STRONA 2

OPIEKUN NR 52

ŚW. SZCZEPAN I CARITAS

25 grudnia 2016 r.

„MŁODZIANKOWIE”
W całej historii toczy się walka między życiem, a śmiercią, przebaczeniem, a nienawiścią,
pomiędzy miłością, a egoizmem. Na co dzień
jesteśmy tego świadkami, oglądając polityczne
igrzyska w naszej Ojczyźnie.
Władcą nienawiści był Herod. Czując zagrożenie ze strony Jezusa, postanowił Go zgładzić.
Św. Józef ostrzeżony we śnie przez Anioła ucieka z Maryją i Dzieciątkiem do Egiptu. Ofiarą działań władcy stają się betlejemskie dzieci.

ZA ŻYCZENIA DZIĘKUJEMY
W okresie przedświątecznym otrzymaliśmy od naszych Parafian i Gości życzenia
świąteczne, za które dziękujemy i które z całego serca odwzajemniamy. Nadesłali je (do
środy 21 grudnia br.):
Ks. Andrzej Sochal Dyrektor Radia Podlasie
Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski
i Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka
Rzecznik Prasowy UPH dr hab. Adam Bobryk
S. Hanna Redzik Przełożona Generalna
Sióstr Zgromadzenia „Jedność” p.w. Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus
Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z Przedszkola
Niepublicznego „Mały Europejczyk”
Dyrektor IV LO im. Hetmana S. Żółkiewskiego
w Siedlcach Jacek Jagiełło wraz z Gronem
Pedagogicznym, Pracownikami i Uczniami.
Siostry „Tereski” z ul. 11 listopada
S.M. Józefina Klimczak Przełożona Prowincjalna Sióstr Orionistek
Poseł na Sejm R.P. Krzysztof Tchórzewski i Radny Sejmiku Mazowieckiego Karol Tchórzewski.
Mariusz Woszczyński – Dyrektor i Krzysztof
Boruta - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury w Siedlcach
Ks. Jacek Wł. Świątek Dyrektor I KLO w
Siedlcach
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Siedleckiej Ks. dr Piotr Paćkowski
i Wspólnota Seminarium
Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P.
Rektor Collegium Mazovia dr Bożena Piechowicz i Kanclerz mgr inż. arch. Mariusz Szablewski
Dyrekcja, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie
Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale
Zespół „Echa Katolickiego”
Dyrektor Adam Kowalczuk, Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Dyrektor Ks. Paweł Siedlanowski, nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego oraz Fundacja „Nasza Szkoła”
Piotr Dragan Wójt Gminy Wisznice i Ewa Nuszczyk Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka i Krzysztof Gałach Właściciele
i Pracownicy firmy „Usługi Księgowe s.c.)
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wisznicach
Andrzej Nuszczyk
Stefan Somla Radny Miasta Siedlce
Ks. dr Alojzij Oberstar Rektor Seminarium
„Redemptoris Mater” w Warszawie
Grupa Oazowa Mateusza Sawickiego

Od dzisiejszej świątecznej niedzieli (25.12) aż
do Nowego Roku (1.01) przeżywamy Oktawę Narodzenia Pańskiego. Ten ośmiodniowy czas modlitwy przedłuża nam nastrój Uroczystości Narodzenia Pańskiego i podkreśla, jak jest ona ważna
zarówno w liturgii, jak i w życiu ludzi wierzących.
W drugim dniu Oktawy (poniedziałek 26.XII)
obchodzimy Święto Św. Szczepana, pierwszego
Męczennika. Urodził się on w Jerozolimie. Był
jednym z 7 diakonów, których Apostołowie wybrali do pomocy w głoszeniu Ewangelii oraz do
posługi ubogim, o czym wspominają Dzieje Apostolskie. Angażował się w służbę społeczną
(charytatywną), która jest jednym z najistotniejszych działań podejmowanych przez Kościół.
Dał heroiczny przykład, w jaki sposób należy
wybaczać swym prześladowcom.
Święto Św. Szczepana w naszej Diecezji jest
Wydarzenie rzezi Niewiniątek wspominane
dniem solidarności z „Caritas”, dlatego ofiary
składane w tym dniu na tacę są przeznaczone jest w Kościele 28 grudnia, w oktawie Bożego
Narodzenia. Pozostaje ono przestrogą i wezwana dzieła „Caritas” w naszej Diecezji.
niem do czujności i uważnej troski o każde ludzkie życie. Kościół przypomina wierzącym, że kto
Każdego roku w li- w sposób jednoznaczny i bez niedomówień
turgiczne wspom- przyjmuje naukę Jezusa, ma być obrońcą życia.
nienie Św. Jana Dzisiaj świat zmierza do unicestwienia, jakie już
Apostoła i Ewange- miało miejsce w systemach totalitarnych, zbudolisty, które przypada wanych w minionym wieku. Dominacji silniej27 grudnia, w wielu szych nad słabymi przeciwstawia się Jezus.
kościołach praktyOn przypomina o godności każdego człowiekowany jest zwyczaj ka niezależnie od systemu politycznego, przynabłogosławieństwa
leżności kulturowej, religijnej czy partyjnej. Dlawina. W tym dniu tego Jego nauka głoszona przez Kościół dla
każdy, kto przynie- wielu przywódców politycznych jest niewygodna
sie do kościoła wi- i wzbudza sprzeciw. Koncerny medialne narzuElGreco, Św. Jan Ewangelista no, również może je
cają „kulturę śmierci”, która przeciwstawia się
w Toledo - Museo del Greco poświęcić.
życiu. Świat zachodni i jego niektórzy zaślepieni
Według tradycji Św. Jan, pielgrzymując po przywódcy pozwalają, by w ich narodach budoAzji spotkał pogańskiego kapłana Aristodemusa wane były nowe kliniki aborcyjne, a ludziom staze świątyni Diany w Efezie. Ów kapłan poddał rym odbierane było życie. W Polsce również poJana próbie, dając mu zatrute wino. Obiecał so- jawiają się zwolennicy takiej współczesnej „Rzebie, że jeśli Jan przeżyje po spożyciu trucizny, to zi niewiniątek”. Współcześni Herodowie nie szaon przyjmie chrześcijaństwo. Tej samej próbie nują życia. „Naród, który zabija własne dzieci
poddał także dwóch skazańców, którzy po wypi- jest narodem bez przyszłości", przestrzegał prociu zatrutego wina zmarli. Św. Jan, zanim pod- roczo Jan Paweł II. Niech ofiara betlejemskich
niósł kielich do ust, pobłogosławił go, uwalniając dzieci nie będzie daremna.
wino od trucizny i przywrócił życie dwóm skazaW czwartym dniu Oktawy Narodzenia Pańńcom. W obliczu takich argumentów Aristode- skiego (środa – 28 grudnia) Ks. Biskup Ormus nawrócił się.
dynariusz zaprasza do katedry na Mszę Św.
Błogosławione wino jest znakiem łaski Bożej, o godzinie 18.00 i na Marsz Życia, który po
symbolem miłości i drogowskazem do udziału Mszy Św. przejdzie z Katedry do kościoła
w Eucharystii. Kosztowanie pobłogosławionego Św. Stanisława. Tam też odbędzie się urowina jest dla nas okazją, by przypomnieć sobie czysty obrzęd błogosławieństwa matek oczeŚw. Jana, jako Apostoła Miłości. To jemu zaw- kujących narodzin swego dziecka.
dzięczamy piękną odpowiedź na pytanie, kim
W tym dniu kończą się modlitewne zobowiąjest Bóg: „Bóg jest miłością”.
zania członków Dzieła Duchowej Adopcji DziecW naszym kościele obrzęd błogosławieństwa ka Poczętego, podjęte w Zwiastowanie (25.III).
wina będzie we wtorek (27.XII) po Mszy Św. Uwaga: Od 27 grudnia do końca Wizyty Duszpaso godzinie 7.00. W tym dniu rozpoczynamy terskiej, sprawy wymagające obecności kapłana
będą załatwiane od 7.30 do 8.00.
w naszej Parafii Wizytę Duszpasterską.

