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„Odpoczynek Św. Rodziny w drodze do Egiptu”. Olej na płótnie. Autorzy Trzej Bracia 

le Nain,  francuscy malarze Antoine, Louis i Mathieu, malujący w XVII wieku. 
 
     Dwa tysiące lat temu miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Bóg w osobie 
Syna – Jezusa, opuścił swój tron w niebie i narodził się, jako człowiek. Dziś cały 
świat, w ten czy inny sposób, na chwilę się zatrzymuje, by uhonorować to 
wielkie wydarzenie. Jedni czynią to świadomie, inni całkowicie ignorując to, co 
jest treścią tych świąt. Bez względu jednak na osobisty stosunek każdego 
człowieka do samego Jezusa, te święta to czas, gdy na nowo chrześcijanie 
głoszą całemu światu: Dwa tysiące lat temu wydarzył się cud. Bóg tak nas 
pokochał, że osobiście przyszedł na świat. Dlaczego narodził się nam Zbawiciel 
- Jezus Chrystus? Czy to wydarzenie nie jest warte szczególnego uczczenia? 
 
     O ile odpowiedź na drugie pytanie, raczej nie powinna nastręczyć trudności, 
o tyle pytanie o cel przyjścia Jezusa wzbudza więcej niewiadomych. Po co On 
właściwie się narodził? By być z nami? By czegoś nas nauczyć? By pokazać 
nam, jaki jest Bóg i jak do niego dotrzeć? Z pewnością tak. Nauczał, uzdrawiał, 
pokazywał jak wielki, wspaniały i miłujący jest Bóg. Trochę to dziwne, ale Jezus 
narodził się po to, by umrzeć. Bóg tak nas pokochał, że dał swojego Syna, by 
narodził się jako człowiek i poniósł śmierć w nasze miejsce, w zastępstwie za 
nas. Odtąd każdy, kto w Niego uwierzy, może otrzymać przebaczenie swoich 
win i życie wieczne w Bożym Królestwie. Imię Jezus znaczy Zbawiciel. Taka 
była też jego misja na Ziemi – zbawić człowieka. 

 

BOŻE NARODZENIE 
„Zawsze, ilekroć się uśmiechasz 
do mojego brata 
i wyciągasz do niego rękę, 
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. 
Zawsze ilekroć milkniesz, 
by innych wysłuchać. 
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 
które, jak żelazna obręcz, 
uciskają ludzi w ich samotności. 
Zawsze, kiedy dajesz 
odrobinę nadziei złamanym 
i rozpoznajesz w pokorze, 
jak bardzo znikome są 
twoje możliwości 
i jak wielka jest twoja słabość; 
zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg 
pokochał innych przez ciebie, 
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie 
  

Matka Teresa z Kalkuty 

 

Kochani Parafianie, 
Szanowni Goście! 

 Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia życzę wielu 
głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, 
wytrwałości, radości 

oraz błogosławieństwa Bożego 
w każdym dniu nadchodzącego 

Roku 2016. 
 Bądźmy razem na Święta. 

Bądźmy razem w Nowym 2016 
Roku. 

Wasz Ksiądz Proboszcz 
z całą Załogą Św. Józefa 
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PLANY KS. PROBOSZCZA 

 
Drodzy Parafianie! 
     Z pewnością zauważyliście, że nie zabieram 
zbyt często głosu na łamach naszego Opiekuna, 
dając tym samym możliwość i miejsce na cieka-
we artykuły i spostrzeżenia zredagowane przez 
moich Parafian. Myślę, że większość podziela 
moją opinię, iż Opiekun to dobre narzędzie słu-
żące ewangelizacji i niezwykle pożyteczny noś-
nik informacji, gdy chodzi o życie naszej Parafia-
lnej Wspólnoty. Chciałbym w tym krótkim artyku-
le powrócić do tematu, który już kiedyś zasygna-
lizowałem. Tak, jak w życiu duchowym ważna 
jest modlitwa, bez której trudno sobie wyobrazić 
rozwój życia Bożego w naszych duszach, tak 
w budynku kościoła, w którym gromadzi się na-
sza Wspólnota, ważny jest dach. 
     Dzięki łasce Bożej i Waszej ofiarności, udało 
się nam wykonać w mijającym roku, termoizola-
cję żelbetonowego strychu naszego kościoła. 
Specjalna pianka, położona na całej powierzchni 
strychu, oprócz docieplenia, spełnia także inną 
funkcję, która sprawia, że woda nie dostaje się 
do wnętrza naszej świątyni. Ale fakt, że woda 
nie kapie nam na głowę, nie oznacza, że dach 
naszego kościoła jest w porządku. Okazuje się, 
że po każdej burzy, po opadach deszczu, połą-
czonych z silnym wiatrem, na termoizolacji stoją 
kałuże wody. Aby się o tym przekonać, to po 
opadach deszczu, połączonych z zacinaniem, 
można wejść na strych i zobaczyć. Tych prze-
cieków jest kilkanaście i za każdym razem w in-
nym miejscu, w zależności od kierunku wiatru. 
Woda stojąca w kałużach na termoizolacji, po 
pewnym czasie odparowuje, ale jest ona tam 
zupełnie niepotrzebna, tym bardziej, że cała 
więźba dachowa jest stalowa i w przypadku du-
żej wilgotności szybciej koroduje. Zastanawia-
łem się, jak uszczelnić ten dach, aby nie było 
żadnych przecieków. 
     Zauważyłem przyczyny, powodujące przedo-
stawanie się wody przez dach na strych kościo-
ła. Z punktu widzenia wielu fachowców, nie da 
się ich usunąć jakimś „zalepianiem”, czy siliko-
nowaniem nieszczelności. Blacha, którą pokryta 
jest nasza świątynia, ma kilkaset otworów na-
wierconych w „górnej fali”, aby można było śru-
bą z zewnątrz przykręcić ją do metalowej kons-
trukcji. Ponadto są całe arkusze blachy, które 
powinny nachodzić na siebie, przynajmniej na 

