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MYŚL TYGODNIA 

     Pan Jezus dał piękne świadect-
wo o swoim poprzedniku: „Między 
narodzonymi z niewiast nie pows-
tał większy od Jana Chrzciciela” 
(Mt 11,10). 
     Dzisiejsza liturgia wzywa nas 
do radości z bliskiego przyjścia 
Zbawiciela, który niesie wybawie-
nie ubogim, chorym, słabym i nie-
szczęśliwym. To właśnie ich 
szczęście ma być dla uwięzionego 
Jana Chrzciciela znakiem, że Je-
zus jest prawdziwym Mesjaszem.  
     Stawajmy dziś przed Panem nie 
jako duchowi bogacze, którzy są-
dzą, że mają dość zasług, aby wy-
magać od Niego konkretnych łask, 
lecz jako ubodzy, którzy oczekują 
Jego przyjścia z wiarą, odwagą 
i tęsknotą, ciesząc się, że przyj-
dzie już niebawem, aby okazać 
nam swoje miłosierdzie. 

TROSKA O RODZINĘ 

 
     W trzecią niedzielę Adwentu rozpoczynają się Kwar-
talne Dni Modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie le-
kceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych 
ataków na rodziny. Jest ona pierwszym, podstawowym 
i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowa-
nia i przekazywania wiary. Dlatego też w tych szczegól-
nych dniach, w trosce o trudną codzienność naszych 
rodzin, niech towarzyszy modlitwa, przede wszystkim ta 
wspólna w domowych ogniskach. 

PATRONKA TRUDNYCH DNI 
    We wtorek – 13 grudnia 
br. mija 35 Rocznica wy-
buchu Stanu Wojennego 
przeciwko Narodowi Pols-
kiemu. Był on wymierzony 
w NSZZ „Solidarność”, ale 
represje spotkały wszyst-  
kich Polaków, którzy nie akceptowali sowieckiego znie-
wolenia, tak jak dzisiaj wielu naszych rodaków kolabo-
ruje z wrogami naszej Ojczyzny, przeciwstawiając się 
jej dążeniom do wolności i całkowitej suwerenności.  
     Patronką tego dnia jest Św. Łucja, Dziewica, która 
tak bardzo ceniła wiarę i wolność, że poniosła śmierć 
męczeńską. Głównym miejscem jej kultu jest Wenecja. 
W kościele zbudowanym ku jej czci nad samym Canale 
Grande znajdują się jej relikwie. Tam też w dniu 13 gru-
dnia przybywają z pielgrzymką weneccy gondolierzy, 
śpiewając piękną pieśń „Santa Lucia” (czytaj: Santa 
Luczija). 

WSZĘDZIE CZCZĄ MARYJĘ 
     W hiszpańskiej prowincji Caceres 
(Estremadura) znajduje się stare mia-
sto Guadalupe. Generał Cortez zdo-
bywając tereny dzisiejszego Meksyku 
po odkryciu Ameryki, założył miasto 
o tej samej nazwie. To właśnie tam 
objawiła się Matka Boże pochodzące-
mu z rodu Azteków Św. Juanowi Die-
go Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu Te-
peyac, obecnie  w  granicach  miasta   
Meksyk. Jutro (w poniedziałek 12.12) obchodzimy 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, 
a cała katolicka Ameryka czci swoją największą Patron-
kę. 

ŚWIĄTECZNE AKCJE 
     W przedsionku kościoła działa adwen-
towe stoisko Caritas, gdzie można złożyć 
dobrowolną ofiarę na świąteczne akcje 
Caritas, otrzymać „Płomień Miłosierdzia”, 
czyli  świece  Wigilijnego  Dzieła  Pomocy   
Dzieciom, karty i symbole świąteczne oraz pobrać „nu-
merki” na akcję „Rodzina-Rodzinie. 

WYJĄTKOWE DNI 
Wierzysz, że Bóg się zrodził w betlejemskim żłobie? 

