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MYŚL TYGODNIA 

 
     Na sądowe pytanie Piłata: „Od-
powiedział Jezus: Królestwo moje 
nie jest z tego świata” (J 18, 36). 
     Głosimy dziś Chrystusowe kró-
lestwo prawdy i życia, sprawiedli-
wości, miłości i pokoju; królestwo, 
w którym spełnią się na zawsze 
wszystkie dobre pragnienia na-
szych serc. Królestwo to, dla wielu 
stanowiące jedynie piękny, choć 
nierealny ideał, dla chrześcijanina 
jest konkretną rzeczywistością, 
której nadejścia oczekuje. 
     Drogą do tego królestwa jest 
Jezus Chrystus. Ten, który własną 
krwią wybawił nas od grzechów, 
zaprasza nas do pójścia za sobą 
drogą wiary, abyśmy żyjąc, jak 
przystoi świętym, mogli w pokoju 
oczekiwać spełnienia naszych tęs-
knot. 

 

NASZ KRÓL I PAN 

 
     Dziś (22.11) obchodzimy Niedzielę Chrystusa Króla. 
Tytuł „Chrystus Król” to mocny, klasycznie brzmiący, 
akord w ostatnich taktach roku liturgicznego. Nie „Pan” 
czy „Bóg”, ale właśnie „Król”. Słowo jakby nie z tej epo-
ki i nie z naszego regionu. Kłopot dla rozważań i poboż-
ności społeczeństwa demokratycznego, kamień w bu-
cie dla mentalności europejskiego egocentryka, dla któ-
rego równość oznacza: „moje na wierzchu”. 
     Co zrobić z tym tytułem i Świętem? Można zastoso-
wać tytularne, historyczne podejście – że to kwestia 
tradycji i jej pojęć. Dla porównania: po Atlantyku pływa 
luksusowa Quinn Elizabeth II (Królowa Elżbieta II), a w 
londyńskim Pałacu Buckingham mieszka sympatyczna, 
elegancka babcia, która koi Anglikom zgagi życia słod-
kimi powidłami tajemnej receptury, no i poza tym świet-
nie podnosi medialny wizerunek narodu i niekiedy tzw. 
morale. To dobre i potrzebne. Trzeba nam tytułów, za-
pachu historii. Ale wszyscy wiedzą, że tak naprawdę 
światem rządzi kto inny – Król Wieków, Jezus Chrystus. 
     Pamiętajmy, że dzień dzisiejszy to Święto patronal-
ne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży. 
 

ŚWIĘTA CECYLIA ZAPRASZA  

 

DO CHÓRU 
„LILIA” 

 Obudź się Siostro i Bra-
cie, Bóg obdarzył Cię ta-
lentem, nie zmarnuj go, 
ale pomnażaj. Masz 
głos, słuch i otwarte ser-
ce    kochające     Boga, 

czemu nie miałbyś mu służyć? Pamiętaj ten czas, który 
poświęcasz na próby w chórze, jest czasem oddanym 
Bogu – to czas święty i błogosławiony. Postaw Boga na 
pierwszym miejscu, a wszystko będzie na właściwym 
miejscu. Śpiew ubogaca, upiększa liturgię, otwiera ser-
ca wiernych na Boga. Kiedy doświadczamy trudności 

na modlitwie, brakuje słów, by wyrazić swoje uczucia 
i pragnienia przed Bogiem, wtedy pomaga nam pieśń. 
     Przez śpiew dokonują się małe cuda. Subtelnie wy-
konane dźwięki trafiają do serc. Wewnętrznie poruszają 
niewidzialne struny ludzkich dusz. Śpiew liturgiczny: 
Psalmy, pieśni sakralne, najpiękniej wyrażają miłość do 
Boga. Gdy śpiewamy Hymn uwielbienia, to Pan zsyła 
na nas łaski, zalewa nas radością i szczęściem, bo „Pe-
łne są niebiosa i ziemia chwały Twojej”. Udział chóru 
w liturgii pomaga wiernym w głębszym jej przeżywaniu. 
Sprawmy więc razem, by nasze życie stało się pieśnią 
w drodze do zbawienia. 
     Dołóżmy wszelkich starań, by to 15-letnie dzieło, 
Chór „Lilia”, budowane z Bożym błogosławieństwem 
przez pokolenia naszych Parafian, nie upadło. Jesteś-
my wszyscy za to odpowiedzialni. Jeśli usłyszysz 
w sercu pragnienie śpiewania na Chwałę Bożą, przyjdź, 
by śpiewać w Chórze „Lilia”. Zaproszenie to szczegól-
nie kierujemy do osób, które w dzieciństwie lub w mło-
dości udzielały się muzycznie w naszym kościele. 
Szczęść Boże. W imieniu Chóru „Lilia”   Zofia Antoniak  

