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MYŚL DNIA

W NASZEJ PARAFII 7 – 9 GRUDNIA 2014 r.
Rekolekcje prowadzi Ks. Dr Piotr Arbaszewski, proboszcz parafii Zembrów. Okazja do spowiedzi w poniedziałek i we wtorek pół godziny przed Mszą Św.

Niedziela (07.12.2014 r.)

godz. 7.00 – Msza Św. z nauką ogólną.
godz. 8.30 – Msza Św. z nauką ogólną.
godz. 10.00 – Msza Św. z nauką ogólną.
godz. 11.30 – Msza Św. z udziałem rodziców i dzieci.
godz. 13.00 – Msza Św. z nauką ogólną.
godz. 16.30 – Msza Św. z nauką ogólną.
godz. 18.00 – Msza Św. z akcentem na młodzież.

Poniedziałek (08.12.2014 r.)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
godz. 6.30 - Roraty, Msza Św. z nauką ogólną.
godz. 9.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
godz. 11.00 - Msza Św. z nauką ogólną, na zakończenie
Nabożeństwo do Matki Bożej i błogosławieństwo lourdzkie
godz. 12.40 - Ks. Rekolekcjonista uda się do uczniów
Szkoły Podstawowej.
godz. 16.00 - Msza Św. z nauką dla młodzieży. Zaproszone są także dzieci z rodzicami.
godz. 18.00 - Msza Św. z nauką ogólną. Po Mszy Św.
nauka stanowa dla kobiet.
Zachęta pierwszej Niedzieli
Adwentu brzmi: „Czuwajcie więc,
bo nie wiecie, kiedy pan domu
przyjdzie” (Mk 13,33-37).
Czasem spada na nas nagle,
czasem dojrzewa powoli, wspomagane kaprysami losu albo kolejnym fiaskiem naszych dobrych
chęci – poczucie, że wszystko
dzieje się tak, jakby Boga nie było.
Mamy wrażenie, jakbyśmy błąkali
się po wielkim domu, który nam
zostawił, wyjeżdżając w daleką
podróż. Czy rzeczywiście tu był?
Czy powróci kiedyś? Skąd tyle
zła? Jak długo jeszcze? Zgiełk pytań, na które nie możemy znaleźć
odpowiedzi. A może przestaliśmy
już pytać? Dziś zaczyna się Adwent – czas powrotu do zapomnianych pytań, czas spodziewania się, czas nadziei.

Wtorek (09.12.2014 r.)

godz. 6.30 – Roraty i Msza Św. z nauką ogólną.
godz. 9.00 – Msza Św. z nauką ogólną.
godz. 11.00 - Msza Św. z udziałem chorych połączona
z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.
godz. 12.40 - ks. Rekolekcjonista uda się do uczniów
Gimnazjum.
godz. 16.00 - Msza Św. z nauką dla młodzieży. Zaproszone są także dzieci z rodzicami.
godz. 18.00 - Msza Św. z nauką ogólną. Po Mszy Św.
nauka stanowa dla mężczyzn.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
W drugim dniu Rekolekcji Adwentowych - 8 grudnia
przypada również patronalne święto Ruchu Światło-Życie
i Służby Liturgicznej. Podczas Mszy świętej o godz. 18.00
będziemy modlić się za moderatorów, animatorów oraz
dzieci i młodzież z naszej parafialnej wspólnoty oazowej.
Włączą się oni w przygotowanie Liturgii. Szczególnym jednak momentem będzie moment zawieszenia Maryi Niepokalanej swojego życia. Oto jego treść:
Wielka Niepokalana Matko Kościoła i Matko Oazy! My młodzi
uczestnicy wspólnoty oazowej przy Parafii Św. Józefa oddajemy
się w Twe matczyne ramiona jako Twoje dzieci! Pragniemy wzrastać w wierze, nadziei i miłości, którą wlewa w serca Duch Święty, który Ciebie napełnił swymi darami. Na drodze formacyjnej
Ruchu Światło-Życie zamierzamy upodabniać się do Ciebie, która
stanowisz wzór Nowego Człowieka w pełni oddanego Chrystuso-

