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MYŚL TYGODNIA 

 
   Św. Jan Chrzciciel głosił swoim 
rodakom: „Jam głos wołającego 
na pustyni: Prostujcie drogę Pańs-
ką” (J 1, 22). 
    Jan jest posłanym, aby wypełnić 
trudną misję, która wymaga rezyg-
nacji z siebie i trudu. Jezus wszedł 
na teren jego działalności i „zabrał 
mu uczniów”. Jan trudził się, aby 
ich zgromadzić, a Jezus zebrał  
plon na „jego polu”. Jednak Jan 
nie widzi w Nim konkurenta, który 
pozbawia go sławy, popularności, 
osiągnięć. Przeciwnie, sam wska-
zuje uczniom Jezusa. Cieszy się, 
że Jezus będzie wzrastał, a on zej-
dzie na bok, w cień.  
    Jan zna swoją tożsamość, swo-
je miejsce i swoją życiową rolę. 
Dlatego nazwie siebie „głosem”; 
będzie głosił Jezusa, by później 
zamilknąć. 

 

 

 
     Osiem dni od 17 do 24 grudnia trwa okres bezpośre-
dniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 
Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście 
Chrystusa na ziemię. Zwornikiem wszystkich tekstów 
liturgii adwentowej jest czytanie z Księgi Proroka Izaja-
sza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym 
Mesjaszem. 
     Oprócz tego dziś przeżywamy III Niedzielę Adwentu, 
która jest nazywana „Niedzielą Różową” lub z łaciny 
„Niedzielą GAUDETE”. Nazwa ta pochodzi od słów 
starej antyfony (czyli uroczystej pieśni) na wejście: 
„Gaudete in Domino”, co znaczy „Radujcie się w Panu”.  
     Szaty liturgiczne tej niedzieli mogą być (wyjątkowo) 
koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Ad-
wentu, fioletowe. Teksty liturgii tego dnia przepełnione 
są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z 
odkupienia jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz 
Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do 
używania szat liturgicznych koloru różowego. Jest nią 
Niedziela LAETARE, czyli IV Niedziela Wielkiego Pos-
tu. 

 

 
     Powoli dobiega końca tradycyjne roznoszenie opłat-
ków do rodzin naszej Parafii. Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom, którzy podjęli się tego zadania oraz 
wszystkim mieszkańcom naszej Parafii, którzy ich życz-
liwie przyjęli. 
     W niedzielę 24 grudnia, spotkamy się w naszym 
gronie rodzinnym, by razem przeżyć Wigilijny Wieczór, 
poprzedzający noc Bożego Narodzenia. Zasiądziemy 
do stołu i przełamiemy się poświęconym opłatkiem - 
wigilijnym chlebem miłości i pojednania, życząc sobie 
nawzajem i całemu światu Miłości, Pokoju i Pojednania, 
które przyniosło na Ziemię Dzieciątko narodzone w 
dalekim Betlejem. Zakładając świąteczne ubrania, 
zróbmy mocne postanowienie, że będziemy przez ten 
wieczór i całe święta dobrzy dla wszystkich i uśmiech-

nięci. Zapukajmy do drzwi samotnego sąsiada, aby zło-
żyć mu życzenia; może zaprosimy go do wigilijnego 
stołu i wreszcie ten pusty talerz na coś się przyda? 
Przypomnijmy sobie, czy nie jesteśmy skłóceni z kimś, 
komu możemy podać rękę do zgody, nawet jeśli nam 
zawinił. Bądźmy ludźmi dobrej woli, już czas - Bóg się 
rodzi! 
     Nie żałujmy gardeł; zamiast słuchać płyt i oglądać 
program telewizyjny, urządźmy rodzinne kolędowanie. 
Przed Pasterką warto znaleźć czas na wspomnienie 
tych, którzy już odeszli, a po Wigilii lub w świąteczne 
dni na ich grób zanieść świecę, która stała na stole 
wigilijnym, jako znak więzi rodzinnej z nimi. 
     Pamiętajmy, że w niedzielę wigilijną (24.XII) Msze 
Św. w naszym kościele będą o godzinie: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30 i 13.00. Nie będzie Mszy Św. o 16.30 
i 18.00. O północy będzie Pasterka, poprzedzona 
modlitewnym czuwaniem (od 23.30). 
 