dwie „fale”, a nie nachodzą nawet na jedną. 
W wielu innych miejscach, arkusze blachy przy 
małym spadku, jaki jest na naszym kościele po-
winny być nałożone na siebie przynajmniej 40 
cm., a są nałożone zaledwie na 10 cm. Rozu-
miem, że chodziło wtedy o oszczędności na ma-
teriale, ale nie można tak oszczędzać, aby zaraz 
po wykonaniu był problem z dachem. Jakie są 
prześwity w dachu, to najlepiej widać od strony 
strychu. Z mojego punktu widzenia do dachu 
wykonanego na nowym kościele nie powinno się 
zaglądać przynajmniej przez 100 lat.  
     Zmierzam do tego, że czeka nas w roku 
2016 wymiana całego dachu. Ktoś mi radził, aby 
na ten dach, który jest, położyć nowy, nie zdej-
mując starego. Osobiście takich rzeczy nie ro-
biłbym w kościele. Ktoś w domu prywatnym taką 
konstrukcje może wykonać. Solidnie zrobiony 
dach to taki, gdzie jest pełne odeskowanie, 
gdzie deski ułożone są do czoła, są „opapowa-
ne” i na to położone są specjalne listwy pod no-
wą blachę. I tak wykonany dach widzę na na-
szym Sanktuarium. 
     Nawiązałem kontakt z trzema firmami-eki-
pami. Jedna z Kosowa, druga z Łomaz, a trze-
cia z Parafii Skórzec, które w najbliższym czasie 
podadzą mi wstępny kosztorys, związany z pla-
nowaną pracą. Tak orientacyjnie dowiedziałem 
się, że koszt nowego dachu (robocizna z mater-
iałami), nie powinien przekroczyć 400 tys. zł. 
przy założeniu, że położymy nową blachę w naj-
lepszym gatunku. 
     Znając Waszą ofiarność i pragnienie brania 
współodpowiedzialności za nasze Sanktuarium, 
ufam, że w ciągu dwóch lat bylibyśmy w stanie 
sfinansować całość przedsięwzięcia. Proszę 
wszystkie wspólnoty parafialne i osoby indywi-
dualne także o modlitwę w tej intencji. 

Wasz Ksiądz Proboszcz 
 

RODZINNY OPŁATEK 
     Kochamy święta Bo-
żego Narodzenia i tęskni-
my za nimi przez cały 
rok. Ich klimat jest niepo-
wtarzalny: przedświąte-
czna krzątanina, domowe 
zwyczaje i obrzędy, ro-
dzinne spotkanie przy wi-
gilijnym stole (często je-
dyne w roku),  a  przede- 
wszystkim radość z narodzin Jezusa. 
     Wprowadzeniem w ten wyjątkowy czas jest 
Wigilia Bożego Narodzenia. Kto z nas nie ma 
w pamięci choć jednego szczególnego wigilijnego 
wieczoru? Biały jak śnieg obrus, trzask łamanego 
opłatka, zapach świeżej jodły. Przede wszystkim 
zaś spotkania z rodziną i z bliskimi, które dają ra-
dość życia. 
     Z inicjatywy kręgów Domowego Kościoła i in-
nych grup parafialnych zapraszamy wszystkich 
na takie spotkanie Rodziny Św. Józefa, czyli na-
szej Parafii. Zapraszamy wszystkich: dzieci, mło-
dzież i dorosłych w Niedzielę 27 grudnia po Mszy 
Św. o godzinie 11.30. Podzielimy się opłatkiem 
i zaśpiewamy kolędy, dlatego przynieśmy własne 
instrumenty muzyczne (te przenośne, np. pianina 

z domu nie wynośmy  ). Tylko od nas zależy, 
czy to spotkanie będzie miało rodzinny charakter. 
Serdecznie zapraszamy. 

MODLITWA ROKU 
MIŁOSIERDZIA 

Oficjalna modlitwa na Jubileuszowy Rok Miło-
sierdzia 2015/1016. 

Panie Jezu Chryste, 
     Ty nauczyłeś nas, 
abyśmy byli miłosierni, 
jak Ojciec nasz niebie-
ski i powiedziałeś 
nam, że kto widzi Cie-
bie, widzi także i Jego. 
Ukaż nam Twoje obli-
cze, a będziemy zba-
wieni. Twój wzrok pe-
łen miłości uwolnił Za-
cheusza   oraz  Mateu-  
sza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magda-
lenę od szukania szczęścia wyłącznie w rze-
czach stworzonych. 
     Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdra-
dzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie 
o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które 
wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wy-
powiedział do każdego z nas: O, gdybyś znała 
dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym 
Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją 
wszechmoc przede wszystkim przez przebacze-
nie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie 
stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego 
Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. 
     Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przy-
brani byli w słabość po to, aby mogli okazywać 
słuszne współczucie tym, którzy trwają w nie-
wiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się 
do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana 
oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij 
Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego 
namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był 
rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odno-
wionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę 
ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym 
oraz przywracać wzrok niewidomym. 
     Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Ma-
tki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem 
Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen. 

DZIĘKUJEMY 

 
     Pragnę serdecznie podziękować dzieciom 
z Koła Misyjnego i „Światełka” za wspólne zaan-
gażowanie się w pieczenie pierników i wydanie 
płyt z kolędami w wykonaniu dziewczynek. 
      Wszystkim Parafianom dziękujemy za przyja-
zne słowa kierowane do dzieci podczas rozpro-
wadzania pierników i płyt oraz za wsparcie finan-
sowe. Uzyskane pieniądze będą przeznaczone 
na narciarski wyjazd w góry podczas ferii. 

Siostra Anuncjata wraz z Dziećmi 
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DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 

 
     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
do środy (16.12 - wtedy oddaliśmy Opiekuna 
do druku) nadesłali kapłanom i naszej Parafii 
Życzenia Świąteczne. Odwzajemniamy je z ca-
łego serca: 

Dyrektor Małgorzata Szostek i społecz-
ności Szkoły Podstawowej nr 11 im. Św. Jana 
Pawła II  

Prezydent Miasta Siedlce Wojciech 
Kudelski i Przewodniczący Rady Miasta Sie-
dlce Henryk Niedziółka  

Dyrektor Maria Gadomska i pracow-
nicy Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie 
w Siedlcach  

Formatorzy i Seminarzyści Semina-
rium „Redemptoris Mater” w Warszawie 

Ojcowie Oblaci z Siedlec z Superiorem 
o. Andrzejem Kordą 

Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Siedlcach bryg. mgr inż. Andrzej Ce-
liński 

