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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Jam głos wołającego na pus-
tyni: Prostujcie drogę Pańską” (J 
1,6-8.19-28). 
     „Radujcie się zawsze w Panu” – 
głosi dziś antyfona na wejście. Ad-
went, jak zresztą całe chrześcijań-
stwo, zaprasza nas do radości zu-
chwałej. To ona jest miarą nadziei. 
Jeśli mimo wszystko - mimo smut-
ku, niepowodzeń, zmęczenia włas-
nym złem i głupotą - jest w nas 
wewnętrzna radość, to znaczy, że 
trwa nadzieja. Radość z tego, co 
przed nami, czego jeszcze nie wi-
dać, co jedynie daje się przeczuć 
w ledwie widocznych znakach, po-
woli przeradza się w pewność: 
„Pan jest blisko”. 
 

 

 

 
     Kalendarz Liturgiczny wskazuje, że Kościół kilka razy w 
roku ma zwyczaj zanosić do Boga błagania w różnych 
sprawach dotyczących człowieka. Czas ten określa nazwą 
DNI KWARTALNE. Stara polska tradycja nazywała je: 
„Suche dni” (czyli postne. Były obchodzone na początku 
każdej z czterech pór roku w środę, piątek i sobotę: 
 po I niedzieli Wielkiego Postu były dni modlitw o ducha 
pokuty, od środy po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu do 
soboty przed drugą niedzielą wielkiego postu. 
 po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego dni modlitw 
o powołania do służby w Kościele przypadający na czwar-
ty tydzień Wielkanocy. 
 po Święcie Podwyższenia Krzyża Świętego (14 wrześ-
nia) dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców (trzeci 
tydzień września). 
 W III tygodniu adwentu (a więc w najbliższym tygodniu) 
po Wspomnieniu Św. Łucji (13 grudnia) dni modlitw O ŻY-
CIE CHRZEŚCIJAŃSKIE RODZIN (w tym roku 17, 19 i 
20. XII środa, piątek i sobota). 
     Konferencja Episkopatu określa czas i sposób ich ob-
chodzenia w poszczególnych krajach. Wprowadzają one 
ducha pokuty i miłosierdzia chrześcijańskiego oraz wyczu-
lają na potrzeby społeczne. 
     Mówiąc o Rodzinie warto podkreślić, że końcówka roku 
kalendarzowego jest jej poświęcona. 26 stycznia podczas 
Mszy Św. o godzinie 13.00 Rodziny naszej Parafii, 
szczególnie te, które obchodzą jubileusze małżeńskie, 
odnowią swojej przyrzeczenia i otrzymają pamiątkowe 
dyplomy. Natomiast 28 stycznia, w Niedzielę Św. Rodziny 
i Święto Świętych Młodzianków, o godzinie 12.45 wyruszy 
z naszego Sanktuarium ulicami Siedlec „Marsz Życia”. Już 
dziś zachęcamy Rodziny naszej Parafii do udziału w nim, 
a szczegóły przebiegu Marszu podamy w następnym 
numerze Opiekuna.  

BEZPOŚREDNIA BLISKOŚĆ 

 
     Minęła pierwsza połowa Adwentu 2014. W środę 
(17.XII) rozpoczniemy drugą jego część, którą Liturgia na-
zywa „Czasem bezpośredniego przygotowania do uroczy-
stości Narodzenia Pańskiego”, a który trwa od 17 do 24 
grudnia. Adwent kończy się przed I Nieszporami uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego w wigilijny wieczór 24 grudnia.  
     W czołówce Adwentu (do 16.XII) wspominamy drugie 
eschatologiczne przyjście Chrystusa na ziemię. W drugiej 

części tego okresu (od 17.XII) rozważamy o historycznym 
jego przyjściu przed dwoma tysiącami lat. Zwornikiem 
liturgii adwentowej obydwu części są pierwsze czytanie 
mszalne, zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza, a kilka 
także z innych autorów Starego Testamentu. Czytania te 
obrazują tęsknotę za Mesjaszem, wyczekiwanym przez 
ludzi. Przez udział w roratach, a także przez osobistą lek-
turę Pisma Św. bądźmy blisko adwentowych przeżyć. 