ŚWIĘTY OD WINA
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retański, skąd Jezus ogłasza «ewangelię rodziJego przyjścia ocze- ny». Z tego wzniosłego świadectwa chrześcijańkujemy wszyscy z utę- skie rodziny mogą czerpać moc i mądrość, aby
sprostać codziennym obowiązkom”.

„RADUJ SIĘ ZIEMIO, GOŚĆ ZNIEBA PRZYCHODZI…”

sknieniem. Już uporządkowaliśmy mieszkania naszych serc;
wszelkie spory i waśnie zostały zażegnane; radość i Boży pokój
panują w Rodzinach naszych.
Boże Dziecię, które narodzi się w betlejemskim żłóbku z Niepokalanej Dziewicy, będzie najmilszym Gościem, nie tylko podczas
Wieczerzy Wigilijnej i dzielenia się opłatkiem, ale, daj Boże, już na zawsze. Tego życzymy Załodze św. Józefa i naszym Parafianom!
Rodzice z Róż Różańcowych

ZAŁOGO ŚW. JÓZEFA, PARAFIANIE
Wspólnota Jednego Ducha
wyraża radość, wdzięczność
i dziękczynienie za umożliwienie nam spotykania się i uwielbiania Boga
w sanktuarium Św. Józefa. Niech Boże Dziecię, narodzone z Niepokalanej Dziewicy i złożone w betlejemskim żłóbku obficie darzy łaskami i błogosławieństwem, a Betlejemska gwiazda, świecąc swoim światłem, rozjaśnia ścieżki
Waszego życia. Wspólnota Jednego Ducha
z duchowym Opiekunem ks. Tomaszem Bielińskim

ŻYCZENIA DOMOWEGO KOŚCIOŁA
Tajemnica wcielenia Syna Bożego i Jego narodzin z Niepokalanej Maryi Dziewicy ukazuje
nam prawdę o nieskończonej
miłości Boga do człowieka. Oto
bowiem Bóg Ojciec w swojej dobroci posyła swojego Syna na
ziemię, abyśmy mogli stać się przez Niego
przybranymi dziećmi samego Boga
Niech radość z narodzin Bożej Dzieciny zagości w Waszych sercach, napełniając je wiarą, nadzieją, miłością i Bożym pokojem. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości wszelkich łask w nadchodzącym Nowym
Roku dla Księdza Proboszcza, Wikariuszy,
Sióstr Orionistek i całej Załogi Św. Józefa żyKręgi rodzin Domowego Kościoła
czą:

W tym roku Święto Świętej Rodziny Jezusa,
Maryi i Józefa obchodzimy w piątek - 30 grudnia, ponieważ z kalendarza liturgicznego „wypadła” niedziela Św. Rodziny, lokująca się zazwyczaj w oktawie świąt, tzn. między Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem. Liturgia w tym
dniu obdarza nas wyjątkowo pięknymi „rodzinnymi” czytaniami mszalnymi (patrz Kalendarium na str. 4), a Domowy Kościół obchodzi
tegoż dnia swoje patronalne święto.
W naszej Parafii tradycyjnie w niedzielę Św.
Rodziny dziękowaliśmy Bogu za Jubileusze
Małżeńskie, przeżywane w bieżącym roku. Ponieważ w tym roku, jak napisaliśmy wyżej, takiej niedzieli nie mamy, dlatego wszystkich,
którzy jubileusze małżeńskie przeżywają, zapraszamy na Mszę Św. celebrowaną w ich intencji jutro, 26 grudnia o godzinie 13.00. Wcześniej prosimy o zapisanie się w zakrystii (ponieważ będą zarezerwowane w ławkach miejsca
dla Jubilatów i przygotowane pamiątkowe dyplomy).

PODZIĘKOWANIE
Parafialny Zespół Caritas, działający przy Sanktuarium Św. Józefa składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy brali
udział w adwentowych dziełach pomocy biednym. Szczególnie dziękujemy tym, którzy przygotowali paczki w ramach akcji „Rodzina-Rodzinie” i przy różnych okazjach złożyli dobrowolne ofiary na pomoc biedniejszym rodzinom
w naszej Parafii. Urszula Radziwonka – Prezes
Parafialnego Zespołu Caritas

KONIEC I POCZĄTEK
Doczekaliśmy kolejnego przełomu lat. Odchodzi Stary Rok. Za nami pozostaje wiele różnych wydarzeń. W siódmym dniu w Oktawie
Narodzenia Pańskiego, w sobotę 31 grudnia
podziękujemy Bogu za nie wszystkie, biorąc
udział w nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym po Mszy Św. o godzinie 18.00.