Dyrektor ks. Sławomir Kapitan oraz re-
dakcje i pracownicy Katolickiego Radia Podlasie 
i portalu podlasie 24.pl 

Siostry ze Zgromadzenia „Jedność” 
p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (z ul. 11 
Listopada) 

Dyrekcja, Pracownicy oraz Dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola „Mały Europej-
czyk” 

Ojcowie Paulini z Mariupola na Ukrainie 

Wójt Gminy Wisznice Pan Piotr Dra-
gan i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa 
Nuszczyk 

Siostra Hanna Redzik, Przełożona Ge-
neralna Zgromadzenia „Jedność” p.w. Św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus (z ul. Cmentarnej) 

Marek Pasek-Paszkowski, Prezes Za-
rządu Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji 
Warszawskiej 

Stefan Somla, Radny Miasta Siedlce 

Rada Sołecka i Sołtys wsi Strzała 

Krzysztof Tchórzewski, Poseł na Sejm 
R.P. i Karol Tchórzewski, Radny Sejmiku Ma-
zowieckiego. 

Agnieszka i Krzysztof Gałach, Właści-
ciele i Pracownicy Firmy Usługi Księgowe s.c.  

INTENCJE PAPIESKIE 2016 

     Za numerem 3-4 (2015) watykańskiego pi-
sma „L’Osservatore Romano” (wersja polsko-
języczna), podajemy intencje modlitw „Ogól-
ne” i „Ewangelizacyjne”, nazywane dawniej 
„Misyjnymi”. Ojciec Św. Franciszek zwraca 
się z prośbą do wszystkich grup modlitewnych 
i Kół Żywego Różańca, by te ważne sprawy 
Kościoła Powszechnego polecały Bogu, za 
przyczyna Maryi Niepokalanej w modlitwie 
różańcowej. 

 
STYCZEŃ 
Ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wy-
znającymi różne religie przyniósł owoce pokoju 
i sprawiedliwości. 
Ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość 
braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zosta-
ły przezwyciężone podziały wśród chrześcijan. 
LUTY 
Ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stwo-
rzonym, który otrzymaliśmy, jako bezintereso-
wny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla 
przyszłych pokoleń. 
Ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na 
dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i lu-
dów Azji. 
MARZEC 
Ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności 
otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mo-
gły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowis-
ku. 
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskrymi-
nowani lub prześladowani z powodu swojej 
wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki 
nieustannej modlitwie całego Kościoła. 
KWIECIEŃ 
Ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali 
należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę. 
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce 
dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa 
Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religij-
nych. 
MAJ 
Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata ko-
biety były traktowane ze czcią i szacunkiem 
oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie 
społeczne. 
Ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się 
w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj 
odmawiania różańca w intencji ewangelizacji 
i pokoju. 
CZERWIEC 
Ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zep-
chnięte na margines i samotne znajdowały, 
również w wielkich miastach, okazje do spo-
tkania i solidarność. 
Ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicju-
sze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących 
z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotu-
ją ich do misji, jaką mają pełnić. 

LIPIEC 
Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, 
których tożsamość, a nawet egzystencja są za-
grożone. 
Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Ła-
cińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję 
kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym 
zapałem i entuzjazmem. 
SIERPIEŃ 
Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego 
spotkania między narodami i przyczyniał się do 
sprawy pokoju na świecie. 
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgod-
nie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, ucz-
ciwości i miłości bliźniego. 
WRZESIEŃ 
Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne 
dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia 
w centrum osobę ludzką. 
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystę-
pując do sakramentów i rozważając Pismo 
Święte, stawali się coraz bardziej świadomi 
swojej misji ewangelizacyjnej. 
PAŹDZIERNIK 
Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy za-
wodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla 
prawdy i silnym poczuciem etyki. 
Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Mi-
syjny odnowił we wszystkich wspólnotach 
chrześcijańskich radość i odpowiedzialność 
związane z głoszeniem Ewangelii. 
LISTOPAD 
Ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką licz-
bę uchodźców i uciekinierów, były wspierane 
w swoim wysiłku solidarności. 
Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani 
i wierni świeccy współpracowali w służbie 
wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia. 
GRUDZIEŃ 
Ogólna: Aby we wszystkich częściach świata 
zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żoł-
nierzy. 
Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkry-
ły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, 
która napełnia życie radością i nadzieją. 

 

INFORMACJE PARAFII 
KATECHEZY. W naszej Parafii Katechezy 
Chrzcielne są zawsze w cztery kolejne nie-
dziele miesięcy parzystych, a więc i w grudniu. 
Ze względu na zbliżający się okres świąteczny 
i kolędowy dziś o godzinie 17.30 będzie III i IV 
katecheza. Uczestnicy Katechez niech więc 
dziś wyjątkowo zarezerwują sobie więcej cza-
su. Oznacza to oczywiście, że w IV niedzielę 
grudnia (27.12) już katechezy nie będzie. Nas-
tępna seria czterech Katechez Chrzcielnych 
rozpocznie się w pierwszą niedzielę lutego 
(7.02.2016). 
OAZA. Zapraszam dzieci i młodzież z Ruchu 
Światło-Życie wraz z Rodzicami na świąteczne 
spotkanie, które będzie 3 stycznia po Mszy Św. 
o godzinie 13.00. 

           Ks. Piotr Kruk 
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*KALENDARZ PARAFIALNY 
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia. 

Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Św.

Poniedziałek – 21 grudnia 2015 r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia 
Pańskiego 17-24 grudnia. Wspomnienie Św. Piotra Kanizjusza, 

Kapłana i Doktora Kościoła, Apostoł Niemiec (w XVI w.), 
Czyt.: Pnp 2, 8-14 (Nadchodzi umiłowany), lub: 

So 3, 14-18a (Bóg jest wśród swojego ludu), 
Łk 1, 39-45 (Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza). 