OSTATNIA W ADWENCIE 
     Już za tydzień ostatnia, czwarta niedziela Adwentu. 
Ewangeliczna scena tej niedzieli przeniesie nas do Naza-
retu, mało znaczącej wioski rolniczej w Galilei, położonej 
na wzgórzu, nad żyzną dolinę Ezdrelon. W czasach No-
wego Testamentu liczyła około dwóch tysięcy mieszkań-
ców. To rodzinna miejscowość Maryi, do której przybył Ar-
chanioł Gabriel, w sześć miesięcy po tym, jak pojawił się z 
zaskakującą nowiną u Zachariasza, ojca Św. Jana Chrzci-
ciela. 
     Podczas Zwiastowania Gabriel nadał Maryi nowe imię, 
trudne do określenia w języku polskim: „Napełniona łas-
ką”, „Ta, która znalazła łaskę u Boga”, „wybrana przez Bo-
ga” lub „umiłowana przez Boga”. Przyzwyczailiśmy się do 
określenia: „Pełna Łaski” Imię to wskazało na uprzy-
wilejowanie Maryi przez Boga i jest podstawą do uznania 
Jej szczególnego miejsca w historii zbawienia. Maryja 
usłyszała także, jakie imię ma otrzymać jej Syn. Jezus – 
imię to oznacza: „Bóg jest pomocą”, „Bóg zbawia” lub 
„Boże zbaw”. 

 
     Zwiastowanie ukazuje przyszłość Dziecka, które się 
narodzi. Będzie ono Synem Bożym. Bóg da Mu tron Jego 
ojca Dawida i będzie panował wiecznie. W Nim spełnią się 
wszystkie obietnice proroków. To główne przesłanie 
zostało wzbogacone wypowiedzią, że Jezus został 
poczęty „za sprawą Ducha Świętego”, to znaczy bez 
współudziału mężczyzny. Maryja poczęła i urodziła Syna, 
pozostając dziewicą. Wyznanie, że Jezus jest obiecanym 
Chrystusem i Synem Bożym jest najstarszym depozytem 
wiary Kościoła. 
 

PAMIĘTAMY CECYLIAŃSKICH SOLISTÓW? 
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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 – 15 grudnia 2014  r. 
Czyt.: Lb 24, 2-7. 15-17a (Wschodzi Gwiazda z Jakuba); 

Mt 21, 23-27 (Skąd pochodził chrzest Janowy). 

6.30 Msza Św. Roratna: 1. + Józefa, Leokadię, Wojciecha i Władysławę 
oraz Tadeusza, Tomasza i Sabinę. of. Córka 

 2. + Mariana (w 13 r.), of. Żona 
 3. + Barbarę Ługowską (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Ks. Pawła, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa w posłudze kapłańskiej, of. p. Zazuniakowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. + Helenę i Władysława oraz Brata Jana i zm. Dziadków, of. Córka 

Jadwiga Piechowicz  
 2. + Adelę (w 27 r.), Józefa, Teklę, Jana, Wacławę i Stanisława, zm. 

z Rodzin Korycińskich i Wojewódzkich, of. p. Trębicka 
 3. + Zm. z Rodziny Kalickich, of. Janina Kalicka 

Wtorek – 16 grudnia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Adelajdy cesarzowej, żony Ottona II (z II poł. X w.). 

Czyt.: So 3, 1-2. 9-13 (Bóg obiecuje zbawienie pokornym); 
Mt 21, 28-32 (Grzesznicy uwierzyli Janowi). 

6.30 Msza Św. Roratna: 

1. +  Honoratę Januszkiewicz (w 28 r.) oraz zm. Rodziców Kazi-
mierę i Józefa, of. Henryk Majek 

 2.  + Stanisławę Kalisz, of. Koleżanki i Koledzy z pracy 
 3. Dziękczynna w intencji Marzeny, z prośba o szczęśliwe narodziny 

Dziecka oraz łaskę zdrowia dla niej i dla całej jej Rodziny, of. Mama 
 4. Dziękczynna za posługę duszpasterską Księży: Krzysztofa Step-

czuka, Sławomira Suleja, Krzysztofa Jaszczuka, Andrzeja Popław-
skiego, z prośbą o Boże dary i opiekę Św. Józefa, of. Anna Cabaj 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1.+ Jana-Rudolfa Głuchowskiego (w 25 r.), of. Córki 

