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MYŚL TYGODNIA 

 
 
     Adwentowa zachęta Jezusa 
brzmi: „Uważajcie i czuwajcie, bo 
nie wiecie, kiedy czas ten nadej-
dzie” (Mk 13,33). 
    Dziś Ewangelia wzywa nas do 
czuwania. Nie jest nam ono obce, 
bo współczesny świat ustawił nas 
w stan ciągłego czuwania: na ko-
lejny SMS, e-mail, promocję czy 
superofertę, której nie możemy 
przegapić... Tę „czujność” warto 
zredukować. W sprawach ducho-
wych często wcale jej nie posiada-
my lub jej poziom jest bardzo nis-
ki. Jezusowe wezwanie do czuwa-
nia jest zaproszeniem do "starania 
o wszystko" zarówno na płaszczy-
źnie materialnej, jak i duchowej. 
     Nie chodzi o to, aby kosztem 
twardego stąpania po ziemi wyro-
bić w sobie wrażliwość duchową. 
Chrześcijaństwo wzywa do właści-
wej harmonii pomiędzy duszą a 
ciałem oraz do pełnego otwarcia 
się na rzeczywistość wieczną 
w naszym tu i teraz. 
 

 

 
     We wtorek wieczorem 
(5.12) rozpoczynamy nasze 
Rekolekcje Adwentowe, 
którym w tym roku będzie 
przewodniczył Ks. Przemy-
sław RADOMYSKI, znany 
siedleckiej młodzieży stu-
denckiej. Od 1 września 
2015 r. jest on duszpaste-
rzem akademickim w Siedl-
cach. W kaplicy przy koś-
ciele Ducha Świętego (ul. 
Brzeska 37) prowadzi kate-
chezy dla studentów I, II 
i  IV roku  uczących  się  na   
UPH i innych wyższych uczelniach naszego miasta. 
Jest on także (wraz z Ks. Tomaszem Małkińskim) prze-
wodnikiem „jedynki”, czyli grupy „Akademickiej” pod-
czas Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
     Ks. Przemek napisał do nas: 
    „Co naprawdę jest ważne?” To temat ad-
wentowych rekolekcji. W czasach, w których 
wszystko przestaje być ważne Bóg wzywa nas 
abyśmy dostrzegali to, co najważniejsze.  
    Prawda ta  niewidoczna dla naszych oczu, 
ukryta jest między człowiekiem a Bogiem, 
którego nie widać. Z Nim można stworzyć 
najgłębszą więź, aby zobaczyć, to co najważ-
niejsze, że cię widzi, słyszy i prowadzi.  
   Zapraszam wszystkich na czas odkrywania 
prawdy  że Bóg jest miłością.   
     Oto przewidywany program Rekolekcji: 

WTOREK (5.12) 
17.30 Różaniec w intencji o owocny przebieg Rekolek-
cji i potrzebne łaski dla Rekolekcjonisty 
18.00 Śpiew hymnu: „O Stworzycielu Duchu przyjdź…”, 
Msza Św. z nauką rekolekcyjną 

ŚRODA (6.12) Pierwszy dzień Rekolekcji 
Wspomnienie Św. Mikołaja, Biskupa z Mirry 

6.30 Msza Św. Roratna z nauką rekolekcyjną 
9.00, 11.00, 16.00 i 18.00 Msze Św. z nauką rekolek-
cyjną 
19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn (w tym także dla 
ojców dzieci pierwszokomunijnych). 