Lecz biada Ci, jeżeli nie zrodził się w Tobie! 
A. Mickiewicz 

 
    W sobotę (17.12) rozpoczniemy drugą część Adwen-
tu, czyli dni bezpośredniego przygotowania do Uroczys-
tości Narodzenia Pańskiego, które będą trwały do sa-
mej Wigilii (do 24 grudnia).  
     Św. Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą 
„Anioł Pański»” 2 grudnia 2001 roku powiedział: 
     Druga część Adwentu „jest synonimem nadziei: nie 
daremnym oczekiwaniem na jakiegoś bezosobowego 
boga, lecz konkretną i niezawodną ufnością w powrót 
Tego, który już raz do nas przyszedł, «Oblubieńca», 
który swoją krwią przypieczętował zawarte z ludzkoś-
cią wieczne przymierze. Jest to nadzieja, która pobu-
dza do czujności, cnoty wyróżniającej ten szczególny 
okres liturgiczny. Do czujności w modlitwie, ożywianej 
pełnym miłości oczekiwaniem; czujności wyrażającej 
się w dynamice konkretnej miłości, której towarzyszy. 
Z takimi uczuciami wspólnota chrześcijańska wchodzi 
w ten okres Adwentu, zachowując duchową czujność, 
aby lepiej przyswoić sobie przesłanie słowa Bożego". 

KRZYŻ i WYKUP NIEWOLNIKÓW 
   W bieżącym tygodniu Kościół czci 
dwóch wielkich czcicieli Chrystuso-
wego Krzyża. W środę (14.12) Św. 
Jana od Krzyża, Kapłana i Doktora 
Kościoła 1542-1591, który wraz ze 
Św. Teresą z Avilla był twórcą chrze-
ścijańskiego mistycyzmu. 
   W sobotę natomiast (17.12) wspo-
minamy Św. Jana z Mathy, Kapłana 
żyjącego na pograniczu Włoch i Fra-
ncji w latach 1154-1213. Założył on 
zakon „Trynitarzy od wykupu niewol-
ników”, którego przełożonym gene-
ralnym w roku 1783 był Polak, Stani-
sław Oborski. Ich znakiem wyróżnia- 
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jącym był czerwono niebieski krzyż, który zakonnicy no-
sili na habitach. 
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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 – 12 grudnia 2016 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Meksyku; 

Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie w rodzinach. 
III tydzień Adwentu, Rok A, I. Czyt.: Lb 24, 2-7. 15-17a 

(Wschodzi Gwiazda z Jakuba); Mt 21, 23-27 (Skąd pochodził chrzest Janowy). 
6.10 Godzinki ku czci NMP Niepokalanie Poczętej 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj 
 2. + Aleksandra Dębskiego, of. Żona  
 3. + Aleksandrę Kozioł (z racji imienin), Męża Zenona i Syna 

Michała, of. 
 4. + Mariana (w 13 r.) oraz zm. Rodziców i Braci z obu stron 

Rodziny, of. Helena Radzikowska 
 5. + Aleksandrę (z racji imienin), Marię, Antoniego, Helenę i Jana 

oraz ks. Alfreda Hoffmana, of. Halina i Krzysztof Iskra  
 6. + Mariana Czerskiego (w 30 dzień), of. Koło Żywego Różańca nr 5 

17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka 
 2. + Aleksandra (w 20 r.), Irenę, Edwarda i Honoratę, zm. z 

Rodzin Smolisów i Siedleckich, of. Stanisława Sawicka  
 3. + Wandę Tyczyńską (w 8 r.), of. Syn z Rodziną  
 4. + Jadwigę (w 30 dzień) i Edwarda Koniecznych, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 80 r. urodzin Elżbiety Skolimowskiej, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla niej i dla całej Rodziny, of.  Syn i Córka   

Wtorek – 13 grudnia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy, 

Rocznica wybuchu Stanu Wojennego przeciwko Narodowi Polskiemu. 
Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. 

Czyt.: So 3, 1-2. 9-13 (Bóg obiecuje zbawienie pokornym); 
Mt 21, 28-32 (Grzesznicy uwierzyli Janowi). 

