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MYŚL TYGODNIA

„Pocieszcie, pocieszcie mój
lud” woła dzisiaj prorok Izajasz w
pierwszym czytaniu mszalnym (Iz
40,1-5.9-11). Słowa te zawierają
zasadniczą treść Adwentu: ma to
być przygotowanie się na przyjęcie działania Bożego.
Współczujące spojrzenie nie
pozwala nam dłużej milczeć. Nadzieja nie jest naszą własnością.
Nikt, kto widzi i słyszy, nie może
pozostać bezczynnym obserwatorem. Początkiem Ewangelii jest
„głos wołającego na pustyni”.
Trzeba wołać, bo znękany świat
przestał czekać, zatyka uszy, bo
już się niczego nie spodziewa.
W środku bogatego świata człowiek doświadcza jałowej ziemi pustyni. Kto go pocieszy? Tylko Bóg.

ADWENTOWY PATRON

Już na dobre jesteśmy w objęciach Adwentu, którego
Patronką jest Matka Boża, a tuż obok niej Św. Jan Chrzciciel, wielki Poprzednik Pana Jezusa. Kim on był? Jan to
młody mężczyzna z charakterem, pół roku starszy od
Chrystusa, a więc „facet” tuż po trzydziestce. Ma nietuzinkowych Rodziców Elżbietę i Zachariasza, niosących ze sobą bagaż życiowych doświadczeń, większy od innych i to
bagaż wyjątkowy, bo ludzie w podeszłych latach bardzo
rzadko zostają rodzicami. Oprócz tego od samego początku Jan był wskazany przez Boga i traktowany jako cudowne dziecko, gdyż od momentu poczęcia wyznaczony został do specjalnych poruczeń: „Wielu spośród synów Izraela
nawróci do Pana, Boga ich” (Łk 1,16). Udowodnił w praktyce, jaką moc mają: modlitwa, post i wyrzeczenie. Prawdziwy asceta, a przez to moralny mega-autorytet i pedagog
dla swoich rodaków oraz niesamowicie skuteczny i utalentowany mówca. Wiedział, że jego głównym zadaniem jest
przygotowanie ludzi na przyjście Chrystusa, a podstawowym środkiem do tego jest nawrócenie.

RADOSNA NIEDZIELA
Od dziś za tydzień
przeżywać będziemy
III niedzielę Adwentu.
Jest ona tradycyjnie
nazywana niedzielą
„Gaudete”. Nazwa pochodzi od pierwszego
słowa łacińskiej pieśni
na wejście „Gaudete
in Domino” (czyli „Radujcie się w Panu”).
Pieśń tę znają najstarsze księgi liturgii rzymskiej z VIII i IX w.
Została także zachowana w obecnym Mszale.
Niedziela „Gaudete” to obwieszczenie bliskości Zbawiciela i zaproszenie do radości. Dawniej była bardziej podkreślana, gdy Adwent miał koloryt pokutny. Nie grano na
organach i nie przyozdabiano prezbiterium kwiatami. Wolno to było robić jedynie w niedzielę „Gaudete”. Ponadto w
niedzielę tę podczas Mszy Św. śpiewano hymn „Chwała
na wysokości Bogu”. Był to przedsmak radości zbliżają-
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cych się świąt Narodzenia Pańskiego. W Rzymie celebrowano niedzielę “Gaudete” szczególnie uroczyście w XII
i XIII w. Papież o północy sprawował liturgię w bazylice
Św. Piotra, przywdziewając ornat koloru różowego.
Dzisiaj Adwent odczytano na nowo. Nie jest on czasem
pokutnym. Nie ma zakazu gry na organach, czy umieszczania kwiatów przy ołtarzu, stąd III niedziela Adwentu nie
stanowi już pod tym względem wyjątku. Mimo to niedziela
„Gaudete” jest bardzo cenna w liturgii. Temat radości ze
spodziewanego przyjścia Zbawiciela jest obecny w tekstach liturgicznych tego dnia. Kolekta tej niedzieli zawiera
prośbę: „spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”. Również czytania biblijne nawiązują do radości.
W tym roku obowiązuje cykl B. Tekstem, w którym motyw
radości z przyjścia Zbawiciela jest najbardziej obecny, jest
pierwsze czytanie pochodzące z Księgi Izajasza (Iz 61,12a. 10-11) Zawiera ono wezwanie do radości i zapowiedź
zbawienia: „Ogromnie się weselę w Panu… dusza moja
raduje się w Bogu moim”. Natomiast w Ewangelii (J.1,68.19-28) Jan Chrzciciel przygotowuje nas na radosny moment przyjścia Chrystusa. „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską”.