 2.+ Reginę Krupa (w 1 r.), Czesława i Waldemara, of. Synowie  
 3. + Stanisława, Stanisławę, Halinę i Franciszka, of. Zdzisława Pień-

kowska 
 4.  Dziękczynna w  6 r. urodzin Szymona, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i Anioła Stróża, of. 
Rodzice  

Środa – 17 grudnia 2014 r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego 

17-24 grudnia. Dzień czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
16-21.XII kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie w Rodzinach. 

Wspomnienie Św. Jan z Mathy, założyciela Zakonu Trynitarzy (w XII w.), 
który ratował niewolników chrześcijańskich z rąk muzułmanów. 
Czyt.: Rdz 49, 2. 8-10 (Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy); 

Mt 1, 1-17 (Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida). 

6.30 Msza Św. Roratna: 

1. + Kazimierę, Henryka, Władysława i Stefanię, of. Córka  
 2. + Janinę (w 2 r.), of. Brat  
 3. + Franciszka Mikołajczuka (w 30 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

p. Mikołajczuk 
 4.+ Zbigniewa (w 40 r.), Zdzisława, Janinę, Aleksandra i Józefa, of. 

p. Helena Świnarska 
 5. + Bolesława Piekarta (w 6 r.), zm. z Rodzin Piekartów i Wakułów, 

of. Córki 
 6. + Edwarda (w 17 r), Monikę, Genowefę, Jana, zm. z Rodziny Po-

siadałów i Klewków, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. + Wacława (w 37 r.), Sewerynę, Jana i Filomenę, of. Tadeusz Sro-

ka  
 2. + Adelę i Aleksandra Wyczółkowskich, Natalię, Rozalię i Józefa 

Paczuskich oraz za duszę w czyśćcu cierpiące, of. Jadwiga Paczu-
ska 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 18 grudnia 2014 r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego 

17-24 grudnia. Czyt.: Jr 23, 5-8 (Mesjasz będzie potomkiem Dawida); 
Mt 1, 18-24 (Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida). 

6.30 Msza Św. Roratna: 

1. + Alfredę (w 16 r.), Krystynę, Czesława i Edmunda Harasim, of. 
Rodzina 

 2. + Janinę (w 8 r.), Bolesławę, Mateusza, Mariannę, Mariana, Cze-
sława, Henryka, Kazimierza i Wawrzyńca, of. Sabina Wołosz 

 3. + Eugeniusza (w 27 r.) i Janinę Braciaków, of. Dzieci  
 4. Dziękczynna w 13 r. urodzin Jakuba, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w szkole i w domu, of. 
Tato 

15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. + Stanisławę Kalisz (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Jadwigę (w 10 r.), zm. z Rodzin Łastowieckich, Tomaszews-
kich, Tarasiuków i Skolimowskich, of. Stanisław Łastowiecki 

 3. + Zbigniewa, of. Córka  
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Adriana Alikowskiego, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym 
życiu, of. Rodzice 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 19 grudnia 2014  r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego 

17-24 grudnia. 16-21.XII kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie 
w Rodzinach. Wspomnienie Św. Anastazego I, papieża, który zwołał Synod 
w Kartaginie (399 r.).  Czyt.: Sdz 13, 2-7. 24-25a (Anioł zapowiada narodzenie 

Samsona); Łk 1, 5-25 (Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela).  

6.30 Msza Św. Roratna: 

1. + Kazimierza Więcławka, of. Córka  
 2. + Gabrielę Grzebisz (w 15 r.) i zm. Rodziców, of. Rodzeństwo 
 3. + Dariusza (w dniu imienin), of. Rodzice 
 4. + Mieczysława Stańczuka (w 5 miesiąc), of.  
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin prawnuczka Oskara z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla je-
go Rodziców, of. Prababcia 

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
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 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. + Stefanię, of. Jadwiga Kamianka 

 2. + Andrzeja Kłosa (w 2 r.), of. Mirosława Kłos 
 3. + Dariusza i Ryszarda oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Rodzina Zieniuków 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

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

Sobota – 20 grudnia 2014  r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego 

17-24 grudnia. 16-21.XII kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie 
w Rodzinach. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. 