SYNOD i JUBILEUSZ 
     W najbliższą sobotę (28.11) w sali wielofunkcyjnej 
o godz. 10.00 rozpocznie się V Sesja Plenarna Syno-
du naszej Diecezji, podczas której zostaną zaprezento-
wane i poddane głosowaniu cztery schematy przysz-
łych statutów synodalnych opracowane przez Komisję 
ds. Kultu Bożego, Podkomisję ds. Wyższego Seminar-
ium Duchownego, Podkomisję ds. Wspierania Misji 
i Podkomisję ds. Ekumenizmu. 

 
     W tym samym dniu, po zakończeniu Sesji Plenarnej 
Synodu, o godzinie 16.00 w Katedrze Siedleckiej odbę-
dzie się pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariu-
sza Diecezjalna inauguracja przygotowań do Jubileu-
szu 1050. rocznicy Chrztu Polski. 
     Natomiast poszczególne parafie zainaugurują te 
przygotowania w Pierwszą Niedzielę Adwentu (29.11). 
Również w naszej Parafii przez kolejny rok będziemy 
dziękowali Bogu za łaskę wiary, którą Polska przyjęła 
w 966 roku i za naszych przodków, którzy nam ją prze-
kazali. Program obchodów w naszej Parafii podamy za 
tydzień. 
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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 – 23 listopada 2015 r. 
Wspomnienie Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika oraz Św. Kolum-
bana, Opata; Czyt.: Dn 1, 1-6. 8-20 (Daniel z towarzyszami na dworze króla 

Babilońskiego); Łk 21, 1-4 (Wdowi grosz). 

6.30 1. + Za zmarłych Dobrodziejów naszej Parafii 
7.00 1. + Zofię Ostas (w 7 r.), of. Rodzina  

 2. + Stanisława Piekarta (w 2 r.), of. Marianna Anusiewicz 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 
 2. Gregorianka: + Dariusza Pytlaka i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 3. Gregorianka: + Halinę i Edwarda Sosna, of. Dzieci 
 4. + Zm. pracowników państwowych i kościelnych archiwów, urzędów 

konserwatorskich, muzealników, konserwatorów zabytków, biblioteka-
rzy, artystów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów i konstruktorów z Die-
cezji Siedleckiej oraz zm. z ich Rodzin 

 5. Dziękczynna w 50 r. urodzin Marka, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Św. Patrona, of. Rodzina Śniadeckich 

Nieszpory za Zmarłych 

Wtorek – 24 listopada 2015 r. Wspomnienie Św. Męczenników 
Wietnamskich Andrzeja Dung-Lac, Kapłana i Towarzyszy; 

Czyt.: Dn 2, 31-45 (Kolos gliniany); Łk 21, 5-11 (Zapowiedź zburzenia świątyni). 

6.30 1. + Barbarę Celińską-Mysław (w 2 r.), of. Mąż 
7.00 1. + Stanisława, Janinę i Danutę, zm. z Rodzin Lisów i Zbieciów,  

of. Rodzina 
2. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Ta-
deusza, Leokadię i Annę zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, 
of. Adam i Anna Brochoccy 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 
 2. Gregorianka: + Halinę i Edwarda Sosna, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Dariusza Pytlaka i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 4. + Mariannę, Józefa i Feliksa, zm. z Rodzin Michalskich, Łuka-

siaków, Woźniaków i Radzikowskich oraz zm. Kapłanów z Parafii 
Św. Józefa i z Parafii Żeliszew, of. Zofia Radzikowska 

 5. + Mieczysława (w 8 r.) i Rodziców obu stron Rodziny, of. Ja-
dwiga Kaciniel 

 6. Dziękczynna w 50 r. urodzin Marka, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 

Nieszpory za Zmarłych 

Środa – 25 listopada 2015 r. Wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezu-
sa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), Zakonnicy, oraz Św. Ka-

tarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy. Dzień modlitw za 
Pracowników Kolei. Dzień modlitw Obrońców Życia. 

