczekujące dnia narodzin, którym może zagra-
żać jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Każdego 25 dnia 
miesiąca w naszej Parafii obchodzony jest Dzień Obroń-
ców Życia, w którym członkowie tego dzieła spotykają się 
na wspólnej modlitwie. Czas ich zobowiązań trwa do 28 
grudnia (do Święta Młodzianków), w którym przez ulice 
naszego miasta przechodzi Marsz Życia. 
     W tym roku 28 grudnia obchodzimy także Święto Św. 
Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, patronki wszystkich ro-
dzin. Dobra Rodzina zawsze stoi na straży życia poczę-
tego. Wielu małżonków, szczególnie tych, którzy obcho-
dzą jubileusze małżeńskie, będzie dziękowało Bogu w tym 
za minione lata wspólnego życia i odnowi przysięgę mał-
żeńską. Już dziś warto zgłosić (w zakrystii) swój udział 
w tych obchodach, po których pozostanie pamiątka przy-
gotowana przez Ks. Proboszcza. 

ZA TYDZIEŃ ADWENT 
     30 listopada znowu rozpoczniemy czas Adwentu, gdyż 
jest to pierwsza z czterech niedziel tego okresu liturgicz-
nego, który rok temu przeżywaliśmy podobnie. Jeśli coś 
dzieje się wiele razy, przestaje być ciekawe, a już z pew-
nością zaskakujące. Scenariusz roku liturgicznego należy 
właśnie do tych powtarzających się wydarzeń naszego ży-
cia, które pozwalają nam stanąć w obecności Chrystusa. 
     Warto też pamiętać, że 30 listopada obchodzimy także 
Święto Św. Andrzeja Apostoła. Wielu młodych chce wziąć 
udział w „andrzejkowych” rozrywkach. Mają do tego pra-
wo, ale należy zakończyć je w sobotę, gdyż adwentowa 
niedziela skłania człowieka wierzącego raczej do zadumy 
niż do zabawy. 

ZACERUJMY DZIECIOM ŚWIĘTA! 

 

     Ruch Światło-Życie z naszej 
Parafii i Diakonia Ewangelizacji 
zapraszają do wzięcia udziału 
w akcji, której celem jest zebra-
nie skarpetek dla dzieci z domu 
dziecka w Siedlcach. Zbieramy  

tylko nowe skarpetki, najlepiej w rozmiarze od 21 do 42. 
Wszystkie zebrane skarpetki zostaną przekazane dzie-
ciom z domu dziecka w dniu Św. Mikołaja 6 grudnia. Za-
chęcamy do wsparcia tego pomysłu. Wspólnie więc „zace-
rujmy dzieciom święta”! Więcej o tej akcji napiszemy za 
tydzień. Szczegółowych informacji udzielą już dziś p. Edy-
ta Krawczyk 531 003 441 i ks. Piotr Kruk 
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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 – 24 listopada 2014 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Wietnamskich Andrzeja Dung-Lac, 

Kapłana i Towarzyszy; 
Czyt.: Ap 14, 1-3. 4b-5 (Pieśń odkupionych przez Baranka); 

Łk 21, 1-4 (Wdowi grosz). 

6.30 1. + Genowefę Iwanowską, of. Koleżanka Jadwiga Mikulska 
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 

 2. + Stanisława, Janinę i Danutę, zm. z Rodzin Lisów i Zbieciów, of. 
Rodzina 

 3. + Mirosławę Pluta (w 10 r.), of. Koleżanka 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Eucharystia i Nieszpory za Zmarłych: 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych 

2014/2015 
 3. + Mieczysława Kaciniela (w 7 r.), of. Jadwiga Kaciniel 

Wtorek – 25 listopada 2014 r. 
Wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza 

(Franciszki Siedliskiej), Zakonnicy, 
oraz Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy. 

Dzień modlitw za Pracowników Kolei. Dzień modlitw Obrońców Życia. 
Czyt.: Ap 14, 14-20 (Sąd ostateczny jako żniwo i winobranie); 

Łk 21, 5-11 (Zapowiedź zburzenia świątyni). 