Czyt.: Iz 7, 10-14 (Panna pocznie i porodzi Syna); 
Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna). 

6.30 Msza Św. Roratna: 

1. + Annę Grabelską (w 7 r.), of. Józef Grabelski 
 2. + Eugeniusza Frankowskiego(w 12 r.), of. Rodzina 
 3. + Mariannę, Bolesława, Helenę, Annę, Stefana i Krystynę, zm. z 

Rodzin Jasińskich, Czerskich i Borkowskich, of. Zofia Czerska 
 4. + Leona, Martę, Marka i Józefa, of. Rodzina 
 5. + Mariannę i Zygmunta Machałów oraz zm. z Rodzin Pilichów i 

Podniesińskich, of. Jadwiga Machała 
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.30 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. + Ryszarda Stańczuka (w 22 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 2. + Wacława Stanisławowskiego, Kazimierę i Kazimierza Troć, of. 

Rodzina   
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 3. + Eugenię, Pelagię, Mieczysława i Zygmunta oraz wszystkich zm. 

z Rodziny Protasiuków i Kłosów, of. Krystyna Protasiuk 
 4. Dziękczynna z racji imienin Dariusza, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny, of. Rodzina 

IV Niedziela ADWENTU  – 21 grudnia 2014 r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego 

17-24 grudnia. Wspomnienie Św. Piotra Kanizjusza, Kapłana i Doktora Ko-
ścioła, Apostoł Niemiec (w XVI w.); 

Czyt.: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 (Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie); 
Rz 16, 25-27 (Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona); 

Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna).  

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Dziękczynna w intencji S. Emanueli, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na drodze powołania, of. 
Rodzice 

 2. + Mariannę (w 2 r.) i Elżbietę (w 7 r.), of. Rodzina 
8.30 1. Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Katarzyny i Piotra Grzegorczy-

ków, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla 
nich oraz dla ich Synów Tomasza, Rafała i Jakuba, of. Mama 

 2. + Rodziców Antoninę i Juliana oraz męża Stanisława, of. Córka 
10.00 1. + Mariannę Rozbicką (w 10 r.), of. Teresa Rozbicka 

 2. + Marka, Daniela i Bogumiłę Gawrońskich oraz Bogumiłę, of. Ma-
ma 

 3. + Helenę, Franciszka, Edwarda, Władysława, Stanisława, Maria-
na i Janinę, zm. z Rodzin Łukasiuków i Wawrowskich; Jerzego, Woj-
ciecha, Annę i Lucjana Opałów oraz Wincentego, Zofię, Aleksandrę 
i Hipolita Wawrowskich, of. Wacława Wawrowska 

11.30 1. + Alfredę Łagodzin (w 15 r.), zm. z Rodzin Łagodzin i Radzikows-
kich, of. Michał Szczech 

 2. + Hieronima (w 14 r.), of. Córki 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Anielę Gadomską (w r.), Mariana, Jana i Władysławę Malackich 

oraz Zygmunta, of. Córka  
17.30 II-ga Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Stanisława (w 5 r.) i Eugenię Dybowskich, of. Córka 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