CZWARTEK (7.12) Drugi dzień Rekolekcji 
Wspomnienie Św. Ambrożego, Biskupa i Doktora 

Kościoła, Patrona pszczelarzy 
6.30 Msza Św. Roratna z nauką rekolekcyjną 
9.00, 11.00, 16.00 Msze Św. z nauką rekolekcyjną 
17.15 Adwentowe spotkanie z dziećmi (aula pod koś-
ciołem) 
18.00 Msza Św. Roratna dla dzieci z nauką rekolekcyjną 

19.00 Nauka stanowa dla kobiet (w tym także dla ma-
tek dzieci pierwszokomunijnych) 

PIĄTEK (8.12) Dzień zakończenia Rekolekcji 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

Dzień wdzięczności Rekolekcjoniście i Spowiednikom 
6.30 Msza Św. Roratna z nauką rekolekcyjną 
9.00, 11.00, 16.00 Msze Św. z nauką rekolekcyjną 
18.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną, błogosławieńst-
wo z udzieleniem Odpustu Zupełnego. Dziękczynny 
hymn „Ciebie Boga wysławiamy” 
     Zakończenie Rekolekcji 
 

 

 

  W dniu zakończenia na-
szych Rekolekcji (8.12) Koś-
ciół obchodzi Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. 
Wskazuje ona na tajemnice 
Maryi Pełnej Łaski, wolnej 
od grzechu pierworodnego 
i od  jakiegokolwiek  innego 

grzechu. W Niej Bóg daje nam wzór życia wolnego 
od zła, świętego i niepokalanego przed obliczem Boga. 
Jest to święto patronalne dziewcząt oraz Domowego 
Kościoła i Ruchu Światło-Życie. Młodzież z tego Ru-
chu zachęca nas: 
     Przed Wami KOBIETA IDEALNA! Radosna, piękna, 
oddana, skromna, niemająca kompleksów, troskliwa, 
pomocna, ale też potrafiąca prosić o pomoc, wierna, 
odważna, kochająca, zawsze słuchająca, pokorna, mą-
dra, wielbiąca Boga, zdecydowana, nigdy nie zostawia 
w potrzebie... i jeszcze wiele więcej! 
     KOBIETA IDEALNA TO... MARYJA! Tak, moi dro-
dzy! Tym razem, „nie wierzyć” zwyczajnie się nie da! To 
jednak nie wszystko! Jesteśmy tymi szczęściarzami, 
którzy należą do wspólnoty zawierzonej Kobiecie Ideal-
nej! To właśnie Maryja patronuje Ruchowi Światło-
Życie! Wszyscy Oazowicze powinni zatem pamiętać 
o tym, dziękując Maryi w swoich modlitwach, a szcze-
gólnie 8 grudnia... 
     I wcale nie chodzi tu ani o Międzynarodowy Dzień 
Kupca w tym czasie obchodzony w Polsce, ani o Dzień 
Studenta, wypadający w Bułgarii! Jest to coś znacznie 
lepszego, ponieważ 8 grudnia wspominamy Niepokala-
ne Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Dla każdego 
Oazowicza jest to jeden z najważniejszych dni w roku, 
bo właśnie wtedy mówimy naszej Matce „tak”. 
     Jak co roku 8 grudnia chcemy to zrobić na Mszy Św. 
o godz. 18.00. Jako członkowie Ruchu powiemy „tak”, 
ofiarując swoje życie Maryi. Zapraszamy wszystkich, 
a szczególnie rodziców Oazowiczów do uczestniczenia 
z nami w tym dniu oraz łączenia się we wspólnej modli-
twie.                  Ola Lipińska - Ruch Światło-Życie przy 

Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach 
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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 – 4 grudnia 2017 r. 
Wspomnienie Św. Jana Damasceńskiego, Kapłana i Doktora Kościoła 
oraz Św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy; I Tydzień Adwentu, Rok B, II. 

Czyt.: Iz 2,1-5 (Pokój królestwa Bożego lub Iz 4,2-6 (Radość zbawionych); 
Mt 8,5-11 (Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego). 