6.10 Godzinki ku czci NMP Niepokalanie Poczętej 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj 
 2. + Stanisława Borkowskiego (w 34 r.) i Bronisławę zm. z Rodzi-

ny Borkowskich, of. Krystyna Borkowska 
 3. + Izydora Hardeja (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Żona  
 4. + Jana Ostolskiego, of. Koleżanki i Koledzy z ogrodu „Ustronie”  
 5. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o uwolnienie z na-

łogów, umocnienie wiary i dary Ducha Świętego dla całej Rodzi-
ny przez wstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu, of. Bezi-
mienna 

16.00 Spotkanie oazowe OND (1-2 gim, Dominika Rucińska) 
16.00 Spotkanie oazowe ODB (3-4 podst., Ela Mirońska i Karolina Boruc)  
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka 
 2. + Sławomira Stańczuka, of. Mama  
 3. + Tadeusza Matłacza (w 3 r.), of. Wnuczka i Prawnuki  
 4. Dziękczynna Pauliny i Jarosława, z prośbą o potrzebne łaski 

oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Bezimienna  
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Leonka, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego, Zuzi 
i dla Rodziców, of. Rodzice  

 6. Dziękczynna Dawida i Dominiki Jaworskich, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Małżonkowie  

Środa – 14 grudnia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Jana od Krzyża, Kapłana i Doktora Kościoła. 

Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie w rodzinach 
Czyt.: Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25 (Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego); 

Łk 7, 18b-23 (Na Chrystusie spełniają się proroctwa). 
6.10 Godzinki ku czci NMP Niepokalanie Poczętej 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj 

 2. + Andrzeja Ficka (w 6 r.), of. Siostra  
 3. + Wandę (w 3 r.), Henryka, Adama, Ludwika i Zbigniewa zm. z 

Rodziny Gadomskich, of. Córka  
 4. + Barbarę Celińską-Mysław oraz zm. Rodziców i Teściów, of. Mąż 

 5. + Irenę Jastrzębską i zm. Rodziców: Juliana i Bronisławę oraz 
Rodzeństwo: Tomasza, Stanisława, Franciszka, Jadwigę, Zofię 
i Lucjana, of. Rodzina  

 6. Dziękczynna w 60 r. urodzin Ireny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i umocnienie wiary oraz opiekę Matki Bożej dla całej 
Rodziny, of. Mama 

16.00 Spotkanie oazowe ONŻ II (kroki, Edyta Krawczyk) 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka 
 2. + Annę Myszka, of. Sąsiedzi z klatki  
 3. + Irenę Szewczyk (w 7 r.), Bolesława i Izabelę, of. Syn z Ro-

dziną  
 4. + Mariana Czerskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 5. Dziękczynna w 2 r. urodzin Mikołaja, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, by wzrastał w łasce 
u Boga i u ludzi, of. Dziadkowie  

Nabożeństwo do Św. Józefa 
19.00 Spotkanie oazowe ONŻ I (od 3 gimnazjum, Edyta Krawczyk)  

Czwartek – 15 grudnia 2016 r. 
Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie w rodzinach 

Czyt.: Iz 54, 1-10 (Pan Bóg dotrzyma Przymierza); 
Łk 7, 24-30 (Jan przygotowuje drogę Chrystusowi). 

6.10 Godzinki ku czci NMP Niepokalanie Poczętej 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj 
 2. + Józefa, Leokadię, Wojciecha, Władysławę, Tomasza, Tadeu-

sza i Sabinę, of. Córka  
 3. + Mariana Czerskiego, of. Rodziny Matysiaków i Wysokińskich  
 4. + Edwarda Gadomskiego (w 9 miesiąc) i Jana Rudolfa Głu-

chowskiego (w 27 r.), of. Dzieci  
 5. + Annę Stańczuk, Wacława, Apolonię, Adama Kupa i Zofię 

Lech, of. Jadwiga Szewczyk  
16.00 Spotkanie oazowe ODB (5 klasa, Kasia Drosio i Weronika Czwal)  
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka 
 2. + Mariana i Stanisławę, of. Rodzina  
 3. + Wiesława Duka, zm. Rodziców z obu stron Rodziny oraz 

