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MYŚL TYGODNIA

I Niedziela Adwentu wprowadza
nas w nowy Rok Liturgiczny, który
będzie częstokroć nazywany Rokiem „C” lub Rokiem „Łukaszowym”, a to dlatego, że w trzyletnim
cyklu ewangelicznych czytań trzecia Ewangelia będzie się pojawiała
w tym roku najczęściej.
Powinniśmy się przejąć tym, co
mówi do nas Jezus: „Uważajcie na
siebie” (Łk 21, 34). Łapiemy się na
tym, że w okłamywaniu siebie
osiągamy mistrzostwo świata. Wystarczy, że wejdziemy na chwilę
do supermarketu, już w naszej głowie powstaje myśl: o, właśnie to
by mi się przydało i dobrze byłoby
to mieć lub tamto kupić. Pan Jezus dziś nam proponuje: postaw
sobie granice, odróżnij to, co jest
konieczne i potrzebne od tego, bez
czego można się obyć. Jeśli tego
nie zrobisz, szybko stracisz wolność. To nie ty będziesz miał przedmioty, które są ci potrzebne. To
one całkowicie zawładną tobą.

ADWENT I RORATY

Jutro (30.11) rozpoczynamy nasz udział w Roratach,
które w naszym kościele będą celebrowane w dni powszednie o godzinie 6.30. Wybierając się na nie pamiętajmy o zabraniu lampionów. W poniedziałki i środy na
Roratach będą głoszone homilie dla dzieci i ich rodziców, zaś w pozostałe dni dla dorosłych. Dzieci zapraszamy na Roraty codziennie. Po każdej Mszy Św. będzie dla nich ważne kilkuminutowe spotkanie.

REKOLEKCJE

Już za tydzień (6.12) rozpoczniemy nasze Rekolekcje Adwentowe, których tematem będą słowa: „Rodzina
– pomysłem Pana Boga”. Przewodniczył im będzie
O. Piotr Zajączkowski, Kapucyn, specjalizujący się
w duszpasterstwie małżeństw i rodzin. Nasze trzydniowe rekolekcje będą trwały w dniach 6, 7 i 8 grudnia. Ich
szczegółowy program podamy za tydzień.
Kanon 770 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi:
„Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem Biskupa diecezjalnego powinni organizować przepowiadanie, które
nazywa się rekolekcjami”. Mają one trwać przynajmniej
trzy dni - corocznie w okresie Adwentu i Wielkiego
Postu” (kan. 276 § 1). Warto więc na początku Adwentu
zapytać, co możemy zrobić, by ofiarowany nam czas
rekolekcji dobrze wykorzystać?

JUBILEUSZ 966 - 2016
Wczoraj (28.11) w naszej Katedrze odbyła się niezwykle podniosła uroczystość pod przewodnictwem Ks.
Biskupa Ordynariusza z udziałem delegatów ze wszystkich Parafii naszej Diecezji. Zostały im wręczone jubileuszowe świece, jako znak jedności wspólnoty Kościoła
zgromadzonej na modlitwie i gotowości niesienia światła wiary w następne pokolenia. Ks. Biskup wystosował
na to spotkanie specjalne zaproszenie:
Drodzy Diecezjanie!
W najbliższą niedzielę rozpoczniemy Adwent, a tym
samym nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Będziemy
go przeżywać w duchu wdzięczności za łaskę wiary
otrzymaną przed 1050 laty. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 r. wprowadziło naszą Ojczyznę w krąg
cywilizacji łacińskiej i stało się punktem zwrotnym w ca-