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina 
 2. + Ludwika Mamcarza (w 30 dzień), of. Sąsiedzi z ul. Chrobre-

go 21 
 3. + Adama Moskwiaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. + Pawła Szewczyka i Antoniego Suchodoła, of. Siostra 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina 
 2. + Stanisławę Dziołak (w 1 r.), zm. z Rodzin Dziołaków i Le-

chów, of. Córka z Rodziną 
 3. + Janinę (w 1 r.) i Jana Koszewskich (w 48 r.), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna za udaną operację córek Beaty i Anety, z prośbą 

o ich powrót do zdrowia, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 70 r. urodzin ks. Stanisława Grochowskiego, 

z prośbą o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
na dalsze lata posługi kapłańskiej, of. Rodzina Abramowskich 

Wtorek – 22 grudnia 2015 r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia 
Pańskiego 17-24 grudnia. Wspomnienie Św. Franciszki Ksawery 

Cabrini, emigrantki, misjonarki Nowego Jorku i obu Ameryk 
Czyt.: 1 Sm 1, 24-28 (Anna dziękuje za narodzenie Samuela), 
Łk 1, 46-56 (Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego). 

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina 
 2. + Czesława (w 17 r.), of. Córka 
 3. + Aleksandra, Kazimierę, Irenę, Mariana, Czesława, Jerzego 

i Rafała, of. Kazimiera Wolgiemut 
 4. + Roberta Soszyńskiego (w 5 r.), of. Siostra 
 5. + Zygmunta i Aleksandrę Matyków, Mikołaja i Janinę Karwow-

skich oraz siostrę Krystynę, of. Rodzina  
 6. + Eugenię Piechowicz (w 2 r.), jej Rodziców Felicję i Józefa 

oraz zm. z Rodzin Danielów i Rosów, of. p. Władysława 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina 
 2. + Stanisława Pawłowskiego (w 2 r.), of. Syn 
 3. + Hannę (w 6 r.) i Stefana Wymiatał, zm. z Rodziny Wymiata-

łów i Stańczuków, of. Dzieci 
 4. + Cecylię Kowalczyk (w 1 r.), of. Syn Wiesław z Rodziną 
 5. + Jana i Janinę Boguszów, of. Syn 

Środa – 23 grudnia 2015 r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego 17-24 grudnia. Parafialny Dzień Chorego. 
Czyt.: Ml 3, 1-4, 4, 5-6 (Eliasz poprzedzi przyjście Pana), 

Łk 1, 57-66 (Narodzenie Jana Chrzciciela). 
6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina 

 2. + Pawła Kalickiego (w 15 r.), of. Żona 
 3. + Adama Gałeckiego (z racji imienin) oraz zm. z Rodzin Gałe-

ckich i Wróblów, of. Córka 
 4. + Antoninę Kozaczyńską (w 20 r.), of. Dzieci 
 5. Dziękczynna z racji imienin Ewy, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo dla niej i dla całej Rodziny, of. 
 5. Dziękczynna za udaną operację oraz z racji imienin Wiktorii, 

z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla niej na dalsze 
lata, of. Rodzice 

 6. Dziękczynna w intencji Rodziny Zawalskich, z prośbą o pot-
rzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

8.30 Wyjazd Kapłanów do Chorych 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwi-
niak) 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina 
 2. + Jana Kalata (z okazji urodzin), of. 
 3. + Romana Pietraszka (w 28 r.) i jego zm. Rodziców Agnieszkę 

i Aleksandra, of. Córki 
 4. + Eugenię, Pelagię, Mieczysława i Zygmunta, zm. z Rodzin 

Protasiuków i Kłosiów, of. Krystyna Protasiuk 
 5. + Jana Oszurko (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Karola, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu of. Rodzice 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

19.00 Spotkanie Zespołu Liturgicznego 

Czwartek – 24 grudnia 2015 r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego 17-24 grudnia. 
Wspomnienie Św. Adama i Ewy, Rodziców Rodzaju Ludzkiego, 

Czyt.: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 (Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie), 
Łk 1, 67-79 (Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce). 

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina 
 3. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Ta-

deusza, Leokadię i Annę, zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, 
of. Adam i Marianna Brochoccy 

 4. + Reginę Baran (w 14 r.) i Bolesława, of. Rodzina 
 5. + Eugenię Krasuską (w 19 r.), Wacława, Krystynę, Karola i Ja-

nusza oraz zm. Teściów, of. Hanna Szkielonek 
 6. + Halinę, Józefa i Mieczysława Major oraz Barbarę i Stanisła-

wę Hejda oraz zm. Przyjaciół i Znajomych, of. Rosita Sobiczewska 
 7. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna 
 8. + Joannę i Lucjana Wypych, Bronisławę, Stanisława, Jana i 

Ryszarda Borkowskich oraz Stanisławę, of. Krystyna Borkowska 
 9. + Stanisławę, Stanisława i Jana, of. Bezimienna 
 10. Dziękczynna z racji imienin Adama, z prośbą o potrzebne 

łaski i opiekę Św. Józefa na dalsze życie, of.   
Zakończenie Adwentu i początek okresu Narodzenia Pańskiego 

23.30 Jutrznia o Narodzeniu Pańskim 
Msza w nocy (Pasterka): Iz 9, 1-3. 5-6 (Syn został nam dany), 

Tt 2, 11-14 (Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom), 
Łk 2, 1-14 (Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel). 

24.00 Wigilijna Msza Św. (w polskiej tradycji nazywana „Pasterką”) 

1. W intencjach Parafian i Gości 
 2. Dziękczynna w intencjach Wolontariuszy Opłatkowych, z proś-

bą o potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodzin, of. Ks. Proboszcz 
 3. + Ewę Ferenc, of. Mąż 

Piątek – 25 grudnia 2015 r. 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

Dzień Życia. Dzień dziękczynienia i modlitwy Dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego.  

Msza w dzień. Czyt.: Iz 52, 7-10 (Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże), 
Hbr 1, 1-6 (Bóg przemówił do nas przez Syna), 

Dłuższa J 1, 1-18 lub krótsza J 1, 1-5. 9-14 (Słowo stało się ciałem). 