6.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 
Roraty 2. + Barbarę (z racji imienin), of. Mama 

 3. + Franciszka Łęczyckiego (w 37 r.) i zm. z obu stron Rodziny, 
of. Syn 

 4. + Ks. Józefa Szajdę (w 9 r.), of. Danuta Przesmycka 
 5. + Barbarę Gil (w 6 r.), of. Rodzina 
 6. + Stanisława Szczepańskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-

grzebu 
17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (klasa VII) – Weronika Czwal  
17.15 Adwentowe spotkanie dla dzieci (w salach pod kościołem) 
17.30 Spotkanie oazowe grupy OND (klasa VI) – Anna Kieliszek  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 
Roraty 

dla 
dzieci 

1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
2. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 
3. + Barbarę (z racji imienin), zm. z Rodzin Wakułów, Michala-
ków oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Mąż z Dziećmi 
4. Dziękczynna w intencji Bożeny, z prośbą o łaskę powrotu do 
zdrowia, of. Siostra z Rodziną 

 5. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencjach Członków  
Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 

Wtorek – 5 grudnia 2017 r. Czyt.: Iz 11,1-10 (Na Chrystusie spocznie 
Duch Pański); Łk 10,21-24 (Jezus rozradował się w Duchu Świętym). 

6.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 
Roraty 2. + Chrystiana Wójcika, of. Anna Kirchner 

 3. + Lucjana, Mariannę i Henryka, of. Stanisława Frelek 
 4. + Dariusza Wojciuka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (chłopcy) - Mateusz Sawicki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 Inauguracja Rekolekcji Adwentowych pod przewodnictwem 
Ks. Przemysława Radomyskiego Duszpasterza Akademickiego 
z Siedlec. Śpiew hymnu: „O Stworzycielu Duchu przyjdź…” 

 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Kazimierę Kupa (w 4 r.) i Władysława, of. Córka 
 3. + Dariusza Wakułę (w 21 r.), Jadwigę i Eugeniusza oraz zm. 

z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 4. + Emilię Wiewiórka, Reginę, Marcina, Andrzeja, Karola Kozieła 

i Gerarda Borkowskiego, of. Rodzina 
Środa – 6 grudnia 2017 r. I dzień Rekolekcji  

Wspomnienie Św. Mikołaja, Biskupa z Mirry. 
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. + Józefa i Eugenię Piechowiczów oraz Jana Daniela, of. Wła-
dysława Daniel 
2. + Zdzisławę Wdowiak (w 3 r.) oraz Mariannę i Józefa Pióro, of. 
Córka z Rodziną 

9.00 1. + Wandę i Polikarpa, zm. z Rodzin Tanajewskich i Kosińskich, 
of. Zofia Kosińska 

 2. + Mariannę Błońską (w 44 r.), of. Dzieci 
11.00 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

 2. + Barbarę Sułek, of. Koleżanki 
16.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
16.00 Spotkanie oazowe OND (klasa VI) – Katarzyna Drosio 
16.00 Spotkanie oazowe OND (kl. II gimnazjum) – Weronika Pernach 
17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (kl. III gim.) – Dominika Rucińska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. + Zm. z Rodziny Duków: Genowefę (w 9 r.), Czesława, Rysza-
rda, Krystynę, Agnieszkę i Józefa oraz zm. z całej Rodziny, of. 
Barbara Duk 

 2. + Barbarę Sułek (z racji imienin), of. Rodzina 
 3. + Hannę (w 17 r.) i Wiesława (z racji imienin), of. Honorata 

Kowalczyk  
 4. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii  

Rekolekcyjna nauka stanowa dla mężczyzn (w tym także dla ojców dzieci 
pierwszokomunijnych) 

19.00 Spotkanie oazowe (grupy po ONŻ I) - Edyta Krawczyk 

Czwartek – 7 grudnia 2017 r. 
II dzień Rekolekcji. Wspomnienie Św. Ambrożego, Biskupa i Doktora 

Kościoła, Patrona pszczelarzy. 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); 
6.30 1. + Marię i Stanisława Wójcików, of. Anna Kirchner 

Roraty 2. + Jadwigę Strzalińską (w r.), of. Rodzina Strzalińskich 
9.00 1. + Eugeniusza (w 18 r.) oraz zm. z Rodzin Pniewskich i Górs-

kich, of. Joanna Górska 
 2. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złotej Róży, z darem go-

rliwej modlitwy i postu o powołania kapłańskie i zakonne, of. 
Wanda Matwiejczuk 

11.00 1. + Zm. Rodziców Aleksandra (w 17 r.) i Czesławę oraz Brata 
Jana Gorzałę, of.  