Opłata dowolna

łej historii Polski, której dzieje od tego momentu nierozerwalnie związane są z chrześcijaństwem.
W naszej diecezji pragniemy uroczyście zainaugurować ten historyczny Jubileusz w sobotę, 28 listopada
br. W tym dniu zapraszam
księży, osoby konsekrowane
oraz wiernych świeckich do
Katedry Siedleckiej na celebrację Eucharystii o godz.
16.00. Proszę Księży Proboszczów, aby z każdej parafii wytypowali delegację dwóch osób zaangażowanych
w formację chrzcielną.
Zostanie im wręczona jubileuszowa świeca, jako
symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Płonąć ona będzie przez cały rok liturgiczny we wszystkich parafiach,
szczególnie w pierwsze niedziele każdego miesiąca,
które przeżywać będziemy, jako niedziele chrzcielne.
Te dni niech będą przypomnieniem zobowiązań wypływających z tego sakramentu, jak też sposobnością
do odnowienia i umocnienia naszej wiary, włączenia się
w misję ewangelizacji współczesnego świata.
Z pasterskim błogosławieństwem Biskup Siedlecki
Również w naszym kościele dziś zapalimy świecę
jubileuszową, która będzie procesyjnie wniesiona i ustawiona w stosownym miejscu. Kapłan, na początku
Mszy Świętej, po pozdrowieniu, zwróci się do nas:
Świece jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski mają
być znakiem zjednoczenia na modlitwie wszystkich
wiernych naszych parafii. Pragniemy Bogu dziękować za dar wiary przekazany przez naszych przodków, prosić o wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie oraz wypraszać dla nas gotowość pójścia i głoszenia współczesnemu światu Dobrej Nowiny
o zbawieniu. Zapalając świecę jubileuszową śpiewa:
„Światło Chrystusa”. Na co odpowiemy: „Bogu niech
będą dzięki”.

PODZIĘKOWANIE OD OAZY
Młodzież z Ruchu Światło-Życie przy naszej Parafii
składa wielkie Bóg zapłać w stronę wszystkich, którzy
zechcieli wesprzeć młodzież swoją modlitwą oraz
ofiarami. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. W ubiegłą Niedzielę mogliśmy zobaczyć i usłyszeć młodych ludzi, którym piękno Liturgii nie jest obojętne. Umocnieni
wzajemnym świadectwem, które pokazuje piękno bycia
we wspólnocie zapraszamy wszystkich, którzy pragną
odkrywać życie we wspólnocie do zainteresowania się
grupami istniejącymi przy naszej parafii. Każdy i duży i
mały może zostać świętym, bardzo pomaga w tym
W imieniu Oazy z Parafii Św. Józefa
wspólnota!
Edyta Krawczyk
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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 – 30 listopada 2015 r.
6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina
Święto Św. Andrzeja Apostoła; Dzień inauguracji Rorat.
2. + Józefa (w 22 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Czyt.: Iz 49, 1-6 (Ustanowię cię światłością dla pogan);
Sabina Łukasiuk
Rz 10, 9-18 (Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa);
Mt 4, 18-22 (Powołanie Apostołów).

6.30 Roraty: 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Halinę i
Edwarda Sosna, of. Dzieci
2. + Pawła Szewczyka, of. Siostra
3. + Roberta Pazdykę (w 4 r.), of. Rodzice
4. Dziękczynna w dniu imienin Syna Andrzeja, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz wypełnienie woli Bożej w jego życiu, of.
17.30 Zakończenie Wypominkowych modlitw za Zmarłych

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Zm. polecanych
w Wypominkach 2015/2016
2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Dariusza Pytlaka
i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona
3. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Halinę i Edwarda
Sosna, of. Dzieci
4. + Mariannę i Zenona Piekartów, of. Rodzina
5. + Anielę Kleszcz, Feliksę, Bronisława, Szczepana i Andrzeja,
zm. z Rodziny Wawryniuków, of. Córka
Zakończenie Nieszporów za Zmarłych

Wtorek – 1 grudnia 2015 r.
Wspomnienie Św. Eligiusza, Biskupa i Patrona złotników.
Czyt.: Iz 11, 1-10 (Na Chrystusie spocznie Duch Pański);
Łk 10, 21-24 (Jezus rozradował się w Duchu Świętym).

6.30 Roraty: 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Jadwigę Kiełb,
of. Rodzina

2. + Antoniego Rumowskiego (w 32 r.), of. Córka z Rodziną
3. + Natalię (w 2 r.) i Stefana Kobylińskich, of. Syn i Synowa
4. + Tadeusza oraz zm. z Rodzin Szalachów i Myszków, of.
Zygmunt Szalach
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina
2. + Jacka Grabowskiego (w 2 r.), of. Żona i Synowie

3. + Reginę, Stanisława, Józefa, Mariannę, Stanisława i Mieczysława, of. Jadwiga Izdebska
4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu, of. Rodzice
Środa – 2 grudnia 2015 r.
Wspomnienie Kapłanów Św. Rafała Chylińskiego, oficera wojsk i
zakonnika (Franciszkanina) oraz Bł. Karola de Foucauld, nawróconego
żołnierza, założyciela Małych Braci Jezusa.
Czyt.: Iz 25, 6-10a (Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską i otrze łzy z każdego
oblicza); Mt 15, 29-37 (Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm).