Uwaga: Dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30 (czas 
popołudniowy przeznaczamy na świąteczne spotkania rodzinne) 

8.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina 
 2. O Boże błogosławieństwo dla Prawnuków: Zosi, Jadzi, Natalii, 

Mateusza i Helenki, by wzrastali w łasce u Boga i u ludzi, of. Elż-
bieta Kaszubska 

 3. Msza Św. zarezerwowana przez p. Jadwigę Wolgiemut 
10.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina 

 2. + Janinę (z racji urodzin), Henryka, Mariannę, Stefana i Witol-
da, of. Rodzina 

11.30 1. + Eugenię (z racji imienin), Wacława i Roberta, of. Córki 
 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
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 3. Dziękczynna w 45 r. ślubu Lucyny i Stanisława z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
Jubilatów, dla ich Dzieci i Wnucząt, of. Małżonkowie 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
18.00 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Anny i Tadeusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Jubi-
latów, of. Jubilaci 

Sobota – 26 grudnia 2015 r. 
Święto Św. Szczepana, pierwszego Męczennika 

Oktawa Narodzenia Pańskiego (2). Dzień solidarności z Diecezjalną 
„Caritas”. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na dzieła 

„Caritas” w naszej Diecezji. Czyt.: Dz 6, 8-10, 7, 54-60 (Ukamienowanie św. 
Szczepana), Mt 10, 17-22 (Duch Ojca waszego będzie mówił przez was).  

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina 
 2. + Zofię (w 17 r.), Eugeniusza, zm. z Rodzin Replinów, Rozbic-

kich, Krzyckich i Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak 
 3. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna 

8.30 1. + Władysławę i Józefa, zm. z Rodziny Iwaniuków, of. Córka z 
Rodziną 

 2. Dziękczynna z racji imienin Szczepana, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Św. Józefa oraz wstawiennictwo Św. 
Szczepana i Św. Joanny Beretty Molla, of. Żona 

10.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina 
 2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, 

Janinę i Władysława, zm. z Rodziny Sysików i Stachowiczów, of. 
Rodzina 

 3. + Halinę (w 4 r.), zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Córki 
11.30 1. + Stanisława Sałatę (w 22 r.), of. Teresa Górecka  

 2. + Aleksandrę (w 16 r.), Mariana i Marię, zm. z Rodziny Ślepo-
wrońskich, of. 

13.00 1. + Irenę (w 3 r.), of. Rodzina 
16.30 1. + Jozafata, Kazimierę, Zygmunta, Wincentego, Józefa i Hali-

nę, of. Rodzina 
18.00 1. + Kingę Woźnica, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Marleny i Romualda Paniak, z pro-
śbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny na dalsze 
lata małżeńskiego życia, of. Bezimienna 

Niedziela w Oktawie Narodzenia Pańskiego. 
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, 

27 grudnia 2015 r. Patronalne Święto Domowego Kościoła  
Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

Czyt.: Syr 3, 2-6. 12-14 (Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców), 
Kol 3, 12-21 (Chrześcijańskie zasady życia domowego), 

Łk 2, 41-52 (Rodzice znajdują Jezusa w świątyni). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina 

 2. + Tadeusza Tarkowskiego (w 19 r.), of. Córka z Rodziną 
8.30 1. + Adama Wakułę i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Teresa Wakuła 
 2. + Feliksę (w 10 r.) i Mariana (w 13 r.) i Marię, of. Córka i Syn 
 4. + Zm. Teściów: Zofię (w 26 r.) i Józefa (w 56 r.), of. Synowa 
 3. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefa z racji dnia 

imienin, of. Żona 
10.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina 

 2. + Mariannę (w 17 r.), Stanisława, Matyldę, Halinę, Czesława, 
Zenona i Jana, of. Córka 

 3. + Alfonsa Pogonowskiego, zm. Rodziców obu stron Rodziny 
oraz Cecylię i Teodozję, of. Celina Pogonowska  

11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii, z prośbą o zdrowie, dary 
Ducha Świętego dla niej w całym dorosłym życiu, of. Dziadkowie 

 2. Dziękczynna w 23 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o potrzebne 
łaski w życiu i opiekę Św. Józefa, of. Jadwiga Machała 

 3. Dziękczynna w 14 r. ślubu Anny i Jarosława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, oraz opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia 
małżeńskiego, of. Małżonkowie 

12.30 Rodzinny, „Opłatek” Parafii Św. Józefa  

13.00 1. W intencji Parafian obchodzących Jubileusze Małżeńskie  

16.30 1. + Marka, Reginę i Józefa Oliwińskich oraz Halinę i Henryka 
Kondejów, of. Wnuczka 

18.00 1. + Bogumiłę Plichtę (w 5 r.), of. Rodzina 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.30) 

 

 

BO NIE MUSI 
     Piotr Jordan Śliwiński OFMCap, znany spowied-
nik, kierownik duchowy osób konsekrowanych i świe-
ckich, rekolekcjonista. Autor sześciu książek oraz 
dwóch cykli programów telewizyjnych poświęconych 
spowiedzi: Duchowy oddział ratunkowy i Z ojcem Jo-
rdanem przez kratki. Mieszka w Skomielnej Czarnej 
niedaleko Krakowa. Pisze między innymi: 
     Spowiedź jest „najtrudniejszym” sakramentem. 
Wymaga odsłonięcia  się  przed  innym  człowiekiem, 

dotknięcia tego, co intymne i wstydliwe. Wielu wiernych odczuwa niechęć, 
stres, skrępowanie lub nawet lęk przed spowiedzią, powody tego mogą 
być różne. Niektórym spowiedź kojarzy się z procesem sądowym, a spo-
wiednik ze wścibskim prokuratorem. Inni nie widzą jej sensu, skoro wciąż 
powracają do tych samych grzechów. Są też tacy, którzy zrazili się, bo 
w konfesjonale spotkali księdza, który ich nie zrozumiał albo obraził. 