WITAJ DIAKONIE
Od pierwszej niedzieli Adwentu do Uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), a następnie przez cały
Wielki Post, gościem naszej Parafii będzie Diakon Paweł
Tomaszewski, który pod okiem Ks. Proboszcza będzie
w naszym Sanktuarium odbywał praktykę diakońską, poprzedzającą święcenia kapłańskie.
Diakon Paweł urodził się w 1989 roku, pochodzi z Wisznic, gdzie mieszkają jego rodzice i rodzeństwo. W Wisznicach także uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego
kończąc je egzaminem maturalnym. W roku 2009 wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, które ukończył w roku 2015 obroną pracy magisterskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym, pisaną pod kierunkiem Ks. Dra Jacka Seredy na temat naprotechnologii
oraz święceniami kapłańskimi, które otrzyma w czerwcu
tegoż roku. Diakon Paweł jest członkiem i wielkim entuzjastą straży pożarnej. Posiada wiele uprawnień z dziedziny
ratownictwa pożarowego, medycznego i drogowego. Jest
też utalentowanym muzykiem, specjalizującym się w grze
na trąbce tak w koncertach solowych, jak i zespołowych.
Życzymy diakonowi Pawłowi radosnej posługi wśród nas.

Na fotografii diakon Paweł (przy mikrofonie) w dniu
święceń diakonatu, w imieniu wszystkich diakonów składa
podziękowanie ks. Biskupowi za udzielenie święceń.
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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.

1. + Genowefę Iwanowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
2. + Marcina i Mieczysława, of. Bezimienna
3. Dziękczynna w intencji wszystkich Darczyńców 1%, z prośbą o
Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodzin, of. p. Wójcikowie

Poniedziałek - 8 grudnia 2014 r. Drugi dzień Rekolekcji Adwentowych
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Święto
patronalne Dziewcząt oraz Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła;
Czyt.: Rdz 3, 9-15 (Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty); Ef 1, 3-6. 11-12 (Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata); Łk 1, 26-38 (Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą).

6.30 Msza Św. Roratna z rekolekcyjną nauką ogólną:
1. + Józefa, Kazimierę (w 14 r.) i Andrzeja, of. Krystyna Stańczuk
2. + Józefa, Halinę i Antoninę, of. Marta Stanek
3. + Sabinę Konstanta oraz Michała i Jana, zm. Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk
9.00 Msza Św. z rekolekcyjną nauką ogólną:
1. + Marię Wójcik (z racji urodzin), of. Córka
11.00 Msza Św. z rekolekcyjną nauką ogólną.
1. + Helenę, Hieronima i Mariana Plewka, of. Zofia Sztompka
2. W intencji Koła Żywego Różańca nr 14, z prośbą o potrzebne łaski i wstawiennictwo Św. Józefa dla Sióstr z Koła i dla ich Rodzin,
zel. Anna Romaniuk
Na zakończenie Nabożeństwo do Matki Bożej i Błogosławieństwo Lourdzkie, a po nim
adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczą Koła Żywego Różańca.

16.00 Msza Św. z nauką dla dzieci z rodzicami i młodzieży oraz kandyda1. Dziękczynna z racji 4 r. urotów do Bierzmowania.
dzin Marty, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Dziadkowie
2. + Marię Bareja (w 1 r.), of. Syn Tadeusz Bareja
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)

18.00 Msza Św. z udziałem Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła, którzy
zawierzą Maryi Niepokalanej swoje życie z racji patronalnego święta

1. + Zm. polecanych w parafialnych Wypominkach 2014/2015
2. Dziękczynna z racji imienin Marianny, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia,
of. Bezimienna

3. Dziękczynna w intencji parafialnej wspólnoty „Ruch Światło-Życie”, z racji patronalnego święta, z prośbą o potrzebne łaski, dary
Ducha Św. i opiekę Matki Bożej, of. Członkowie Ruchu Światło-Życie
Po Mszy Św. nauka stanowa dla kobiet.