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina
2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące, of.
3. + Anielę i Janusza Konczarowskich, of. Rodzina
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina

2. + Irenę, zm. Rodziców i Rodzeństwo z obu stron Rodziny oraz
zm. Dziadków, Babcie i Chrzestnych, of. Mieczysław Jastrzębski
3. + Zdzisława Zarębę (w 25 r.), of. Córka
4. + Dominika Dziwiszka oraz Czesławę i Mariusza Kanię, of.
Mirosława Miłobędzka
Nabożeństwo do Św. Józefa
19.00 Spotkanie Zespołu Liturgicznego

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 3 grudnia 2015 r.
Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, Kapłana;
Dzień modlitw za osoby niepełnosprawne
z racji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych;
Czyt.: Iz 26, 1-6 (Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności, wejdzie do
królestwa Bożego);
Mt 7, 21. 24-27 (Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego).

3. Dziękczynna w intencji Apostolstwa „Złota Róża” z darem modlitwy i postu za kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk
17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina

2. + Zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2015/2016
3. + Gintera Szelenszlegera (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu

4. + Janusza i Stanisława Gąsowskich, of. Syn
5. + Mariana, Eugeniusza, Marka, Milenę i Józefa, of. Rodzina
6. + Andrzeja Kadeja (z racji imienin), of. Znajomi
Czuwanie Godziny Świętej
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Pierwszy Piątek Miesiąca – 4 grudnia 2015 r.
Wspomnienie Św. Jana Damasceńskiego, Kapłana i Doktora Kościoła
oraz Św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy;
Czyt.: Iz 29, 17-24 (W owym dniu oczy niewidomych będą widzieć);
Mt 9, 27-31 (Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa).

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina
2. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn
3. + Barbarę i Bronisława, Ks. Jana i Ks. Stanisława oraz zm.
Rodziców, of. Barbara Kukawska
4. + Barbarę (z racji imienin), of. Mama
5. + Franciszka Łęczyckiego (w 35 r.) i zm. z obu stron Rodziny,
of. Syn

6. + Leokadię, Mieczysława, Józefa, Mieczysława, zm. z Rodzin
Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hofmana, Genowefę, Przyjaciół, Dobrodziejów, of. Alicja
Wróblewska
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Jezusa
16.00 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego
16.00 Próba scholi młodzieżowej
17.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Weronika Sołowińska)
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina

2. + Barbarę (z racji imienin), zm. z Rodzin Wakułów i Michalaków oraz za dusze czyśćcowe, of. Mąż z Dziećmi
3. + Stanisława Protasiuka (w 5 r.) i Mariannę Krasuską, of. Rodzina

4. W intencjach wynagradzających Sercu Pana Jezusa, of. Uczestnicy Liturgii Pierwszopiątkowej
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Jezusa
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie
19.00 Próba Chóru „Lilia”

Pierwsza Sobota Miesiąca – 5 grudnia 2015 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia
Parafialny Dzień Chorego;
Czyt.: Iz 30, 19-21. 23-26 (Bóg zlituje się nad swoim ludem);
Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8 (Jezus lituje się nad znękanymi).