6.30 1. + Stefana (w 30 r.), Stanisławę i Ryszarda Stańczuk, Hannę i Ste-
fana Wymiatał, of. Rodzina Wymiatał 

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 
 2. + Józefa (w 11 r.), Magdalenę, Leokadię i Henryka Wantusiaków, 

of. Alicja Seńko 
 3. + Fryderyka Szewczyka (w 16 r.) i Wacława Kupę, of. Rodzina 

16.00 Spotkanie z Kandydatami do Bierzmowania 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Eucharystia i Nieszpory za Zmarłych: 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych 

2014/2015 
 3. + Leokadię i Edmunda Pałka oraz Stenię i Zygmunta Tołtyrzew-

skich, of. Syn i Synowa 
 4. Dziękczynna w 50 r. urodzin Bożeny, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Św. Józefa na dalsze życie, of. Mama 
Środa – 26 listopada 2014 r. 

Wspomnienie św. Jana Berchmansa, z Zakonu Jezuitów 
Czyt.: Ap 15, 1-4 (Pieśń Mojżesza i Baranka);  

Łk 21, 12-19 (Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców);  
6.30 1. + Stanisławę (w 18 r.), Mariana i Rozalię, of. Halina Wasilewska 
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 

 2. + Helenę (w 6 r.) i Jana Jaszczuków oraz zm. Rodziców obu stron 
Rodziny, of. Siostrzenica 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Eucharystia i Nieszpory za Zmarłych: 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015 
 3. + Gerarda Borkowskiego (w 1 r.), of. Rodzina 
 4. + Elżbietę Roguską (w 6 r.), of. Krystyna Metelska 
 5. + Janinę (w 2 r.) i Kazimierza (w 4 r.) Skomoruchów, of. Córka 

19.30 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 27 listopada 2014 r. 
Czyt.: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a (Upadek grzesznego miasta); 

Łk 21, 20-28 (Powtórne przyjście Chrystusa). 

6.30 1. + Zuzannę (w 29 r.) i Stanisława, zm. z Rodziny Borutów, of. Kry-
styna i Szczepan Borutowie 

 2. + Aleksandrę (w 21 r.) oraz jej zm. Rodziców Łucję i Franciszka, 
of. Irena Olczak 

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 
 2. + Sabinę (w 22 r.), Stanisława, Jana, Tadeusza, Franciszka i Ma-

riannę, of. Elżbieta Dropio 
 3. + Franciszka (w 32 r.) i Jadwigę, zm. z Rodzin Księżopolskich i 

Sobotków, of. Córka 
15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Eucharystia i Nieszpory za Zmarłych: 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 

 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych 
2014/2015 

 3. + Włodzimierza (w 9 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodzin 
Ciozdów i Kozaków, of. Krystyna Ciozda 

 4. Dziękczynna w 9 r. urodzin wnuczki Oli, z prośbą o zdrowie i opie-
kę Św. Rodziny w dalszym życiu, of. Babcia Bożena Marciniak  

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 28 listopada 2014 r. 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 

Czyt.: Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2 (Sąd ostateczny); 
Łk 21, 29-33 (Przypowieść o drzewie figowym). 

6.30 1. + Wacława (w 26 r.), Genowefę, Jana, Władysława, Wiktora i Ste-
fanię, zm. z Rodzin Kaługów i Majorów, of. Córka Jadwiga 

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 
 2. + Zdzisława (z racji imienin) oraz zm. z Rodzin Stańczuków i Le-

wickich, of. Barbara Stańczuk 
16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza 
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza 
17.30 Spotkanie KSM 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Eucharystia i Nieszpory za Zmarłych: 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych 

2014/2015 
 3. + Mieczysława (w 8 r.), of. Dzieci 
 4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-

cy modlitewnego spotkania  
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 29 listopada 2014 r. 
Czyt.: Ap 22, 1-7 (Wizja raju); 

Łk 21, 34-36 (Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie). 