Wtorek – 9 grudnia 2014 r. Dzień zakończenia Rekolekcji
Wspomnienie Św. Juana Diego Cuahtlatoatzina, Patrona meksykańskich
Indian, któremu objawiła się Matka Boża w Guadalupe oraz Św. Leokadii
Dziewicy i Męczennicy z przełomu III i IV w. Czyt.: Iz 40, 1-11 (Pasterz nosi
jagnięta na piersi); Mt 18, 12-14 (Bóg nie chce zguby zbłąkanych).

6.30 Msza Św. Roratna z rekolekcyjną nauką ogólną:
1. + Wiesławę Okuniewską (w dniu imienin), of. Córka
9.00 Msza Św. z rekolekcyjną nauką ogólną:
1. Dziękczynna w 3 r. urodzin Jakuba Zalewskiego, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice
2. Dziękczynna rodziny Charutów i Gołosiów za mijający rok, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny, of. Krystyna Charuta
11.00 Msza Św. z udziałem chorych połączona z udzieleniem Sakramentu
1. + Janinę, Franciszka, Zygmunta,
Namaszczenia Chorych.
Marka i Mieczysława, of. Jolanta Pliszka
2. Dziękczynna w intencji Koła Żywego Różańca nr 1, z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Sióstr i dla ich Rodzin, zel. Barbara Rytel
16.30 Msza Św. z nauką dla dzieci z rodzicami i młodzieży oraz kandydatów do Bierzmowania

1. Dziękczynna w 35 r. ślubu Marka i Marii, z prośbą o Bożą opiekę
oraz miłość w rodzinie dla Jubilatów i Dzieci, of.
2. + Stanisława Pawłowskiego, of. Żona z Rodziną
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 Msza Św. z nauką ogólną.
1. + Leszka (w 4 r.) i Wacława, of. Andrzej Zubek

2. + Wiesława i Waldemara Kamińskich oraz Rajmunda Kamińskiego (z racji imienin), of. Danuta Kamińska
Po Mszy Św. nauka stanowa dla mężczyzn

Środa – 10 grudnia 2014 r. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Loretańskiej. Czyt.: Iz 40, 25-31 (Bóg dodaje mocy zmęczonemu);
Mt 11, 28-30 (Chrystus pokrzepia utrudzonych).

6.30 Msza Św. Roratna:

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)

18.00 1. + Sabinę Marciniak (w 12 r.), Mariana, Wacławę, Dariusza i Henryka, of. Mirosława Kłos
2. + Jana Chmielnickiego i Małgorzatę Guzek, of. Kinga Chmielnicka
3. O pomoc Bożą w rozwiązaniu problemów w pracy i w Rodzinie,
oraz o zdrowie i mądry wybór drogi życiowej Synów, of. Mama
Nabożeństwo do Św. Józefa
19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”)
Czwartek – 11 grudnia 2014 r. Wspomnienie Św. Damazego I Papieża
Czyt.: Iz 41, 13-20 (Bóg jest odkupicielem);
Mt 11, 11-15 (Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela).

6.30 Msza Św. Roratna:
1. + Stanisława (w 9 r.) i Stanisławę Magdziaków, of. Zofia Magdziak
2. + Władysława Antoniaka (w 4 r.), of. Żona
3. + Władysława i Anielę Troć, of. Rodzina
4. Dziękczynna w 86 r. urodzin Stanisławy Majek, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Syn
15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)

18.00 1. Dziękczynna w 27 r. urodzin Anny, z prośbą o wypełnienie się woli Bożej w jej życiu, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. Urszula Pałka
2. Dziękczynna w 11 r. urodzin wnuka Mateusza, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla niego i dla całej Rodziny, of. Babcia Modesta
3. Dziękczynna w intencji męża za otrzymane łaski, z prośbą o
szczęśliwy przebieg operacji oraz opiekę Św. Józefa w trudnych
chwilach choroby, of. Żona
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie z członkami Zespołu Liturgicznego
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 12 grudnia 2014 r.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Meksyku
Czyt.: Iz 48, 17-19 (Gdyby Izrael zachowywał przykazania, nie byłby odrzucony);
Mt 11, 16-19 (Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa).