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina
2. + Kazimierę Kupa (w 2 r.), Władysława i Danutę, of. Córka
3. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi,
z prośbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia
Człowieka

4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się
woli Bożej w życiu Syna za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi
i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o uwolnienie z nałogów
10.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ (chłopcy) (Piotr Klimiuk)
10.00 Próba Zespołu „Światełko”
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13.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz)
13.00 Spotkanie ministrantów
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina
2. + Barbarę Sułek (z racji imienin), of. Rodzina
3. + Barbarę Walerzak (z racji imienin), of. Mąż Sławomir z Dziećmi
4. + Barbarę Gil (z racji imienin), of. Mąż
5. + Grzegorza Wyrzykowskiego (w 1 r.), of. Dzieci
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi
19.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ II (Agata Kowalczuk)

II Niedziela Adwentu – 6 grudnia 2015 r.
Pierwsza Niedziela Miesiąca.
Początek parafialnych Rekolekcji Adwentowych
Wspomnienie Św. Mikołaja, Biskupa z Mirry.
Niedziela pomocy Kościołowi na Wschodzie.
Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby wspólnot kościelnych za naszą
wschodnia granicą.
Czyt.: Ba 5, 1-9 (W drodze do nowego Jeruzalem);
Flp 1, 4-6. 8-11 (Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa);
Łk 3, 1-6 Jan Chrzciciel przygotuje drogę Panu.

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Kiełb, of. Rodzina
2. + Jadwigę (w 9 r.) i Mieczysława Burgs oraz Barbarę Mrowiec,
Rozalię i Bronisława Grudzińskich, of. Wanda Cieloch
8.30 1. + Dariusza Wakułę (w 18 r.), Eugeniusza i Jadwigę, zm. z
Rodziny Wakułów, of. Rodzina
2. + Za zm. z Rodziny Duków: Genowefę (w 7 r.), Czesława, Ryszarda, Krystynę i Agnieszkę, of. Barbara Duk
10.00 1. + Stanisława Mazura, of. Córka Chrzestna
2. + Jerzego (w 23 r.), Mariannę, Mariana i Waldemara, of.
Elżbieta Prachnio

3. + Jadwigę (w 16 r.), of. Syn
11.30 1. + Hannę (w 15 r.) i Wiesława (z racji imienin), of. Honorata
Kowalczyk

2. + Stanisława Głuszczaka (w 2 r.) i dusze w czyśćcu cierpiące,
of. Syn

3. + Józefa Czapskiego (w 10 r.), Jadwigę, Antoniego (w 5 r.) i
Henryka (w 31 r.) oraz zm. z Rodzin Toczyskich, Wojewódzkich,
Czapskich i Czarnockich, of. Barbara Czapska
13.00 1. W intencji Parafian i Gości
Pierwszoniedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana
Tajemnic i katecheza dla Kół Żywego Różańca

16.30 1. + Jana (w 31 r.), Zofię (w 19 r.) i Eugenię (w 16 r.), zm. z
Rodziny Leoniaków, of. Rodzina
17.30 Pierwsza Katecheza Chrzcielna

18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Wacława Dąbrowskich, of. Rodzina
2. Zdzisławę-Teresę Wdowiak (w 1 r.), of. Córka z Rodziną
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.30)
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takiemu twierdzeniu. Reżyserka Cheyenne Carron podkreśla, że „Apostoł” upomina się o tolerancję.
Akim, młody Francuz, syn, brat, dobry, wrażliwy mężczyzna, wybrany
do przejęcia roli imama we wspólnocie muzułmańskiej wiedzie spokojne
życie, w które jednak powoli wkrada się zaciekawienie chrześcijaństwem.
Co sprawiło, że jego życie zaczyna się zmieniać? Czy jego serce poruszą
słowa, które odczyta na plakacie, zawieszonym na katolickim kościele:
„Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie
szukać z całego serca” (Jr 29,13)? Czego Akim poszukuje i czy odnajdzie
to, co najważniejsze? Czy przezwycięży trudności, jakie napotka? Komu
ostatecznie uwierzy?
Film Cheyenne Carron jest inspirowany osobistymi przeżyciami samej
reżyserki pochodzącej z Francji, która w 2014 roku po długiej wędrówce
przyjęła chrzest w Kościele Katolickim. Zachęca do tego, by nie bać się
żyć z innymi, by wychodzić z miłością do drugiego człowieka. Taka
postawa może być dla kogoś źródłem przemiany, zaczątkiem spotkania
żywego Jezusa. Film stawia widzowi pytania: A Ty w co wierzysz? Jaką
cenę jesteś gotów za nią zapłacić? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?
Patronat honorowy nad Filmowymi Rekolekcjami sprawuje J.E. Ks. Bp
Kazimierz Gurda. NoveKino Siedlce z Wydziałem Duszpasterskim Siedleckiej Kurii przy organizacji Filmowych Rekolekcji współpracuje od wielu
miesięcy. Filmowe Rekolekcje to zgromadzone w jednym miejscu filmy,
których tematyka dotyka spraw wiary, rodziny, jak również wartości pomijanych przez współczesną kulturę masową.