Opłata dowolna

wi. Prosimy Cię, kieruj naszą wspólnotą i umacniaj ją w jedności
z Kościołem Twego Syna. Matko Chrystusa, Matko Kościoła
i Matko każdego z nas! Przyjmij nas, którzy trwamy na modlitwie wraz z Twym Synem obecnym w Przenajświętszym Sakramencie. Zanieś nasze prośby do Twego Syna, podobnie jak
uczyniłaś to podczas wesela w Kanie Galilejskiej! Spraw, by żywe
uczestnictwo w tej wspólnocie, która jest częścią wielkiej wspólnoty Kościoła powszechnego wydało błogosławione owoce w naszym młodym życiu! Błogosław nam wszystkim oraz tym, którzy
jeszcze staną się jej uczestnikami. Maryjo, Matko Kościoła, oto
Twoja wspólnota!

Dziś rozpoczynamy Adwent, a wraz z nim nowy Rok Liturgiczny. Za tydzień weźmiemy udział w Rekolekcjach
Adwentowych, których program prezentujemy obok. Rozpoczniemy je śpiewem hymnu „O Stworzycielu Duchu
Przyjdź” na początku każdej niedzielnej Mszy Św.
Spowiedź jest bardzo ważnym elementem rekolekcji, dlatego w poniedziałek i wtorek na
pół godziny przed każdą Mszą
Św. będziemy mogli skorzystać
z Sakramentu Pojednania. Nie
przegapmy tej okazji i zróbmy
wszystko, aby stan łaski uświęcającej towarzyszył nam przez
cały Adwent i Święta Bożego
Narodzenia. W dwa dni spowiedzi rekolekcyjnej (8 i 9 XII) podczas Eucharystii o godzinie 6.30
w konfesjonałach będą kapłani
należący do Załogi Św. Józefa.
Na pozostałych Mszach Św.
można będzie skorzystać z posługi kapłanów, którzy przybędą do nas z innych siedleckich Parafii.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (poniedziałek 8.12), w drugim dniu rekolekcji, będzie miała niezwykle
ważny charakter. Po Mszy św. o godzinie 11.00 będzie
wystawienie Najświętszego Sakramentu, a po nim Nabożeństwo do Matki Bożej i Błogosławieństwo Lourdzkie.
Serdecznie zachęcam do udziału wszystkich Czcicieli Matki Bożej, a szczególnie te osoby, które podjęły zobowiązania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie
jest śmiertelnie zagrożone w łonie matki. Każde z takich
dzieci powierzymy matczynej opiece Maryi.
Naszą miłość do Matki Najświętszej podkreśli nasz
udział w roratach. Będzie to nasza odpowiedź na jej wołanie. Roraty będą celebrowane we wszystkie dni powszednie Adwentu o godzinie 6.30. Do udziału w nich zapraszamy nie tylko dorosłych. Zachęcam, aby przyszli oni z młodzieżą i dziećmi. Udział w Roratach wiąże się z trudem
wczesnego wstawania. Kosztuje nas. Ale jest też bardzo
ważnym znakiem miłości i więzi rodzinnej, jeśli udział
w nich weźmiemy z całą wspólnotą naszej rodziny. Dla
dzieci zostały przygotowane liczne roratne niespodzianki.
O Roratach piszemy szerzej na stronicy 3. Życzę Wam
wszystkim obfitych owoców czasu Adwentu
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.