6.30 1. + Józefa, Mariannę, Bolesława, Alojzego, Andrzeja, Czesława i 
Marię, zm. z Rodziny Mamcarzów, of. Krystyna Mamcarz 

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 
 2. + Kazimierza, Mariannę i Wacława, of. Daniela Kaniewska 
 3. + Zm. z Rodzin Sałatów i Kobylińskich, of. Teresa Górecka 
 4. + Anielę Kleszcz (w 17 miesiąc), Feliksę, Bronisława i Edwarda, 

of. Córka 
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.30 Spotkanie Ministrantów 
16.00 Spotkanie z Rodzicami Kandydatów do Bierzmowania 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 

 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015 
 3. + Ryszarda Sztompka (w 5 r.), of. Żona 
 4. Dziękczynna w 15 r. urodzin Jakuba, z prośbą o dary Ducha 

Świętego w nauce i opiekę Św. Józefa w całym życiu, of. Rodzice 

XII Niedziela Zwykła – 30 listopada 2014 r. 
Święto Św. Andrzeja Apostoła; 

Czyt.: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 (Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił); 
1 Kor 1, 3-9 (Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa); 

Mk 13, 33-37 (Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mieczysława Majora, of. 
Siostra 

 2. + Roberta Pazdykę (w 3 r.), of. Rodzice 
8.30 1. + Syna Grzegorza i Męża Szczepana oraz zm. Rodziców i Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Teresa Pszkit 
 2. + Mariana, Stanisława i Barbarę oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Maria Jakubasik 
 3. + Janinę i Henryka Lipińskich oraz Leokadię i Stanisława Zalew-

skich, of. Hanna Zalewska  
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 4. 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 

9.30 Zakończenie wypominkowej modlitwy różańcowej za Zmarłych 
10.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Krzysztofa Grabowskie-

go, of. Mama 
 2. + Andrzeja Tarkowskiego (w 23 r. i z racji imienin), zm. z Rodzin 

Łupińskich i Tarkowskich, of. Stanisława Tarkowska  
 3. + Stanisława i Mariannę Borkowskich oraz Halinę Pastor, of. Cór-

ka 
11.30 1. + Stanisławę (w 19 r.), of. Wnuczka 

 2. Dziękczynna w 7 r. urodzin Mikołaja i w 5 r. urodzin Jakuba, z 
prośbą, by nieustannie wzrastali w łasce u Boga i u ludzi, of.Rodzina 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Jacka Grabowskiego (w 1 r.), of. Żona i Synowie 

Kolejny cykl 4 Katechez Chrzcielnych rozpocznie się za tydzień 7 grudnia br. 

18.00 1. + Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: Za zm. polecanych 
w Wypominkach Parafialnych 2014/2015 

Zakończenie Nieszporów za Zmarłych 
i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

LIST EPISKOPATU POLSKI 

 

o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016 
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!  
     Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 r. 
odbędą się w Polsce, są szczególnym doświad-
czeniem uniwersalności i jedności Kościoła. 
W tym samym czasie Kościół w naszej Ojczyźnie 

będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób 
przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. Sięgając 
początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co nowe, mamy szansę 
odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich. 
Ukazując zaś młodym jej wielowiekowe dzieje i stawiając za wzór świad-
ków: świętych i męczenników – możemy ożywić w sobie odpowiedzialność i 
troskę o kształt wiary i jej miejsce w przyszłości. 
1. Czym są Światowe Dni Młodzieży? Światowe Dni Młodzieży to między-
narodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jed-
nym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski 
świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać 
młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem 
was, a wy przyszliście do mnie”. Ta wędrówka wspólnoty Kościoła przez 
miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włączają się 
w nią kolejne pokolenia młodych całego świata.  
2. Dlaczego Kraków? Papież Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, 
gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla 
poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś, dro-
dzy młodzi, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. On jest odpowie-
dzią na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się, że w wielkiej 
wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności. Ko-
ściół młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla każdego znajdzie 
się w nim miejsce. Jesteście jego ważną częścią. Światowe Dni Młodzieży 
mogą stać się dla Was początkiem niezwykłej przyjaźni z Chrystusem. Tak, 
jak wierni apostołowie Bożego Miłosierdzia – Św. Siostra Faustyna i Św. 
Jan Paweł II – w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie, że tylko miłość 
wyzwala i leczy, a w miłosierdziu jest jedyna nadzieja i ocalenie.  
3. Nie tylko Kraków i nie tylko młodzi. Stworzenie młodym przestrzeni do 
spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygotowanie tego wyjąt-
kowego święta wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i bo-
gactwa Kościoła to – jak mówił święty Jan Paweł II – „poważne duchowe 
zadanie”. „Aby [ŚDM] był owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod 
kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ru-
chach oraz kościelnych wspólnotach młodzieżowych” - podkreślał. Główne 
spotkanie młodych z Papieżem w Krakowie poprzedzą odbywające się 
w całej Polsce Dni w Diecezjach. To będzie pierwsze zetknięcie młodzieży 
świata z naszą kulturą, religijnością, pięknem naszego kraju, gościnnością 
rodzin, które otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich domów. Na drodze 
przygotowań do ŚDM, Dni w Diecezjach są zarówno „ostatnią prostą”, jak 
i swoistym prologiem, zapowiedzią radosnych przeżyć, które czekają ich 
w Krakowie. Wszyscy jesteśmy gospodarzami tego dzieła, dlatego dziś 
razem dorastamy do tego, by we wspólnocie młodych całego świata dzielić 

się naszym doświadczeniem wiary i otwierać na świadectwo dawane przez 
innych. 
4. Nie za dwa lata, tylko już od dziś. W trosce o to, by przygotowania do 
Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego 
miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi w całej 
Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu programy 
duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej przeżywamy piel-
grzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Docierają one wszędzie: 
nie tylko do kościołów i na miejskie place, ale też do wiosek dziecięcych, 
domów pomocy społecznej, na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To 
czas łaski dla całego Kościoła w Polsce. Od tego, jak go przeżyjemy, zależą 
przyszłe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.  
5. Zaproszenie do współpracy. Przychodzimy dziś do Was, rodzice i wy-
chowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi! Wraz z nimi z pokorą szu-
kajcie odpowiedzi na ich niepokoje i wątpliwości. Niech czas przygotowań 
do ŚDM będzie dla Was czasem odkrywania radości dzielenia się świa-
dectwem życia i wiary. Zwracamy się do Was, duszpasterze i katecheci. 
Szeroko otwierajcie drzwi przed młodymi, stwórzcie im przestrzeń, by mogli 
w pełni cieszyć się perspektywą Światowych Dni Młodzieży w Polsce i byli 
dumni z tego, że są ich gospodarzami. Bądźcie ich wiernymi towarzyszami 
na drodze dojrzewania do tej roli. Stajemy przed Wami, chorzy i cierpiący. 
Jesteście cennym skarbem Kościoła. Wasz krzyż jest dla młodych ludzi 
znakiem jedności i ofiary. Z pokorą prosimy, oddawajcie go w cichym geście 
miłości za młodych Polaków, którzy poszukują sensu życia, nierzadko do-
tkliwie raniąc się po drodze. W Waszych cierpieniach ukryta jest przemie-
niająca moc uzdrawiania ich serc. 
     Zwracamy się do Was, siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych, 
wspólnot kontemplacyjnych, grup modlitewnych. Wspierajcie modlitwą 
dzieło Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Otoczcie jej płaszczem młodych 
ludzi, by na drodze przygotowań do tego wielkiego święta wiary z radością 
i zdumieniem odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi z upadków 
i nadaje smak życiu. Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przy-
gotowań duchowych, zaangażujcie się w prace wolontariatu ŚDM i zapro-
ście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być może pozostają z dala 
od Jezusa i Jego Kościoła. Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie 
w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, 
którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej 
staropolskiej gościnności i braterskich serc. 
6. Zawierzenie dzieła ŚDM wstawiennictwu świętych patronów. Patro-
nami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł 
II i święta Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia 
zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, 
a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają 
uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na 
cały świat.             Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. 
                             Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 
                             Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. 
     Na czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży udzielamy wszyst-
kim pasterskiego błogosławieństwa. 
 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 366. Zebraniu 
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 8.X.2014 r. 