Czyt.: Dn 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28 (Uczta Baltazara i tajemniczy napis); 
Łk 21, 12-19 (Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców). 

6.30 1. + Leokadię i Edmunda Pałka oraz Stefanię i Zygmunta Totły-
żewskiego, of. Dzieci 

 2. + Za zmarłych przodków z Rodziny, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Edwarda Sosna, of. Dzieci 

 2. + Fryderyka Szewczyka (w 17 r.), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 70 r. urodzin Zenobii, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata, 
of. Rodzina 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 
 2. Gregorianka: + Dariusza Pytlaka i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 3. Gregorianka: + Halinę i Edwarda Sosna, of. Dzieci 
 4. + Józefa (w 12 r.), Magdalenę, Leokadię i Henryka Wantusia-

ków, of. Alicja Seńko 
 5. Dziękczynna w 16 r. urodzin Jakuba, z prośbą o potrzebne ła-

ski oraz opiekę Świętego Patrona, of. Rodzina 

 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin wnuka Marcina, z prośbą o dary 
Ducha Świętego i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzina 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Spotkanie Zespołu Liturgicznego 

Czwartek – 26 listopada 2015 r. 
Wspomnienie św. Jana Berchmansa, z Zakonu Jezuitów; 

Czyt.: Dn 6, 12-28 (Daniel ocalony w jaskini lwów); 
Łk 21, 20-28 (Powtórne przyjście Chrystusa). 

6.30 1. O Boże błogosławieństwo dla żyjących Dobrodziejów naszej 
Parafii 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Edwarda Sosna, of. Dzieci 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk) 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 
 2. Gregorianka: + Dariusza Pytlaka i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 3. + Włodzimierza (w 10 r.), zm. z Rodzin Ciozdów i Kozaków, 

of. Krystyna Ciozda  
 4. + Gerarda Borkowskiego (w 2 r.), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Miłosza, z prośbą, by wzrastał 

w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 
Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 27 listopada 2015 r. 
Czyt.: Dn 7, 2-14 (Wieczne panowanie Syna Człowieczego); 

Łk 21, 29-33 (Przypowieść o drzewie figowym). 

6.30 1. + Zuzannę (w 30 r.) i Stanisława oraz zm. z Rodziny Borutów, 
of. Rodzina Borutów 

 2. + Aleksandrę (w 22 r.) oraz jej Rodziców: Łucję i Franciszka, 
of. Irena Olczak 

7.00  
16.00 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
16.00 Próba scholi młodzieżowej 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Weronika Sołowińska) 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 
 2. Gregorianka: + Dariusza Pytlaka i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 3. Gregorianka: + Halinę i Edwarda Sosna, of. Dzieci 
 4. + Franciszka (w 33 r.), Jadwigę i Alicję, zm. z Rodzin Księżo-

polskich i Sobotków, of.  
 5. + Sabinę (w 23 r.), Stanisława, Jana, Tadeusza, Franciszka 

i Mariannę, of. Elżbieta Dropio 
 6. Dziękczynna w 10 r. urodzin Oli, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Św. Aniołów Stróżów, of. Bożena Marciniak 
Nieszpory za Zmarłych 

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

Sobota – 28 listopada 2015 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 
Czyt.: Dn 7, 15-27 (Anioł wyjaśnia Danielowi wizję czterech królestw); 

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

6.30 1. + Ludwika Dąbrowskiego, of. Wanda Szalach 
 2. + Kazimierza (w 5 r.) i Janinę (3 r.) Skomoruchów, of. Córki i Syn 

7.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 
 2. + Mieczysława (w 9 r.) oraz zm. z Rodzin Ługowskich i Bor-

kowskich, of. Dzieci 
 3. + Stanisława (w 26 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 
 4. + Jadwigę i Henryka Lipińskich oraz Leokadię i Stanisława Za-

lewskich, of. Hanna Zalewska 
10.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ (chłopcy) (Piotr Klimiuk) 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 
13.00 Spotkanie ministrantów 
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17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 

18.00 1. Gregorianka: + Halinę i Edwarda Sosna, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Dariusza Pytlaka i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 3. + Męża Zdzisława (z racji imienin) oraz zm. z Rodzin Stańczu-

ków i Lewickich, of. Barbara Stańczuk 
 4. + Elżbietę Roguską (w 7 r.), zm. z Rodziny, of. Krystyna Me-

telska 
 5. + Zenona Onufrzaka (w 2 miesiąc), of. Rodzina  
 6. Dziękczynna w 90 r. urodzin Marty Mroczek, z prośbą o pot-

rzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Jó-
zefa, of. Rodzina 

 7. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 
Błogosławieństwo wieńców adwentowych. Nieszpory za Zmarłych, mo-

dlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie relikwii. 
Zakończenie Okresu Zwykłego w ciągu roku. 