4. Dziękczynna w intencji Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar
gorliwej modlitwy i postu za Kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk

Poniedziałek – 1 grudnia 2014 r.
Wspomnienie Św. Eligiusza, Biskup i Patron złotników.
Dzień inauguracji Rorat. Czyt.: Iz 2, 1-5 (Pokój królestwa Bożego);
Mt 8, 5-11 (Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego).
6.30 Msza Św. Roratna:

1. + Antoniego Rumowskiego (w 31 r.), of. Córka z Rodziną
2. + Janinę Bednarską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. W intencjach Podopiecznych, Sponsorów i Wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas, of. PZC

Czuwanie Godziny Świętej
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 5 grudnia 2014 r.
Czyt.: Iz 29, 17-24 (W owym dniu oczy niewidomych będą widzieć);
Mt 9, 27-31 (Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa).
6.30 Msza Św. Roratna:

1. + Zenona Krupę, of. Mieszkańcy Strzały
2. + Leokadię i Józefa, Mieczysława, Mieczysława zm. z Rodzin Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hofmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)
18.00 1. + Jacka Grabowskiego (w 1 r.), of. Żona i Synowie

2. + Mariannę i Zenona (w 10 r.) Piekart oraz Wacławę Kowalczyk,
of. Rodzina

3. + Stanisława, Reginę, Józefa, Mariannę i Stanisława zm. z Rodzin Izdebskich i Krasuskich, of. Jadwiga Izdebska
4. + Natalię Kobylińską (w 1 r.) i Stefana (w 45 r.), of. Syn Tadeusz
Wtorek – 2 grudnia 2014 r.
Wspomnienie Kapłanów Św. Rafała Chylińskiego, oficera wojsk i zakonnika
(Franciszkanina) i Bł. Karol de Foucauld, nawróconego żołnierza, założyciel Małych Braci Jezusa.

6.30

Czyt.: Iz 11, 1-10 (Na Chrystusie spocznie Duch Pański);
Łk 10, 21-24 (Jezus rozradował się w Duchu Świętym).
Msza Św. Roratna:

1. + Iwonę i Grzegorza, of. Babcia
2. + Stanisławę Kalisz, of. Koleżanki i Koledzy z Pracy
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)

18.00 1. + Henryka Jurka (w 30 dzień), of. Rodzina
2. + Zdzisława (w 24 r.) oraz Ludwika i Rozalię, zm. z Rodziny Zarębów, of. Córka
3. + Dominika Dziewiszka (w 64 r.), Czesławę i Mariusza Kanię, of.

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa
16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa
17.30 Spotkanie KSM
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)
18.00 1. + Jadwigę Talacha (w 30 dzień), of, Siostra z Rodziną
2. + Kazimierę Kupa (w 1 r.), of. Rodzina

3. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, of. Uczestnicy Pierwszopiątkowej modlitwy
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 Spotkanie z Kandydatami do Bierzmowania
19.00 Próba Chóru „Lilia”
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie

Sobota – 6 grudnia 2014 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Mikołaja, Biskupa
z Mirry. Parafialny Dzień Chorego

Mirosława Miłobędzka

Środa – 3 grudnia 2014 r.
Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, Kapłana; Dzień modlitw za osoby
niepełnosprawne z racji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych;
Czyt.: Iz 25, 6-10a (Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską i otrze łzy z każdego
oblicza); Mt 15, 29-37 (Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm).
6.30 Msza Św. Roratna:

1. + Józefa (w 21 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Sabina
Łukasiuk
2. + Irenę Lech (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Jerzego (w 22 r.), Waldemara, Mariannę i Mariana, of. Elżbieta
Prachnio
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)
18.00 1. + Helenę Wojnowską (w 30 dzień), of. Halina Grzyb i Teodozja
Skawa
2. + Mariana, Eugeniusza, Józefa i Milenę, of. p. Wakuła
3. + Dariusza (w 17 r.), Jadwigę i Eugeniusza oraz zm. Dziadków i
Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina
Nabożeństwo do Św. Józefa
19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”)

Czwartek – 4 grudnia 2014 r.