BIERZMOWANIE 2017
„Gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie
Moimi świadkami” (Dz 1, 8).
Droga młodzieży! Przygotowanie do Bierzmowania
nie musi przypominać grupy znudzonych, żujących
gumę i gadających ludzi, którzy niecierpliwie czekają,
kiedy będzie można wyjść z kościoła przy niemałej
irytacji księdza. Może to być czas odkrywania piękna
naszej wiary w Jezusa, który daje siłę i moc do
codziennego, często niełatwego i dla was przecież
życia. Bóg przez Ducha Świętego daje radość, której
nic i nikt nie może odebrać. Każdy potrzebuje pokoju
serca i radości, ale nie każdy wie gdzie szukać.
Przygotowanie do Bierzmowanie i przyjęcie tego
Sakramentu jest doskonałą okazją (oby nie zmarnowaną) wejścia w głębszą przyjaźń z Duchem Świętym, który obficie rozlewa swoje łaski. Wielkim pragnieniem naszych
kapłańskich serc jest to, abyście doświadczali tej mocy Ducha, która
uczyni was odpowiedzialnymi za swoją wiarę i wspólnotę kościoła –
parafię. Zapraszamy kandydatów do Bierzmowania wraz z Rodzicami w
najbliższy piątek (4.12) na Mszę Św. o godz. 18.00 a następnie na pierwsze organizacyjne spotkanie.

MARTYRIUM

NoveKino Siedlce pokaże film pt. „Apostoł” w cyklu Filmowe Rekolekcje 1 grudnia o godz. 19.00.
Akcja „Apostoła” rozgrywa się we współczesnej Francji, gdzie Chrześcijaństwo i Islam współistnieją ze sobą często wśród wielu napięć i niepokojów. We Francji obok siebie funkcjonuje wiele kultur, ludzie wyznają
przeróżne religie. A jednak projekcja tego filmu jest zakazana. Oficjalny
komunikat Francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazuje na
obawy przed „zagrożeniem wywołania zamieszek ze strony islamskich
radykałów”. Są miejsca i sytuacje, w których wiara w Chrystusa tak po
ludzku, nie może się rozwinąć, bo nie ma dla niej miejsca. Film zaprzecza

W naszej Diecezji działa Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich
„Martyrium”, którego celem jest rozwój Sanktuarium Bł. Męczenników
z Pratulina, szerzenie ich kultu, gromadzenie pamiątek unickich oraz
przygotowanie procesu kanonizacyjnego. Stowarzyszenie ma swoje
władze statutowe, siedzibę oraz statut.
Zgodnie z § 19, p. 1. Statutu Stowarzyszenia w dniu 30 listopada br.
o godz. 10.00 w gmachu Centrum Duszpastersko-Charytatywnego przy
Kurii Diecezjalnej będzie zwołane Walne Zgromadzenie sprawozdawczo
-wyborcze za lata 2011-15, w którym wezmą udział wszyscy członkowie
Stowarzyszenia na czele z przewodniczącym Rady Głównej Ks. Janem
Dzięgą.

STRONA 4

ANDRZEJKI
Nie łudźmy się, Św. Andrzej
nie jest patronem „zabawy andrzejkowej”, połączonej z wróżeniem. Jest raczej patronem nawrócenia i wierności Bogu. Znajdźmy więc lepszy sposób upamiętnienia męczeńskiej śmierci
Andrzeja Apostoła niż oddawanie się pogańskim zabawom, połączonym z wróżbiarstwem, wyraźnie sprzecznym z Ewangelią,
którą głosił i za którą oddał życie.
W ramach Wielkiej Nowenny przed Światowymi Dniami Młodzieży organizowane są Andrzejki
Katolickie. Odbędą się one dziś (29.11) o godz.
19.00 w sali pod naszym kościołem. W ramach
imprezy: prelekcja p. Andrzeja Wronki, prezesa
Stowarzyszenia EFFATHA i koncert zespołu
„stronaB”. Te „Andrzejki” są alternatywą dla wszystkich „woskolejnych imprez”. Więcej informacji
na stronie internetowej www.niespijcienie.pl