KOŚCIÓŁ CIERPIĄCY 
     Trwają nadal prześladowania 
chrześcijan w Iranie Po objęciu pre-
zydentury przez Hassan Rouhani 
wydawało się, że sytuacja chrześci-
jan może ulec dobrej zmianie. Nies-
tety, rzeczywistość okazała się dra-
matyczna. Tylko przez pół roku wy-
dano i wykonano oficjalne wyroki 
śmierci na 411 osobach!  
     Państwo Islamskie, które śmiało można porównać z hitlerowskimi Niem-
cami, czy stalinowską Rosją rozwija się. Wielu z Was czytało o spaleniu ży-
wcem chrześcijańskich małżonków, których rozwścieczona społeczność 
wrzuciła do pieca (podobno podczas porządków w domu małżonkowie wy-
rzucili stos papierów, a ktoś z sąsiadów uważał, że było w nim także kilka 
stron koranu). Islamiści opublikowali cennik niewolnic: dziewczynki do 9 
roku życia kosztują w przeliczeniu na polską walutę ok. 580 zł, podczas gdy 
np. kobiety w wieku 20-30 lat - 290 zł. Dramat trwa. 
     Nie wiemy dlaczego polscy i światowi politycy milczą, zamiast bronić ży-
cia człowieka. Społeczność międzynarodowa musi zareagować na rażące 
naruszenia podstawowych praw i wolności religijnej oraz przeciwdziałać 
zbrodniczym decyzjom fanatycznych islamskich przywódców. 
     Zadajemy sobie pytanie, skąd się to bierze? W Europie i w Polsce jest 
budowanych wiele meczetów muzułmańskich, a duchowni muzułmańscy 
mogą bez przeszkód działać. W krajach muzułmańskich nie wolno budować 
kościołów, a przyznawanie się do chrześcijaństwa jest karane więzieniem 
lub wyrokiem śmierci. Nie wiemy dlaczego przywódcy Unii Europejskiej nie 
robią niczego, widząc, jak w sposób dramatyczny zaburzona jest równowa-
ga praw i obowiązków oraz sprawiedliwość społeczna. Ze zdziwieniem pa-
trzymy jak Europa oddala się od Boga i Kościoła. Fala laicyzacji niszczy 
i poniewiera to na czym była zbudowana struktura chrześcijańskiego konty-
nentu. Kościół, głoszący Ewangelię i kierujący się prawem Dekalogu przez 
dwa tysiące lat był oparciem dla całych społeczeństw, dziś przestaje być im 
potrzebny, a Boże przykazania przestają zobowiązywać. 

„ZAJAWKA” KSIĘDZA SŁAWKA 
DZIECI DO I KOMUNII. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Ro-
dziców i Dzieci przed I-ą komunią. Odbędzie się ono za tydzień w niedzielę 
(21.XII) o godz. 15.00. Będą pobłogosławione łańcuszki i medaliki. Dzieciom 
założą je Mamy, które w ten sposób wyrażą troskę o rozwój wiary swoich 
Dzieci. Zostanie też przybliżona i wyjaśniona kolejna część Mszy Świętej. 

I ICH RODZICE. Wcześniej jednak zapraszam samych  Rodziców na 
spotkanie w czwartek (18.XII.) o godz. 18.30 do auli pod kościołem, wejście 
od strony północnej. Przypominam o rozmowach indywidualnych z Rodzi-
cami poszczególnych Dzieci, a także pokazaniu zeszytów z obrazkami, jako 
dowodu zaangażowania w przygotowanie się osobiste do spotkania z Jezu-
sem w Komunii Świętej. Zapraszam Dzieci 8 stycznia 2015 r. (w czwartek) 
w celu pobrania miary na nowy strój komunijny. Szczegóły na spotkaniu. 

W GÓRY. Dziś w niedzielę (14.XII) po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie 
Rodziców Dzieci, które wyjeżdżają na ferie zimowe w góry. 

POREKOLEKCYJNE ZAPROSZENIE I REFLEKSJA. Mamy za 
sobą Rekolekcje Adwentowe, które były ukierunkowane na Małżeństwo i 
Rodzinę. Są one mocno zagrożoną w dzisiejszym świecie. Wiele usłyszeli-
śmy na naukach rekolekcyjnych. Teraz mamy okazję wszystko przemyśleć, 
wziąć do serca i zrobić postanowienia, aby dość do wniosku, że w swoją 
Rodzinę warto „zainwestować”. Wielu rodziców chce, aby ich małżeństwo 
było piękne, wierne i uczciwe. Wielu z troską patrzy na swoje Dzieci i pra-
gnie ich szczęścia. Warto posłuchać rad Rekolekcjonisty, zacząć modlić się 
z całą rodziną, regularnie przystępować do spowiedzi i Komunii Św., a to 
znaczy Boga postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu, w małżeństwie 
i rodzinie. Jeśli ktoś chciałby podzielić się swoimi przemyśleniami, doświad-
czeniem Boga podczas ostatnich rekolekcji adwentowych w naszej Parafii, 
zachęcamy do zrobienia tego na łamach Opiekuna. 
     Zapraszamy też osoby samotne, małżeństwa i rodziny do włączenia się 
w życie różnych wspólnot, czy Oazy Rodzin, w których łatwiej poznać czym 
jest miłość małżeńska, jak zadbać o dobre i zdrowe relacje z dzieckiem, jak 
być dobrym Ojcem i dobra Matką. Powstają nowe kręgi Domowego Kościo-
ła przy naszej Parafii. Kto chce je bliżej poznać niech wejdzie na stronę 
http://www.siedlce.oaza.pl Można zdobyć oinformacje u ks. Sławka (tel. 
501 051 125) lub u pary łącznikowej (p. Bożeny i Marka Stasiuków (tel. 
508266901) 

