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W ŚWIĄTECZNYM 
NUMERZE MIĘDZY INNYMI: 

 1. Podziękowanie za życzenia 
 2. Dzieło i Marsz 
 3. Jubileusz Diecezji 
 4. Świadkowie historii 
 5. Kiedy i gdzie na Kolędę 
 6. „Opłatek” Wspólnot 
 7. Kalendarz nowego tygodnia 
 8. Dziękczynienie Jubilatów 
 9. Rodzinny „Sylwester” 
10. Kierunek: Sycylia  
11. Biskupia wizytacja 
12. W oczekiwaniu na potomstwo 
13. Wspomnienie Archanioła 

i wiele innych... 
 

MYŚL TYGODNIA 

 
J. Waterhouse, Zwiastowanie 1910 r. 

     Archanioł Gabriel zapowiada: 
„Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym (Łk 1,33). 
     Słowa powitania skierowane do 
Maryi przez Anioła powinny się stać 
i naszym udziałem. Jej „tak” jest 
bowiem początkiem zbawienia nas 
samych. To dzięki niemu odwie-
czny, nieskończony Bóg wkracza w 
historię. To już dzisiejszej nocy 
zaśpiewamy staropolską kolędę 
"Bóg się rodzi". Kończy się czas 
Adwentu, czas oczekiwania, i na-
staje wypełnienie wszystkich obie-
tnic zbawienia skierowanych nie 
tylko do Izraela, ale jak już wiemy, 
do całego świata, do każdego czło-
wieka. Radość Maryi może się stać 
naszą radością. Choć jesteśmy 
przygotowani do jej poniesienia w 
różny sposób, choć nie zawsze 
udało nam się zrealizować nasze 
postanowienia adwentowe, to w 
tym momencie tylko jedno się liczy: 
Zbawiciel jest już blisko, stoi u 
naszych drzwi (por. Ap 3, 20). Ot-
wórzmy Mu nasze serca i zaprośmy 
do naszego życia, aby przemieniał 
nas od środka swoją obecnością. 

 

 

 
     „CRISTEROS” to wspólnota zwykłych facetów, żonatych, pracujących, z milionem 
obowiązków na głowie, nie ugrzecznionych. To oni z różańcem w ręku pokazują 
współczesnemu mężczyźnie, często zagubionemu, właściwą drogę, a błądzącemu 
światu powtarzają: „Niech żyje Chrystus Król”. 
     W naszej Parafii dwaj liderzy Cristeros panowie Mateusz i Mariusz założyli, przy 
współpracy rodziców, nową wspólnotę dla najmłodszych „Dziecięce Cristeros”. 
Zapraszają dzieci i ich rodziców w każdą sobotę o godzinie 16.00. 
 

 

Droga Rodzino Parafialna 
przed nami niepowtarzalny dar wigilijnej nocy, który  

zachęca nas abyśmy podali sobie dłonie, otworzyli 
serca wolne od uprzedzeń i złości oraz wypowiedzieli 
dobre słowo, które będzie świadczyło, że Bóg narodził 

się w nas. 
Niech przyjście Jezusa rozświetla nadzieją codzienną 
drogę życia i staje się źródłem niewyczerpanej ufności 

w moc dobra, które zawsze zwycięża.  
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie światła i 
ciepła rodzinnej atmosfery na wzór Świętej Rodziny. 

Wszystkich Was ogarniam wdzięczną i szczerą 
modlitwą 

Wasz Ksiądz Proboszcz 
z całą Załogą Św. Józefa 

 

Boże Narodzenie 2017
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CHRYSTUS NAM SIĘ NARODZIŁ 

 
     Stajemy dziś wobec tajemnicy Bożej miłości 
do człowieka. Objawiła się ona 2017 lat temu 
w Betlejem, w noc Narodzenia naszego Pana. 
Jej pierwszymi świadkami byli pasterze, którzy 
„trzymali straż nocną nad swoją trzodą (Łk 2, 8). 