6.30

Czyt.: Iz 30, 19-21. 23-26 (Bóg zlituje się nad swoim ludem);
Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8 (Jezus lituje się nad znękanymi).
Msza Św. Roratna:

1. + Kazimierza Demianiuka (w 10 r.) i Franciszka Mikołajczuka
(w 30 r.), of. Dzieci
2. + Lucjana, Mariannę i Henryka, of. Stanisława Frelek
3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie się woli
Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca
Maryi, of, Mama
4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o wyzwolenie z uzależnień, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji uwolnienia od uzależnień
8.30 Wyjazd kapłanów do Chorych
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1
10.00 Próba Zespołu „Światełko”
14.30 Spotkanie Ministrantów
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)
18.00 1. + Kingę Woźnica (w 3 r.), of. Rodzina
2. + Barbarę Sułek (z racji imienin), of. Rodzina

3. + Jana Trętowskiego (w 21 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Łucja Trętowska

Wspomnienie Św. Jana Damasceńskiego, Kapłana i Doktora Kościoła oraz
Św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy;

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi

Czyt.: Iz 26, 1-6 (Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, wejdzie do królestwa Bożego);
Mt 7, 21. 24-27 (Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego).
6.30 Msza Św. Roratna:

II Niedziela ADWENTU – 7 grudnia 2014 r.
Pierwszy dzień Rekolekcji Adwentowych. Dziś jako pieśń na wejście każdej
Mszy Św. śpiewamy hymn do Ducha Świętego. Wspomnienie Św. Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła, Patrona pszczelarzy.

1. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn
2.+ Franciszka Łęczyckiego (w 34 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of.
Syn Krzysztof

3. + Barbarę (z racji imienin), of. Mama
15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)
18.00 1. + Barbarę Gil (z racji imienin), of. Mąż
2. + Stanisława Protasiuka (w 4 r.) i Mariannę Krasuską, of. Żona
i Córka

3. Dziękczynna w 60 r. urodzin Tadeusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Żona z Dziećmi

Czyt.: Iz 40,1-5.9-11 (Przygotujcie drogę dla Pana); 2 P 3, 8-14 (Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi); Mk 1, 1-8 (Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 Powitanie Rekolekcjonisty, inauguracja Rekolekcji Adwentowych
1. + Jadwigę (w 8 r.), Mieczysława Burgs, Barbarę Mrawiec oraz
Rozalię i Bronisława Grudzińskich, of. Wanda Cieloch
8.30 1. + Leokadię , Stanisława i Mariana, of. Teresa Królikowska
2. + Genowefę (w 6 r. ), Czesława, Ryszarda, Krystynę i Agnieszkę,
zm. z Rodziny Duków, of. Barbara Duk
3. + Józefa Czapskiego (w 9 r.), Antoniego (w 4 r.), Henryka (w 30
r.), zm. z Rodzin Toczyskich, Czapskich, Wojewódzkich, Czarnockich, of. Barbara Czapska
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10.00 1. + Wiesławę (z racji imienin), zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich i
Zaliwskich, of. Rodzina
2. + Tadeusza i Edwardę Branowskich, of. Córka
11.30 1. + Wiesławę Sokołowską (w 2 r.), Jadwigę i Lucjana, zm. z Rodzin
Stefaniuków, Skorupskich, Sokołowskich i Walczaków, of. Irena Sokołowska

2. + Hannę (w 14 r.) i Wiesława (z racji imienin), of. Honorata Kowalczyk

3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii Pietrzykowskiej, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Rodzice

13.00 1. W intencji Parafian i Gości
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej niedzieli
miesiąca, katecheza dla Kół Żywego Różańca i wymiana tajemnic

16.30 1. + Barbarę i zm. z Rodzin Wakułów i Michalaków oraz dusze
w czyśćcu cierpiące, of. Mąż
17.30 I-sza Katecheza Chrzcielna