 
 W sobotę (23.XII) w naszym San-
ktuarium będzie Parafialny Dzień 
Chorego. O godzinie 8.30 oddele-
gowani przez Ks. Proboszcza kap-
łani odwiedzą chorych, zanosząc 
im Komunię Św. oraz stwarzając 
możliwość skorzystania z Sakra-
mentu Pokuty i Namaszczenia.  
     Człowiek, który z wiarą przyjmuje Namaszczenie za-
wsze zostaje podźwignięty Bożą mocą. Ona wzmacnia 
wiarę i ufność chorego w Miłosierdzie Boże, wlewa w 
jego serce pokój i odwagę, dodaje sił do walki ze słabo-
ścią ducha i pokusami szatana. Jeśli taka jest wola Bo-
ża, jeśli jest to prawdziwie pożyteczne dla chorego, mo-
że w tym sakramencie doprowadzić go do pełnego 
zdrowia. Jeśli zaś trzeba odejść z tego świata namasz-
czenie pomaga choremu przejść bezpiecznie ciemną 
i wąską dolinę śmierci, sprawiając że staje się ona dro-
gą do domu Ojca. Jakikolwiek będzie kres choroby, czy 
człowiek wyzdrowieje czy umrze, to przecież zawsze 
potrzebuje on nawrócenia i Bożego przebaczenia. I to 
właśnie jest prawdziwym uzdrowieniem. 
 

KRÓTKI ADWENT 

 
     Już za tydzień kończy się krótki Adwent. IV niedziela 
tego okresu wypada w tym roku 24 grudnia, a więc 
w Wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Dzień 
ten kończy bezpośrednie przygotowanie do Uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego, trwające od 17 do 24 grud-
nia. Jest też wspomnieniem Świętych Adama i Ewy, 
Pierwszych Rodziców Rodzaju Ludzkiego.   
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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 – 18 grudnia 2017 r. Dni bezpośredniego 
przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego (2). III Tydzień 

Adwentu, Rok B, II. Czyt.: Jr 23,5-8 (Mesjasz będzie potomkiem Dawida); 
Mt 1,18-24 (Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida). 
6.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

Roraty 2. + Janinę (w 11 r.), zm. Rodziców Bolesławę i Mateusza oraz 
Siostry i Braci, Wawrzyńca i Franciszkę, of. Rodzina 

 3. + Leszka Daniluka, of. Mama 
 4. + Bolesława Piekarta (w 9 r.) i Mariannę (w 3 r.), zm. z Rodzin 

Piekartów i Wakułów, of. Córki 
 5. + Eugeniusza Bernaciaka (w 30 r.), Zofię (w 29 r.) i Mirosławę 

(w 5 r.), of. Rodzina 
 6. Dziękczynna w 39 r. urodzin Tomasza, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Żona Mag-
dalena 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)  
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 

 2. + Hieronima Biadunia (w 17 r.), of. Ewa Wakuła 
 3. Dziękczynna w 16 r. urodzin Jakuba, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Tato 
 4. Dziękczynna w intencji Marcina i Tomasza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
i dla ich Rodziców, of. Rodzice 

Wtorek – 19 grudnia 2017 r. 
Wspomnienie Św. Dariusza Męczennika (z IV w.). Dni bezpośredniego 

przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego 
Czyt.: Sdz 13,2-7.24-25a (Anioł zapowiada narodzenie Samsona); 

Łk 1,5-25 (Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela). 
6.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

Roraty 2. + Gabrielę Grzebisz (w 18 r.) i zm. Rodziców, of. Rodzina 
 3. + Dariusza (z racji imienin) i Janinę, of. Rodzice 
 4. + Alicję Romaniuk (w 10 miesiąc) i zm. z Rodziny Romaniu-

ków, of. Rodzina  
 5. Dziękczynna w dniu imienin Dariusza, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Rodzina 