Brata Andrzeja, of. Jadwiga Duk  
 4. + Adelę (w 29 r.), Józefa, Teklę, Jana, Wacławę, Stanisławę, 

Władysławę i zm. z Rodzin Korycińskich i Wojewódzkich, of. 
Zdzisława Trębicka  

 5. + Jana Rudolfa Głuchowskiego (w 27 r.), of. Córka  
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 16 grudnia 2016 r. 
Czyt.: Iz 56, 1-3a. 6-8 (Zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich narodów); 

J 5, 33-36 (Jan był lampą, co płonie i świeci). 
6.10 Godzinki ku czci NMP Niepokalanie Poczętej 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj 
 2. + Kazimierza (w 30 dzień), of. Jarosław Budziak  
 3. + Eugeniusza Bernaciaka (w 29 r.), Zofię (w 28 r.) i Mirosława 

(w 4 r.), of. Córka 
 4. + Honoratę (w 30 r.), zm. Rodziców i wszystkie dusze w 

czyśćcu cierpiące, of. Rodzina  
 5. + Tomasza Supryna (w 1 r.), Władysława i zm. z Rodzin 

Wielgórskich i Suprynów, of. Mama Sabina Supryn  
14.45 Spotkanie oazowe ODB (4 klasa, Ola Lipińska) 

15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego  
16.30 Spotkanie oazowe (ODB chłopcy, Mateusz Sawicki) 
17.00 Spotkanie z dziećmi z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka 
 2. + Anielę Szkodzińską (w 1 r.), of. Siostra  
 3. + Jadwigę (w 12 r.), zm. z Rodzin Łastowieckich, Tomaszews-

kich, Tarasiuków, Siennickich, Skolimowskich i Ostojskich, of. 
Stanisław Łastowiecki   
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 4. + Wacławę Wawrowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 5. + Edwarda Posiadałę (w 18 r.), Monikę, Genowefę i Jana Kle-

wków, of. Córka 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

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

Sobota – 17 grudnia 2016 r. Wspomnienie NMP Patronki Sobot-
niego dnia oraz Św. Jana z Mathy, Kapłana. Dni bezpośredniego przy-

gotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego (1).  
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego.  
 Czyt.: Rdz 49, 2. 8-10 (Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy); 

Mt 1, 1-17 (Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida). 
6.10 Godzinki ku czci NMP Niepokalanie Poczętej 

6.30 Roraty: 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj 
 2. + Janinę (w 10 r.), jej zm. Rodziców Bolesławę i Mateusza 

oraz Siostry i Braci Wawrzyńca i Franciszkę, of. Rodzina   
 3. + Bolesława Piekarta (w 8 r.), zm. z Rodzin Piekartów i Waku-

łów, of. Córki  
 4. + Hieronima Pietruczuka, of. Koledzy z Pracy  
 5. Dziękczynna w 25 r. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieńst-

wo i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Hanna Sarnowiec 
 6. Dziękczynna w 38 r. urodzin Tomasza, z prośbą o Boże błogo-

sław. oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Żona Magdalena   
8.45 Spotkania oazowe OND (6 klasa, Patrycja Wierzbicka) 
10.00 Spotkania oazowe ONŻ III (Agata Kowalczuk)  
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.00 Zbiórka Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka 
 2. + Zbigniewa (w 42 r.), of. Córka  
 3. + Wacława (w 39 r.), Sewerynę, Jana i Filomenę, of. Teresa 

i Tadeusz Sroka  
 4. + Zbigniewa, Janinę, Aleksandra, Zdzisława i Józefa, of. Hele-

na Świniarska  
 5. + Kazimierę, Henryka, Władysława i Stefanię, of. Córka  

19.00 Spotkanie KSM 

IV Niedziela Adwentu - 18 grudnia 2016 r. 
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pań-

skiego (2). Czyt.: Iz 7, 10-14 (Panna pocznie i porodzi Syna); 
Rz 1, 1-7 (Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym); 