Para Rejonowa Danuta i Bogdan Wójcikowie

RODZINA I JUBILACI
Św. Jan Paweł II
powiedział: W radosnym klimacie Bożego
Narodzenia obchodzimy święto Świętej Rodziny, Myślą zwracamy się ku instytucji
rodziny, którą Kościół
od samego początku
otaczał miłością i troską. W naszej epoce
rodzina zmaga się
często z trudnościami
lub podlega naciskom
społecznym i ekonomicznym, naruszającym jej
wewnętrzną spójność, Kościół uważa, że powinien służyć jej swoim nauczaniem i wsparciem.
Wzywa rodziny, by wpatrywały się w dom naza-

W niedzielę 1 stycznia o północy lub o świcie
w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
powitamy Nowy Rok. Będzie to Dzień Pokoju
i nadania Najświętszego Imienia Jezus, kończący Oktawę Narodzenia Pańskiego. Na początku
każdej Mszy Św. zaśpiewamy hymn „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. Za udział w publicznym
śpiewie tego hymnu możemy uzyskać odpust zupełny. Jest to także I-sza niedziela miesiąca.
Erich Kostner powiedział kiedyś: „Pamiętaj o
piątym przykazaniu; Nie zabijaj czasu". Koniec
Starego Roku i rozpoczęcie Nowego to szansa
do głębokiej refleksji. Stary Rok skończył się i
utonął bezpowrotnie w oceanie wieczności.
Minionego czasu nic nie zdoła przywrócić. Co się
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bowiem stało, odstać się nie może.
Możemy być pewni, że jeżeli uczynimy wszystko, co tylko jest w naszej mocy, aby ten Nowy
Rok dobrze przeżyć, to Bóg ze swej strony na
pewno nie odmówi nam swojej łaski i pomocy.
Angielska pisarka Minnie Haskins napisała
wiersz o nadziei, którą każdy z nas wiąże z początkiem Nowego Roku:
"Poprosiłem strażnika
stojącego u wrót Nowego Roku:
«Daj mi światło, abym mógł
bezpiecznie kroczyć w nieznane!».
On odpowiedział: «Idź śmiało w ciemność!
Złóż tylko swe dłonie w ręce Boga.
Będzie to dla ciebie lepsze niż światło
i bezpieczniejsze niż znana ci droga»".

Złóżmy zatem Nowy Rok z tym, co on ze
sobą niesie, w ręce miłującego nas Boga, a będzie to dla nas lepsze niż światło i bezpieczniejsze niż znana nam droga. Św. Augustyn pisze:
„Zawierz swoją przeszłość Bożemu Miłosierdziu, swoją teraźniejszość Jego Miłości i swoją
przyszłość Jego Opatrzności”.

HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA…
Już w najbliższy wtorek udajemy się z wizytą duszpasterską do naszych Parafian. Na najbliższe dni przewidujemy jej następujący porządek. W nawiasie podajemy ilu kapłanów
będzie sprawowało kolędę:
WTOREK 27.12, 9.00 Wieś Strzała ul. Siedlecka i przyległe Chodów (6), Wieś Żytnia (1)
ŚRODA 28.12, 9.00 Ulice Małej Strzały,
Kol. Strzała: Kolonijna, Stawowa, Słoneczna,
Łąkowa, Długa i Krótka) (4) oraz w Siedlcach
ul. Żytnia i Łąkowa (3), 15.30 Sokołowska 75
(2), 77 (1), 79 (2), 80 (1), 81 (1).

CZWARTEK 29.12,
9.00 Purzec (2), Sokołowska Domki i Dolna (2),
Mireckiego (2) i Słowackiego (1);
15.30 Sokołowska 70 (4), 71 (2), 83 (1).
PIĄTEK 30.12, 9.00 Jagiellońska (2), Konopnickiej (2), Góreckiego (2), Północna (1);
15.30 Chrobrego 4 (4), 5 (1), 6 (2)
SOBOTA 31.12, 9.00 Okrzei (2), Mieszka I
22 (2), Broniewskiego i Tuwima (2), Graniczna
25 (Blok) (1)
PONIEDZIAŁEK 02.01, 9.00 Sierakowskiego (1), Żeromskiego (1), Rejtana i Pola (1),
Karowa i Strzalińska (1), Blok „Drosed” (1),
Blok „Karo” (1), Graniczna i Tuwima (1)
15.30 Żytnia 26 (4), Jagiełły 17 (4)
WTOREK 03.01, 15.30 Jagiełły 19 (3), Sokołowska 84 (1), 85 (1), 87 (1), 88 (2)
ŚRODA 04.01, 15.30 Jagiełły 21 (4), 25 (3)

CZWARTEK 05.01,
15.30 Jagiełły 13 (1), Chrobrego 14 (4), Batorego 5 (1), Sokołowska 93 (1)
SOBOTA 07.01, 9.00 Chrobrego 2 (4), Bema (2), Batorego 7 (1)
15.30 Chrobrego 1 (2), Chrobrego 10 (2),
Nowy Świat 2 (1), Mieszka I 2 (1) i 4 (1)
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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.
2. + Jana Stańczuka, of. Rodzina
Poniedziałek – 26 grudnia 2016 r.
7.00 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj
Święto Św. Szczepana, pierwszego Męczennika
Oktawa Narodzenia Pańskiego (2). Dzień solidarności z Diecezjalną
2. + Feliksę Adamczyk, of. Rodzina
„Caritas”. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na dzieła
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwi„Caritas” w naszej Diecezji. Pierwszy tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok
niak)
A, I. Czyt.: Dz 6, 8-10; 7, 54-60 (Ukamienowanie św. Szczepana);
18.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka
Mt 10, 17-22 (Duch Ojca waszego będzie mówił przez was).