To im anioł zwiastował radość wielką: „dziś 
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 11). Z pośpie-
chem udali się do Betlejem „i znaleźli Maryję, 
Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie” (Mt 2, 16). 
Stanęli wobec wydarzenia o kosmicznym wy-
miarze. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne” (J 3, 16). Otworzyli na Nie swoje serca, 
przyjęli Je w duchu wiary, wrócili do swoich za-
jęć, „wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, 

co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” 
(Łk 2, 20). Zróbmy to samo i my pamiętając, że 
jutro (25.XII) Msze Św. będą według porządku 
niedzielnego, ale nie będzie Mszy Św. o godz. 

7.00 (ze względu na Pasterkę) i o 16.30, byśmy 
popołudnie świąteczne spędzili z rodziną.  Rów-
nież jutro rozpoczynamy w Kościele Oktawę Na-
rodzenia Pańskiego, która kończy się 1 stycznia 

 
DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 
    W tym roku nadesłali je do nas (do 20.XII): 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 

Dyrektor Ks. Andrzej Sochal i Zespół Katolic-
kiego Radia Podlasie 

Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski 
i Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka 

Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan 

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice Ewa 
Nuszczyk 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Ig-
nacego Kraszewskiego w Wisznicach Andrzej 
Nuszczyk 

Rektor Collegium Mazovia dr Bożena Piecho-
wicz i Kanclerz mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski 

Wójt Gminy Siedlce dr inż. Henryk Brodowski 

Zespół Redakcyjny i pracownicy „Echa Kato-
lickiego” 

Ks. Jacek Wł. Świątek Dyrektor I Katolickie-
go Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny 

Poseł na Sejm R.P., Minister Energii Krzysz-
tof Tchórzewski i Radny Sejmiku Mazowieckie-
go Karol Tchórzewski 

Rektor i Wspólnota Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej 

Komendant Miejski Państwowej Straży Po-
żarnej w Siedlcach  st. bryg. Andrzej Celiński 

Zgromadzenie „Jedność” pw. Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus z ul. Cmentarnej i 11 listopada 

Radny Miasta Siedlce Stefan Somla 

Małgorzata Szostek, Dyrektor Szkoły Pods-
tawowej nr 11 im. Jana Pawła II 

Rzecznik Prasowy UPH w Siedlcach prof. 
Adam Bobryk 

P. Danuta Giewartowska 

 
Czcigodni Kapłani, 
Załogo Św. Józefa 

„Upływa szybko życie, 
jak potok płynie czas. 

Za rok, za dzień, za chwilę 
Razem nie będzie nas.” 

     Trzeba więc wykorzystać każdą chwilę, którą 
daje nam Pan. Przed nami piękne i z radością 
oczekiwane święta Narodzenia Pańskiego. Lud 
swój nawiedzi Wszechmocny  Bóg - Nasz Zba-
wiciel. Przyjdzie jako maleńkie, bezbronne Dzie-
cię i zamieszka pośród nas. Czyż może być wię-
ksza radość i szczęście witać „Pana nad pany”  
w naszych domach i zagrodach? 
     Dzieląc się tą radością, w imieniu Rodziców,  
modlących się w Różach  Różańcowych za swo-
je Dzieci, życzymy Wam, Umiłowani Księża, 
abyście krocząc drogą wskazaną przez Chrystu-
sa, doprowadzili do bram nieba nas i wszystkie 
nasze Dzieci. 
     Niech Wam w tej wędrówce  błogosławi cała 
Trójca Święta, darzy zdrowiem i szczególnymi ła-
skami. Najświętsza Jezusowa Matka – Maryja po-
chylona nad Dziecięciem złożonym w betlejem-
skim żłóbku okrywa płaszczem swej opieki, a zbli-
żające się Święta Bożego Narodzenia niech będą 
czasem błogosławionym, przenikniętym miłością, 
radością i pokojem.                   Barbara Popek 

Zgromadzenie Sióstr Służek Maryi Niepoka-
lanej z Mariówki 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy 
i Uczniowie Zespołu Oświatowo-Wychowawcze-
go w Strzale 

Rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misy-
jnego Redemptoris Mater w Warszawie ks. dr 
Alojzij Oberstar 

Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z Przedszkola 
Niepublicznego „Mały Europejczyk” 

Sołtys wsi Strzała Elżbieta Wojtyra i Rada 
Sołecka 

Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie 
. 