 6. Dziękczynna w intencji Rafała, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i łaskę powrotu do zdrowia, of.  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Dariusza, Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Mirosławę, Wi-

tolda, zm. z Rodzin Krupów, Kowalczyków i Pytlaków, of. Rodzina 
 3. + Andrzeja (w 5 r.) i Wiesława Kłosów, of. Mirosława Kłos 
 4. Dziękczynna w intencji Michała, Marioli i Adasia, z prośbą 

o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa, of. Rodzice 

Środa – 20 grudnia 2017 r. Dni bezpośredniego przygotowania do 
Uroczystości Narodzenia Pańskiego; Czyt.: Iz 7,10-14 (Panna pocznie 

i porodzi Syna); Łk 1,26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna). 
6.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

Roraty 2. + Annę Grabelską (w 11 r.), of. Mąż Józef 
 3. + Leona, Martę, Marka i Józefa, of. Rodzina 
 4. + Władysława Borutę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. Dziękczynna w 14 r. urodzin Jana, z prośbą o dary Ducha Świę-

tego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Ciocia Magdalena 
 6. Dziękczynna w intencji Natalii, z prośbą o potrzebne łaski na 

dalsze lata życia, of.  
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 gimn.) – Dominika Rucińska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)  

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Wacława Stanisławowskiego oraz Kazimierę i Kazimierza 

Troć, of. Rodzina 
 3. + Mariannę i Zygmunta oraz zm. z Rodzin Pilichów i Podnie-

sińskich, of. 

 4. + Eugeniusza Frankowskiego (w 15 r.), of. Rodzina 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

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

Czwartek – 21 grudnia 2017 r. 
Wspomnienie Św. Piotra Kanizjusza, Kapłana i Doktora Kościoła, 

Apostoła Niemiec (w XVI w.), Dni bezpośredniego przygotowania do 
Uroczystości Narodzenia Pańskiego; Czyt.: Pnp 2,8-14 (Nadchodzi 
umiłowany); Łk 1,39-45 (Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza).  

6.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 
Roraty 2. + Dariusza Wojciuka, of. Zofia Brzostek 

 3. + Dariusza Pytlaka, of. Żona 
 4. + Romana Kondraciuka, of. 
 5. + Dariusza Talachę (z racji imienin), of. Żona z Synem 
 6. Dziękczynna w intencji Kazimiery, z prośbą o potrzebne łaski 

i ulgę w cierpieniu, of. Kazimiera Kosiorek 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)  

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Józefa, Henryka, Franciszkę i Piotra oraz zm. z obu stron 

Rodziny Mularzuków, of. Apolonia Gigoła 
 3. + Stanisławę oraz zm. z Rodzin Korowajczuków, Dziołaków, 

Adamiuków i Wareckich, of. Córka z Rodziną 
 4. + Stanisławę (w 3 r.), zm. z Rodziny Dziołaków, of. Córka 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 22 grudnia 2017 r. 
Wspomnienie Św. Franciszki Ksawery Cabrini, emigrantki, misjonarki 
Nowego Jorku i obu Ameryk. Dni bezpośredniego przygotowania do 

Uroczystości Narodzenia Pańskiego; Czyt.: 1 Sm 1,24-28 (Anna dziękuje za 
narodzenie Samuela); Łk 1,46-56 (Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego) 
6.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

Roraty 2. + Zygmunta (w 36 r.) i Aleksandrę Matyków, Mikołaja i Janinę 
Karwowskich oraz Krystynę i zm. ich Rodziców, of. Rodzina 

 3. + Roberta Soszyńskiego (w 7 r.), of. Siostra 
 4. + Aleksandra, Kazimierę, Irenę, Jerzego, Czesława, Rafała 

i Jacka, of. Kazimiera Wielgiemut 
 5. + Czesława Siekluckiego (w 21 r.), of. Córka 
 6. + Janinę, Henryka i Alojzego (w 1 r.) Bryńczaków, Mariannę 

i Jana Sawickich oraz Annę i Marię Grybel, of. Rodzina 
15.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Aleksandra Lipińska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)  

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Elżbietę (w 10 r.), of. Dzieci 
 3. + Cecylię (w 3 r.), Stanisława i Sławomira, of. Wiesław z Rodziną 
 4. + Katarzynę Hermanowicz, of. Mariusz Kirylczuk 
 5. + Antoninę Kozaczyńską (w 22 r.), of. Córka 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 23 grudnia 2017 r.  
Dni bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia 

Pańskiego. Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia 
i Św. Wiktorii Męczennicy z III wieku. Parafialny Dzień Chorego. 