ADWENTOWY WIENIEC 

 

     W najbliższą sobotę 
(29.XI), podczas Niesz-
porów i wieczornej Mszy 
Św. rozpoczniemy Ad-
went. Jednym z jego 
znaków będzie błogos-
ławieństwo wieńców ad-
wentowych przyniesio-
nych przez rodziny i jed-
nego dużego, który 
przygotuje Parafialny 
Zespół Dekoracyjny. 

     Symbolika wieńca adwentowego jest bardzo bogata. Zielone gałązki są 
symbolem życia i wspólnoty, cztery świece oznaczają 4 niedziele Adwentu i 
oznaczają zbliżanie się do Prawdziwej Światłości – Jezusa Chrystusa. Wie-
niec jest także znakiem wspólnoty wierzących czuwających w modlitwie tak 
w domu rodzinnych, jak i w świątyni. 
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OPŁATKOWI GOŚCIE 
     Już w przy-
szłą niedzielę 
(30.XI) podczas 
Mszy Św. o go-
dzinie 13.00 zo-
staną poświęco-
ne opłatki. Tak,   
jak w latach ubiegłych do naszych domów zaniosą 
je wolontariusze, a poświęcony opłatek stanie się 
symbolem wspólnoty i łączności domu rodzinnego 
do którego zostanie zaniesiony, z wielką rodziną, ja-
ką jest Parafia. Dzielenie się opłatkiem symbolizuje 
tę łączność oraz wzajemną miłość i szacunek w ro-
dzinie. Szerzej o tym napiszemy w I-szą niedzielę 
Adwentu. 
     Po Mszy Św. o godzinie 13.00 zapraszam wszy-
stkich Wolontariuszy Opłatkowych do sali obok zak-
rystii na spotkanie organizacyjne. 

Ks. Proboszcz 
 

KS. PIOTR KRUK INFORMUJE 
RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE.  
     Dziś w niedzielę 23 listopada 2014 r. po Mszy 
Św. o godzinie 18.00 odbędzie się adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, której przewodniczy Ruch 
Światło-Życie z naszej Parafii. Oazowicze serdecz-
nie zapraszają na to wieczorne spotkanie w ostat-
nią niedzielę Roku Liturgicznego. 
     Oaza zaprasza młodzież i dzieci na spotkania: 
Grupa I (młodzież z I i II klasy gimnazjum), anima-
tor: Edyta Krawczyk. Spotkanie w czwartek o godz. 
16.30 
Grupa II (młodzież z III klasy gimnazjum i starsi), 
animator: Agata Kowalczuk, Spotkanie w sobotę 
o godz. 9.00 
Grupa III (dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej), 
animatorki: Weronika Sołowińska i Paula Zubek. 
Spotkanie w sobotę o godz. 11.00. 
     Nasze informacje są na stronie: www.jozef. sie-
dlce.pl/swiatlo.php oraz na facebooku: https://www. 
facebook.com/oazaodswjozefa 

KSM. Zapraszam młodzież, chcącą pogłębiać 
swoje relacje z Jezusem poprzez modlitwę, rozwa-
żanie Słowa Bożego, śpiew i zabawę do uczestnic-
twa w spotkaniach formacyjnych Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. Odbywają się one w każdy 
piątek o godzinie 17.30 w salce pod plebanią. 