REKOLEKCJE NA NARTACH 
     Są dwa terminy „Rekolekcji na 
nartach” w Austrii: 1-7 lutego (ferie 
woj. mazowieckiego) i 15-21 lutego 
2016 r. (ferie woj. lubelskiego), orga-
nizowanych przez Diecezjalne Cen-
trum Pielgrzymkowo-Turystyczne 
„ARKA”. W trakcie rekolekcji każde-  
go dnia, obok jazdy na nartach, będzie możli-
wość uczestniczenia w Eucharystii połączonej 
z homilią (nauką rekolekcyjną), wieczornej 
wspólnej modlitwie oraz pogodnym wieczorze.  
Rekolekcje na nartach adresowane są do każ-
dej grupy wiekowej, przy czym osoby niepeł-
noletnie mogą jechać wyłącznie ze swoim   
opiekunem. Koszt przy  grupie 50 osób: 595 zł + 345 euro dorośli, mło-
dzież 12-18 lat 595 zł + 315 euro, dzieci do 12 lat 595 zł + 295 euro.  
Przy grupie 30 osób: 659 zł + 375 euro dorośli, 659 zł + 325 euro mło-
dzież, 695 zł +300 euro dzieci.  
     Cena zawiera: przejazd autokarem w obie strony nocleg w pensjonacie w 
miejscowości Bad Goisern (okolice Bad Ischl, Salzburg), pokoje 2-6 osobowe 
pięć dni narciarstwa w kompleksie narciarskim Dachstein West (www.dachstein 
.at) skibus na miejscu (dojazd autokarem na stok) skypass na miejscu (karnet 
narciarski na 5 dni) śniadania i obiadokolacje. Cena nie zawiera: podstawowego 
ubezpieczenia narciarskiego. Nie zwlekaj z zapisem, zapisy do końca grudnia 
2015 r. Zgłoszenia tel. 882 114 244, ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce, e-mail: 
pielgrzymki@arkapielgrzymki.pl 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 51 
Czy wiesz, co świętujesz? O znaczeniu Wigilii i naszych oczekiwa-
niach - w dziale „Temat Tygodnia”; 
W jakim celu pielgrzymi jadą do Ziemi Świętej? Co odnajdują w tym 
miejscu? Odpowiedzi na s. 19; 
O prezydencie Polski Andrzeju Dudzie specjalnie dla Echa opowiada-
ją jego rodzice - na s. 17;  
Poruszające świadectwo lekarza, który po kilkunastu latach przestał 
wykonywać in vitro - w dziale „Publicystyka”; 
Zwykli ludzie, pomagając zwykłemu chłopakowi, stworzyli coś niez-
wykłego. O sile ludzkiej empatii w tekście „Niemożliwe nie istnieje”; 
Modlitwa uwielbiania - czym jest i dlaczego jest tak bardzo miła Bo-
gu? - w dziale „Publicystyka”;                           Zapraszamy do lektury 
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W WIGILIĘ POŚCIMY, CZY NIE? 

 
   Według przepisów w Kościele Powszechnym, 
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia. Jedna-
kże stara polska tradycja zachęca do jej zacho-
wania, ze względu na wyjątkowy charakter Wigi-
lii w naszym kraju. 
     Konferencja Episkopatu, przypomina, że 
wszyscy, którzy ukończyli 14 rok życia, zacho-
wują wstrzemięźliwość od spożywania mięsa, 
we wszystkie piątki roku, chyba że w tym dniu 
wypada jakaś uroczystość. Natomiast połączo-
ne: wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę 
Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana 
Jezusa. Oznacza to, że jeśli ktoś nie zachowa 
postu w Wigilię, to nie ma grzechu ciężkiego, 
brak mu jednak szacunku dla polskiej tradycji. 
     Biskupi Polscy zachęcają, zgodnie z posta-
nowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego, do 
zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia. 

KOLĘDA 2015/2016 

 
     Już za kilka dni, bo 28 grudnia br. kapłani na-
szej Parafii pójdą z Wizytą Duszpasterską do do-
mów naszych Parafian, by pomodlić się z Rodziną, 
pobłogosławić jej i znaleźć okazję do krótkiej roz-
mowy. Realizować ją będziemy w dni powsze-
dnie rano od godziny 9.00 i po południu od go-
dziny 15.30, według porządku zaproponowane-
go w poniższych tabelach. Będziemy wdzięczni 
za każdą pomoc w jej realizacji. 
     Prosimy, aby postawić na stole kolędowym 
krzyżyk, świece, wodę poświęconą i kropidło. 
Koniecznie niech będą przygotowane zeszyty z 
religii, które chętnie zobaczymy. Ważna jest 
Księga Słowa Bożego - Biblia, przez które Bóg 
przemawia do każdego człowieka, dlatego win-
na się również znaleźć na kolędowym stole. 
     Dla wielu oznaką życzliwości dla kapłana jest 
poczęstowanie go herbatą, czy obiadem. Nieraz 
skorzystamy z takiej propozycji, ale tylko na za-
kończenie Wizyty Duszpasterskiej. Powód jest 
bardzo prosty. Nie chcemy narażać na długie 
i niecierpliwe oczekiwanie sąsiadów, którzy rów-
nież chcieliby mieć kolędę możliwie najszybciej, 
ze względu na oczekiwanie dzieci i swoje obo-
wiązki. W tym roku z Wizytą Duszpasterską do na-
szych Parafian przyjdą: 
Ks. Kan. Sławomir Olopiak, Proboszcz 
Ks. Piotr Kruk, Wikariusz 
Ks. Mateusz Gomółka, Wikariusz 
Ks. Mateusz Mazurek, Rezydent 
Ks. Kan. Henryk Drozd, Senior 
Ks. Dr Robert Mirończuk, Dyrektor Muzeum Diec. 
     Podajemy wstępny projekt porządku „Kolędy” 
do dnia 9 stycznia. Wkrótce postaramy się, aby 

ustalić całość programu Wizyty Duszpasterskiej 
w naszej Parafii. 

DATA 2014 GODZ ULICA 

28.12 ponie-
działek 9.00 

Strzała, ul. Siedlecka i 
przyległe, Chodów 

(6 księży) 

29.12 
wtorek 

9.00 
ulice Małej Strzały (2 ks.) 
i Kolonii Strzała (2 ks.) 

Wieś Purzec (2 ks.) 

15.30 ul. Sokołowska 70 (4 ks.) 
Sokołowska 71 (2 ks.) 

30.12 
środa  

9.00 

Wieś Żytnia (1 ks.) 
ul. Sokołowska i Dolna 

(domki jednorod. – 2 ks.) 
ul. Żytnia i Łąkowa (3 ks.) 

15.30 ul. Sokołowska 75, 77, 
84, 85, 87, 91 (po 1 ks.) 

31.12 
czwartek 9.00 

Słowackiego (1 ks.) 
Mireckiego (2 ks.), 

Góreckiego (2 ks.), ul. 
Sokołowska 93 (1 ks.),  

02.01 sobota 

9.00 

Sokołowska 81 (1 ks.) 
Jagiellońska (2 ks.) 
Konopnickiej (2 ks.) 
Batorego 5 (1 ks.) 

15.30 

Sokołowska 79 (2 ks.) 
Sokołowska  80 (1 ks.) 
Sokołowska  83 (1 ks.) 