16.00 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 
17.15 Adwentowe spotkanie dla dzieci (w salach pod kościołem) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
Roraty 

dla 
dzieci 

2. + Leokadię, Jana, Bronisławę i Józefa, of. Teresa Królikowska 
3. + Zm. z Rodzin Radzikowskich, Wojewódzkich, Łagodzin 
i Szczech, of. Rodzina 

Rekolekcyjna nauka stanowa dla kobiet (w tym także dla matek dzieci 
pierwszokomunijnych) 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 8 grudnia 2017 r. Zakończenie Rekolekcji Adwentowych 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
Święto patronalne Dziewcząt oraz Ruchu Światło-Życie i Domowego 

Kościoła. Czyt.: Rdz 3,9-15.20 (Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo 
twoje i potomstwo niewiasty); 

Ef 1,3-6.11-12 (Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata); 
Łk 1,26-38 (Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą). 

6.30 1. + Janinę Skólimowską, of. Mąż i Córki 
Roraty 2. + Konstantego, Sabinę, Michała, Henryka i Jana oraz zm. Ro-

dziców z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 
 3. Dziękczynna w intencji Członków KŻR nr 6, z prośbą o Bożą 

opiekę dla Sióstr oraz o wieczny pokój dla Danuty Krasnodębs-
kiej, of. KŻR nr 6 

9.00 1. + Adama Drygiel (w 2 r.), of. Rodzina 
 2. + Mariannę (w 22 r.), Edwarda i Krzysztofa, of. Barbara Bobryk 

11.00 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 
 2. + Józefa, Kazimierę i Andrzeja, zm. z Rodzin Stańczuków i 

Kozaków, of. Córka Krystyna 
12.00 Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 

16.00 1. + Tadeusza i Edwardę Branowskich, zm. z Rodzin Branows-
kich i Peców, of. Rodzina 

 2. + Mariannę (w dniu imienin), Stanisława, Hannę, Zofię, Hele-
nę, Feliksa, Julię, Józefa, Wiktorię, Stefana, Tadeusza i Francisz-
ka, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Zm. z Rodzin Sztąpków i Plewków, of. Zofia Sztąpka  
 3. + Marię Bareja (w 4 r.) i Hieronima, of. Syn z Rodziną 
 4. Dziękczynna w intencji Członków Ruchu Światło-Życie, z proś-

bą o potrzebne łaski oraz opiekę Maryi Niepokalanej w dalszej 
służbie Bogu i Kościołowi, of. Ruch Światło-Życie 

Dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, zakończenie Rekolekcji 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 9 grudnia 2017 r.  
Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia, Św. Juana Diego 

Cuahtlatoatzina, Patrona meksykańskich Azteków i Indian, któremu 
objawiła się Matka Boża w Guadalupe oraz Św. Leokadii Dziewicy 

i Męczennicy z przełomu III i IV w. 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); 
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6.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

Roraty 2. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 3. + Leszka i Wacława, of. Syn 
 4. + Marię Koziestańską (w 9 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka z Ro-

dziną 
 5. + Zm. Ojca Wiesława Lewicza OMI, of. 
 6. + Wiesławę Okuniewską, of. Córka 
 7. Dziękczynna, z podziękowaniem za łaski otrzymane w ostat-

nim roku, of. Krystyna Charuta 
11.00 Próba Światełka 
10.00 Oazowy Krąg Biblijny (po ONŻ II) - Edyta Krawczyk 