7.00 1. + Piotra Araźnego i jego zm. Rodziców oraz zm. z Rodzin
Araźnych i Bujalskich, of. Barbara Araźna
2. + Zofię (w 18 r.), Eugeniusza, Mariannę, Stanisława, Adama, Rozalię, Wacława i Ryszarda, zm. z Rodzin Rozbickich, Krzyckich,
Jerominiaków, Szalachów, Omienichów, of. Elżbieta Jerominiak
8.30 1. + Szczepana Ulicznego (z racji imienin), of. Koledzy maszyniś-

2. + Reginę Ptaszek, Mariana i Karola Kozieł oraz Emilię Wiewiórka, of. Rodzina
3. + Józefę i Tadeusza Jezierskich, zm. z Rodziny Skrockich i Jezierskich, of.
4. Dziękczynna w 24 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia
Nabożeństwo do Św. Józefa

ci z PKP

2. + Jozafata, Kazimierę, Wincentego, Józefa, Ojca Zygmunta
i Halinę, of. Rodzina
3. Dziękczynna z racji imienin Ewy, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Mama
10.00 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj
2. + Dawida, Zofię oraz o Boże błogosławieństwo dla jej Rodziców, of. Pradziadkowie
11.30 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka
2. + Cecylię Kowalczyk (w 2 r.), of. Syn Wiesław z Rodziną
13.00 1. Dziękczynna Małżonków obchodzących Jubileusze Małżeńskie, z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata życia
2. Dziękczynna z racji imienin Szczepana, z prośbę o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Szczepana, Św. Józefa i Św. Joanny, of. Żona z Synem
3. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, Janinę i Władysława, zm. z Rodzin Sysików i Stachowiczów, of. Rodzina
16.30 1. + Stanisława Sałatę (w 23 r.), of. Żona
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak)
18.00 1. + Halinę (w 5 r.), Jana i zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich,
of. Córki
Wtorek – 27 grudnia 2016 r. Święto Św. Jana Apostoła
i Ewangelisty. Początek Wizyty Duszpasterskiej. Czyt.: 1 J 1, 14 (Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli); J 20, 2-8 (Jan ujrzał i uwierzył).

6.30 1. + Józefa, Franciszkę, Henryka i Piotra oraz zm. z obu stron
Rodziny, of. p. Gigoła
2. + Celinę Sałasińską, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj
2. + Tadeusza Tarkowskiego (w 20 r.), of. Córka z Rodziną
3. + Stanisława Sowę, of. Żona
4. Dziękczynna w intencji Syna, z prośbą o zdrowie i zgodę w jego Rodzinie, of. Rodzice
5. Dziękczynna w intencji Krzysztofa, z prośbą o łaskę zdrowia,
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla
niego i dla jego Rodziców, of. Rodzice
Po Mszy Św. obrzęd błogosławieństwa wina
i dzielenia się nim ku czci Św. Jana Ewangelisty
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak)
18.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka
2. + Bogumiłę Plichta (w 6 r.), of. Mąż Zenon
3. + Władysławę i Józefa Iwaniuków, of. Córka Sylwina

Środa – 28 grudnia 2015 r.
Święto Św. Młodzianków Męczenników. Czwarty dzień w Oktawie
Narodzenia Pańskiego. Zakończenie modlitewnych zobowiązań
członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dzień Marszu
Czyt.: 1 J 1, 5-2, 2 (Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu);
Mt 2, 13-18 (Śmierć dzieci w Betlejem).

6.30 1. Dziękczynna w intencji Prof. Ryszarda Mistkiewskiego, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niego
i dla jego Rodziny, of. Stanisław Bałazy

Czwartek – 29 grudnia 2016 r.
Piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Wspomnienie Św. Tomasza Becketa, Biskupa i Męczennika
Patrona Anglii.
Czyt.: 1 J 2, 3-11 Kto miłuje brata, trwa w światłości;
Łk 2, 22-35 Chrystus jest światłem na oświecenie pogan.

6.30 1. + Mariannę Popławską, of. Rodzina
2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tomasza z racji
urodzin i imienin oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa,
of. Rodzice

7.00 1. Gregorianka: + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj
2. + Feliksę Adamczyk, of. Siostry z KRK ze Strzały
3. + Zbigniewa Gizińskiego (w 3 miesiąc), of. Mama
4. + Zenona Wyrozębskiego (w 13 r.) i zm. Rodziców z obu stron
Rodziny, of. Rodzina Czarnockich
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak)
18.00 1. Gregorianka: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka

2. + Mariannę, zm. z Rodzin Stańskich, Skorupków, Kudelskich,
Sikorskich i Giedlerów, of. Córka
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Angeliki, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 30 grudnia 2016 r.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Święto patronalne Rodzin Domowego Kościoła
Szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego,
Wspomnienie Św. Eugeniusza, Męczennika;
Czyt.: Syr 3, 2-6. 12-14 (Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców);
Kol 3, 12-21 (Chrześcijańskie zasady życia domowego);
Mt 2, 13-15. 19-23 (Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu).

6.30 1. Dziękczynna w intencji Rodziny, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of.
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Janinę Cabaj, of.
Dionizy Cabaj

2. + Mariana (w 16 r.), Jana (w 30 r.), Hipolita i Bolesławę, of.
Córka

3. + Mariana, Stanisława, i Barbarę oraz zm. Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Maria Jakubasik
17.00 Spotkanie z dziećmi z Koła Misyjnego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Rodzin Domowego Kościoła
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Piotra Pogonowskiego, of. Córka
2. + Marię Pogonowską (w 7 r.), of. Córka

3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Agaty, z prośbą o dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu, of. Rodzice
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Próba chóru „Lilia”
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie

25 GRUDNIA 2016 r.
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Sobota – 31 grudnia 2016 r.
Siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia, Św. Sylwestra I, Papieża
oraz Św. Katarzyny Laboure, Dziewicy i Zakonnicy, która przekazała
nam objawienia dotyczące „Cudownego Medalika”.
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REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW

Czyt.: 1 J 2, 18-21 (Mamy namaszczenie od Boga i znamy prawdę);
J 1, 1-18 (Słowo stało się ciałem).