6.30 Msza Św. Roratna:
1. + Aleksandra (z racji imienin), of. Żona
2. + Stanisławę Safin (w 30 dzień) , of. Siostrzenica Elżbieta Dębek
3. + Aleksandrę Kozioł (z racji imienin), Zenona i Michała, of. Bezimienna

4. Aleksandrę (z racji imienin), Marię i Antoniego oraz ks. Alfreda
Hofmana, of. Halina Iskra
Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza
Próba Scholi Młodzieżowej
Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza
Spotkanie KSM
Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. + Wandę Tyczyńską (w 6 r.), of. Syn z Rodziną
16.00
16.00
17.00
17.30
17.30

2. + Aleksandra (w 18 r.), Irenę, Edwarda, Honoratę, zm. z Rodzin
Smolisów i Siedleckich, of. Stanisława Sawicka
3. + Mariana (w 11 r.) oraz zm. Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of. Helena Radzikowska
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Spotkanie z Kandydatami do Bierzmowania
19.00 Próba Chóru „Lilia”
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie
Sobota – 13 grudnia 2014 r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego
dnia oraz Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy, Rocznica wybuchu Stanu Wojennego przeciwko Narodowi Polskiemu, Czyt.: Syr 48, 1-4. 9-11 (Eliasz przyjdzie
powtórnie); Mt 17, 10-13 (Eliasz już przyszedł, a nie poznali go).
6.30 Msza Św. Roratna:

1. + Stanisława (w 32 r.) i Bronisławę, zm. z Rodziny Borkowskich,
of. Krystyna Borkowska
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2. + Kazimierza Bernata (w 8 miesiąc), of. Żona z Dziećmi
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Macieja, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of.
9.00
10.00
14.30
17.30

Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1
Próba Zespołu „Światełko”
Spotkanie Ministrantów
Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska)

18.00 1. + Władysławę Zając (w 10 r.) oraz Henryka, Antoniego, Ludwikę,
Tadeusza i Jolantę Kowalczyków, of. Rodzina
2. + Izydora oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona
3. + Dr Krystynę Osińską, of. Wdzięczna pacjentka Jadwiga Gaworek
4. + Janinę Seredzińską (w 14 dzień), of. Rodziny Głowackich i Zbieciów
III Niedziela ADWENTU – 14 grudnia 2014 r.
Niedziela adwentowej radości (dawniej nazywana „Dominica Gaudete”)
Początek kwartalnych dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
Wspomnienie Św. Jana od Krzyża, Kapłana i Doktora Kościoła
Czyt.: Iz 61, 1-2a. 10-11 (Ogromnie się weselę w Panu);
1 Tes 5, 16-24 (Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana);
J 1, 6-8. 19-28 (Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1.+ Andrzeja Ficka (w 4 r.), of. Danuta Doroszenko
2. + Wandę Gadomską (w 1 r.), of. Córka Grażyna Karabin
8.30 1. + Stanisława (w 26 r.), Wiesława i Łukasza, zm. z Rodzin Trociów
i Gałązków, of. Zofia Górecka
2. Dziękczynna w 85 r. urodzin Natalii, z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na
dalsze lata życia, of. Dzieci, Wnuki i Prawnuki
10.00 1. + Zbigniewa (w 14 r.), zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich i Zaliwskich, of. Rodzina
2. + Hieronima Biaduń (w 14 r.), of. Ewa Wakuła
11.30 1. + Ryszarda Alabę (w 3 r.), of. Żona Teresa Alaba
2. Dziękczynna w 11 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Modesta Modrzewska
13.00 1. W intencji Parafian i Gości
16.30 1. + Irenę Szewczyk (w 5 r.), Bolesława i Izabelę, of. Syn z Rodziną
17.30 II-ga Katecheza Chrzcielna

18.00 1. + Jana (w 30 r.), Zofię (w 18 r.) i Eugenię (w 15 r.), zm. z Rodziny
Leoniaków, of. Rodzina
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