19.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ II (Agata Kowalczuk) 

I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2015 r. 
Inauguracja obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 

Czyt.: Jr 33, 14-16 (Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość); 
1 Tes 3, 12 – 4, 2 (Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa); 
Łk 21, 25-28. 34-36 (Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Edwarda Sosna, of. Dzieci 

 2. + Za zm. z Rodzin Sałatów i Kobylińskich, of. Helena Sałata  
8.30 1. + Kazimierza, Mariannę i Wacława, of. Żona 

 2. + Syna Grzegorza (w 12 r.) i Męża Szczepana (w 23 r.) oraz 
zm. Rodziców i Dziadków z całej Rodziny, of. Teresa Pszkit 

 3. + Ryszarda Sztompka (w 6 r.), of. Zofia Sztompka 
10.00 1. Gregorianka: + Dariusza Pytlaka i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
 2. + Andrzeja Tarkowskiego (w 24 r.), zm. z Rodzin Łupińskich 

i Tarkowskich oraz zm. Stanisławę, of. Rodzina 
 3. W intencji Cezarego, o zdrowie, wytrwałość w znoszeniu cier-

pienia oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa, of. Żona 
i Rodzina 

11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym ży-
ciu, of. Dziadkowie 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii Dymeckiej, z prośbą o pot-
rzebne łaski, opiekę Świętych Patronów na dalsze lata życia, of. 
Pradziadkowie 

13.00 1. W intencji Nowoochrzczonych Parafian  
16.30 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Barbary, z prośbą o zdrowie, Bo-

że błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata, of. Ro-
dzina 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 
19.00 Nieszpory za Zmarłych, Seminarium Odnowy Wiary i niedzielna 

adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.30) 

ANIOŁOWIE DOBREJ NOWINY 

 

     Już za tydzień I-sza Niedziela Ad-
wentu. Rozpoczniemy czas przygoto-
wania na spotkanie z Chrystusem, 
który przyjdzie do nas w znaku Świąt. 
Nasze Siostry już przygotowują opa-
kowania opłatków,  które do Waszych  

domów przyniosą nasi Wolontariusze Opłatkowi, upoważnieni przez Pa-
rafię. W przyszłą niedzielę, podczas Mszy Św. o godzinie 11.30, opłatki 
zostaną uroczyście pobłogosławione po to, by stały się znakiem więzi, 
jaka istnieje między wspólnotą Parafii, a Waszym domem rodzinnym. 
     Tradycyjnie, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda, podzielimy 
się opłatkiem, składając sobie życzenia miłości, pokoju i pojednania, 
które przyniosło Dzieciątko narodzone w Betlejem. To nasz, polski zwy-
czaj, rozpoczynający wieczerzę wigilijną. Dzielimy się opłatkiem na znak 
wzajemnej życzliwości i komunii duchowej. „Wyciągnięta dłoń z okru-
chem chleba sięga poza rzeczywistość” – pisała Zofia Kossak. Opłat-

kiem ludzie dzielą się jak chlebem, dla podkreślenia wspólnoty i zazna-
czenia, że Chrystus przychodzi, by zbawić nas ludzi, jako swoich ucz-
niów i zjednoczyć ich w miłości. 
     Składam serdeczne podziękowania wszystkim Wolontariuszom Opła-
tkowym, którzy poświęcą swój czas, aby w imieniu całej Rodziny Para-
fialnej zanieść do Waszych domów Dobrą Nowinę o zbliżających się 
Świętach. Z góry dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej Parafii za ży-
czliwe ich przyjęcie. Jest zwyczaj w Kościele, że przy okazji roznoszenia 
opłatków składane są ofiary. Pamiętajmy, że są one dobrowolne, a prze-
znaczamy je na opłacenie ZUS-u i podatku za pracowników świeckich 
zatrudnionych przy naszym kościele.                 Wasz Ksiądz Proboszcz 