13.00 W intencji Nowożeńców Kamila i Pauli 
16.00 Spotkanie dziecięcej grupy Cristeros 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. + Wiesława Chmielewskiego, of. Żona 
 2. + Jana Trętowskiego i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Żona z Dziećmi 
 3. + Wiesławę Sokołowską (w 5 r.), Jadwigę, Lucjana, Arkadiu-

sza, zm. z Rodzin Stefaniuków, Sokołowskich, Skorupskich 
i Walczaków, of. Rodzina 

 4. Dziękczynna w 10 r. urodzin Mai Zacharczuk, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej 
i dla całej Rodziny, of. Rodzice 

II NIEDZIELA ADWENTU – 10 grudnia 2017 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej. Niedziela 

Pomocy Kościołowi na Wschodzie (dziś przed kościołem zbiórka do 
puszek na pomoc Kościołowi za wschodnią granicą. Rok B, II. Czyt.: Iz 
40,1-5.9-11 (Przygotujcie drogę dla Pana); 2 P 3,8-14 (Oczekujemy nowego 
nieba i nowej ziemi); Mk 1,1-8 (Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu).  

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Jadwigę (w 11 r.) i Mieczysława Burgs, Barbarę Mrawiec 

oraz Rozalię i Bronisława Grudzińskich, of. Wanda Cieloch 
8.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

 2. + Leokadię i Jana Więch oraz zm. z Rodzin Więchów, Franko-
wskich i Grabarskich, of. Beata Zając 

 3. + Władysława i Anielę, of.  
10.00 1. + Janusza Cybulskiego (w 21 r.), Jana i Konstancję, of. Rodzina 

 2. + Marka i Daniela Gawrońskich oraz zm. z Rodziny, of. Leoka-
dia Gawrońska 

 3. + Leokadię (z racji imienin), zm. z Rodzin Królów i Adamowi-
czów, of. Rodzina 

11.30 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Ryszarda Alabę (w 6 r.), of. Żona Teresa Alaba 
 3. Dziękczynna w 14 r. urodzin Mateusza, z prośbą o potrzebne 

łaski oraz opiekę Św. Józefa i swego Patrona, of. Babcia 
12.30 Spotkanie oazowe grupy OND (chłopcy kl. VI i VII) – Bartek Paniak 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Aleksandra (w 21 r.), Irenę, Edwarda i Honoratę, zm. z Ro-

dzin Smolisów i Siedleckich, of. Stanisława Sawicka 
17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Jadwigę (w 3 r.) i wszystkich zm. z obu stron Rodziny, of. El-
żbieta Jerominiak 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 
 

 
     Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach działań chary-
tatywnych podejmuje liczne formy pomocowe mające 
na celu poprawę oraz wyrównywanie szans dzieci z ro-
dzin dysfunkcyjnych. Jedną z form pomocy jest program 
stypendialny Skrzydła. Misją tego programu jest pomoc 
dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich  
poprzez dofinansowanie następujących form wsparcia: zakup przyborów 
szkolnych, zakup odzieży, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, wy-
równywanie szans edukacyjnych, wyjazdy na wycieczki szkolne itp.  
     Projekt ma bardzo wymierne skutki społeczne. Program Skrzydła 
obejmuje dzieci z Diecezji Siedleckiej. W roku 2016 pomocą zostało 
objętych 61 dzieci, w 2015 - 34 dzieci, a w 2014 -12 dzieci. 