III CECYLIAŃSKI PRZEGLĄD PIOSENKI
Dnia 30 listopada 2014 r. w naszej Parafii odbył się III Cecyliański
przegląd piosenki religijnej pod hasłem: RADUJE SIĘ DUSZA MA. Pragniemy bardzo podziękować wszystkim dzieciom, które wzięły udział w przeglądzie, za radość, którą wniosły w serca wszystkich, którzy ich słuchali. Dziękujemy Rodzicom i Rodzinom, tych Dzieci za wkład jaki włożyli w przygotowanie swoich dzieci.
Laureatami przeglądu zostali:
I miejsce – Milena Jezuit (przedszkole „Mały Europejczyk”)
I miejsce – Zuzia Romaniuk (kl. „O” w Strzale) i Daria Wyrozębska (kl. I,
Szkoła Podstawowa nr 9)
I miejsce – Julia Stefaniuk (kl. II, Szkoła Podstawowa nr 9)
II miejsce – Patrycja Waćkowska i Oliwia Strzelińska (przedszkole „Mały
Europejczyk”)
II miejsce – Hubert Wójcik (kl.II, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 6)
III miejsce – Maria Solarczyk (kl. I, Szkoła Podstawowa nr 9)
III miejsce – Natalia Goleniak (kl. I, Szkoła Podstawowa nr 9)
II miejsce - Ania Kieliszek (kl. I, Gimnazjum nr 5)
III miejsce – Monika Lipińska (kl.I, Gimnazjum nr. 5)
Wyróżnienia otrzymali:
Julia Mlonek (kl. I, Gimnazjum w Strzale)
Dominika Sobiesiak (kl. II, Gimnazjum nr 5)
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów. Swoją wdzięczność wyrażamy wszystkim, którzy pomogli nam w sposób pośredni, czy bezpośredni w przygotowaniu i przeprowadzeniu przeglądu piosenki. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom o wielkim sercu, którzy przyczyniły się do ufundowania i przygotowania nagród,
abyśmy mogli nimi obdarować naszych małych uczestników przeglądu.
Dziękujemy Państwu za radość i uśmiechy na twarzach, jakie sprawiliście
dzieciom. Wszystkim za wszystko „Bóg zapłać”.
Organizatorzy: ks. Sławek, p. Wojtek i s. Anuncjata

STRONA 3

KOMUNIKAT
Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego
Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli Papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016
w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem:
„Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Ogłaszając ten Rok
w listopadzie 2013 r. Papież powiedział: „życie
konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale
i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu, ile wśród nas
jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są «żywymi ikonami Boga» po trzykroć Świętego”.
W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli
sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich
i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić,
że jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (których liczba wynosi 410
tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papież Franciszek: „Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie
sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One
są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży”.
W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co
tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Żyją obok nas i między
nami. Od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła
i społeczeństwu. Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż współcześnie
prawie ich nie zauważamy. Niewiele też o nich słychać w mediach, a przecież prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą nam i naszym rodzinom.
Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane
przez nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Nikt z nas nie może też
powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie za nasze zbawienie.
Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo dobrą sposobność, byśmy
na nowo odkryli wartość całkowitego poświęcenia się Bogu, którego świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy także lepiej poznali życie i specyfikę
powołania tych ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny, dla
większego dobra, jakim jest Bóg. Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry, do większego zainteresowania się życiem osób konsekrowanych. Często blisko waszych domów jest jakiś klasztor, czy dom zakonny. Zainteresujcie się codziennością osób, które w nich żyją, nawiążcie z nimi osobisty
kontakt, spróbujcie zrozumieć, dlaczego wybrali taką drogę. Pomoże to
w głębszym zrozumieniu własnego powołania oraz odpowiedzialności za
dar życia, który otrzymaliśmy wszyscy od Boga.
W ciągu najbliższego roku będzie też wiele wydarzeń, organizowanych
po to, byśmy uświadomili sobie lepiej rolę osób konsekrowanych w Kościele. Będziemy mogli poznać bogactwo ich charyzmatów, niezwykłe życie
świętych, różnorodność dzieł, które prowadzą. Niech to wszystko prowadzi
nas do dziękczynienia Bogu, który nieustannie wzywa kobiety i mężczyzn,
by świadectwem życia konsekrowanego potwierdzali głęboką myśl świętej
karmelitanki Teresy z Avila, iż „temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie.
Bóg sam wystarczy”. Niech Rok Życia Konsekrowanego, który rozpoczniemy w pierwszą niedzielę adwentu, będzie również okazją do modlitwy za
tych, którzy realizują swe powołanie w zakonach w Instytutach Świeckich,
czy w Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego. Niech będzie czasem modlitwy o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom we
wspólnocie Kościoła.
Bp Kazimierz Gurda Przewodniczący Komisji

ds. Życia Konsekrowanego Konferencji Episkopatu Polski

STRONA 4

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-Rodzinie”. Polega ono na
przygotowaniu
paczki
świątecznej wyłącznie z trwałą żywnością dla wybranej Rodziny, lub wsparcie tego dzieła dobrowolna ofiarą pieniężną. Kartki umożliwiające właściwe sporządzenie paczki, odpowiedniej dla adresowanej 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.