Czyt.: Ml 3,1-4;4,5-6 (Eliasz poprzedzi przyjście Pana); 
Łk 1,57-66 (Narodzenie Jana Chrzciciela). 

6.30 
Zakoń-
czenie 
Rorat 

1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 
2. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
3. + Grażynę Szyszko vel Chorąży oraz zm. Rodziców Jana i Ja-
dwigę Szyszko, of. Syn i Mąż Wojciech 

 4. + Adama Gałeckiego (z racji imienin) i zm. z obu stron Rodzi-
ny, of. Mariola Gałecka 

 5. + Pawła Kalickiego (w 17 r.), of. Żona 
 6. + Wacława Karcza, of. Koledzy i Koleżanki Syna z Firmy Ferenz 
 7. Dziękczynna z racji imienin Wiktorii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzina 
8.30 Wyjście Kapłanów do Chorych 
10.00 Próba Światełka 
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15.00 Zbiórka Ministrancka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)  

18.00 1. + Stanisławę, Kazimierza i Wiesława, of. Rodzina 
 2. + Tadeusza (w 1 r.), Piotra i Jana Artych oraz zm. z Rodziny, 

of. Żona i Mama 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandra, z prośbą o zdrowie, 

potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla niego i dla całej jego 
Rodziny, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Blanki, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Anioła Stróża, of. Babcia 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 24 grudnia 2017 r. 
Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wspomnienie Św. Adama 

i Ewy, Pierwszych Rodziców Rodzaju Ludzkiego.  Zakończenie dni 
bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 
Rok B, II. Czyt.: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 (Królestwo Dawida będzie wiecznie); 
Rz 16,25-27 (Objawiona dawnej tajemnicy); Łk 1,26-38 (Maryja porodzi Syna). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Ewę Ferenc (z racji imienin), Zofię, Jana, Tadeusza i Grze-

gorza Kaczorków, of. Mąż Wojciech 
8.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

 2. + Radosława, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tadeusza, Leoka-
dię, Annę i Sewerynę, zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, of. 
Adam i Maria Brochoccy 

 3. + Janinę, Lucjana Wypych, Bronisławę, Stanisława, Stanisła-
wę, Ryszarda i Jana, zm. z Rodziny Borkowskich, of. 

10.00 1. + Stanisławę, Stanisława, Jana i Kazimierza, of. Rodzina 
 2. + Stanisławę, Stanisława i Jana, of. Bezimienna 
 3. Dziękczynna za otrzymana dary i łaski, z prośbą o dalsze bło-

gosławieństwo Trójcy Świętej i opiekę Matki Bożej, of. 
11.30 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Józefa, zm. z Rodzin Wojtkowiczów i Bieńko, of. Żona Mał-

gorzata z Córkami i Rodziną 
 3. Dziękczynna z racji imienin Ewy, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
23.30 Wigilijne czuwanie modlitewne 