     Od września br. uruchomiliśmy nową formułę wsparcia programu sty-
pendialnego - „Zamień kwiaty na stypendium”. Jest to propozycja po-
mocy skierowana do narzeczonych, aby goście weselni zamiast kwia-
tów, które tylko przez krótką chwilę cieszą nasze oczy ofiarowali datki do 
puszek na stypendium. Dzięki zebranym na ten cel środkom, dzieci 
z ubogich rodzin mają szanse na lepszą przyszłość. Wierzę, że po raz 
kolejny możemy liczyć na wsparcie i pomoc w promocji podejmowanych 
przez nas działań.                                          Ks. Marek Bieńkowski  
                                                         Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej 
 

 
     Od stuleci w parafiach w okresie Adwentu był zwyczaj roznoszenia 
opłatków wigilijnych. Dla wiernych przyjście do domu przed Bożym Na-
rodzeniem delegata parafii - wolontariusza jest ważną chwilą, a przyję-
cie poświęconego opłatka staje się znakiem łączności z Rodziną Para-
fialną. Dla naszej parafii opłatki wypiekają Siostry Benedyktynki z ul. 
Rawicza (róg Bema). Przy okazji roznoszenia opłatków wierni zazwyczaj 
składają dobrowolne ofiary, które Ksiądz Proboszcz przeznacza na opła-
cenie podatku i ZUSu za pracowników zatrudnionych przez parafię na 
podstawie umowy o pracę. Każdy z wolontariuszy ma pisemne upoważ-
nienie, potwierdzone pieczęcią parafii i podpisem Ks. Proboszcza lub 
osoby przez niego delegowanej. Słyszymy, że nieraz w blokach poja-
wiają się osoby podszywające się pod parafialnych wolontariuszy. Nie 
dajmy się nabrać. Gdy mamy wątpliwości warto zadzwonić na parafialny 
numer 25 6402828 i poinformować o tym. 
     Zdarza się, że ktoś kupi opłatek w sklepie, niech pamięta, aby go po-
święcić w kościele i nie dzielić się w czasie wigilii niepoświęconym opłat-
kiem. Lepiej będzie, jeśli cierpliwie zaczekamy aż wolontariusz zapuka 
do naszych drzwi z białym chlebem. Uroczyste poświęcenie opłatków 
w naszym kościele będzie dziś na Mszy Św. o godz. 11.30. 
 

 

 
Montechiari po włosku znaczy Jasna Góra 

     Dokładnie 70 lat temu Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokala-
nego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari 
we Włoszech powiedziała: 
* Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obcho-
dzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie 
ześlę wiele łask dla duszy i ciała. 
* Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur 
poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. 
Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy 
ludzie będą się modlić za bliźnich. 
* Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrót-
ce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym 
czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. 
     Zapraszamy w dniu 8 grudnia o godzinie 12.00 do naszego kościoła 
na „Godzinę Łaski” i adorację Najświętszego Sakramentu.  
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W naszej Parafii Msze Św. Roratne są odprawia-
ne w dni powszednie o godzinie 6.30. Na Roraty 
zapraszamy również dzieci dwa razy w tygodniu: 
w poniedziałek i czwartek. O godzinie 17.15 w au-
li pod kościołem będzie adwentowe spotkanie, 
a o godz. 18.00 Msza Św. Roratna w kościele. 
     Zapraszamy! 

NIE WIERZĘ W KRASNALA 

 

 W dziecięcych wspom-
nieniach dzień 6 grud-
nia należy do tych pięk-
niejszych, ze względu 
na tradycję prezentów 
„przynoszonych” przez 
Św. Mikołaja. Handlo-
wa tradycja XX wieku 
niestety zamieniła his-
torię Świętego Biskupa 
na     skandynawskiego  