OPIEKUN NR 49
16.00, a oprawa liturgii w każdą niedzielę o godzinie 10.00
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

KS. PIOTR WASYLJEW PODAJE:

BIERZMOWANI 2015. DYŻUR LITURGICZNY
Niedziela - rekolekcje I dzień (07.12) godz. 18.00:
1. Michał Lewicki, 2. Wiktoria Koziestańska i 3. Sebastian Kozłowski; Poniedziałek - rekolekcje II dzień
(08.12) godz. 16.00: 1. Dominik Matczuk, 2. Aleksandra Lipka i 3. Jakub Malinowski; Wtorek – rekolekcje III dzień (09.12) godz. 16.00: 1. Grzegorz
Nasiłowski, 2. Antoni Mazurczak i 3. Michał Michalak; Sobota roraty (13.12) godz. 6.30: 1. Aleksandra Mrozek 2. Ada Oklińska i 3. Mateusz Okuń;
Niedziela (14.12) godz. 18.00: 1. Julia Szczepa„ZAJAWKA” KS. SŁAWKA
nik, 2. Sylwia Ornowska i 3. Karolina Ostas.
NA FERIE ZIMOWE. Zebranie Rodziców DzieDziękuję za zaliczenie I-szej części Katechizmu
ci, które wyjeżdżają na ferie zimowe w góry na nar- i proszę o powtórzenie II-ej części: „Celebracja, mity odbędzie się za tydzień w niedzielę po mszy o sterium chrześcijaństwa” (str. 71-117). Zaliczenie
11.30 w sali pod kościołem.
Ks. Piotr Wasyljew
niebawem. 
RORATY RUSZYŁY. Dziękujemy Dzieciom,
Rodzicom i wszystkim obecnym na Roratach za
liczny udział, wytrwałość i cierpliwość. Czuwanie, REKOLEKCJE. Dziś rozpoczęcie Adwentowe,
aby nie zaspać, wczesne wstawanie i niesienie za- którym przewodniczy Ks. Dr Piotr Arbaszewski,
palonych lampionów jest znakiem naszej czujności proboszcz parafii Zembrów. Program spotkań rei oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Roraty to kolekcyjnych jest w kalendarium Opiekuna.
Msza Św. ku czci Matki Bożej i razem z Nią przy- I NIEDZIELA. Dziś także po Mszy Św. o godz.
gotowujemy się na święta Bożego Narodzenia. Do- 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu
bre przeżycie Adwentu, udział w Roratach i reko- i adoracja z racji pierwszej niedzieli miesiąca. Po
lekcjach to gotowość przyjęcia nadchodzącej Bożej zakończeniu adoracji spotkanie z członkami Kół
Dzieciny. Zachęcamy, by wytrwać do ostatniego Żywego Różańca i katecheza dla nich.
dnia Roraty, do Wigilii. Patronką tegorocznych spoPRZED CHRZTEM ŚW. Cykl czterech katetkań jest św. Teresa z Avila, która jak Mistrzyni żychez dla rodziców naturalnych i chrzestnych rozpocia duchowego prowadzi nas do Maryi i Jezusa.
cznie się dziś (7.12) o godzinie 17.30.
Serdecznie zapraszamy.
Ks. Sławek Harasimiuk KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE. Dziś w drugą
Adwentu przed kościołem zbiórka ofiar
KS. PIOTR KRUK INFORMUJE Niedzielę
do puszek w ramach akcji: „Pomoc Kościołowi na
RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE.
Wschodzie”.
Młodzież Ruch Światło-Życie przy naszej Parafii PODZIĘKOWANIE. Składamy staropolskie
oraz Diakonia Ewangelizacji bardzo dziękują za „Bóg zapłać, za ofiarę bezimienną w wysokości
włączenie się w akcję „Zacerujmy dzieciom świę- 500 zł, złożoną na ogrzewanie i termoizolację nata”. Skarpetki zostały przekazane dzieciom z Domu szego kościoła.
Dziecka w Siedlcach 6 grudnia. Dziękujemy za dar REKOLEKCJE DSZ. Duszpasterstwo Służby
serca.
Zdrowia zaprasza do udziału w Rekolekcjach AdOaza zaprasza młodzież i dzieci na spotkania:
wentowych, które będą się odbywały w dniach od 9
Grupa I (młodzież z I i II klasy gimnazjum), animator:
Edyta Krawczyk. Spotkanie w czwartek o godz. 16.30 do 11 grudnia br. (wtorek - środa - czwartek) o g.
Grupa II (młodzież z III klasy gimnazjum i starsi), 19.30 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego
animator: Agata Kowalczuk, Spotkanie w sobotę przy ul. Brzeskiej 37. Rekolekcjom będzie przewodniczył Ks. Prałat Mieczysław Głowacki - Rektor
o godz. 9.00
Grupa III (dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej), Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sieanimatorki: Weronika Sołowińska i Paula Zubek. Spo- dleckiej. Szczegóły są na plakatach.
tkanie w czwartek o godz. 15.00
OPŁATKI. Serdecznie dziękujemy za życzliwe
Nasze informacje są na stronie: www.jozef. sie- i gościnne przyjęcie Wolontariuszy, którzy w imiedlce.pl/swiatlo.php oraz na facebooku: https://www. niu Parafii odwiedzili domy naszych Parafian, przyfacebook.com/oazaodswjozefa
nosząc pobłogosławiony opłatek. Ofiary składane
MINISTRANCI. W przyszłą niedzielę podczas przy okazji rozprowadzania opłatków są przeznaMszy Św. o godzinie 11.30 do grona ministrantów czone na pokrycie części kosztów związanych
zostaną przyjęci nowi kandydaci. Gratulujemy za- z ubezpieczeniem pracowników kościelnych.
równo chłopcom, jak i ich Rodzicom,
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
SCHOLA. Zapraszam dziewczęta i chłopców z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
z gimnazjum, szkół średnich i studentów do scholi zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
młodzieżowej, by upiększać swoim głosem Liturgię Zapowiedź II:Andrzej Sawicki z Parafii KateMszy Św. Próby scholi w każdy piątek o godzinie dralnej w Siedlcach i Marzenna Małgorzata Pień-
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kowska 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