 

„OPŁATEK” WSPÓLNOT 

 
     Ksiądz Proboszcz i Rada Różańcowa zapra-
szają na spotkanie opłatkowe wszystkie grupy i 
wspólnoty działające przy naszej Parafii. 
Odbędzie się ono w pierwszą niedziele Nowego 
Roku – 7 stycznia po sumie i krótkiej adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
     Wspólny opłatek wszystkich grup będzie jas-
nym znakiem stwierdzającym, że jesteśmy jako 
parafia wspólnotą wspólnot. 
     Wybierając się na opłatkowe spotkanie za-
bierzmy ze sobą coś smacznego. 

 

JUBILEUSZ DIECEZJI 

 
   W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
(8.XII) Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Gurda 
otworzył Rok Jubileuszowy 200-lecia Diecezji 
Siedleckiej. Będzie on trwał do 8 grudnia 2018 
roku. Mieliśmy już okazję pisać w Opiekunie 
o wydarzeniach „jubileuszowych” zaplanowa-
nych na rok 2018. Obchody Roku 200-lecia po-
wstania Kościoła Siedleckiego, dawniej nazywa-
nego także „Podlaskim” są wielkim logistycznym 
przedsięwzięciem, wymagającym mądrego za-
planowania przebiegu wydarzeń. W drugi dzień 
świąt, a więc w Święto Św. Szczepana, pierw-
szego Męczennika (26.XII) obchodzić będziemy 
dzień solidarności z obchodami Jubileuszu 200-
lecia Diecezji Siedleckiej. Ofiary składane w tym 
dniu na tacę będą przeznaczone na organizację 
obchodów jubileuszowych. 
 

NOWY ZARZĄD KSM 

 
     13 grudnia br. podczas wyborów ukonstytuo-
wał się nowy Zarząd Diecezjalny Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży obecnej kadencji. 
Miło nam poinformować, że wśród wybranych 
do pełnienia poszczególnych funkcji są przeds-
tawiciele naszej Parafii. Zastępcą Prezesa Za-
rządu został wybrany Jakub Mikiciuk, zaś Sekre-
tarzem Zarządu została Paulina Sawicka.  
     Paulinie i Jakubowi serdecznie gratulujemy, 
życząc owocnej pracy na rzecz Stowarzyszenia. 
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WŚRÓD NOCNEJ CISZY… 