18.00 1. + Jadwigę (w 15 r.), of. Syn
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Wdzięczne Bogu za dar powołania, w którym objawia się miłość Chrystusa i moc Ducha Świętego działającego w Kościele z wielką radością
pragniemy przeżywać ogłoszony
przez Ojca Św. Franciszka Rok Życia
Konsekrowanego, który będzie obchodzony w całym Kościele. Rozpocznie
się w 1 niedzielę Adwentu, 30 listopada. Jego otwarcie będzie poprzedzone
czuwaniem modlitewnym w Bazylice św. Piotra w dniu 29 listopada br. natomiast zakończy się 2 lutego 2016r. uroczystą Mszą św. sprawowaną
przez Papieża Franciszka.
Ojciec Święty ogłosił rok 2015 - Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50 rocznicą ogłoszenia dekretu „Perfecta caritatis” Soboru Watykańskiego II (28 października 1965r.). Tenże soborowy dekret o przystosowanej
do współczesności odnowie życia zakonnego spowodował przełom w historii życia konsekrowanego, przyniósł trwającą do dziś postępującą odnowę.
W duchu tego dekretu zaczęły powstawać różne nowe formy życia konsekrowanego. To właśnie w tym soborowym dekrecie po raz pierwszy użyto
sformułowania „życie konsekrowane” i stwierdzono, że najwyższą regułą przystosowanej do współczesności - odnowy życia zakonnego jest Ewangelia i naśladowanie Chrystusa. Dekret także podkreśla, że najważniejszą postawą w życiu zakonnym nie jest własny wysiłek lecz wiara w Miłość, którą
Bóg okazał nam powołanym.
Rok Życia Konsekrowanego będzie przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Papież
Benedykt XVI mówił, że: „nigdy nie może zabraknąć w Kościele życia
konsekrowanego, ono nie może zniknąć ponieważ sam Jezus Chrystus
ustanowił je jako niezbędną cząstkę swojego Kościoła” (Benedykt XVI, 5 listopada 2010 r.)

Konsekrowani oddają całych siebie na
służbę Bogu i ludziom przez naśladowanie Jezusa Chrystusa na drodze rad
ewangelicznych. Bez
ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła – pisze w swoim komunikacie na rozpoczęcie
Roku Życia Konsekrowanego Ks. Biskup Kazimierz Gurda – Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego Konferencji Episkopatu Polski. Osoby
zakonne są tym darem i tym zaczynem, które przez modlitwę, pracę i świadectwo ubogacają życie Kościoła.
Papież Franciszek dał nam bardzo dobrą sposobność, by na nowo odkryć wartość całkowitego poświęcenia się Bogu, poznać życie i specyfikę
powołania do życia konsekrowanego jako: „ekstremalnego życia Ewangelią”
– jak je określił Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP.
Otoczmy zatem modlitwą wszystkich tych, którzy realizują swoje powołanie w Zakonach i Instytutach Świeckich. Usilnie prośmy też Pana Jezusa,
Dawcę powołań o nowe, święte i liczne powołania do służby Bogu w Ko-
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ściele. Pragniemy z odwagą odnowić nasze radosne „tak” dla Ewangelii wypowiedziane w profesji zakonnej. Niech Bóg w Trójcy Jedyny będzie uwielbiony w naszym życiu i działaniu. W przyszłą niedziele na łamach „Opiekuna” zamieścimy komunikat naszego Księdza Biskupa na rozpoczęcie Roku
Życia Konsekrowanego
S.M Anuncjata, S.M. Agnieszka
i S.M Emilia Siostry Orionistki SMMM

TRUDNA DIAGNOZA
Na naszych oczach nasiliła się walka pomiędzy dobrem i złem. Aborcja,
in vitro, inżynieria genetyczna, ataki na wolność religijną i wolność sumienia,
wojujący sekularyzm w krajach Zachodu i brutalne prześladowania chrześcijan w innych częściach świata; ataki na rodzinę; ideologia gender; presja
gejowskiego lobby LGBT; związki homoseksualne... Taka jest prawda. Jeśli
otworzymy dowolną gazetę albo obejrzymy jakiś program informacyjny w
telewizji, okazuje się, że... niestety, rzeczywistość jest czasem gorsza od
tego, co można sobie wyobrazić. Kto wygra tę bitwę?
Jeśli chcemy zmieniać rzeczywistość, wprowadzać dobre wartości do
społeczeństwa, czynić świat lepszym dla nas i dla tych, którzy będą żyli po
nas, dla naszych dzieci i wnuków, jeśli chcemy, żeby dobro zatryumfowało,
musimy coś zrobić... Irlandzki filozof Edmund Burke powiedział: "Do tryumfu
zła wystarczy jedynie bierność dobrych ludzi"; Myślę, że pisząc to zdanie
myślał on konkretnie o takich osobach jak my. O wielu szczegółach dotyczących współczesnego terroru i prześladowań można się dowiedzieć w
niezwykle szanowanym przez internautów międzynarodowym portalu Álvaro
Zulueta i jego zespołu CitizenGO: www.citizengo.org/pl