Mt 1, 18-24 (Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj 

 2. + Alfredę, Krystynę i Czesława Łagodzin oraz Edmunda i Bar-
barę Harasim, of. Rodzina  

8.30 1. + Hieronima Biaduń (w 16 r.), of.  
 2. + Stanisława, Leontynę, Wiesława i Łukasza, zm. z Rodzin 

Trociów, Gałązków i Góreckich, of. Zofia Górecka  
10.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka 

 2. + Mariannę Rozbicką (w 12 r.), of. Teresa Rozbicka  
 3. + Zm. Rodziców Antoninę i Juliana oraz Męża Stanisława, of. 

Córka  
11.30 1. + Alfredę i zm. z Rodzin Radzikowskich, Łagodzin, Wojewódz-

kich i Szczech, of. Michał Szczech 
 2. + Janinę Szczuniewską (w 1 r.), of. Ewa Małek  
 3. Dziękczynna w 15 r. urodzin Kuby, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Ojciec  
12.30 Spotkanie oazowe ODB Chłopcy (Bartek Paniak) 
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
14.30 Msza Św. we wsi Strzała: W intencjach mieszkańców Strzały  
16.30 1. Dziękczynna w 50 r. ślubu Marianny i Kazimierza Pieńkows-

kich, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa, of. Małżonkowie  

17.30 III i IV Katecheza Chrzcielna 
17.30 Spotkanie oazowe OND (1 gimnazjum, Weronika Sołowińska) 

18.00 1. + Anielę Gadomską (w r.) oraz Józefa, Mariana, Jana i Włady-
sławę Malackich, of. Córka  

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

BĘDZIE ZABAWA, BĘDZIE SIĘ DZIAŁO… 
     Wzorem lat ubiegłych 14 stycznia 
2017 roku organizowany będzie w pod-
ziemiach naszego kościoła bal karna-
wałowy. Od godziny 15.00 do 18.00 bę-
dą bawiły się dzieci, a od godziny 20.00 
zapraszamy dorosłych. 
     W związku z dużym zainteresowa-
niem świetną zabawą w latach ubieg-
łych, prosimy wszystkich chętnych do  

wzięcia udziału w balu, o zapisanie się na listę, znajdującą się w zakrys-
tii. Ułatwi to przygotowanie dostatecznej ilości miejsc. 
     Bal uświetni Zespół Replay z Panem Wojtkiem, naszym Organistą na 
czele. Świetna zabawa gratis + dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów 
organizacyjnych. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Domowy Kościół 

REKOLEKCJE AKADEMICKIE 
 „Którędy…?” – to temat tegorocznych Adwento-
wych Rekolekcji Akademickich, podczas których 
będziemy prostować ścieżki swojego życia kie-
rując je ku Temu, który jest naszym celem – ku 
przychodzącemu do nas Bogu. Rekolekcjonistą 
będzie ks. Krzysztof Skwierczyński – Ojciec Du-
chowny seminarium, były duszpasterz akademi-
cki. Społeczność akademicką  Siedlec  i wszyst-  
kich chętnych zapraszamy na trzy kolejne wieczory do Kaplicy Duszpas-
terstwa Akademickiego (stara kaplica parafii Ducha Św., wejście od ul. 
Wyszyńskiego) wg następującego porządku: w niedzielę 11 grudnia na 
godz. 20.00, w poniedziałek i wtorek 12 i 13 grudnia na godz. 19.00. 
W poniedziałek i we wtorek będzie możliwość spowiedzi. Rekolekcje 
będą tłumaczone na język migowy. 
     Zapraszamy także na inne spotkania Duszpasterstwa Akademickie-
go: w środę są Roraty o godz. 6.30. Od poniedziałku do czwartku 
zapraszamy na katechezy w ciągu dnia oraz na spotkania wieczorne 
w poniedziałki o godz. 19.45 na katechezę wieczorną lub na krąg 
biblijny, we wtorek o 19.45 na scholę muzyczną DA, zaś w czwartek 
o 20.00 na siatkówkę dla chętnych z duszpasterstwa. Szczegółowe 
informacje na stronie http://www.dasiedlce.pl 