24.00 1. + Mariannę Rozbicką (w 13 r.), of. Teresa Rozbicka 
 2. + Hannę (w 8 r.) i Stefana, zm. z Rodzin Wymiatał i Stańczu-

ków, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w intencjach Wolontariuszy Opłatkowych, z proś-

bą o potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodzin 

NIE BYŁEŚ(AŚ) NA REKOLEKCJACH? 
warto skorzystać, Bóg cierpliwie czeka 

     Minęły tegoroczne Rekolekcje Adwentowe w naszej Parafii, w 
których wzięło udział liczne grono naszych Braci i Sióstr. Czy wszyscy? 
Pewnie nie, chociaż wolne miejsca w kościele na nich czekały. Warto 
uzupełnić ten brak, uczestnicząc w spowiedzi i Rekolekcjach, które 
jeszcze w tym tygodniu będą w siedleckich Parafiach: 
KATEDRA 17.XII: 6.30 8.00 10.00 11.30 13.00 16.00 17.00 (konferen-

cja dla młodzieży) i 18.00; 18.XII 6.00 10.00 12.00 16.00 18.00 (nauka 
stanowa dla kobiet) i 19.00;  19.XII 6.00  8.00 10.00 12.00 16.00 18.00 
(nauka stanowa dla mężczyzn) i 19.00 Rekolekcjonista: ks. prałat Zbigniew 
Sobolewski  
PAR. ŚW. STANISŁAWA 17.XII 7.00 9.00 10.15 11.45 13.00 i 18.00 

18 i 19.XII 6.30 9.00 15.00 16.15 18.00 
PAR. PW. BŁ. MĘCZENNIKÓW 17.XII 8.00 10.00 11.30 13.00 

i 17.00 18 i 19.XII 9.00 17.00 i 19.00. Rekolekcjonista: ks Tomasz Wakuła 
PARAFIA ŚW. TERESY 17.XII 7.00 9.00 10.30 12.00 16.00 i 18.00 

18, 19 i 20.XII 6.30 9.00 17.00 i 19.00 Rekolekcjonista: o. Andrzej Korda. 

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE 17.XII 20.00; 18 i 19.XII 

19.00.      Dziś zakończenie Rekolekcji w Parafiach: 
PARAFIA PW. B. CIAŁA  17.XII 7.00 9.00 11.00 12.30 16.00 18.00 

PARAFIA DUCHA ŚW. 17.XII 7.00 8.45 10.15 12.00 16.00 18.00  

Parafia św. Maksymiliana 17.XII 7.00 9.00 10.30 12.00 18.00  

PRZEWODNIK PO SIEDLCACH 

 

   W tym tygodniu nakładem siedleckie-
go Wydawnictwa „Unitas” ukaże się 
MAŁY PRZEWODNIK Z PLANEM MIA-
STA 2017/2018, noszący tytuł: „Z DRO-
ZDEM I ZBIRKIEM PRZEZ SIEDLCE”. 
Ma 178 stron i format 11x20 cm pasują-
cy do prawie każdej kieszeni i torebki. 
     Przewodnik składa się z dziewięciu 
rozdziałów, zawierających propozycje 
dziewięciu turystycznych tras zwiedza-
nia Siedlec, przy których znajduje się 
ponad 70 zabytków lub ciekawych 
miejsc. Zwiedzanym miejscom towarzy-
szą „fiszki” z okazjonalnymi dowcipami 
lub rysunki Mistrza Humoru Mirosława 
Andrzejewskiego. Okazją do wydania 
publikacji jest 470. rocznica założenia 
Miasta Siedlce i 200. r.  powstania  Die- 

cezji Siedleckiej. Książeczka zawiera także bibliografię i krótką notkę 
o autorach przygotowaną przez p. Zofię Sidorczuk-Andrzejewską. Re-
cenzentem „Przewodnika” jest p. dr Rafał Dmowski z UPH w Siedlcach, 
zaś korektę i konsultacje wzięli na siebie p. Agnieszka Andrzejewska, 
ks. Bernard Błoński, p. Jerzy Jacek Myszkowski i p. Zofia Sidorczuk-An-
drzejewska. 
     Przewodnik może być ciekawym i tanim upominkiem Bożonarodze-
niowym lub Noworocznym. Można go nabyć w siedleckim wydawnictwie 
Unitas lub u ks. Henryka Drozda w zakrystii naszego kościoła.  