RORATY ŚW. TERESY WIELKIEJ
Już od jutra
(od 1 grudnia) zapraszamy o godz.
6.30 na Roraty.
Zaproszenie to (w
dni nauki szkolnej
od poniedziałku
do piątku) kierujemy szczególnie do
dzieci i ich rodziców. Roraty w sobotę będą spotkaniem formacyjnym dla Kandydatów do
Bierzmowania.
Główną postacią tegorocznych Rorat będzie św. Teresa z Ávila, wielka reformatorka życia zakonnego, inspiratorka reform w zakonach karmelitańskich i
doktor Kościoła. Pisała w swoich dziełach: „Niech nic cię nie smuci, niech nic
cię nie przeraża, wszystko mija, tylko Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko; Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy”.
Te słowa Św. Teresy z Ávila były dla niej tak ważne, że zapisała je i nosiła
jako zakładkę w swoim brewiarzu, z którego codziennie się modliła. Zawsze
miała je przy sobie. Wybór świętej wiąże się z 500. rocznicą jej urodzin, a
także z ogłoszonym przez papieża Franciszka 21 listopada, Rokiem Życia
Konsekrowanego. Zawołanie „Bóg sam wystarczy” będzie hasłem naszych
rorat. W tym roku będą one fascynującą podróżą po szesnastowiecznej
Hiszpanii właśnie ze świętą Teresą. Poznamy życie Świętej, jej niezwykłą
miłość i zażyłość z Panem Bogiem. Wybraliśmy ją na przewodniczkę
adwentową, bo odnalazła drogę do Boga i otworzyła Mu swoje serce.
Wszyscy, którzy na Roraty będą przychodzić tę drogę odnajdą. Na roraty
ks. Sławek i s. Anuncjata
oczywiście zabieramy ze sobą lampiony.

BIERZMOWANI 2015
DYŻUR LITURGICZNY: Dziś w niedzielę (30.11) godz. 18.00 1. Kamil
Grzegorczuk, 2. Marcin Harbaszewski, 3. Martyna Jaroszczyk. I piątek
miesiąca (05.12) godz. 18.001. Eryk Jurzyk, 2. Karolina Kalisz 3. Klaudia
Kiszko. Sobota Roraty (06.12) godz. 6.30 1. Natalia Kobuszewska, 2.
Krzysztof Kobyliński 3. Hubert Kondraciuk. Niedziela - rekolekcje i dzień
(07.12) godz. 18.00 1. Adrian Korzeniowski 2. Wiktoria Koziestańska 3. Sebastian Kozłowski.
Bardzo dziękuję za solidne przygotowanie do egzaminu. Osoby, które z
ważnych przyczyn na egzaminie być nie mogły, zobowiązane są do zaliczenia I-szej części materiału w tym tygodniu osobiście u mnie. Przypominam
też o spowiedzi I-piątkowej i poszerzonych dyżurach liturgicznych. Więcej
na www.jozef.siedlce.pl w zakładce Sakramenty>Bierzmowanie.
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KS. PIOTR KRUK INFORMUJE
RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE.
Oaza zaprasza młodzież i dzieci na spotkania:
Grupa I (młodzież z I i II klasy gimnazjum), animator: 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 czwartek o godz. 15.00
Nasze informacje są na stronie: www.jozef. siedlce.pl/swiatlo.php oraz na facebooku: https://www.
facebook.com/oazaodswjozefa
KSM. Zapraszam młodzież, chcącą pogłębiać
swoje relacje z Jezusem poprzez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, śpiew i zabawę do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Odbywają się one w każdy
piątek o godzinie 17.30 w salce pod plebanią.
Ks. Piotr Kruk