 
     Przy świątecznym stole, w gronie najbliższych 
będą nam towarzyszyły słowa tej kolędy. W nocy 
Maryja z Józefem ruszyli na polecenie Anioła 
w poszukiwaniu miejsca narodzin dla Jezusa. 
W nocy narodził się Bóg. Potem, także w nocy, 
Św. Rodzina uciekała do Egiptu, by ukryć się 
przed Herodem. Ten, w obawie przed utratą wła-
dzy postanowił, by także pod osłoną nocy, zgła-
dzić wszystkich chłopców do lat dwóch, wśród 
których mógłby się znajdować sam Jezus.  
    Kim byli chłopcy? O męczeństwie Św. Mło-
dzianków pisał już w II w. Św. Ireneusz, a w III 
w. Św. Cyprian. W V stuleciu ich kult był już 
bardzo rozpowszechniony. Św. Augustyn pisał 
o nich: „Niemowlęta, które bezbożność Heroda 
oderwała od piersi matek, słusznie zostały naz-
wane „Męczeńskimi Kwiatami”. Są to pierwsze 
pąki Kościoła, rozwinięte wśród niewiary, zaś 
przedwcześnie zważone mroźną zawiścią 
prześladowania". Tradycja chrześcijańska pod-
kreśla, że choć dzieci z Betlejem nie zostały 
ochrzczone, to męczeństwo przyłączyło je do 
Chrystusa, dlatego mówi się, że otrzymały 
chrzest krwi. W historii chrześcijaństwa wielo-
krotnie zdarzało się, że ktoś, kto nie był jesz-
cze ochrzczony - np. katechumeni, przygoto-
wujący się dopiero do przyjęcia sakramentów - 
ponosili śmierć męczeńską. O nich również 
mówi się, że otrzymali chrzest krwi. 
     Dlaczego idziemy? 28 grudnia już 20. raz 
ruszymy w nocnym, cichym marszu, by jako 
wspólnota Kościoła zamanifestować nasze 
przywiązanie do wartości jaką jest Życie ludz-
kie. Będziemy się modlić za tych, którzy tworzą 
prawo, za lekarzy, pielęgniarki i położne, którzy 
są obecni podczas narodzin człowieka. W spo-
sób szczególny będziemy chcieli wynagradzać 
za wszelkie grzechy przeciwko Życiu. Za grzech 
aborcji, antykoncepcji, braku troski o życie najs-
łabszych i bezbronnych, brak wsparcia dla ro-
dziców, którzy stoją przed dramatycznym wy-
borem: przyjąć życie czy je zgładzić. Wiele te-
go. O wielu zaniedbaniach wie tylko dobry Bóg.  
     Dlaczego różaniec? Sto lat temu w Fatimie 
Maryja wezwała Łucję, Hiacyntę i Franciszka 
do nawrócenia i zadośćuczynienia za grzechy. 
My także jesteśmy do tego wezwani. Grzechy 
przeciwko życiu to znak szerzenia się cywiliza-
cji śmierci, o której niejednokrotnie mówił Jan 
Paweł II. Jedni dopuszczają się ich nieświado-
mie. Wobec nich jesteśmy zobowiązani do da-
wania świadectwa. Są też i tacy, którzy świa-
domie opowiedzieli się przeciwko życiu i za 
tych szczególnie mamy się modlić. Marsz dla 
Życia organizowany w Święto Młodzianków 
jest ku temu szczególną okazją. Co roku towa-
rzyszy mu szczególna modlitwa ekspiacyjna 
przed Najświętszym Sakramentem. Ekspiacja 
(łac. „odpokutowanie za winę, oczyszczenie”) 

ludzkie działanie o charakterze religijnym (po-
kuta), mające na celu przywrócenie jedności 
z Bogiem naruszonej grzechem samego poku-
tującego lub innego człowieka czy społecznoś-
ci. 28 grudnia we wspólnocie Kościoła przepra-
szamy dobrego Boga za wszelkie zło jakie zos-
tało wymierzone przeciwko Życiu. 
     Zaproszenie. Już dziś zapraszamy serde-
cznie na ten szczególny marsz. W tym roku bę-
dzie nam towarzyszyć hasło: „Otoczmy Różań-
cem Życie”. Pragniemy odpowiedzieć na proś-
bę Matki Bożej w setną rocznicę Jej objawień 
w Fatimie. Chcemy modlić się na różańcu, aby 
zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Marsz rozpocznie się w kościele Bożego Ciała 
Mszą Św. w intencji ochrony życia ludzkiego 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Saw-
czuka o godz. 18.00. Następnie przejdziemy 
z modlitwą różańcową do siedleckiej katedry, 
gdzie będzie miała miejsce modlitwa wynagra-
dzająca za grzechy przeciwko życiu ludzkiemu.     
     Prosimy o zabranie ze sobą białych lam-
pionów. Światło niech będzie znakiem ostate-
cznego zwycięstwa życia nad śmiercią. Na za-
kończenie spotkania odbędzie się obrzęd bło-
gosławieństwa dzieci i kobiet oczekujących po-
tomstwa.    Diakonia Życia Ruchu Światło - Życie 