Duszpasterze Akademiccy w Siedlcach 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
     Tak, jak w latach ubiegłych, zaraz po 
Bożym Narodzeniu nasza Parafia obchodzi 
dzień Świętej Rodziny, patronki małżeństw 
i rodzin. To dzień, w którym dziękujemy Bo-
gu za wszystkich, którzy obchodzą jubileu-
sze małżeńskie. 
    Rodzina jest przykładem miłości pocho-
dzącej z Boga i od Boga, którą Jubilaci nio-
są w świat i do ludzi. Wnoszą ją w życie 
swojej parafii, dzielnicy, osiedla czy wioski. 
Przemieniają świat i czynią go bardziej ludz- 

 

 
kim. Są żywym dowodem na to, że Sakrament Małżeństwa jest wielkim 
darem od Boga, a dotrzymanie obietnic z niego wynikających jest możli-
we i nadaje sens życiu. 
     Jubileusz małżeński powinno się przeżywać dwa razy w roku. Raz 
indywidualnie, w dniu, w którym wypowiedziało się słowa przysięgi, 
a drugi raz we wspólnocie Parafii, w gronie szerszym i wyjątkowo uro-
czyście. Spotkania jubileuszowe pogłębiają małżeńską miłość, wiarę 
i potęgują nadzieję. Uświadamiają, że małżonkowie razem mogą być 
szczęśliwi i mogli na siebie liczyć, każdego dnia dziękując Bogu za to, 
co się dokonało w ich życiu. 
     Wszystkich, którzy przeżywają małżeńskie jubileusze, zapraszamy 
na Mszę Św. celebrowaną w ich intencji 26 grudnia o godzinie 13.00. 
Wcześniej prosimy o zapisanie się w zakrystii (ponieważ będą zarezer-
wowane w ławkach miejsca dla Jubilatów i przygotowane pamiątkowe 
dyplomy). 
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JEŚLI NIE BYŁEŚ(AŚ)… 
  W minionym tygodniu prze-
żywaliśmy Rekolekcje Ad-
wentowe. Dla naszego roz-
woju duchowego był to niez-
wykły czas. Należy się do-
myślać, że nie dla wszyst-
kich wyznaczony czas reko-
lekcji był odpowiedni, dlate-
go warto zapoznać się z har-
monogramem  rekolekcji  w   
siedleckich Parafiach oraz wybrać dla siebie naj-
lepsze dni i godziny rekolekcyjnych spotkań, do 
czego z całego serca zachęcamy: 
     W Parafii Św. Stanisława rekolekcje są od 
dziś 11 grudnia (Msze Św. 7.00, 9.00, 10.15, 
11.45, 13.00 i 18.00). Będą też w poniedziałek i 
wtorek 12 i 13 grudnia (Msze Św. 6.30, 9.00, 
15.00, 16.15 i 18.00) 
     W Parafii Opole k/Siedlec dziś 11 grudnia 
(Msze Św. 7.30, 10.00, 12.00 i 18.00) oraz 
w poniedziałek i wtorek 12 i 13 grudnia (Msze 
Św. 9.30, 12.15, 16.30 18.30). 
     W Parafii Św. Teresy dziś 11 grudnia (Msze 
Św. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 16.00; 18.00) oraz 
poniedziałek, wtorek i środę 12, 13 i 14 grudnia 
(Msze Św. 6.30; 9.00; 17.00 i 19.00). 
     W Katedrze rekolekcje będą w piątek i sobo-
tę, 16 i 17 grudnia (Msze Św. 10.00, 12.00, 
15.30, 17.30 i 20.00), a zakończą się w niedzie-
lę 18 grudnia (Msze Św. 6.30; 8.00; 10.00; 
11.30; 13.00; 16.00 i 18.00). 
     W Parafii Św. Jana Pawła II (ul. Rakowiecka 
30) w dniu 17 grudnia o godzinie 19.00 będzie 
rekolekcyjne spotkanie młodzieży z Siedlec pod 
hasłem „Adwentowy Raban”. W programie: kon-
ferencja, spowiedź i adoracja. 