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 
     Od 11 grudnia br. do 5 stycznia 
2018 r. Szkoła Podstawowa nr 9 
im. H. Sienkiewicza przy ul. Grani-
cznej 1 organizuje zbiórkę zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, którą koordynują panie 
Anna Olędzka i Joanna Wierzbic-
ka. Bliższe informacje znajdziemy 
pod numerem telefonu 25-794 35 
31. Organizatorzy zbiórki piszą do 
nas: Czy wiesz, że... wyrzucenie do  
zwykłego śmietnika telefonu komórkowego może skazić 1 metr sześ-
cienny gleby i 400 l wody!!! Dzieje się tak, ponieważ baterie telefonów 
zawierają metale ciężkie takie jak ołów. Przekazując zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny przyczyniacie się do ochrony otaczającego nas 
środowiska. 
     Dzięki zorganizowanej w Szkole akcji zbiórki elektroodpadów otrzy-
ma ona Ekwiwalent, dzięki któremu będzie mogła uzyskać pomoce dy-
daktyczne, wyposażenie sal lekcyjnych, sprzęt sportowy oraz wiele in-
nych ciekawych nagród. W zbiórce mogą brać udział wszyscy!!! 
     Głównym celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wiedzy na temat ochrony 
środowiska. Jeżeli przechowujesz w domu, garażu czy na podwórku zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekaż go na rzecz Akcji Szkol-
nej! Jeżeli w Twojej firmie składowany jest niepotrzebny zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zgłoś firmę do odbioru w ramach Akcji 
Szkolnej i pomóż Szkole w zbiórce! Odbierzemy zalegający sprzęt z fir-
my i wystawimy Kartę Przekazania Odpadów! W przypadku wielkoga-
barytowych urządzeń i odbioru z firmy (minimum 300 kg) prosimy 
o kontakt ze szkołą. 
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła Kato-
lickiego i prawem R.P. zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Damian Świerczewski i Agnieszka Piekarz, oboje 
z naszej Parafii (83). Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do zawar-
cia tego Małżeństwa, proszony jest o powiadomienie Ks. Proboszcza 
lub Kapłana dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
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WIZYTA DUSZPASTERZY 

 
     Już za 10 dni (27.XII) rozpocznie się w na-
szej Parafii Wizyta Duszpasterska, tradycyjnie 
nazywana „Kolędą”. To duże wyzwanie dla kap-
łanów, którzy mają pogodzić kolędową wędrów-
kę z pozostałymi obowiązkami. 
     Dla Parafian to wydarzenie też bywa dużym 
„zamieszaniem”. Gdy ksiądz chodzi po kolędzie 
w pogotowiu jest cały blok albo cała ulica. Ko-
biety nieraz zwalniają się z pracy, aby na czas 
przygotować stół przykryty obrusem, kropidło, 
naczynie z wodą święconą, krzyżyk i świece. 
Dzieci szybko uzupełniają zeszyty do religii albo 
gwarem wypełniają klatki schodowe, by co chwi-
lę meldować pod „którym ksiądz jest numerem”. 
W blokach, w wielkich parafiach wizyta trwa kró-
tko, najwyżej kilka minut: krótka modlitwa i wy-
miana kilku zdań. 
     Wizyta Duszpasterska ma charakter domo-
wej liturgii. Rozpoczyna się od obrzędu wspólnej 
modlitwy i błogosławieństwa rodziny, z pokropie-
niem wszystkich obecnych wodą święconą. Po-
winien być czas na rozmowę duszpasterza z go-
spodarzami o rodzinnych radościach i proble-
mach, a dzieci mają okazję zademonstrować 
osiągnięcia szkolne. Świadomość, że na klatce, 
czy ulicy czekają następni Parafianie, paraliżuje 
rozwijanie się tych dialogów. 
     Przy okazji Kolędy toczą się sąsiedzkie dłu-
gie dysputy „ile dać?” i co duszpasterze zapisują 
w swoich kartotekach, przysłaniające inne war-
tości, jakie stwarzają odwiedziny księdza w na-
szym domu. O wiele ważniejsze jest pytanie, 
czy Wizycie Duszpasterskiej towarzyszą napra-
wdę budujące doświadczenia powrotu do prak-
tyki wiary, których owocem jest np. chrzest dzie-
cka, przystąpienie do sakramentu pokuty po dłu-
gim okresie przerwy, zawarcie zawiązku mał-
żeńskiego, albo skierowanie do rodziny konkret-
nej pomocy materialnej. 
     W naszej Parafii Kolęda każdego dnia ma 
dwa etapy, a w niektóre dni nawet trzy. Rano od 
godziny 9.00 do ok. 13.00, a po południu od go-
dziny 15.30 do około 18.00. Podczas najbliższej 
Kolędy młodzi Księża eksperymentują niewielką 
modernizację tych godzin wprowadzając trzeci 
etap od 18.30 do ok. 20.00 tam, gdzie Parafia-
nie później wracają z pracy. W blokach, gdzie są 
klatki z dużą ilością mieszkań będą dwaj księża, 
jeden od dołu, zaś drugi od najwyższego miesz-
kania (pietra). 
     W pierwszym tygodniu Wizyty (od 27 do 31 
grudnia) przewidujemy następujący porządek: 
Środa (27.XII) od godz. 9.00: Wieś Strzała, ulica 
Siedlecka i przyległe oraz Chodów (6 księży).   
Czwartek (28.XII) od godz. 9.00: ulice Małej 
Strzały i Kolonii Strzała tzn. Kolonijna, Stawowa, 
Słoneczna, Łąkowa, Długa i Krótka (4 Księży) 
oraz Purzec (2 Księży); od godz. 15.00 ul. Soko-