 
     Z Bożą pomocą już w najbliższą środę roz-
poczniemy w naszej Parafii Wizytę Duszpaste-
rską. Dla wielu kapłanów będzie to trudny czas 
pogodzenia Kolędy z obowiązkami duszpaster-
skimi i katechetycznymi oraz z naciskiem, jaki 
będzie wywierać fakt, że w tym roku bardzo 
wcześnie w naszym województwie rozpoczy-
nają się ferie zimowe (14.01). 
     Rodziny naszej Parafii będzie odwiedzało 
10 kapłanów, którzy na stałe celebrują w na-
szym kościele Msze Św. i pełnią inne posługi 
duszpasterskie. Wśród nich na pierwszym 
miejscu są Ks. Proboszcz Sławomir oraz trzej 
Księża Wikariusze: Ks. Krzysztof, Ks. Piotr i 
Ks. Mateusz. Razem z nimi będą chodzić po 
kolędzie rezydenci naszej Parafii: Ks. Robert 
i Ks. Kamil oraz w „awaryjnych” sytuacjach Ks. 
Senior Henryk. 
     Cieszymy się że wspomagać nas będą tak-
że dojeżdżający do nas członkowie „Załogi Św. 
Józefa: Ks. Bernard Błoński Dyrektor Archi-
wum Diecezjalnego, Ks. Piotr Radzikowski wy-
kładowca muzyki kościelnej w Wyższym Semi-
narium Duchownym oraz Ks. Krzysztof Piórko-
wski wykładowca psychologii. 
     Z góry serdecznie dziękujemy za wszelka 
pomoc w przebiegu Wizyty Duszpasterskiej. 
Prosimy, aby jej nie utrudniać przez niespo-
dziewane posiłki, które mogę być po zakończe-
niu Kolędy, zawsze w uzgodnieniu z Ks. Pro-
boszczem.  

 
DATA 2014 GODZ. ULICA 

27.12 
środa  

9.00 

Strzała, ul. Siedlecka 
i przyległe, Chodów 

razem (8 Ks.) 
ul. Graniczna (1 Ks.) 

28.12 
czwartek 

9.00 

ulice Małej Strzały i Kolo-
nii Strzała tzn. Kolonijna, 
Stawowa, Słoneczna, Łą-
kowa, Długa i Krótka 
(4 Ks.), Purzec (2 Ks.), 
ul. Batorego 5 (1 Ks.) 

15.30 
ul. Sokołowska blok nr 70 
(4 Ks.), nr 71 (2 Ks.), 75 (2 
Ks.) i 77 (1 Ks.) 

18.30 
ul. Nowy Świat blok nr 1 
(4 Ks.) i blok nr 2 (2 Ks.) 

29.12 
piątek 

9.00 

Wieś Żytnia (1 Ks.), 
ul. Sokołowska i Dolna - 
domki (2 Ks.), 
Żytnia i Łąkowa (3 Ks.), 
ul. Batorego 7 (1 Ks.) 

15.30 

ul. Chrobrego blok nr 1 (2 
Ks.) i 11 (4 Ks.), Soko-
łowska bloki nr 85 (1 Ks.) i 
91 (1 Ks.) oraz Graniczna 
nr 25 (1 Ks) 

18.30 
ul. Nowy Świat blok nr 3 

(4 Ks.) i nr 4 (3 Ks.) 

30.12 
sobota 

9.00 

ul. Słowackiego (1 Ks.), 
Mireckiego (2 Ks.), Góre-
ckiego (2 Ks.) i Sokoło-
wska blok nr 83 (1 Ks.) i 
93 (1 Ks) 

15.30 
ul. Chrobrego blok nr 2 (3 
Ks.), nr 4 (3 Ks.) i nr 5 (1 

Ks.) 

02.01 
wtorek 

9.00 

Karowa i Strzalińska oraz 
Mieszka I 19 (1 Ks) bloki 
Karo (1 Ks) i Drosed (1 

Ks.) oraz Mieszka I 26 (2 
Ks.) 

15.30 

Jagiełły 19 (4 Ks.), 
Chrobrego 10 (2 Ks), 
Mieszka I 2 (1 Ks.) 

i 4 (1 Ks). 
18.30 Nowy Świat 5 (6 Ks.) 