CARITAS ZAPRASZA
Parafialny Zespół Caritas tak, jak
w latach poprzednich, organizuje
akcję pomocy społecznej najuboższym pod hasłem „Rodzina-Rodzinie”. Zwracamy się z prośbą do naszych Parafian i Gości o sporządzenie paczki dla wybranej Rodziny. Numerki na paczki można będzie pobrać w zakrystii od przyszłej
niedzieli (6 grudnia).
Jednocześnie informujemy, że
również od 6 grudnia we wszystkie
Niedziele Adwentu i podczas rekolekcji (6, 7, 8,
13 i 20 grudnia) Zespół Caritas będzie proponował świece wigilijne (cztery rodzaje), karty i inne
świąteczne symbole. Serdecznie zapraszamy.

PRZYGOTOWANIA
Dzieci należące do „Światełka” i Koła Misyjnego przygotowują się do zimowego wyjazdu na
ferie. W przyszłą niedzielę (6.12) zaśpiewają
i osobiście chętnie opowiedzą o swoich zimowych zamiarach. Kto zechce będzie mógł wesprzeć ich plany nabywając Figurki Dzieciątka Jezus, świąteczne pierniki i płyty DVD z nagraniami ich najpiękniejszych występów i kolęd.

W PARAFII I W DIECEZJI
DZIŚ WIECZOREM po Mszy Św. o godzinie
18.00 i Nieszporach za Zmarłych, ostatnie w tym
roku Seminarium Odnowy Wiary i niedzielna
adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.30).
OPŁATKI I WOLONTARIUSZE. Dziś podczas Mszy Św. o godzinie 11.30 i 13.00 będą
pobłogosławione opłatki, które zostaną dostarczone do naszych domów. Natomiast po Mszy
Św. o godzinie 13.00 będzie spotkanie Wolontariuszy, którzy opłatki będą roznosili.
MODLITWA ZA ZMARŁYCH: Jutro ostatni
dzień listopadowych modlitw za Zmarłych.
O godz. 17.30 będzie modlitwa różańcowa i odczytanie kart wypominkowych złożonych po 3 listopada oraz nieposiadających określonego ad-
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resu. O godz. 18.00 będzie ostatnia Msza Św.
Gregoriańska za Zmarłych polecanych w Wypominkach, a po Mszy Św. odśpiewamy ostatnie
Nieszpory. Dziękujemy wszystkim, którzy przez
cały listopad uczestniczyli w tych modlitwach.
NIEPEŁNOSPRAWNI. W czwartek (3.12) Kościół modli się za osoby niepełnosprawne z racji
Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych;
PIERWSZE DNI. Najbliższy czwartek (3.12) to
I-szy Czwartek Miesiąca. Po Mszy Św. wieczorowej zapraszamy na czuwanie Godziny Św.
W Pierwszy Piątek Miesiąca (4.12) pamiętamy o Nabożeństwie do Najświętszego Serca
Pana Jezusa, które będzie po Mszy Św. o godzinie 6.30 i po Mszy Św. o 18.00, a także
o spowiedzi Pierwszopiątkowej, która rozpocznie się o godzinie 17.15.
Czas Adwentu to czas rozpoznania
obecności Bożej pośród nas i jednocześnie uświadomienia sobie wielkiego
daru, jakim jest Boże Wcielenie. Człowiek musi być wolny od jakichkolwiek pożądań
i uzależnień, aby mógł rozpoznać i przyjąć Słowo przychodzące do nas. Prośmy Boga abyśmy
ten święty czas przeżyli trzeźwo i w poczuciu
pełnej wolności. Dzień 5 grudnia, to Pierwsza
Sobota Miesiąca. W tym dniu uwielbiamy Niepokalaną Maryję i składamy dziękczynienie za
Jej wstawiennictwo za nami u Boga. Modlitwą
obejmiemy tych, którzy podjęli zobowiązania adwentowe oraz tych, którzy złożyli ofiarę na Mszę
Św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu Maryi, prosząc o dalszą pomoc w trudnych sprawach. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
zaprasza o godz. 6.30 na Mszę Św. i modlitwę
różańcową w intencji wyzwolenia z uzależnień:
lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, wierząc, że
nasze prośby zostaną wysłuchane.
Za tydzień (6.12) Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po sumie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana tajemnic i katecheza dla Kół Żywego Różańca.
OAZA. Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu
Światło-Życie będzie 5 grudnia br. Rozpocznie
się o godzinie 14.00, a zakończy Eucharystią
o godz. 18.00. W programie konferencja, spotkanie w grupach i spotkanie modlitewne.
KATECHEZY. Za tydzień (5.12) rozpoczynamy serię 4 katechez chrzcielnych, dla rodziców
i chrzestnych planujących udział w Sakramencie
Chrztu Św. swego dziecka. Będą one w niedziele o godzinie 17.30 w Sali przy zakrystii.
DO CHORYCH. W środę przed Świętami
(23.12) od godz. 8.30 kapłani, udadzą się do
chorych. Prosimy o informacje dotyczące ewentualnych zmianach naszych wizyt.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 48
Po co jest Adwent? Jakie symbole towarzy-