CO PISZĄ W „ECHU” nr 49
 Co papież Franciszek powiedział eurodeputowanym podczas swego wystąpienia w Parlamencie
Europejskim?
 Jak wygląda działalność Ruchu Światło-Życie w
naszej diecezji – opowiada moderator diecezjalny.
A oprócz tego - materiały formacyjne dla członków
Ruchu;
 Jak nie stać się automatem i pozbierać się w
wirze życia? – o tym w naszych adwentowych rozważaniach;
 Czy miłość może się „popsuć”? Czy człowieka
można wymienić na „nowszy model”? Jakie są cechy prawdziwej miłości? O tym w dziale „Temat tyZapraszamy do lektury
godnia”;

ADWENTOWA ŻAŁOBA MAJSTRA

W PARAFII I W DIECEZJI

Majster niedawno pochował żonę. Po kilku dniach
ks. proboszcz zachodzi do wdowca i zastaje go nad
butelką „Czystej Wyborowej”.
- Czy to pańska jedyna pociecha? - pyta duszpasterz
z wyrzutem w głosie.
- Nie, proszę ks. proboszcza – odpowiada majster
szczerym głosem - w lodówce mam jeszcze cztery.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

ZBITKA. Ks. Proboszcz upomina kościelnego:
- Podczas mojej nieobecności wyznaczył pan ślub
i pogrzeb na tę samą godzinę. Musimy teraz przesunąć albo jedno, albo drugie.
Kościelny długo myśli, a potem oświadcza z szelmowskim błyskiem w oku:
- Przesuńmy pogrzeb. Zmarły już się nie rozmyśli.
BRZYDKI. Mąż pani Agaty ciężko zachorował. Odwiedza go kapłan. Wychodząc od chorego mówi do
żony z poważną miną:
- Pani mąż mi się zdecydowanie nie podoba.
- Mnie właściwie też nie, proszę księdza, ale jest taki
dobry dla mnie i dla dzieci...
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