Zachęcamy do udziału 

WKRÓTCE KONIEC ADWENTU 

 
     Już za tydzień (18.12) rozpoczniemy IV i ostat-
ni tydzień Adwentu. Na wieńcach adwentowych 
zapłoną cztery świece. Do samego wigilijnego 
dnia będą celebrowane w naszym kościele Rora-
ty – lub jak kto woli: Msza Św. Roratna. 
    Jej nazwa wywodzi się od łacińskiej adwento-
wej pieśni: „rorate coeli desuper”, co znaczy: 
„spuście rosę niebiosa”. Msza Św. roratna odpra-
wiana o brzasku dnia podkreśla wyjątkowość te-
go ważnego okresu. 
     Mamy częsty dylemat jak mówić o tej Mszy 
Św. „Roratna”, czy „Roratnia”. Słownik języka pol-
skiego wyjaśnia, że prawidłową formą jest Msza 
Roratna, dodając, że w ludowym języku potocz-
nym mówi się Msza Roratnia. Gdy piszemy 
„Roratnia” na komputerze, słownik podkreśla to 
wyrażenie, jako błąd. Bez względu na to jak 
powiemy, lub napiszemy – wiemy co oznacza. 
     Roraty w wielkiej mierze „pomagają nam się 
przygotować na Misterium Bożego Narodzenia. 
Układając w sposób szczególny swoje wnętrze 
patrzmy na przyjście Syna Bożego oraz na Mary-

ję, która w tym ważnym okresie jest mistrzynią 
adwentowego oczekiwania”, jak pisze Katechizm 
Kościoła Katolickiego (KKK) 
     „Przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wie-
lkim wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotować 
je w ciągu wieków. Wszystkie obrzędy i ofiary, fi-
gury i symbole „Pierwszego Przymierza” Bóg 
ukierunkował ku Chrystusowi: zapowiada Go 
przez usta proroków, których posyła kolejno do 
Izraela. Budzi też w sercu pogan niejasne oczeki-
wanie tego przyjścia” (KKK). 
     Celebrując co roku liturgię Rorat, Kościół aktu-
alizuje to oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc 
w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia 
Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie 
Jego drugiego Przyjścia (KKK). 

W PARAFII I W DIECEZJI 
WDOWA. W przyszłą niedzielę (11.12) w Kate-
drze o godzinie 10.00 Ksiądz Biskup Ordynar-
iusz będzie celebrował Eucharystię połączoną z 
obrzędem błogosławieństwa wdowy. Obrzęd ten 
jest dość rzadki. Dotyczy kobiet, które wcześniej 
żyły w sakramentalnym związku małżeńskim, a 
następnie pozostały same z powodu śmierci 
męża. Muszą posiadać dobrą opinię, odznaczać 
się roztropnością i dobrymi obyczajami, wyrażać 
pragnienie pracy w instytucjach charytatywnych 
swojej Parafii i Diecezji. 
     Biskup, czy też delegowany przez niego kap-
łan, musi mieć moralną pewność, że taka osoba 
wytrwa w życiu czystym, poświęconym Kościo-
łowi i bliźnim. Nie wyznaczono dolnej granicy 
wieku - choć dawniej było to sześćdziesiąt lat - 
jakkolwiek nie może to być osoba zbyt młoda. 
SPOTKANIA. Zaczął się czas „opłatkowych” 
spotkań, w których biorą udział kapłani i biskupi. 
Nasz Ks. Biskup Ordynariusz również w nich 
uczestniczy. W środę (14.12) o godz. 16.30 na 
UPH, w czwartek (15.12) o godz. 15.00 w Ośro-
dku Wychowawczym - Stok Lacki oraz w sobotę 
(17.12) o godz. 10.00 w Bursie Św. Stanisława 
Kostki z osobami życia konsekrowanego. 
NIEUSTAJĄCY. Sobota – 17 grudnia to dzień 
czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieus-
tającego. Wspólnota zaprasza na modlitwę ró-
żańcową o 17.30. 
OPŁATKI. Nasi wolontariusze odwiedzili już 
znaczną część rodzin w Parafii Św. Józefa, za-
nosząc poświęcony opłatek. Dziękujemy wszyst-
kim za życzliwe ich przyjęcie.  
KATECHEZY Chrzcielne w naszym kościele 
są głoszone w niedziele o godzinie 17.30. Ze 
względu na to, że w tym roku Boże Narodzenie 
wypada również w niedzielę, III i IV Katecheza 
zostaną wygłoszone w niedzielę 18 grudnia. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 49 
„Z Nią się czujemy się bezpieczni i odważni” - o 
macierzyńskiej opiece Maryi w kontekście nowego 
roku duszpasterskiego - w tekście na str. 15; 
Chcąc doświadczyć miłosierdzia, muszę okazać 
je innym. O przebaczeniu, które wyzwala, jego eta-
pach i owocach - w kolejnym odcinku adwentowych 
rozważań; 
Rozwód, bezdomność, alkoholizm i więzienie do-
prowadziły go na dno życia. Historia nawróconego 
Jarka w artykule „Bóg znalazł mnie na ulicy”; 