6.30 1. + Mariannę Piekart (w 2 r.) i Bolesława, zm. z Rodzin Wakułów i Piekartów, of. Córki
2. + Jana i Janinę Bogusz, of. Syn
7.00 1. + Jadwigę Marciszewską (w 1 r.), zm. z rodz. Marciszewskich i
Talachów, of. Siostra z Mężem
2. + Genowefę Łęczycką (w 13 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of.
Syn
10.00 Próba Zespołu „Światełko”
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak)
18.00 1. + Jadwigę Kupa (w 4 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka Krystyna

2. Dziękczynna w intencji Piotra, Ewy, Sary i Nadii z prośbą o
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niej i dla całej Rodziny, of.
Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne z racji zakończenia Roku
Kalendarzowego 2016

Niedziela - 1 stycznia Nowego Roku 2017 r.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Zakończenie Oktawy Narodzenia Pańskiego. Światowy Dzień Pokoju.
Wspomnienie nadania Najświętszego Imienia Jezus.
Dziś na początku każdej Mszą Św. hymn „O Stworzycielu Duchu
przyjdź”. Za udział w publicznym śpiewie tego hymnu możemy uzyskać
odpust zupełny. Pierwsza niedziela miesiąca.
Czyt.: Lb 6, 22-27 (Błogosławieństwo Boże);
Ga 4, 4-7 (Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty);
Łk 2, 16-21 (Nadano Mu imię Jezus).

8.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

8.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stefana Pietrzykowskiego, of. Andrzej Umięcki
2. + Mieczysława (z racji imienin), siostrę Mariannę i jej Męża Jana, of. Krystyna Górecka
3. + Bronisława (w 20 r.), Bronisławę, Kazimierza, zm. z Rodziny
Gałązków oraz Leontynę, Stanisława, Wiesława i Łukasza z Rodziny Trociów, of. Rodzina
4. Dziękczynna za przeżyty rok, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na 2017 r. dla całej Rodziny
Mikołajczuków, of. Rodzina
10.00 1. + Kazimierza (w 24 r.), Annę, Czesława i Albina, zm. z Rodzin
Ciulaków i Adadyńskich, of. Halina Ciulak
2. + Ks. Mieczysława Skrodiuka (z racji imienin) i jego zm. Rodziców Mariannę i Władysława Skorodiuków, of. Maria Skorodiuk
3. + Halinę (w 15 r.), Edwarda, Reginę i Stefana Podniesińskich,
Mariannę i Bronisława Zabadałów oraz Teresę Dziakowską, of.
Jadwiga Podniesińska

11.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Ryszarda Branowskiego, of. Córki i Wnuki
2. + Mieczysława, Romualdę i Wiesława, zm. z Rodzin Ciozdów
i Kozaków, of. Krystyna Ciozda
3. + Alfonsa Pogonowskiego (w 8 r.), zm. Rodziców z obu stron
Rodziny oraz Siostry Cecylię i Teodozję, of. Celina Pogonowska
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Sylwestra Jastrzębskiego, of. Żona i Dzieci
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej
Niedzieli Miesiąca. Wymiana Tajemnic Różańcowych
i katecheza dla Kół Żywego Różańca

16.30 1. + Jana Pepłowskiego (w 4 r.), zm. Rodziców Krystynę i Czesława Dmowskich, of. Żona
18.00 1. Dziękczynna w 70 r. urodzin Jerzego, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Żona
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00)

Czy chcesz nadać nową jakość Twojej małżeńskiej relacji? A może
widzisz w swoim małżeństwie problemy nie do rozwiązania… Może nawet tracisz nadzieję, że on/ona kiedykolwiek zmieni swoje złe przyzwyczajenia? Nie wydaje się Wam, że po tylu latach spędzonych z sobą nic
Was nie zaskoczy? A może dopiero niedawno Wasz związek się rozpoczął i szukacie drogowskazu, pytając siebie jak żyć?
Okazją do znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania może stać się
dla Ciebie i Twojego związku kurs „Tobiasz i Sara”, który odbędzie się
w dn. 14-15.01.2017 r. w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach.
Kurs „Tobiasz i Sara” to niezwykłe rekolekcje dla małżonków. Sara,
ze starotestamentowej Księgi Tobiasza, to kobieta silnie doświadczana
przez życie. Każdy z jej siedmiu mężów umiera w czasie nocy poślubnej. Nieszczęśliwa i wykpiwana przez otoczenie, nierozumiejąca swej
dramatycznej historii, zastanawia się nad samobójstwem..... Powstrzymuje ją myśl o ściągnięciu hańby na rodziców. Zdesperowana prosi Boga o śmierć. On jednak postanawia pomóc jej w inny sposób. W życiu
Sary pojawia się Tobiasz – mężczyzna, który od początku jest jej przeznaczony na męża. Nim jednak ich życie całkowicie się ułoży, muszą
przejść próbę, dzięki której doświadczą wszechmocy Boga. Jak ta historia odnosi się do małżeństwa we współczesnych czasach?
Dlaczego w oparciu o nią prowadzony jest kurs? Tobiasz i Sara próbują budować życie według własnych koncepcji, nic im się nie układa,
a oni cierpią i nie rozumieją dlaczego. Wszystko zmienia się z chwilą,
gdy przestają realizować swoją wolę, a zaczynają pełnić wolę Boga, na
Nim budować wspólne życie. Wtedy dopiero wszystko normalnieje, zaczyna prawidłowo funkcjonować. Celem kursu jest pokazanie tego mechanizmu. Małżeństwo jest sakramentem, a Bóg jest jego fundamentem.
Zatem sam widzisz, że ten kurs to szansa odnowienia, a może po
raz pierwszy podjęcia decyzji o tym, na kim budować Wasze małżeństwo. Ale uwaga! Mylisz się, jeśli sądzisz, że ten kurs dostarczy Ci kolejną
dawkę porad na temat udanego małżeństwa. Na kursie „Tobiasz i Sara”
nie spodziewaj się umoralniających wykładów i pouczeń. Nikt nie może
odpowiedzieć do końca na Wasze najintymniejsze pytania. Ale jest
Ktoś, kto Was zna na wskroś, a prowadzący ten kurs pomogą Wam
odczytywać Jego plan i skutecznie stosować go w Waszym związku.
Kurs poprowadzi ks. Adam Bajorski - rektor Wyższego Seminarium
Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny i dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji wraz z ekipą osób świeckich z Kazimierza Biskupiego. W imieniu SNE Diecezji Siedleckiej, jak i osób prowadzących tenże kurs, serdecznie zapraszamy do udziału tych małżonków (bez względu na
długość stażu), którzy pragną doświadczyć „nowej mocy z wysoka”. Konieczne jest uczestnictwo obojga małżonków w całym kursie. Koszt wynosi 240 zł od pary. Kurs rozpocznie się o 8.30 w sobotę (14.01), a zakończy w niedzielę (15.01) ok. 15.00. Niestety, nie zapewniamy noclegu
dla małżeństw spoza Siedlec. Zgłoszenia przyjmuje Maria Chromińska
pod numerem kom. 507.071.642. Do zobaczenia na kursie
Ks dr Tomasz Bieliński

REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY
W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 200-lecia Diecezji Siedleckiej, od sierpnia 2016 do kwietnia 2017 r. przeprowadzony jest cykl rekolekcji kapłańskich pod kierunkiem Ojców Salwatorianów, które mają
charakter przygotowujący do planowanych misji parafialnych. W rekolekcjach uczestniczą wszyscy księża pracujący w duszpasterstwie parafialnym oraz pełniący zadania poza parafialne.

STRONA 6

Już wkrótce Europejskie Spotkanie Młodych
w Rydze. Będzie ono trwało od środy 28 grudnia
2016 (przyjazd między godz. 8.00 a 12.00) do
niedzieli 1 stycznia 2017 r. (odjazd po godz.
16.00). Organizowane jest ono przede wszystkim z myślą o młodych ludziach w wieku od 17
do 35 lat.
Uczestnicy spotkania będą przyjęci albo
przez mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości, albo w miejscach wspólnego zakwaterowania (np. salach parafialnych, szkolnych lub
w salach gimnastycznych). Zabierają ze sobą
materace turystyczne i śpiwory, w celu obniżenia kosztów. Osoby niepełnosprawne, które
zgłosiły potrzebę zakwaterowania przystosowanego do ich potrzeb, wcześniej szczegółowo uzgodniły warunki zakwaterowania z ekipą przyjmującą zgłoszenia.
Europejskie spotkania młodych, organizowane przez Wspólnotę z Taizé, odbywają się od
1978 na przełomie starego i nowego roku, każdorazowo w innym mieście naszego kontynentu.
Po raz pierwszy młodych chrześcijan europejskich gościł w 1978 Paryż, który w sumie był 5krotnie gospodarzem takich spotkań. 4 razy odbyły się one w Rzymie, trzykrotnie w Barcelonie
i po dwa razy w 6 innych miastach, m.in. we
Wrocławiu (1989 i 1995). Ponadto w Polsce
spotkania te zorganizowano jeszcze w Warszawie (1999) i w Poznaniu (2009). Łącznie młodzi
chrześcijanie z naszego kontynentu spotykali się
dotychczas w 24 miastach. Tym razem gospodarzem „Europejskiej Pielgrzymki Zaufania” jest
Ryga na Łotwie.

W PARAFII I W DIECEZJI
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zostanie odprawiona w II Dzień Świąt Bożego
Narodzenia (26.12) o godz. 13.00. Będzie to
Msza Św. dziękczynna za wspólnie przeżyte lata, połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i udzieleniem uroczystego błogosławieństwa. Zainteresowani Jubilaci zgłaszają się
jeszcze dziś do zakrystii w celu przygotowania
pamiątkowych dyplomów i zarezerwowania
miejsc w ławkach.
PAPIEŻ SYLWESTER kierował Kościołem od
314 r. po wydaniu Edyktu Mediolańskiego. Zwołał pierwszy Sobór Powszechny w Nicei w 325 r.
Dziś śmieje się z tego, że zabawy witające Nowy Rok nazywane są jego imieniem.
ŚW. KATARZYNA. Stary Rok kalendarzowy
zamyka także Św. Katarzyna Laboure, Dziewica
i Zakonnica, która przekazała nam objawienia
dotyczące „Cudownego Medalika”.
TOMASZ BOHATER ANGLII. W piątym dniu
Oktawy Narodzenia Pańskiego (29.12) Kościół
wspomina Św. Tomasza Becketa, Biskupa i Męczennika. Żył w XII wieku, był kanclerzem na
dworze króla Henryka II i prymasem Anglii.
Sprzeciwił się interwencji króla w przepisy prawa
kościelnego, dlatego został skazany na śmierć,
oddając swoje życie za wiarę 29 grudnia 1170 r.
Obok Św. Jerzego jest drugim Patronem Anglii.
ŚW. EUGENIUSZ. Wspomnienie św. Eugeniusza Kościół katolicki obchodzi 30 grudnia (w piątek). Był on biskupem Kartaginy, którą zajęli
Wandalowie. Była to połowa V wieku. Jako wyznawcy arianizmu Wandalowie szykanowali
chrześcijan.
KATECHEZY. Zakończyła się grudniowa seria
Katechez Chrzcielnych. Katechezy te są w naszej Parafii w miesiące parzyste, dlatego najbliższa z nich będzie w pierwszą niedzielę lutego
(5.02.2017)
BAL. Wzorem lat ubiegłych 14 stycznia 2017 roku organizowany będzie w podziemiach naszego
kościoła bal karnawałowy. Od godziny 15.00 do
18.00 będą bawiły się dzieci, a od godziny 20.00
zapraszamy dorosłych. Chętnych do wzięcia
udziału w balu, prosimy o zapisanie się na listę (w
zakrystii). Ułatwi to przygotowanie. 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

W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT. W sobotę
(24.12) w godzinach popołudniowych i wieczornych przeżywaliśmy Wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Pojednani z Bogiem i z ludźmi, zasiadaliśmy do Wieczerzy Wigilijnej, aby
podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.
W naszym sanktuarium o godz. 23.30 będzie wigilijne czuwanie, a o godz. 24.00 w nocy z soboty na niedzielę Msza Św. zwana Pasterką.
W uroczystość Narodzenia Pańskiego nie
będzie Mszy Św. o godz. 7.00 i 16.30. Pozostałe
Msze Św. są jak w każdą niedzielę. Na Mszy
św. o godz. 13.00 w Uroczystość Narodzenia
Pańskiego będzie udzielany Sakrament Chrztu
Św.
JUBILEUSZE. Msza św. w intencji Małżonków
przeżywających różne Jubileusze Małżeńskie

25 grudnia 2016 r.