łowska blok nr 70 (3 Księży) i blok nr 71 (2 
Księży), 75 (1 Ksiądz) i 77 (1 Ksiądz); Od godz. 
18.30: ul. Nowy Świat blok nr 1 (4 Księży) i blok 
nr 2 (2 Księży). 
Piątek (29.XII) od godz. 9.00 Wieś Żytnia 
(1 Ksiądz), ul. Sokołowska i Dolna - domki jed-
norodzinne (2 Księży), ul. Żytnia i Łąkowa 
(3 Księży); od godz. 15.30 ul. Chrobrego blok nr 
1 (2 Księży) Sokołowska blok nr 2 (4 Księży), 85 
(1 Ksiądz) i 91 (1 Ksiądz); od godz. 18.30 ul. No-
wy Świat blok nr 3 (4 Księży) i nr 4 (3 Księży). 
Sobota (30.XII) od godz. 9.00 ul. Słowackiego 
(1 Ksiądz), Mireckiego (2 Księży), Góreckiego (2 
Księży) i Sokołowska blok nr 93 (1 Ksiądz); od 
15.30 ul. Chrobrego blok nr 2 (3 Księży), nr 4 (3 
Księży) i nr 5 (1 Ksiądz). 
     Ciąg dalszy Wizyty Duszpasterskiej podamy 
w świątecznym Opiekunie. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Dziś (17.XII) o godzinie 17.30 bę-
dą dwie ostatnie grudniowe Katechezy Chrzcielne 
(III i IV). W przyszłą niedzielę (24.12) wypada Wi-
gilia, stąd ta „kumulacja”. 
     Katechezy Chrzcielne w naszej parafii są 
w miesiące „parzyste”, to dlatego następna seria 
tych Katechez rozpocznie się 4 lutego 2018 roku.  
ŚW. JAN Z MATHY to czczony dziś (17.XII) 
Kapłan, założyciel Zakonu Trynitarzy, zajmujące-
go się wykupem niewolników z niewoli islamskiej 
na przełomie XII i XIII wieku. Według źródeł za-
kon wykupił kilkadziesiąt tysięcy niewolników, ra-
tując im życie i dając wolność. 
KANIZJUSZ. W czwartek (21.XII) obchodzimy 
wspomnienie Św. Piotra Kanizjusza. Żył w XVI 
wieku. Był z pochodzenia Holendrem, Kapłanem 
z Zakonu Jezuitów i twórcą katechizmów dla do-
rosłych i dla dzieci. Papież Pius IX ogłosił go 
Doktorem Kościoła i Apostołem Niemiec.  
MISJONARKA EMIGRANTÓW. Pod koniec 
XIX wieku wielkie rzesze emigrantów wyjeżdżały 
„za chlebem” z Europy do Ameryki. W ślad za 
nimi podążali duszpasterze. Z myślą o emigran-
tach Św. Franciszka Ksawera Cabrini założyła 
Zgromadzenie Misjonarek Serca Jezusowego, 
które działało w Nowym Jorku, Chicago i w in-
nych miastach obu Ameryk. Kościół czci Św. 
Franciszkę w najbliższy piątek (22.XII). 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 50 
Adwent to czas na powrót do życia. Jak go 
nie zmarnować? Odpowiedź w tekście na s. 15;  
Znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia? Ratu-
nek w Maryi rozwiązującej węzły! Jedna nowen-
na na jeden supeł! O cudach uproszonych za 
wstawiennictwem Matki Bożej piszemy w artyku-
le „Ucieczko grzesznych…”; 
„Niemożliwe? Idę tam!” - mówi kapucyn pos-
ługujący w Turcji. Co ma do powiedzenia współ-
czesnej młodzieży? Odpowiedź na str. 18; 
W numerze także o uroczystej inauguracji ju- 
bileuszu 200-lecia naszej Diecezji; 
Choroby tarczycy atakują ciało i duszę, a dro-
ga do wyzdrowienia wiedzie przez totalną zmia-
nę stylu życia. Jak to zrobić – radzi dietoterape-
uta.                                Zapraszamy do lektury 