03.01 
środa 

15.30 

Mieszka I 6 (2 Ks), Ja-
giełły 17 (4 Ks) 

Sokołowska 79 (2 Ks) 
oraz 81 (1 Ks) 

18.30 Nowy Świat 6 (6 Ks) 

04.01 
czwartek 

15.30 

Jagiełły 23 (4 Ks), 
13 (1 Ks) i 15 (1 Ks), 

ul. Konopnickiej (2 Ks), 
Mieszka I 20 (1 Ks) 

18.30 
Nowy Świat 8 (2 Ks) 

i 14 (4 Ks) 

05.01 
piątek 

15.30 
Chrobrego 6 (2 Ks) i 8 (3 
Ks), Mieszka I 8 (3 Ks) 

18.30 Nowy Świat 7 (6 Ks) 

08.01 
poniedziałek 

15.30 
Chrobrego 12 (2 Ks), 
Mieszka I 10 (3 Ks) 

 14 (1 Ks) 
18.30  blok Żytnia 26 (5 Ks) 

Dalszy ciąg Kolędy podamy za tydzień  
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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 – 25 grudnia 2017 r. 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO. 

Dzień dziękczynienia i modlitwy Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego. Dzień Życia. 

Czytania na Mszy Św. „o świcie”: 
Iz 62, 11-12 (Przyszedł Zbawiciel); Tt 3, 4-7 (Bóg zbawił nas z miłosierdzia); 

Łk 2, 15-20 (Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę). 
Na Mszy Św. w dzień: Iz 52, 7-10 (Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże); 

Hbr 1, 1-6 (Bóg przemówił do nas przez Syna); J 1, 1-18 (Słowo stało się ciałem). 
Początek Oktawy Narodzenia Pańskiego, Rok B, II. 

Uwaga: Dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30 
8.30 1. + Bogumiłę Plichta (w 7 r.), of. Mąż Zenon 

 2. + Eugenię (z racji imienin), Wacława i Roberta, of. Teresa Paz-
dyka 

10.00 1. + Janinę, Henryka, Mariana, Stefana, Irenę i Witolda, of. p. Se-
lwiak 

 2. + Leszka Młodawskiego, zm. Rodziców Józefę i Franciszka 
Owczarek oraz Brata Kazimierza, of. Rodzina 

 3. + Rafała Wolgiemuta oraz zm. Rodziców Stanisława i Bronis-
ławę Dobrowolskich, of. Rodzina 

11.30 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Sylwii Ornowskiej i w 20 r. ślubu 

jej Rodziców Adama i Barbary, z prośbą o Boże błogosławieńst-
wo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Krystyna i Jan Or-
nowscy 

13.00 1. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską, of. Rodzice 
18.00 1. + Irenę Więcek, of.   

Wtorek – 26 grudnia 2017 r. 
Święto Św. Szczepana, pierwszego Męczennika 

Oktawa Narodzenia Pańskiego (2). Dzień solidarności z obchodami 
Jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej. Ofiary składane dziś na tacę 

są przeznaczone na organizację obchodów jubileuszowych. 
Czyt.: Dz 6,8-10;7,54-60 (Ukamienowanie św. Szczepana); 
Mt 10,17-22 (Duch Ojca waszego będzie mówił przez was). 

7.00 1. Dziękczynna w 80 r. urodzin Zbigniewa, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Żona 
z Dziećmi 

8.30 1. + Stanisława Sałatę (w 24 r.), of. Żona 
 2. Dziękczynna z racji imienin Szczepana, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, wstawiennictwo Św. Patrona oraz Św. Józefa 
i Św. Joanny, of. Żona 

10.00 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 
 2. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna 
 3. + Karola Świdra (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi 

11.30 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna z racji 25 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jad-
wiga Machała 

13.00 2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, 
Teresę, Janinę i Władysława, zm. z Rodzin Sysików i Stachowi-
czów, of. Rodzina 

16.30 1. + Jozafata, Kazimierę i Wincentego, o. Zygmunta, Józefa i Ha-
linę, zm. z Rodzin Oklińskich i Wierzejskich, of. Rodzina 

18.00 1. + Zofię (w 19 r.), Eugeniusza, Mariannę, Stanisława, Genowe-
fę, Stefana i Janinę, zm. z Rodzin Replinów, Rozbickich, Sala-
chów, Jerominiaków i Krzyckich, of. Elżbieta Jerominiak 

Środa – 27 grudnia 2017 r. 
Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Początek Kolędy. 