STRZAŁA 
 

 
     Rada Sołecka wsi Strzała zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy 
mają w swoich rodzinnych albumach zdjęcia przedstawiające STRZAŁĘ 
i jej mieszkańców w życiu codziennym, przy pracy itp. sprzed 20, 30, 50 
lub nawet więcej lat i zechcą je pokazać szerszej publiczności, zachęca 
do przyniesienia lub przesłania fotografii. 
     Mogą to być zdjęcia w wersji „papierowej” celem zeskanowania. Pro-
szę je dostarczyć osobiście lub przesłać je na adres: Elżbieta Wojtyra, 
Strzała, ul. Siedlecka 214. Wszystkie zdjęcia oryginalne „papierowe” zo-
staną zwrócone właścicielom. Mogą też być fotografie w wersji elektroni-
cznej. Proszę przesłać je na adres: elzbietawojtyra@interia.pl 
     Wystawa jest planowana w marcu 2016 roku. Wszystkich, którzy 
zechcą się włączyć w jej przygotowanie proszę o kontakt: tel. 786 816 

046.                                               Elżbieta Wojtyra – Sołtys Wsi Strzała 

 

RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE 
WSPÓLNOTA LUDZI! 

W naszej parafii wspólnotę oazową tworzą dzieci, 
młodzież i studenci. Razem jest nas około 40 osób.  

Cotygodniowe spotkania w swoich grupach wiekowych rozpościerają 
przed nami nową drogę życia. Warto podkreślić, że początkiem dla Ru-
chu Światło-Życie była idea formacji deuterokatechumenalnej (po-
chrzcielnej). Dlatego w każdy piątek Msza święta wieczorna, na której 
młodzież z oazy stara się upiększyć oprawę liturgiczną śpiewem, ko-
mentarzami i asystą służby ołtarza. Młodzież z oazy mogliśmy też zoba-
czyć podczas akcji "Poświęć Kilometr". Pięknym śpiewem i świadec-
twami przybliżyli nam temat Światowych Dni Młodzieży. 
     Dzisiaj również możemy zobaczyć i usłyszeć młodzież z oazy. Swo-
im świadectwem chce nam przybliżyć, czym jest wspólnota oazowa. Po 
każdej Mszy Św. mamy możliwość wsparcia młodzieży wrzucając pie-
niążek do puszki. Swoim świadectwem bycia we wspólnocie podzieliła 
się z nami Agata jedna z animatorek. Wspólnota jest dla mnie wytchnie-
niem i wielkim wsparciem. Wytchnieniem, dlatego, że mogę po całym ty-
godniu zmagań na studiach przyjść na spotkanie, pobyć z moimi przyja-
ciółmi, z ludźmi, z którymi po prostu jest mi dobrze, pogadać, pośmiać 
się, pomodlić, podzielić się życiem i wiarą, wymienić miedzy sobą poglą-
dy na różne sprawy, znaleźć odpowiedzi na różne pytania.  
     To wszystko sprawia, że oprócz odpoczynku i radości, które tam 
otrzymuję, moja wiara wzrasta, a relacja z Panem umacnia się. Wspól-
nota jest dla mnie wsparciem, bo dzięki niej wiem, że żyjąc w świecie, 
gdzie kierowanie się Ewangelią jest niejednokrotnie niezrozumiałe, 
a wiara w Boga dla niektórych wydaje się irracjonalna, mam ludzi, którzy 
tak jak ja chcą kształtować swoje życie według tych wartości. Ta świa-
domość jest niesamowicie wspierająca. Samo to, że są, że się spotyka-
my, że jesteśmy sobie bliscy, że mamy w sobie nawzajem wsparcie to 
jest jednym słowem MEGA.                 Członkowie Ruchu Światło-Życie 
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ADWENTOWE WIEŃCE 