trolla przybywającego z Laponii i fruwającego na 
saniach. Nie mieszajmy więc znanego historii 
biskupa, z legendarnym krasnalem z bajek. 
     Św. Mikołaj był biskupem Miry (obecnie De-
mre na terenie Turcji). Żył na przełomie III i IV 
wieku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodzi-
ców, bardzo wrażliwym na niedolę bliźnich. Na 
Wschodzie czczono go od VI wieku, na Zacho-
dzie jego kult stał się popularny w XI wieku. 
     Za życia i po śmierci Św. Mikołaj czynił cuda. 
Wspomógł żeglarzy walczących z żywiołem, 
wskrzesił trzech młodzieńców zamordowanych 
w oberży, uratował życie niewinnie oskarżonych 
namiestników cesarza, w czasie nieurodzaju w 
Mirze, cudownie rozmnożył zboże przekazane 
głodującym mieszkańcom, przekazał woreczki 
ze złotem i złote kule ubogim córkom mieszkań-
ca Patary, aby mogły wyjść za mąż, usługiwał 
w czasach zarazy mieszkańcom swoich okolic. 
    Już w XII wieku zostały zapisane cuda Św. 
Mikołaja w księdze „Miracula Sancti Nicolai”. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. Dziś (3.XII) wypada Pierw-
sza Niedziela Miesiąca, a także Pierwsza Nie-
dziela Adwentu. Po sumie o godz. 13.00 będzie 
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakrame-
ntu, wymiana Tajemnic Różańcowych i kateche-
za dla Kół Żywego Różańca. Po katechezie bę-
dzie spotkanie z wolontariuszami, którzy dostar-
czą poświęcone opłatki do rodzin katolickich 
mieszkających na terenie naszej Parafii 
KATECHEZY. Od dziś rozpoczynamy kolejną 
serię Katechez Chrzcielnych, które będą głoszo-
ne w niedziele o godzinie 17.30. Ze względu na 
to, że w tym roku Wigilia wypada w niedzielę 
(24.12), III i IV Katecheza zostaną wygłoszone 
17 grudnia. Warto przypomnieć, że Katechezy 
Chrzcielne są głoszone w naszej Parafii w mie-
siące „parzyste”. 
DAMASCEŃSKI. Siedem wieków po narodze-
niu Chrystusa dobroć Boga sławił Św. poeta Jan 

Damasceński, pisząc w VII wieku hymny ku czci 
Matki Bożej i pozostawiając nam pierwszą ency-
klopedię chrześcijaństwa noszącą tytuł „Wykład 
wiary prawdziwej”. Jego liturgiczne wspomnienie 
obchodzimy jutro (4.12). 
ŚWIĘTY I PSZCZOŁY. Na mocnym fundame-
ncie wiary budował swoje życie Św. Ambroży, 
Biskup, jeden z czterech wielkich doktorów Ko-
ścioła Zachodniego. Rodzice jego także wie-
dzieli, na czym budować przyszłość swoich 
dzieci, z których troje Kościół ogłosił Świętymi 
(Ambrożego i jego braci Św. Marcelina i Św. 
Uraniusza). Ambroży cieszył się wielkim autory-
tetem jako biskup Mediolanu, a współcześni na-
zywali go „kolumną Kościoła". Gdy był dziec-
kiem na jego twarzy osiadł na chwilę rój pszczół 
nie czyniąc mu krzywdy, a pszczelarze obrali go 
za swego patrona. Czcimy go w czwartek (7.12). 
GUADALUPE to najbardziej znane Sanktua-
rium Maryjne w Ameryce Środkowej. Tam w 
dniu 9 grudnia 1531 roku objawiła się Matka 
Boża nawróconemu meksykańskiemu Aztekowi 
Juanowi Diego Cuahtlatoatzin. 
LORETO. Stara tradycja opowiada, że 10 grud-
nia 1291 r. mały domek Maryi został przez anio-
łów przeniesiony z Nazaretu do Loreto we Wło-
szech, które stało się najważniejszym miejscem 
kultu maryjnego w tym kraju. Tam też powstała 
słynna Litania Loretańska. 
DO CHORYCH. Naszych chorych odwiedzimy 
tuż przed Świętami, w sobotę 23 grudnia, 
o czym jeszcze przypomnimy. 