DNI SKUPIENIA DLA OSÓB DOROSŁYCH. Ruchu Światło-Życie 
zaprasza osoby dorosłe, które chciałyby się włączyć w formację oazową, na 
dni skupienia. Odbywają się one w formie comiesięcznych spotkań pt: „Ra-
dość Ewangelii”. Tematem ich jest słowo Boże z Ewangelii Św. Jana. Treść 
dnia skupienia wypełniała modlitwa, spotkanie w grupach oraz konferencja, 
a chętni również mogą uczestniczyć na zakończenie w Nieszporach. Naj-
bliższe spotkanie planowane jest dziś (w niedzielę 14 grudnia) na godzinę 
15.00. Zakończenie Nieszporami o 18.30. Temat skupienia brzmi: „Sama-
rytanka – wiara przyjaźnią z Jezusem” w Domu „Moria” w Łukowie (Al. Ko-
ściuszki 21B). Zapraszam.                                                          Ks. Sławek 
 

     Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne „ARKA” zaprasza na 
wiele pielgrzymek zagranicznych oraz po Polsce m.in. do Gruzji, Ziemi 
Świętej, Medjugorie, Wilna, Włoch oraz Gietrzwałdu, Kalisza, Lichenia, Wa-
dowic, Łagiewnik, Częstochowy. Więcej informacji można znaleźć poniżej, 
lub na plakacie umieszczonym w gablocie. Oto kilka propozycji: 

GRUZJA. Termin: 25 stycznia-1 lutego. Zapisy do 1 stycznia 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – IZRAEL. Terminy: 14-21 
lutego, 19-26 kwietnia  

SANKTUARIA MARYJNE POŁUDNIOWEJ EUROPY w tym 
Medjugorie, Terminy: 23-28 lutego (zapisy do 1 stycznia), 8-13 kwietnia 
(zapisy do 1 lutego) 

DO MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ W WILNIE. Kaziuki 
wileńskie. Termin: 6-8 marca 2015 r. (zgłoszenia do 1 lutego) 

WŁOCHY. Asyż-Rzym-Monte Cassino-Pompeje-Lanciano-Manopello-
Wenecja. Termin: 22-30 marca. Zapisy do 1 lutego. 
     Szczegółowe informacje na: www.arkapielgrzymuj.pl 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz, tel. 502 574 004 
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WIZYTA DUSZPASTERSKA 