 
     Oto wkrótce rozpoczniemy kolejny Adwent 
w naszym życiu. Będziemy starali się żyć w łas-
ce i trwać na modlitwie. Ważne będą symbole 
adwentowe: świeca Roratnia, lampiony z który-
mi przyjdziemy na Roraty i wieńce adwentowe, 
które będą odmierzały czas Adwentu. 
    Miejscem adwentowego oczekiwania na przy-
chodzącego Chrystusa jest także nasz dom ro-
dzinny. Trzeba, aby wieniec adwentowy znalazł 
się w każdym domu. Dlatego serdecznie zachę-
camy, aby jak najwięcej Rodzin z naszej Parafii 
wykonało małe wieńce. Można je zrobić z gałą-
zek drzew iglastych lub nabyć w sklepie. Wyko-
nanie jest proste. Na kole drucianym o średnicy 
20-40cm przymocujemy zielone gałązki lub liś-
cie, a następnie umieszczamy w nim cztery 
świece, symbolizujące cztery niedziele adwento-
we. Wieńce przynieśmy do kościoła w najbliższą 
sobotę 28 listopada.  Będą one uroczyście pob-
łogosławione podczas Mszy Św. o godz. 18.00. 
W domu będą znakiem oczekiwania Pana. 
     W Pierwszą Niedzielę Adwentu zapalamy jedną 
świecę, w drugą - dwie, w trzecią - trzy, a w czwa-
rtą - wszystkie cztery. Przez cały Adwent świece 
zapalamy w czasie rodzinnych modlitw wieczor-
nych, przy czytaniu Pisma Św. w czasie modlitw 
małżonków. Z każdą zapaloną świecą, światło 
przychodzącego Chrystusa będzie coraz mo-
cniejsze, aby na Święta Bożego Narodzenia zaja-
śniało w każdym domu rodzinnym naszej Parafii. 

PODZIĘKOWANIE 

 

Wotum wdzięczności 
Św. Józefowi za po-
moc w uwolnieniu od 
pracodawcy, który 
znęcał się nad pra-
cownikami. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
MODLITWA ZA KOLEJARZY. Jeszcze dziś 
na Jasnej Górze odbywa się Pielgrzymka Praco-
wników Kolei, z racji zbliżającego się wspomnie-
nia ich Patronki Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
Dziewicy i Męczennicy, którą Kościół czci w śro-
dę (25.11). 
W KATEDRZE. Dziś (22.11) i godz. 10.00 Eu-
charystia celebrowana pod przewodnictwem Ks. 
Biskupa Ordynariusza z okazji święta patronal-
nego Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży, zaś o godz. 17.15 koncert 
z okazji wspomnienia Św. Cecylii. 
DOMOWY KOŚCIÓŁ. Społeczność Domowe-
go Kościoła jest skonsolidowana w pięciu rejo-
nach naszej Diecezji: Biała Podlaska, Garwolin 
Łuków, Siedlce i Włodawa, gdzie odbywają się 
rekolekcje poprzedzające Adwent. Dziś kończą 

się one w Górkach k/Garwolina, zaś w dniach 
27-29.11 będą w Kodniu. 
KRÓLEWSKA GRA. Z inicjatywy Katolickiego 
Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach  od wczoraj 
(21.11) trwa Rodzinny Turniej Szachowy. 
ŻYCIE JEST ŚWIĘTE. Środa (25.11) to także 
dzień modlitw Obrońców Życia i członków Dzieła 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którzy 
spotkają się na modlitwie każdego 25 dnia mie-
siąca od marca do grudnia (przez 9 miesięcy). 
PATRONKA MAŁŻEŃSTW. W sobotę (28. 
11) obchodzimy parafialne wspomnienie Św. Jo-
anny Beretty Molla. Modlimy się za małżeństwa 
i rodziny biorące udział w spotkaniu, zakończo-
nym błogosławieństwem Matek i Ojców spodzie-
wających się narodzin Dziecka. 
JUŻ ADWENT BLISKO. Już za tydzień I-
sza Niedziela Adwentu (29.11). Zaplanujmy tak 
nasz czas, aby znaleźć go na roraty, które w na-
szym kościele będą w dni powszednie o godz. 
6.30. W poniedziałki i środy na roraty zaprasza-
my dzieci. Przez cały Adwent nie będzie Mszy 
Św. o godzinie 7.00. 
MODLITWY ZA ZMARŁYCH. Zapraszamy 
codziennie na listopadowe modlitwy za Zmar-
łych. O godzinie 17.30 będziemy polecali modlit-
wom Kościoła naszych bliskich. Kolejność odczyty-
wanych kart w tym tygodniu będzie następująca: 
23.XI Poniedziałek, ul. Sokołowska 70,71,75 
24.XI Wtorek, ul. Sokołowska 77, 79, 80, 81, 83, 
84, 85, 87 
25.XI Środa, ul. Sokołowska 88,91,93, 156, 158, 
163 i domki jednorodzinne, 
26.XI Czwartek, ul. Okrzei, Graniczna, Rejtana, 
Sierakowskiego, Pola, Północna 
27.XI Piątek, ul. Bema, Broniewskiego, Słowac-
kiego 
28.XI Sobota, ul. Konopnickiej, Góreckiego, Mi-
reckiego, Żeromskiego 
ARTYŚCI. W  poniedziałek (23.11) o godzinie 
18.00 w naszym kościele zostanie odprawiona 
Msza Św. „O wieczny pokój dla zmarłych praco-
wników państwowych i kościelnych archiwów 
oraz urzędów konserwatorskich, muzealników, 
konserwatorów zabytków, bibliotekarzy, artys-
tów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów i konstruk-
torów z terenu Diecezji Siedleckiej oraz zmar-
łych z ich rodzin.               ks. Robert Mirończuk  