Czyt.: Iz 49,1-6 (Ustanowię Cię światłością dla pogan); 
 1J 1,1-4 (Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli). 

J 20,2-8 (Jan ujrzał i uwierzył). 
6.30 1. + Zenona Wyrozębskiego (w 14 r.) oraz zm. Rodziców obu 

stron Rodziny, of. Alicja Czarnocka 
 2. + Mariannę Wrona, of. Mirosławy i Jadwigi 

 

 3. + Dariusza Wojciuka, of. Rodziny Lewandowskich 
7.00 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

 2. + Zygmunta Wojtczuka (w 41 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 
Córka 

 3. + Grzegorza (w 1 r.), of. Zofia Kosyl 
 4. + Jadwigę Burdalską, of. Sąsiedzi 

Błogosławieństwo wina i dzielenie się nim ku czci Św. Jana Ewangelisty 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Danuta Przesmyc-

ka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Tadeusza Tarkowskiego (w 21 r.), of. Córka z Rodziną 
 3. + Grzegorza Kosyla (w 1 r.), of. Współpracownicy z firmy Re-

gionalne Drogi Podlaskie 
 4. + Władysławę (w 5 r.) i Józefa, zm. z Rodziny Iwaniuków, of. 

Córka Sylwina 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 28 grudnia 2017 r. 
Święto Św. Młodzianków Męczenników. 

Czwarty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego. 
Zakończenie modlitewnych zobowiązań członków Dzieła Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego. Dzień Marszu Życia 
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. + Dariusza Wojciuka, of. Rodzina Krysiaków 

 2. + Mieczysława (w 12 r.), of. Żona z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 

 2. + Jadwigę Kupa (w 5 r.), Bronisława, Mieczysława i Krystynę, 
zm. z Rodziny Kupów, of. Córka 

 3. + Jadwigę Burdalską, of. Sąsiedzi 
 4. Dziękczynna w intencji Prawnuków: Zofię, Jadwigę, Natalię, 

Helenę, Stanisława i Mateusza, z prośbą o dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej, of. Prababcia Elżbieta 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Danuta Przesmyc-
ka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Beatę Kruk (w 2 r.), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 90 r. urodzin Czesława Tokarskiego, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Córki Zofia 
i Barbara 

 4. Dziękczynna w intencji Dzieci Piotra i Agaty, z prośbą o potrze-
bne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich 
Rodzin, of. Mama 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
W Parafii Bożego Ciała początek Marszu Życia 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 29 grudnia 2017 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. + Henryka Pieńkowskiego (w 30 r.), of. Rodzina 
 2. W intencji Dusz w czyśćcu cierpiących, of.  

7.00 1. Gregorianka: + Gabrielę Ilczuk, of. Rodzeństwo 
2. + Mariannę Popławską (w 3 r.), zm. z Rodzin Owczarczyków 
i Popławskich, of. Córki 
3. + Jadwigę Burdalską, of. Sąsiedzi z II klatki 
4. + Emilię Miduch, of. Sąsiedzi 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Danuta Przesmy-
cka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Siewruka, of. Rodzina 
 2. + Mariannę, zm. z Rodzin Stańskich, Skorupków, Kudelskich, 