Batorego 7 (1 ks.) 
Mieszka I - 2 (1 ks.), 

04.01 
poniedziałek  

9.00 
Mieszka I 4 (1 ks.), 
18 (1 ks.), 22 (2 ks.) 

15.30 
ul. Żytnia 26 (4 ks.), 

Okrzei (2 ks.) 

05.01 
wtorek 

9.00 
ul. Północna (1 ks.), 
Jagiełły 17 (4 ks.), 

Mieszka I 20 (1 ks.) 

15.30 

Broniewskiego (2 ks.), 
Jagiełły 13 (1 ks.), 

15 (1 ks.), 
Nowy Świat 1 (2 ks.) 

07.01 
czwartek 

9.00 
Jagiełły 23 (3 ks.), So-
kołowska 88 (2 ks.), 

15.30 
ul. Żytnia 28 (1 ks.), 
Jagiełły 19 (3 ks.), 

25 (2 ks.) 

08.01 
piątek 

9.00 

Karowa, Strzalińska (1 
ks.), Graniczna (1 ks.), 
Sokołowska 156,158 

(1 ks.), Sokołowska 161, 
163 (1 ks.) 

15.30 
Jagiełły 21 (4 ks.), 

Nowy Świat 3 (2 ks.) 

09.01 
sobota 

9.00 
Mieszka I 10 (2 ks.), 
Chrobrego 3 (1 ks.) 
Chrobrego 7 (3 ks.) 

15.30 
Nowy Świat 2 (1 ks.), 

4 (2 ks.), 6 (2 ks.) 
Mieszka I 14 (1 ks.),  

DO CHORYCH 
     Najbliższa środa (23.12) to parafialny dzień 
chorego. Od godziny 8.30 kapłani udadzą się do 
naszych chorych z posługą sakramentalną. Jak 
zwykle prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub kan-
celarii parafialnej tych chorych, u których jesz-
cze nie byliśmy. 

 
PRZEPIS NA KARPIA PO ŻYDOWSKU 

 
- Kupić karpia, sprzedać dwa razy drożej. 
 

 

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

POMOGŁO? Zakochany chłopak przeżył zimą zawód 
miłosny. Poszedł do lasu. Łazi i łazi ... w końcu zabłą-
dził. Zbliża się noc, więc chodzi po lesie i krzyczy. 
W pewnym momencie coś go trąca z tyłu w ramię. 
Odwraca głowę, patrzy, a tu stoi wielki niedźwiedź, 
rozespany, zirytowany, że ktoś go zbudził z zimowe-
go snu i mówi: 
- Co tu robisz? 
- Dziewczyna mnie rzuciła, a teraz jeszcze zgubiłem 
się - odpowiada facet 
- Rozumiem, ale czego się drzesz? - pyta współczu-
jący niedźwiedź. 
- Bo może ktoś usłyszy i mi pomoże - mówi gość. 
- No to ja usłyszałem i co? Pomogło ci? 
PRZED „SYLWESTREM” 
- Córeczko, proszę, nie chodź codziennie do tej dys-
koteki. Jeszcze tam ogłuchniesz! 
- Nie, dziękuję, już jadłam.  
ZIMOWE ZWYCZAJE WRÓBELKA. 
     Wróbelek na gałęzi siedzi czy kuca? 
- Kuca, bo jakby siedział, to by mu nóżki zwisały. 
CZAS INFEKCJI I GRYPY. 
- Jak się nazywa katar z dwóch dziurek naraz? 
- Bismarck. 
WYMAGANIA. 
     Po świątecznej Mszy Św. rodzina wraca do domu: 
- Ależ ten organista fałszował - mówi matka 
- A ksiądz strasznie przynudzał - dodaje ojciec. 
Na to syn:  
- A co wy chcielibyście za złotówkę na tacę? 
PRZYCZYNA. Wnuczka narzeka, że źle się czuje 
i boli ją głowa. Babcia na to: 
- A mówiła ci babcia: nie wchodź, wnusiu kochana, na 
te fora internetowe, bo to źle na rozum robi. 
YETI. Stara legenda opowiada, że są zimowi ludo-
żercy, nazywani Yeti. Mały Yeti pyta więc ojca: 
- Tato, a ludzie to są? 
- Skończyli się, jedz ser. 
 

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. 

Od 28 grudnia do końca Wizyty Duszpasterskiej, 
czyli do 20 stycznia, sprawy wymagające obecno-

ści kapłana będą załatwiane od  7.30 do 8.00. 
 



20 GRUDNIA 2015 r.                                                     OPIEKUN Nr 51                                                                               STRONA 7 

MARSZ ŻYCIA 

 
     Stało się tradycją, że 28 grudnia, w dniu 
wspomnienia Świętych Młodzianków, czyli dzie-
ci, które w czasach Chrystusa zginęły z rąk He-
roda, wyrusza ulicami Siedlec „Marsz Życia”. 
W tym roku poprzedzi go Msza Św. o godzinie 
18.00, celebrowana w kościele Ducha Świętego. 
Po Mszy Św. Marsz przejdzie do Katedry. Za-
chęcamy już dziś do takiego zaplanowania 
czasu, by wziąć udział w Marszu. 
     Organizatorami Marszu są zazwyczaj Kręgi 
Domowego Kościoła nie tylko w Siedlcach, 
lecz także w Łukowie, Włodawie, Garwolinie 
i Białej Podlaskiej. Domowy Kościół traktuje ten 
dzień, jako „uroczystość patronalną”. 
     W Marszu biorą udział wszyscy chętni, któ-
rym na sercu leży dobro dzieci, szczególnie 
nienarodzonych. Wśród uczestników zazwy-
czaj są członkowie dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego, którzy przyjęli na siebie 
zobowiązanie 9-miesięcznej modlitwy za dzieci 
nienarodzone, która rozpoczyna się 25 marca. 
W dniu 28 grudnia kończy się czas tego mo-
dlitewnego zobowiązania. 
 