SCHOLA. Zapraszam dziewczęta i chłopców 
z gimnazjum, szkół średnich i studentów do scholi 
młodzieżowej, by upiększać swoim głosem Liturgię 
Mszy Św. Próby scholi w każdy piątek o godzinie 
16.00, a oprawa liturgii w każdą niedzielę o godzi-
nie 10.00.                                        Ks. Piotr Kruk 
 

ZAJAWKA KS. SŁAWKA 
Z PIOSENKĄ NA TY. Za tydzień (30 listopada) 
br. o godzinie 15.00 finałowy koncert przeglądu 
piosenki religijnej. Ciągle napływają zgłoszenia do 
konkursu. Zapraszamy młodych wykonawców do 
udziału, a wszystkich Parafian do obejrzenia i wys-
łuchania koncertu. 

ŚWIATEŁKO. Dziś (23.XI) na Mszy Św. o godzi-
nie 11.30, z racji dnia Św. Cecylii, dzieci ze Świate-
łka uroczyście odnawiają swoje pragnienie śpiewa-
nia na chwałę Bogu. Po Mszy Św. w Sali pod koś-
ciołem ciąg dalszy wspólnego świętowania Dzieci, 
Rodziców i Przyjaciół naszego Zespołu. 

               ks Sławek i s. Anuncjata 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BIERZMOWANI 2015: DZIŚ (23.11) DYŻUR 
LITURGICZNY pełnią: 1. Tomasz Frankowski 2. 
Sandra Gaj i 3. Aleksandra Głuchowska, zaś w 
przyszłą niedzielę (30.11) 1. Kamil Grzegorczuk, 2. 
Marcin Harbaszewski i 3. Martyna Jaroszczyk. 
      Zapraszam młodzież o godzinie 16.00 na spot-
kania formacyjne przed przyjęciem Sakramentu 
Bierzmowania, połączone z zaliczeniem I-szej czę-
ści katechizmu: we wtorek (25.XI). Spotkanie dla 
Rodziców będzie w sobotę (29.XI). 
     Dziękujemy Kandydatom do Bierzmowania za 
solidną pomoc w pracach porządkowo-dekoracyj-
nych pod naszym kościołem.  
WIECZÓR  CHWAŁY (XI). Spotkanie z Jezu-
sem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, to 
czas radości i nadziei; czas uwielbienia Go pieśnią, 
modlitwą i gestem. Nic więc dziwnego, że na każ-
de takie spotkanie oczekujemy z niecierpliwością. 
Wszystkich, którzy pragną doświadczyć Bożej 
obecności, ubogacić się duchowo i rozradować 
swoje serce, zapraszamy już w najbliższy czwartek 
(27.XI), na godz. 19.00 do Sali KLO przy ulicy So-
kołowskiej 124.          Wspólnota Jednego Ducha 
DLA NARZECZONYCH. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom „Warsztatów dla Narzeczonych” 
(nazywanych często „Kursem przedmałżeńskim”) 
za systematyczny udział w spotkaniach. Gratuluje-
my otrzymania dyplomów. Jednocześnie informuje-
my, że wiosenną serię katechez przedmałżeńskich 
rozpoczniemy w ostatnią sobotę lutego. 

KATECHEZY. Cykl czterech Katechez Chrzcie-
lnych zostanie wznowiony za tydzień, w pierwszą 
niedzielę grudnia (7.12) o godzinie 17.30. Będą 
one 7, 14, 21 i 28 grudnia. 

ŚW. JOANNA. Po raz kolejny obchodzić będzie-
my parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty 
Molla, której relikwie znajdują się w naszym koś-
ciele. Zapraszamy więc w najbliższy piątek 28 lis-
topada na różaniec za zmarłych o 17.30, potem na 
Mszę Św. o godzinie 18.00 w intencjach, które na 
kartkach zapisali Czciciele Św. Joanny, a po Mszy 
Św. na ucałowanie Jej relikwii. 
JUBILEUSZE. Dziękczynienie za Sakrament 
Małżeństwa i wspólnie przeżyte lata, nasi Małżon-
kowie obchodzić będą 26 grudnia, podczas Mszy 
Św. o godzinie 13.00. Jubilatów prosimy o wpisa-
nie się na listę, w celu zarezerwowania miejsc w ła-
wkach i przygotowania pamiątkowego dyplomu. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I:Otto Benedykt Wyrozębski 
z naszej Parafii i Natalia Małgorzata Złotogórska 
z Parafii Ducha Świętego w Siedlcach (62). 
Tomasz Rudaś z naszej Parafii i Maria 
Laskowska z Parafii Katedralnej w Siedlcach (63).  