Kulisy wprowadzenia stanu wojennego i próba 
oceny zdarzeń sprzed 35 lat w tekście „Wojna z na-
rodem” na str. 22; 
W dziale rozmaitości pedagog radzi, jak wspo-
móc dziecko w uczeniu się; 

Zapraszamy do lektury 

 

MAŁŻEŃSKI DIALOG  

 
     Żona pyta męża: 
- Smakuje ci obiad? 
- Dobry, tylko ten sos od spaghetti trochę za rzadki. 
- Przecież to nie spaghetti, lecz zupa pomidorowa! 

 

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

PIĘKNA. Córka rozmawia z mamą: 
- Mamusiu, chciałabym być piękna, co powinnam zrobić? 
- A to zależy co chcesz mieć pięknego? 
- Jak to co? Wszystko! 
- Zacznijmy od tego: jeśli chcesz mieć piękne oczy – 
szukaj dobra w oczach innych, jeśli chcesz mieć pięk-
ne usta – wypowiadaj piękne słowa!!! 
OSIEDLOWY SKLEPIK. 
     Mężczyzna robi zakupy w osiedlowym sklepiku: 
- Proszę Pani, a może rukolę dostanę. 
     Proszę poczekać zaraz sprawdzę. A po chwili: 
- Niestety. Jest Hoop-Cola, Coca-Cola i Pepsi-Cola, 
ale Ru-Coli nie ma. 
NARZEKALSKA. Asia opowiada Kasi o swoich prob-
lemach tak małych, jak i wielkich. Opowiadanie to za-
biera jej wiele sił. Raz płacze, chwilę potem złości się, 
albo wybucha śmiechem. Kasia z cierpliwością wysłu-
chuje wynurzeń koleżanki, a na koniec dodaje: 
- Wiesz co Asiu, gdybyś ty jedną dziesiątą energii, 
którą tracisz na narzekanie, wykorzystała do rozwią-
zywania swoich problemów, byłabyś zdumiona, jak 
dobrze twoje sprawy mogłyby się poukładać! 
TĘSKNOTA ZA LATEM. Pod drzewem siedzi smutna 
dziewczyna. Przychodzi mama i pyta? 
- Córeczko, powiedz co cię gryzie? 
- Komary, mamusiu, komary. 
SCIENCE FICTION. Do księgarni przychodzi mężczy-
zna i pyta: 
- Proszę Pani, czy jest książka „Mężczyzna panem 
domu”? 
- Tę książkę musi pan szukać w dziale legendy i baśnie. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828           www.jozef.siedlce.pl 
jozefsiedlce@wp.pl          Druk: NOWATOR  

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. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil Duszek, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 

sM Arleta, sM Agnieszka i sM Karolina. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną 
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 

 