 
 

KOLĘDNICY MISYJNI 

 
      Już wkrótce, bo w sobotę16 stycznia 2016 
r. o godz. 10.00 odbędzie się Diecezjalne Spo-
tkanie Kolędników Misyjnych 2015/16 pod ha-
słem „Kolędnicy misyjni 2016 dzieciom na Ma-
dagaskarze”. Taki bowiem jest cel tegorocz-
nego kolędowania misyjnego dzieci należących 
do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 
(PDM). 
     Zachęcam do udziału w kolędowaniu. Bę-
dzie to wyraz naszej solidarności z dziećmi po-
trzebującymi pomocy na Madagaskarze. Spot-
kamy się w sanktuarium św. Józefa w Siedl-
cach. Przybywamy w strojach kolędników. Za-
bieramy ze sobą gwiazdę kolędową i skarbon-
kę misyjną. W ramach spotkania będzie roz-
strzygniecie konkursu na najładniejszą gwiaz-
dę kolędową i skarbonkę. Szczegółowy prog-
ram wkrótce będzie podany.       Diecezjalny 

 Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
ks. Bernard Błoński 

OJCOWSKIE SPOTKANIA 

 
     Okres przedświąteczny jest niezwykle pra-
cowity dla naszych Księży Biskupów i obfitu-
jący w liczne przedświąteczne spotkania. Po-
dajemy tylko niektóre z nich: 
     Jutro w poniedziałek 21.12 godz. 12.00 
przedświąteczne spotkanie ze strażakami 
w siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej, zaś 
o godz. 19.00 z mieszkańcami Bursy Św. Sta-
nisława Kostki. We wtorek (22.12) o godz. 
11.00 Ksiądz Biskup w Centrum Charytatywno-
Duszpasterskim podzieli się opłatkiem z kapła-
nami z całej naszej Diecezji.  
     Następnego dnia, w środę (23.12) godz. 
14.00 będzie spotkanie przedświąteczne z pro-
fesorami i klerykami Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej.  
     W wigilijnym dniu (24.12) o godz. 11.00 Ks. 
Biskup podzieli się opłatkiem w Centrum Cha-
rytatywno-Duszpasterskim z osobami samot-
nymi i ubogimi, zaś o 12.30 z pensjonariuszami 
i pracownikami „Domu nad Stawami”. 

ŚWIĄTECZNY GENTELMAN 
     Każdy z nas chciałby, aby podczas Świąt by-
ło „miło” w rodzinnym gronie. Ważną rolę w kon-
struowaniu dobrej rodzinnej atmosfery może 
spełnić mężczyzna, dając poczucie spokoju 
i bezpieczeństwa. 
     W naturze człowieka, który przychodzi na 
świat jest poszukiwanie ciepła i miłości, którą 
może dać rodzinny dom, a w nim mężczyzna – 
gentelman (czytaj: dżentelmen). Gdzie jest nasz 
dom? Tam, gdzie odnajdziemy ciepło i miłość. 
Tam, gdzie panuje wzajemne zaufanie i czuła, 
życzliwa troska o drugiego. Gdzie każdy ma 
serce dla każdego. Dom znajdziemy tylko tam, 
gdzie jest prawdziwy gentelman.  

 
     Czy gentelman nie popełnia błędów? Oczy-
wiście, że popełnia. Tylko, że on, gdy wszyscy 
myślą, iż jest odważny, przyzna się do lęku. 
Chociaż jest uważany za mądrego, przyzna się 
do głupoty, gdy widzi ją u siebie. Chociaż jest 
uczciwy wie, że zdarzały mu się kłamstwa. 
Wszyscy traktują go jako silnego, a tylko on wie, 
że ma chwile słabości. Mimo, że jest zwykłym 
człowiekiem, gentleman będzie otwierał kobiecie 
drzwi i nosił ciężkie rzeczy. Nie dlatego, ponie-

waż widzi, że jest bezradna, czy słaba, ale dla-
tego, że chce jej pokazać, iż jest warta i godna 
szacunku. 
     Gentelman nie upiera się. Wie, że w życiu 
jest tak samo, jak podczas jazdy samochodem. 
Trzeba wiedzieć kiedy wrzucić odpowiedni bieg, 
a kiedy jechać na luzie. Czy gentelman ma 
„dołki” i „deprechy”. Tak, tylko on rozumie, że 
gdyby nie było zimy, to wiosna nie byłaby tak 
przyjemna. Gdybyśmy nie posmakowali prze-
ciwności, to nie docenilibyśmy pomyślności. 
     A na koniec warto dodać to, że gentelman 
wie o istnieniu w naszym życiu trzech rzeczy, 
które nigdy nie powrócą. Są nimi: czas, słowa, 
okazje. On też unika tego co najbardziej niszczy 
człowieka: dumy, kłamstwa i zazdrości. 
     Panowie uczcie się być gentelmanami. 

KAPLICZKA 
     Na okładce tego numeru Opiekuna zamiesz-
czamy fotografię nowozbudowanej kapliczki na 
terenie naszej Parafii, u zbiegu ulic Chrobrego, 
Mieszka I, Granicznej, Mireckiego i Broniewskie-
go. Kapliczkę pobłogosławił w dniu 11 listopada 
2015 r. Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz 
Gurda. 
     Warto przypomnieć, że inwestorem kapliczki 
w imieniu Parafii Św. Józefa był Ks. Kanonik 
Sławomir Olopiak. 
     Generalnym Wykonawcą była Firmy ZEL-
TECH (Państwo Stanisław, Agnieszka i Karol 
Przesmyccy). 
     Dokumentację architektoniczno-budowlaną 
wykonał i pełnił nadzór autorski Pan mgr inż. 
arch. Mirosław Starczewski. 
     Plan zagospodarowania terenu wokół kapli-
czki wykonał Pan inż. Stanisław Jakubiec. 
     Kierownikiem budowy kapliczki był Pan mgr. 
inż. Antoni Jastrzębski. 
     Prace geodezyjne przy budowie kapliczki wy-
konała Firma GEOS z Siedlec. 
     Prace dekarskie Pan Kamil Kozioł. 
     Tablicę wotywną ufundował i wykonał Pan 
Maciej Nowak. 
     Szczególną rolę w powstaniu kapliczki miał 
Pan Zygmunt Szalach, pomysłodawca i inicjator 
jej budowy oraz koordynator wszystkich wyko-
nawców. 
     Na kapliczce zamieszczona jest tablica woty-
wna, której treść wskazuje na cel jej budowy 
w pobliżu placu Papieskiej celebry, naznaczone-
go obecnością Św. Jana Pawła II w Siedlcach. 
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