      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 45 
 W tym roku mija 100 lat od męczeńskiej śmierci 
bł. Karoliny Kózkówny. Kim była? Czego uczy nas 
dzisiaj? O tym w dziale „Publicystyka”; 
 O kolejnym ważnym kroku na drodze do beatyfi-
kacji ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ru-
chu Światło-Życie przeczytamy w rozmowie „Echa”; 
 Litania i modlitwa do Jezusa, Króla Wszechświata 
 O ruchu „Matek w modlitwie”. Skąd się wziął, 

czym się zajmuje i jaka jest jego duchowość? 
 Na jakie nowe świadczenia emerytalno-rentowe 
mogą liczyć rolnicy?          Zapraszamy do lektury 
 

 
Książeczka siostry Małgorzaty Borkowskiej OSB 

i ojca Konrada Małysa OSB „A w naszym klaszto-
rze…” zawiera historie prawdziwe, które wyda-
rzyły się w męskich i żeńskich klasztorach bene-

dyktyńskich. Przedstawiamy ich ciąg dalszy. 

 
NA ULICY: Jedna z naszych sióstr szła kiedyś 
przez miasto. Nagle podbiega dziecko, coś szybko 
mówi i ucieka. Zanim zdążyła zebrać myśli, dziecka 
już nie było, tylko za sobą słyszy głos: 
- Mamusiu, mamusiu! Ja mówię „Pochwalonego”, 
a ten żeński ksiądz nie odpowiada! 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
MĄŻ W KLASZTORZE – ŻONIE LŻEJ. Jako magis-
ter nowicjatu, prowadziłem korespondencję z kandy-
datami. W dobie komputerów i Internetu listy od nich 
przychodziły przeważnie pocztą elektroniczną. Pew-
nego dnia przyszedł jednak jeszcze zwykłą pocztą 
gęsty, obszerny maszynopis. Kandydat, zaintereso-
wany klasztorem, opisywał najpierw szczegółowo dro-
gę swych dotychczasowych, duchowych poszukiwań. 
Czynił to bardzo inteligentnie, rzeczowo i w sposób 
tak uduchowiony, że każdy magister nowicjatu mógł 
być oczarowany już na wstępie. Czytając uważnie 
tekst, dochodziłem właśnie do przekonania, że wypa-
dałoby autora listu zaprosić na osobistą rozmowę, 
gdy naraz moją uwagę przykuło jedno z ostatnich 
zdań. Autor listu wyznawał szczerze: 
- „Mam wprawdzie żonę, jestem jednak przekonany, 
że nie będzie ona miała nic przeciwko temu, gdy do 
was wstąpię”. 
OBIAD MONASTYCZNY. Pewien ksiądz diecezjalny 
pojechał do benedyktynów na rekolekcje. W południe 
poszedł z nimi do refektarza na obiad. Wszyscy sta-
nęli przy stołach i modlili się bardzo długo; potem 
usiedli, każdy dostał po pół jajka na twardo, zjedli, 
wstali, znowu się długo modlili i wyszli. Obiad był 
skończony. Ksiądz jednak uważał, że to za mało 
i zwrócił się do serwitora, prosząc o prawdziwy obiad. 
Wynikło z tego niesamowite zamieszanie. Serwitor 
pobiegł do kucharza, kucharz do szafarza, szafarz do 
przeora, przeor do opata… Opat, widząc, że cały dom 
się trzęsie, zdenerwował się i zawołał: 
- A dajcie mu już to drugie pół i niech się naje! 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2200 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: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Piotr Kruk, 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 

 