W PARAFII I W DIECEZJI
Z PIOSENKĄ NA TY. Dziś (30.XI) o godzinie
15.00 odbędzie się finałowy koncert przeglądu piosenki religijnej. Zapraszamy wszystkich Parafian
do obejrzenia i wysłuchania koncertu.
ks Sławek i s. Anuncjata

DRUGA TURA. Jak wiemy, w naszym regionie

OPIEKUN NR 48
Mszy Św. o 18.00, a także o spowiedzi pierwszopiątkowej, która rozpocznie się o godzinie 17.15.
Czas Adwentu to czas rozpoznania obecności Bożej pośród nas i jednocześnie uświadomienia sobie
wielkiego daru jakim jest Boże
Wcielenie. Ale by to rozpoznać i
przyjąć, człowiek musi być wolny od
jakichkolwiek pożądań i uzależnień. Prośmy Boga,
abyśmy ten święty czas przeżyli trzeźwo i w poczuciu pełnej wolności. Dzień 6 grudnia to pierwsza
sobota miesiąca. W tym dniu uwielbiamy Niepokalaną Maryję i składamy dziękczynienie za Jej wstawiennictwo za nami u Boga. Modlitwą obejmiemy
tych, którzy podjęli zobowiązania adwentowe oraz
tych, którzy złożyli ofiarę na Mszę Św. w intencji
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi,
prosząc o dalszą pomoc w trudnych sprawach.
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza
na godz. 6.30 na Mszę Świętą, po Mszy na modlitwę różańcową w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych… Zapraszamy do wspólnej modlitwy, wierząc, że nasze prośby zostaną wysłuchane.
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Uroczystość zaślubin. Kapłan mówi do państwa
młodych:
- I pamiętajcie o tym, co napisano w Biblii o małżonkach: „Gdzie pójdziesz ty, tam i ja” (Rt 1,16).
Panna młoda nie może powstrzymać się od śmiechu:
- Nie wiem, czy to możliwe, proszę księdza. Mój mąż
jest listonoszem.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

Z ŻEBRA. Zapoznając dzieci z historią stworzenia
pani katechetka bardzo obrazowo opisała stworzenie
Ewy z żebra Adama (Rdz 2,22). Wieczorem, na skutek doznanej na boisku kontuzji, mały Wojtek przyDiakonia KWC chodzi do domu z bolącym bokiem. Maca się wystrapo żebrach i mówi:
DO CHORYCH. W najbliższą sobotę od godziny szony
- Mamo, tak mnie tutaj boli, że chyba będę miał żonę.
8.30 nasi kapłani udadzą się do chorych. Pamiętaj- STEROWANIE Z DALEKA. Zaraz po rekolekcjach

my o uaktualnieniu listy chorych.
KATECHEZY. Cykl czterech Katechez Chrzcielnych zostanie wznowiony za tydzień, w pierwszą
niedzielę grudnia (7.12) o godzinie 17.30. Będą
one 7, 14, 21 i 28 grudnia.
JUBILEUSZE. Dziękczynienie za Sakrament
Małżeństwa i wspólnie przeżyte lata, nasi Małżonkowie obchodzić będą w drugi dzień świąt 26
grudnia, podczas Mszy Św. o godzinie 13.00. Jubilatów prosimy o wpisanie się na listę, w celu zarezerwowania miejsc w ławkach i przygotowania
pamiątkowego dyplomu.
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II: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).
Zapowiedź I:Andrzej Sawczuk z Parafii Katedralnej w Siedlcach i Marzenna Małgorzata Pieńkowska z naszej Parafii (64).
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej

adwentowych ks. Proboszcz wyjechał do sanatorium. Gorliwy pan organista nie daje mu jednak
spokoju i chce się koniecznie dowiedzieć, jak ma
brzmieć napis nad szopką bożonarodzeniową i jakie wymiary powinien mieć żłóbek. Ks. Proboszcz
wysyła z sanatorium telegram, który wprawił
w zdumienie pracowników poczty:
- „Dziecię nam się narodziło. Długość - 3 metry,
szerokość - 1 metr.”
DOBRY POCZĄTEK. Na początku rekolekcji ks. rekolekcjonista stanął na miejscu przewodniczenia
i czeka, by rozległy się dźwięki hymnu do Ducha
Świętego. Organista jednak zagapił się. Kapłan
niecierpliwie podnosi wzrok w kierunku organów
i mówi przez mikrofon cicho, lecz z naciskiem:
- Przyjdź, Duchu Święty! Ale już!
AKUMULATOR. Ksiądz Wikariusz znany z długich
kazań miał właśnie rozpocząć homilię, kiedy ktoś
podał mu karteczkę. Przeczytał i mówi do zgromadzonych:
- Ktoś zostawił przed kościołem samochód na
światłach.
Podawszy numer rejestracyjny dodał:
- Obawiam się, że akumulator nie wytrzyma do
końca mego kazania.

konieczna jest druga tura wyborów na urząd Prezydenta Siedlec oraz w niektórych gminach na
urząd Wójta Gminy. Przypominamy, że chrześcijanin zobowiązany jest do czynnego brania udziału
w życiu społecznym swojego kraju. Stąd też zachęcamy dziś wszystkich do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów.
OPŁATKI. Dziś na Mszy Św. o godzinie 13.00
będą poświęcone opłatki, a po Mszy Św. spotkanie
wolontariusze roznoszących opłatki do Rodzin.
KSN Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej zaprasza osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów na Mszę świętą.
dziś (30.11) o godz.15.00 w kaplicy Sióstr BenedyTygodnik „Opiekun” w nakładzie
ktynek przy ulicy Rawicza w Siedlcach. Z góry
2200 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
dziękuję za przekazanie tej informacji zaintereso08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
nr 48
wanym. Ks. Adam Kulik Prezes Katolickiego Sto-  Rozważanie na I Niedzielę Adwentu s. 14.
tel. 025-6402828, fax 025-6402820
warzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:
jozefsiedlce@wp.pl www.jozef.siedlce.pl
CARITAS. Parafialny Zespół Caritas od przysz-  Comiesięczne materiały formacyjne dla Kół ŻyKonto Parafii: BZ WBK S.A. o/Siedlce
łej niedzieli (od 7.XII), aż do końca Adwentu, w ka- wego Różańca na s.13;
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
żdą niedzielę i podczas rekolekcji 7, 8, i 9 grudnia,  Czy wiara, modlitwa, praktyki religijne mogą
Materiały
przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
będzie rozprowadzał świece „Wigilijnego Dzieła uchronić małżeństwo przed rozpadem? Odpowiedź
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
w
artykule
„Wiara
jak
tarcza”;
Pomocy Dzieciom”, karty świąteczne oraz inne ozks. Piotr Kruk, ks. Piotr Wasyljew,
doby świąteczne. W tym roku także włączą się w tę  Pracodawca jest odpowiedzialny nie tylko za
p. Krystyna i Szczepan Borutowie,
pracę nasze dzieci należące do Koła Misyjnego.
siebie, ale też za swoich pracowników i ich rodziny.
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko,
PIERWSZE DNI. 4 grudnia to Pierwszy Czwar- Jak ma się niepłacenie pensji do wyznawanych
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Emilia.
tek Miesiąca. Po Mszy Św. godzinie 18.00 zapra- wartości - czytaj na s. 16;
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
szamy na czuwanie Godziny Św. Najbliższy piątek  Zewsząd słyszymy narzekania na „polski zaścia- Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
to Pierwszy Piątek Miesiąca (5.12) pamiętamy o nek”. Czy rzeczywiście mamy się czego wstydzić? Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezu- próbuje odpowiedzieć ks. Paweł Siedlanowski. Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie
od godziny 16.00 do 17.30
sa, które będzie po Roratach o godz. 6.30 i po Zapraszamy do lektury

CO PISZĄ W „ECHU”