Diecezjalny Konserwator Zabytków 

KAPLICZKA. Raz jeszcze składamy serdecz-
ne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili 
do wzniesienia kapliczki u zbiegu ulic Chrobre-
go, Granicznej, Mireckiego i Mieszka I. Dzięku-
jemy P. Karolowi Buczkowi za ofiarowanie pły-
tek granitowych do „ołtarzyka” kapliczki, a także 
ofiarodawcom: P. Antoniemu Józwowiczowi 
(300 zł) i P. Helenie Kryńskiej (50 zł). 
BISKUPI. W dniach 23-26 listopada Jasna 
Góra, będą trwały Rekolekcje Księży Biskupów 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 47 
Dodatek specjalny, a w nim o Słudze Bożym 
biskupie Adolfie Szelążku - urodzonym 150 lat 
temu w naszej diecezji kandydacie na ołtarze; 
Jak nasza diecezja przygotowuje się do 1050. 
rocznicy Chrztu Polski oraz Roku Miłosierdzia? 

Jaka Francja, Europa, Kościół i świat po zama-
chach w Paryżu? Czy chrześcijanie powinni się 
bać? Dlaczego do zamachów doszło we Francji? 
Ile powinna trwać żałoba, jak długo nosić czar-
ny strój, czy częste wizyty na cmentarzu po śmie-
rci bliskiej osoby są czymś naturalnym? O tym 
w cyklu „Listopadowe zamyślenia”; 

Zapraszamy do lektury 

 
KŁAMCZUCHOM ROSNA DŁUGIE NOSY 

 
     Dorastająca dziewczyna nałogowo okłamuje rodzi-
ców i rodzeństwo tak, że aż stała się obiektem ich 
drwin. Ojciec mówi do niej: 
- Jeśli natychmiast, bez chwili zastanowienia, powiesz 
mi jakieś kłamstwo, dam Ci „dychę” na kosmetyki. 
- Jak to „dychę”? Przecież obiecałeś dwie! 

 

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

APEL DO DZIECI: 
- Pijcie mleko, bo krowy stracą pracę! 
RÓWNOUPRAWNIENIE. 
- Po co wynaleziono białą czekoladę? 
- Żeby murzyn też mógł się ubrudzić. 
ROZWIĄZANIE PROBLEMU. 
     W Europie narasta problem imigrantów-islamistów. 
W Londynie do taksówki wsiada muzułmanin i rozkazu-
je kierowcy: 
- Niech pan wyłączy radio. W czasach Proroka nie było 
radia, ani muzyki. Szczególnie muzyki zachodniej, która 
jest muzyką niewiernych. 
     Kierowca posłusznie wyłączył radio. Przejechał kilka 
metrów, po czym zatrzymał się i otworzył drzwi od 
strony pasażera. Zdziwiony Muzułmanin pyta: 
- Co pan robi? 
     Taksówkarz odpowiada: 
- W czasach proroka nie było taksówek, więc wysiadaj 
i poczekaj na wielbłąda.  
ADWOKAT. Współczesne filmy uczą młodych ludzi 
procedur postępowania. Chłopak z bogatej rodziny, 
wezwany do tablicy, odpowiada nauczycielce: 
- W szkole, na pani pytania, nie będę odpowiadał przy 
tablicy bez mojego adwokata. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 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. Piotr Kruk, 

ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr Mazurek, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
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. 

 