 
     Zbliża się okres Narodzenia Pańskiego, a wraz 
z nim Wizyta Duszpasterska, którą rozpoczniemy 
w naszej Parafii w sobotę 27 grudnia. Z tej racji  
nasz Ks. Biskup Ordynariusz wydał komunikat 
w którym przypomina kapłanom i wiernym o zasa-
dach dotyczących „kolędy”. Pisze w nim między in-
nymi: 
     „Wizyta duszpasterska zwana ‘kolędą’… powin-
na obejmować wszystkie bez wyjątku rodziny oraz 
osoby, poczuwające się do związku ze wspólnotą 
parafialną. Duszpasterz odwiedzający rodzinę mo-
dli się z nią, błogosławi mieszkańców i ich miesz-
kanie, rozmawia z domownikami, interesuje się ży-
ciem religijnym rodziny, uczestnictwem dzieci 
i młodzieży w katechizacji, a także rozeznaje sytu-
ację bytową oraz potrzeby materialne odwiedza-
nych osób, szczególnie rodzin wielodzietnych. 
     Dodaje także: „Każda parafia prowadzi kartoteki 
swoich parafian, gdzie odnotowuje się dane adre-
sowe, przyjęte sakramenty, informacje o sytuacji 
rodziny itp. Należy dbać, aby ta kartoteka była 
uzupełniana przez duszpasterza podczas wizyty 
kolędowej”. „W czasie trwania ‘kolędy’ należy pa-
miętać o jej charakterze duszpasterskim. Wyklu-
czyć wymiar wyłącznie towarzyski czy tylko mate-
rialny. Kodeks Prawa Kanonicznego określając cel 
wizyty duszpasterskiej stwierdza: „Pragnąc dobrze 
wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien sta-
rać się poznawać wiernych powierzonych jego pie-
czy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestni-
czyć w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach 
i smutku oraz umacniając ich w Panu. jak również -
jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich kory-
gując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłasz-
cza bliskich śmierci, wzmacniając troskliwie sa-
kramentami i polecając ich dusze Bogu. Szcze-
gólną troską otacza biednych, cierpiących, samot-
nych. wygnańców, a także przeżywających różne 
trudności” (kan. 529 § 1). 
     Ks. Biskup podpowiada Kapłanom, że: „Wielu 
ludzi potrzebuje duszpasterskiej rozmowy z kapła-
nem. Dlatego należy tak układać plan wizyty dusz-
pasterskiej, by on mógł poświęcić odwiedzanym 
rodzinom odpowiednią ilość czasu i uwagi. … 
Osoby, które wymagają dłuższej rozmowy należy 
zaprosić do kancelarii parafialnej po zakończeniu 
wizyty kolędowej w parafii”. 
     Pasterz naszej Diecezji sugeruje Wiernym, że 
„należy przygotować się do wizyty duszpasterskiej: 
stół nakryty obrusem, krzyż między zapalonymi 
świecami, woda pobłogosławiona i kropidło. Ucz-
niowie powinni przygotować do wglądu duszpaste-
rza zeszyty z katechizacji”. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BIERZMOWANI 2015: DZIŚ (14.12) DYŻUR 
LITURGICZNY pełnią: 1. Julia Szczepanik, 2. Syl-
wia Ornowska i 3. Karolina Ostas. Sobota roraty 
(20.12) godz. 6.30: 1. Natalia Chylik 2. Wiktoria 
Świnarska. 3. Bartłomiej Piechowicz oraz w przy-

szłą niedzielę (21.12) 1. Klaudia Pniewska 2. Do-
minika Rucińska i 3. Bartosz Rymuza.  

JUBILEUSZE. Dziękczynienie za Sakrament 
Małżeństwa i wspólnie przeżyte lata, nasi Małżon-
kowie obchodzić będą w drugi dzień świąt 26 grud-
nia, podczas Mszy Św. o godzinie 13.00. Jubilatów 
prosimy o wpisanie się na listę w zakrystii, lub kan-
celarii parafialnej, w celu zarezerwowania miejsc w 
ławkach i przygotowania pamiątkowych dyplomów. 

KATECHEZY. Cykl czterech katechez dla rodzi-
ców naturalnych i chrzestnych dziś i w następną 
niedzielę o godz. 17.30. 
RORATY codziennie w dni powszednie o godzinie 
6.30 

ZESPÓŁ LITURGICZNY Ksiądz Proboszcz za-
prasza członków Zespołu w czwartki o godz. 19.00. 
NIEUSTAJĄCY. Środa 17 grudnia to dzień czu-
wania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustające-
go. Wspólnota zaprasza na różaniec o godzinie 
17.30 
 