WIGILIJNE ŚWIECE 
 Caritas Diecezji Siedleckiej, jak co ro-
ku, włącza się w akcję „Wigilijne Dzie-
ło Pomocy Dzieciom”. Świeca Caritas 
na przestrzeni lat stała się jednym 
z najważniejszych i najbardziej rozpo-
znawalnych symboli Wigilii w Polsce. 
     Przygotowaliśmy cztery rodzaje 
świec. Ofiary złożone z racji ich naby-
cia przeznaczane będą na  zakup  tor-  
nistrów szkolnych podczas akcji „Tornister Pełen 
Uśmiechów”, zorganizowanie kolonii letnich dla 
dzieci w ramach akcji „Wakacyjna Akcja Cari-
tas”, wsparcie działalności świetlic prowadzo-
nych przez Caritas Diecezji Siedleckiej, pomoc 
dzieciom w krajach misyjnych oraz na rozwój 
wolontariatu w Caritas Polska. 

Ks. Marek Bieńkowski Dyrektor Diecezjalnej Caritas 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 48 
Całe ludzkie życie jest jednym wielkim adwentem. 
Jak to rozumieć? Odpowiedź w dziale „Temat 
tygodnia”; 
Dlaczego Maryję nazywamy „Pełną Łaski”? I jak 
rozumieć przypadającą 8 grudnia „godzinę łaski”? 
Więcej w wywiadzie „Echa”; 
O kapłanach z diecezji, którzy złożyli życie 
w obronie Kościoła i ojczyzny - piszemy na str. 14; 
Zachęcamy do lektury nowego cyklu „Z dziejów 
diecezji” prezentującego ciekawostki o ludziach 
i wydarzeniach; 
Choroba Parkinsona - po czym ją rozpoznać 
i sposoby jej leczenia? Więcej w dziele „Zdrowie”;  
Co zrobić, kiedy padniemy ofiarą oszustwa? - 
radzi prawnik;                  Zapraszamy do lektury 

 
TO NIE TA PAMIĘĆ, CO KIEDYŚ 

 

     Na ławce w parku siedzi staruszek i strasznie 
płacze. Podchodzi do niego przechodzień i pyta: 
- Dlaczego Pan płacze? 
- Synu mam 88 lat. Dwa tygodnie temu ożeniłem 
się z piękną młodszą dużo ode mnie kobietą. 
Super gotuje, wieczorami mi czyta książki... 
- To świetnie, więc o co panu chodzi? 
- Nie pamiętam gdzie mieszkam! 
 

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

ARTYSTA CYRKOWY. Do dyrektora cyrku przy-
chodzi artysta z psem na smyczy i niedużym pu-
dełkiem w ręku. Twierdzi, że jest w stanie poka-
zać niesamowity numer, potrzebne jest mu tylko 
pianino. Przechodzą do pomieszczenia z piani-
nem. Gość sadza psa przy instrumencie, a na 
nim stawia jeża, którego przed chwilą wyjął z 
pudełka. Pies zaczyna grać, a jeż pogwizduje do 
rytmu. Dyrektor cyrku jest zachwycony. 
- Zatrudniam pana od razu, ale muszę wiedzieć 
na czym polega trick. 
- Tak naprawdę to pies gra i gwiżdże, jeż tylko 
udaje. 
DOBRE SKUTKI. Kolega opowiada koledze: 
- Moja teściowa złamała ostatnio nogę. Z braku 
miejsc na ortopedii postanowiono, chwilowo, 
umieścić ją na oddziale dla ludzi w śpiączce. Po 
godzinie większość pacjentów pobudziła się ze 
śpiączki i uciekła, nie mogąc dłużej znieść jej 
ciągłego gadania. 
REKLAMACJA. Klient skarży się na infolinii 
operatora komórkowego: 
- Nie docierają do mnie wiadomości! 
- To może spróbuje pan jeszcze raz je z uwagą 
przeczytać? 
IDEAŁ. Rozmowa kolegów: 
- Co się mówi kobiecie, która wszystko tobie wy-
baczy, wszystko ścierpi i kocha bez względu na 
wszystko? 
- Kochana Mamo! 

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, 

p. Agata Zielińska 
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 

 