szą nam w jego przeżywaniu?
Coraz więcej dzieci rodzi się jako wcześniaki.

Jak można je ratować i jak eliminować ryzyko
przedwczesnego porodu – w dziale „Zdrowie”;
Czy można spotkać Boga na Facebooku?
O księdzu, który stara się takie spotkanie ułatwić
innym;
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Niezwykła historia uciekiniera z obozu kon-

centracyjnego w Sobiborze, która stała się inspiracją do nakręcenia filmu;
Comiesięczny dodatek formacyjny dla Kół Żywego Różańca.
Zapraszamy do lektury

LIST W SPRAWIE… I SZANTAŻ
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Zbliża się dzień Św. Mikołaja. W czasach, gdy nie
było laptopów, tabletów i gameboxów, marzeniem
chłopców był rowerek. Rysio pisze więc list:
- Św. Mikołaju, byłem grzecznym chłopcem, czy
mógłbym dostać rowerek? Twój oddany Rysio.
Jednak Rysio wiedział, że to nie ta instancja. Lepiej napisać do samego Pana Jezusa. Problem
w tym, że Jezus wie wszystko, czyli również i to, jakim chłopcem Rysio był naprawdę. Chłopiec podarł
więc list i napisał nowy:
- Panie Jezu, byłem w miarę grzecznym chłopcem,
czy mógłbym dostać rowerek? Na zawsze ufający
Tobie Rysio
Pomyślał chwilę Rysio i doszedł do wniosku, że
i to „niedomówienie” nie pozostanie przez Jezusa niezauważone. Podarł kolejny list i napisał tak:
- Panie Jezu, myślałem o tym, by być grzecznym
chłopcem, czy mógłbym dostać rowerek? Wielbiący
Ciebie Rysio
Popatrzał Rysio na list, zajrzał w głąb swego serca
i wiedział, że był tak złym i niedobrym chłopcem, że
nie ma szans na to, by Jezus go wysłuchał. Wziął
więc list, podarł go i wybiegł na ulicę ze łzami
w oczach. Chodził bez celu, rozmyślając nad swoją
krnąbrnością, wszystkimi złośliwościami, jakimi się
dopuścił, gdy nagle znalazł się pod Kościołem.
Wszedł do środka, przeszedł środkiem pod ołtarz
i uklęknął. Łzy żalu, jak grochy spływały mu po policzkach. Po chwili wstał i udał się w kierunku wyjścia.
Zanim jednak wyszedł złapał stojącą na postumencie
małą figurkę Matki Bożej i pobiegł szybko do domu.
W domu schował figurkę pod łóżko. A że wcześniej
naoglądał się filmów kryminalnych, złapał długopis,
kartkę i napisał:
- Panie Jezu, mam Twoją Matkę. Jeśli chcesz Ją
jeszcze kiedyś zobaczyć, to jutro pod domem widzę
nowy rowerek. Oddany, Ty już wiesz kto …
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

Do druku 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. Edyta Krawczyk, 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.