APEL ZESPOŁU CARITAS 

 
     Parafialny Zespół Caritas działający przy naszej 
Parafii zwraca się do Parafian i wszystkich ludzi 
dobrej woli o wsparcie wigilijnego dzieła pomocy 
potrzebującym, które nazwaliśmy „Rodzina-Rodzi-
nie”. Polega ono na przygotowaniu paczki świą-
tecznej wyłącznie z trwałą żywnością dla wybranej 
Rodziny, lub wsparcie tego dzieła dobrowolna 
ofiarą pieniężną. Kartki umożliwiające właściwe 
sporządzenie paczki, odpowiedniej dla adresowa-
nej rodziny, można otrzymać w zakrystii przed i po 
każdej Mszy Św. Dobrowolne ofiary można złożyć, 
oraz nabyć świece wigilijnej pomocy dzieciom i 
inne detale świąteczne, w punkcie informacyjnym 
Caritas w przedsionku kościoła. 
     Uwaga: Składanie gotowych paczek z akcji 
„Rodzina-Rodzinie” w punkcie Caritas 17 i 20 grud-
nia br. (środa i sobota) w godzinach 8.00-12.00 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 50 
Czy ludzie wierzący i praktykujący powinni się 
nawracać? Odpowiedź w wywiadzie „Inwestujmy 
w wieczność”; 
Dlaczego niektórzy nie lubią świąt i na co zwró-
cić uwagę, by ten szczególny czas  obfitował w ro-
dzinną bliskość, ludzką życzliwość i przebaczenie - 
w dziale „Opinie”; 
Pożary spowodowane zapaleniem sadzy oraz 
zatrucia tlenkiem węgla wynikają z niewiedzy i za-
niedbań. Jak się uchronić przed groźnymi konsek-
wencjami – na s. 3; 
Okres świąt często zmusza do zaciągania poży-
czek. Jak nie dać się oszukać „chwilówkom” i para-
bankom - na s. 17; 
O nowych zasadach przy zapisywaniu się do 
okulisty i dermatologa - w dziale „Zdrowie”; 

Zapraszamy do lektury 

 
NALEŚNIKI 

 
  Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi: 
- Pożądałem żony bliźniego swego. 
     Kapłanowi aż głos odebrało: 
- W tym wieku?! 
- Tak - wyjaśnia mały penitent - bo robi lepsze naleś-
niki niż mama. 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

NAGROBEK REKOLEKCJONISTY. Napis na na-
grobku pewnego rekolekcjonisty: 
„Starego Rekolekcjonistę tutaj pochowali, 
niech śpi w pokoju, 
tak jak jego słuchacze na kazaniach spali”. 
OBSŁUGA KOMPLEKSOWA. Oszczędny w słowach 
arystokrata zatrudnił lokaja. Służący otrzymał instrukcje: 
- Kiedy wołam „kąpiel!”, potrzebna mi woda, mydło, 
ręczniki, płaszcz kąpielowy, szlafrok, świeża bielizna, 
ubranie, herbata i gazeta. Kiedy wołam „śniadanie!”, 
mam dostać kawę, mleko, cukier, jajka, szynkę, ma-
sło i gazetę, a krzesło trzeba przysunąć do kominka.  
     Lokaj skinął głową na znak, że zrozumiał. Wieczo-
rem arystokracie robi się niedobrze i woła: 
- Lekarza! 
     W krótkim czasie zdyszany lokaj wraca do swego 
pana i z dumą w głosie oświadcza: 
- Milordzie. W przedsionku czeka już wybitny internis-
ta, chirurg, dentysta, ksiądz, notariusz i adwokat 
z dwoma świadkami. Na podjeździe stoi karawan, a w 
grobowcu rodzinnym czterech robotników wybiera 
ziemię pod trumnę! 
DZIENNIKARSKA CIEKAWOŚĆ. 
- Co trzeba zreformować w Kościele? - zapytał zacze-
pnie dziennikarz Matkę Teresę z Kalkuty na lotnisku 
w Wiedniu. 
- Mnie i ciebie – odpowiedziała. 
SPÓŹNIENIE. Watykański dyplomata Kardynał Cle-
mente Micara spóźniwszy się na audiencję u Św. Pa-
pieża Jana XXIII tłumaczył się tym, że z górą kwad-
rans musiał szukać miejsca na zaparkowanie samo-
chodu. Okazało się, że papież ma zrozumienie dla te-
go typu kłopotów, bo powiedział dobrotliwie: 
- To odwieczny problem Kardynale. Noe musiał szu-
kać czterdzieści dni miejsce pod budowę arki. 

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 

 