 
WAŻNY ZNAK 

 
. Letnią porą dwaj leciwi dziadkowie wyglądają z są-
siadujących okien: 
- Zobacz, Józiu, jaką ładną nam drogę zrobili przy do-
mu. Nowy równiutki asfalt i chodniki po bokach... 
- Pamiętaj, Stasiu, że dobrze położony asfalt na re-
montowanej drodze oznacza, że niedługo będą  
wymieniać rury kanalizacyjne. 
 

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

ZA DOPŁATĄ. Wszyscy wiedzą, że Szkoci słyną ze 
skąpstwa (choć podobno to nieprawda). William 
z Edynburga mówi do swojej żony Elizabeth: 
- Wyobraź sobie kochanie, że po przeszło dwudziestu 
latach napisał do mnie mój brat z Australii! 
- A co pisze? 
- Nie wiem. Nie przykleił znaczka do koperty, więc lis-
tu nie odebrałem, bo musiałbym do niego dopłacić... 
SŁUSZNY WIEK. Znajoma pyta znajomej:  
- Ile lat ma pani mąż? 
- Pięćdziesiąt, ale od razu wyjaśniam, że jest między 
nami piętnaście lat różnicy wieku. 
- Naprawdę? Jak na sześćdziesięciopięciolatkę to 
trzyma się pani zupełnie nieźle 
NIEWYRAŹNE PISMO. Piotruś zakończył rok szkolny 
z najlepszymi wynikami i jemu przypadł zaszczyt wyg-
łoszenia przemówienia podczas rozdania świadectw. 
- Chciałbym bardzo podziękować mojej kochanej ma-
mie za ten wspaniały wpływ, jaki na mnie miała. Za 
to, że zawsze była przy mnie, cały czas mogłem na 
nią liczyć i że pomagała mi kiedy tylko tej pomocy po-
trzebowałem. Kocham ją nad życie i nie wiem, kim 
bym był gdyby nie ona... 
     Nagle Jasio zatrzymał się i zaczął z trudnością lite-
rować słowa. W końcu przemówił: 
- Przepraszam bardzo za przerwę, ale pismo mojej 
mamy jest bardzo nieczytelne! 
NADZIEJA EMERYTÓW. 
- Jak pójdę na emeryturę, to nic nie będę robił, kom-
pletnie nic. Pierwsze parę miesięcy posiedzę w buja-
nym fotelu... 
- A potem? Przecież „fijoła” dostaniesz, jak nic nie 
będziesz robił! 
- Potem się może trochę rozhuśtam.  
 

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 

 