ŚWIATECZNE ZMARTWIENIE MAMY

W święta przy herbacie rozmawiają koleżanki:
- Zawsze po świętach moja mama ma zmartwienie?
- Czym się martwi?
- Tym, ze choinka się sypie, a księdza jeszcze po kolędzie nie było!
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

SPOSÓB NA GADULSTWO.
Po świętach w pracy rozmawiają dwaj koledzy:
- Pod choinkę kupiłem w tym roku żonie kolczyki
z diamentami i od tego czasu się do mnie nie odzywa.
- Dlaczego, nie podobał się jej twój prezent?
- Bardzo jej się podobał, ale tak się umówiliśmy.
ZAPROSZENIE.
Dwie starsze panie po Pasterce wracają z kościoła:
- Zapraszam cię na coś mocniejszego.
- Na co?
- Na herbatę z dwóch torebek!
KRÓLOWE. Dziewczyny pytają panią Katechetkę:
- Ciekawe jakie dary Pan Jezus by otrzymał, gdyby
do Betlejem przybyli ze Wschodu królowe, a nie królowie?
Zdziwiona pytaniem nauczycielka odpowiada:
- Nie wiem.
Zgłasza się jedna z dziewczyn:
- Ja wiem, bo mam małego braciszka. Przyniosłyby
na pewno zapas pieluch na tydzień i herbatkę na
kolki.
DLACZEGO? Kolega do kolegi:
- Są święta, wszyscy są weseli, a ja nie…
- Stary, nie przejmuj się. Śmiej się, niech reszta świata zastanawia się, dlaczego to robisz. Zobaczysz, jaki
wtedy będziesz miał „ubaw”.
WYDARZENIE.
Siostra katechetka pyta na lekcji religii:
- Co ciekawego wydarzy się wigilijną noc?
Chłopak odpowiada:
- Proszę Siostry, w wigilijną noc będzie ciemno!
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

CO PISZĄ W „ECHU” NR 51
Czy Jezus rzeczywiście urodził się 25 grudnia? Dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy
właśnie tego dnia? Jak ono wyglądało? O tym
w rozmowie „Echa” z autorem bestsellerowej
książki o Bożym Narodzeniu;
Jak wygląda Boże Narodzenie w więzieniu?
Poruszające świadectwo matki syna z zespołem
Downa;
Świąteczny konkurs z licznymi nagrodami!
Comiesięczne materiały formacyjne dla Kół
Żywego Różańca;
Na czym polega leczenie czynnikami wzrostu? - w dziale „Zdrowie”. Zapraszamy do lektury

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
Od 27 grudnia do końca Wizyty Duszpasterskiej,
sprawy wymagające obecności kapłana będą
załatwiane od 7.30 do 8.00.
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...”Nas zaś, o Panie, zachowaj od nagłej i niespodziewanej śmierci na drogach i spraw,
abyśmy zawsze mogli bezpiecznie dotrzeć do
celu naszej podróży. Daj nam roztropność,
która uchroni nas przed niepotrzebną brawurą i lekkomyślnością. Umocnij w nas ducha
życzliwości dla innych uczestników ruchu
i gotowości pomagania sobie„...

APEL KOMENDANTA
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą
w Radomiu kieruje do Nas list otwarty z okazji
Świąt Bożego Narodzenia I Nowego Roku:

Zmienne warunki atmosferyczne, ciemna
odzież pieszych, pośpiech oraz brak koncentracji u kierowców - to bardzo niebezpieczne
połączenie, skutkujące zwiększoną liczbą wypadków, szczególnie w okresie świąteczno –
noworocznym. Starajmy się być roztropnymi,
prawymi, a nade wszystko trzeźwymi uczestnikami ruchu drogowego. Używajmy elementów
odblaskowych również w drodze na Pasterkę,
a swoją uprzejmością i życzliwością zarażajmy
innych - nie tylko od święta.
W Noc Sylwestrową pamiętajmy o roztropnym używaniu fajerwerków, abyśmy w zdrowiu
i pełnym szczęściu wkroczyli w Nowy 2017 rok.
W imieniu własnym, jak i wszystkich policjantów i pracowników Mazowieckiego Garnizonu
Policji apeluję i proszę o poszanowanie życia
swego i innych uczestników ruchu drogowego,
gdyż jest ono największą wartością, jest darem, który każdy z nas otrzymuje tylko raz.
Inspektor Tomasz Michułka

KONKRETNIE: ŚW. JÓZEF
Przyjechałem
z żoną do sanktuarium Św. Józefa, by podziękować za wszystkie łaski, którymi nas Pan obdarzył. Mieszkamy w Parafii Św.
Józefa. Pobraliśmy się w 2004
r. i byliśmy zgodni, że chcielibyGuido Reni „Sen Św. Józefa” śmy mieć większą rodzinę, chcielibyśmy potomstwa. Jednak
przez dwa lata czekaliśmy i niestety nie otrzymaliśmy takiej łaski, dlatego zwróciliśmy się
o pomoc medyczną.
Trwało to około pół roku. Przechodziliśmy
badania, wspomaganie farmakologiczne, jednak cały czas nie było tego pozytywnego rezultatu. Potem skierowano nas do jednostki
specjalistycznej, gdzie znowu przeszliśmy badania. Zastosowano różne metody wsparcia.
Co jakiś czas pojawiał się temat in vitro i im
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dłużej nie było rezultatów, którymi ten ośrodek
mógłby się pochwalić, tym natarczywiej podsuwano nam tę metodę. W momencie, gdy nie
chcieliśmy zgodzić się na takie rozwiązanie,
byliśmy traktowani przynajmniej jako dziwne
osoby, niedzisiejsze, które zwracają się o pomoc i w momencie kiedy jest ona przedstawiana, to ją odrzucamy. Było to bardzo obciążające psychicznie. Ciągłe próby, nadzieje i
rozczarowania. To trwało gdzieś do wiosny
2007 r.
Wówczas spotkaliśmy księdza Jana. Zaczęliśmy rozmawiać o tej naszej sprawie, o naszym pragnieniu, problemie. Wtedy kapłan powiedział:
- Ale nie ma czym się martwić, trzeba się zwrócić do Św. Józefa. Ja będę szedł na pielgrzymkę, wezmę waszą sprawę jako intencję, trzeba
tylko ufać, w sierpniu będzie wszystko jasne.
Wtedy Asia powiedziała do księdza Jana:
- Ale jak to w sierpniu, jak można takie ultimatum dawać św. Józefowi?
A ksiądz Jan na to:
- Tak trzeba konkretnie ze św. Józefem, jak do
faceta, 1 sierpnia ma być i będzie.
My może nie byliśmy do końca przekonani,
ale cały czas podświadomie mieliśmy to w pamięci, ponieważ podczas planowania jakichś
rzeczy na następny rok, wyjazdów cały czas
powtarzał się ten temat.
- Nie możemy wyjechać, ponieważ akurat będzie to termin porodu - albo - nie będzie można
jechać z małym dzieckiem tak daleko.
Pewnego dnia Asia przybiegła do mnie z
testem ciążowym i zapytała:
- Co widzisz?
Ja tak popatrzyłem i powiedziałem:
- Nie wiem, co widzę.
- Widzisz jedną czy dwie kreski?
Nie wiedziałem, co powiedzieć, bo z jednej
strony jeśli powiedziałbym „tak, widzę. Tak,
test pozytywny”, to wtedy rozbudziłbym nadzieję, która po raz kolejny może okazać się
płonna. A jeśli powiedziałbym „nie, nic tutaj nie
widzę”, to z drugiej strony zgasiłbym tę iskierkę
nadziei, która zabłysła. Powiedziałem prawdę,
że coś widzę, ale to tylko tak majaczy. Asia
zrobiła test krwi i okazało się, że jest w ciąży.
Ten dzień to był właśnie 1 sierpnia.
Jeszcze wspomnę tylko, że po rozmowie z
ks. Janem przerwaliśmy tę kurację w instytucie, bo byliśmy zbytnio tym zmęczeni i stwierdziliśmy, że powrócimy jesienią. Ale już nie
trzeba było wracać, ponieważ ciąża przeszła
bezproblemowo i poród też. Chociaż w pewnej
chwili personel medyczny bardzo się zdziwił,
ponieważ przy już poporodowych oględzinach
okazało się, że było wielkie zagrożenie krwotokiem i wtedy zbiegli się lekarze, żeby patrzeć
jak na ewenement, że nie było tego krwotoku.
Więc jeszcze raz byliśmy pod opieką św. Józefa i w kwietniu urodził się nasz syn Rafał.
Chociaż wiele osób mówiło nam, że życie
przewróci nam się do góry nogami, że standard życia się pogorszy, to jest to cudowne
dziecko i każdy dzień jest dla nas szczególny.

STRONA 7
Święty Józefie, dzisiaj w twoim sanktuarium
chcemy ci podziękować za wstawiennictwo, za
to, że wysłuchałeś naszych modlitw, za dar poczęcia i narodzin Rafałka. Chcemy ci również
dziękować za każdy dzień z Rafałem, za każdą
nieprzespaną noc. Prosimy, wspieraj nas w naszym rodzicielstwie, i prosimy, naucz nas kochać miłością Bożą, taką jaką kochała się rodzina z Nazaretu. A jeśli taka wola Boża, to
wyproś nam łaskę rodzeństwa dla Rafałka.
Fragment książki „Cuda Świętego Józefa Świadectwa i akty zawierzenia”. Część II
Opracowanie: Katarzyna Pytlarz

ŻYJEMY JUBILUSZEM
Zbliża się przypadający w 2018 roku Jubileusz 200-lecia naszej Diecezji. W katedrze siedleckiej 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zainaugurowano także obchody Roku Maryjnego w Diecezji Siedleckiej, który będzie duchowym przygotowaniem do Jubileuszu.

Hasło tego roku brzmi: ,,Idźcie i głoście
wraz z Maryją”. Hasło nowego roku duszpasterskiego w Polsce brzmi: „Idźcie i głoście”, ale
my chcemy to czynić razem z Maryją. Pragniemy być głosicielami wiary i zbawienia przyniesionego nam przez Jezusa. Nie tylko wejść
w misję, którą wobec naszego pokolenia wypełniło pokolenie naszych rodziców i dziadków,
umacniając nas w wierze, ale pragniemy byśmy tego dziedzictwa nie zaprzepaścili.
W dniu 8 grudnia w czasie katedralnej Mszy
Św. przedstawiciele Parafialnych Rad Duszpasterskich otrzymali od biskupa siedleckiego tekst
Modlitwy Jubileuszowej. Jest ona odmawiana
we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej.

ZAPROSZENIE OAZY
Młodzież oazowa z Parafii Św.
Józefa w Siedlcach zaplanowała
zrobić konkurencje Polsatowi i
Dwójce i zorganizowała Sylwestra na skalę światową! Dlaczego
na skalę światową? Tematem przewodnim są
stroje świata. Uczestnicy bardzo kreatywnie
podeszli do sprawy i już wiemy, że będziemy
gościć cowboy’a z Dzikiego Zachodu, Kleopatrę z Egiptu, Murzynka z Afryki oraz wielu, wielu
innych! Młodzi ludzi z naszej Parafii ale i całej
Diecezji (bo przyjdzie do nas młodzież z Łukowa, Włodawy, Białej Podlaskiej czy Sobolewa)
rozpoczną swoje świętowanie od Mszy Świętej
o godzinie 18.00, dziękując Panu Bogu za miniony rok i prosząc o Boże prowadzenie w następnym. Po Mszy zabawa do białego rana
w duchu Nowej Kultury w sali gimnastycznej
KLO. Zabawa jest całkowicie bezalkoholowa
i skupiająca ludzi nie tylko z Ruchu ŚwitałoŻycie, ale również innych Wspólnot.
Edyta Krawczyk
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