Sikorskich i Getlerów, of. Córka 
 3. + Józefę i Tadeusza Jezierskich oraz zm. z obu stron Rodziny, 

of. Syn z Żoną  
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 4. + Alfonsa Pogonowskiego (w 8 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Celina Pogonowska 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 30 grudnia 2017 r. 
Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia i Św. Eugeniusza, Mę-

czennika; Szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego, 
Czyt.: 1 J 2,12-17 (Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki); 

Łk 2,36-40 (Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza). 
6.30 

 
 1. + Mariana Osipiaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

2. + Jadwigę Burdalską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
3. + Marię Pogonowską (w 8 r.), of. Córka 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Gabrielę Ilczuk, of. 
Rodzeństwo 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Siewru-
ka, of. Rodzina 

 3. + Mariana, Stanisława i Barbarę, zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Rodzina 

 4. + Wiesława Różnowicza (w 1 r.), of. Rodzina   
 5. Dziękczynna w 4 r. urodzin Aleksandra Litwiniaka, z prośbą 

o opiekę Anioła Stróża i potrzebne łaski dla jego Rodziców, of. 
Babcia 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

16.00 1. W intencji Nowożeńców Agnieszki i Damiana 
18.00 1. + Eugeniusza Adamiaka oraz zm. z Rodzin Sysików i Adamia-

ków, of. Żona 
 2. + Teodozję, Władysława i Krzysztofa Kuszyków, of. Rodzina z 

Jedlanki Nowej 
 3. Dziękczynna w 45 r. ślubu Barbary i Mieczysława Karcz, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa, of. Dzieci i Wnuki 

NIEDZIELA – 31 grudnia 2017 r. 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

Święto patronalne Rodzin Domowego Kościoła. 

Siódmy dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego. Wspomnienie Św. Sylwe-
stra I, Papieża oraz Św. Katarzyny Laboure, Dziewicy i Zakonnicy, która 

przekazała nam objawienia dotyczące „Cudownego Medalika”. 
Rok B, II. Czyt.: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3 (Obietnica potomstwa); 

Hbr 11, 8. 11-12. 17-19 (Wiara Abrahama, Sary i Izaaka); 
Łk 2,22-40 (Dziecię rosło, napełniając się mądrością). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Mariannę Piekart (w 3 r.) i Bolesława (w 9 r.), zm. z Rodzin 

Wakułów i Piekartów, of. Córki 
8.30 1. + Genowefę Łęczycką (w 17 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Syn 
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Dawida, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, 
of. Rodzice 

10.00 1. + Sylwestra Jastrzębskiego (z racji imienin) i zm. z Rodziny 
Jastrzębskich, of. Żona Honorata 

 2. + Eugeniusza (z racji imienin), Czesława i Władysławę, of. Ire-
na Przytuła 

 3. + Kazimierza Jurzyka (w 20 r.), zm. Rodziców i zm. z obu 
stron Rodziny, of. Rodzina 

11.30 1. + Janinę Szczuniewską (w 2 r.) i Sylwestra, zm. z Rodziny 
Szczuniewskich, of. Siostra z Otwocka 

 2. Dziękczynna w 19 r. urodzin Agaty, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata ży-
cia, of. Rodzice 

13.00 1. Dziękczynna Małżonków obchodzących Jubileusze Mał-
żeńskie, z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata życia 

16.30 1. + Weronikę i Wacława Turyków, Halinę, Barbarę, Janusza, 
Czesława i Zenona Jacewiczów oraz Barbarę Tortorello, of. Ro-
dzina 

18.00 1. + Szczepana i Adelę Soszyńskich oraz Pawła i Józefę Paczós-
kich, of. Grzegorz Paczóski 

Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne z racji zakończenia Roku 
Kalendarzowego 2016 

 

 
     Od wielu lat jest w naszej Parafii zwyczaj, że w Święto Świętej Rodzi-
ny Jezusa, Maryi i Józefa (w tym roku wypada ono w „sylwestrową” nie-
dzielę 31 grudnia), na Mszy Św. o godzinie 13.00 gromadzą się Małżon-
kowie, którzy w roku bieżącym doczekali Jubileuszu Małżeńskiego, czyli 
„okrągłej” rocznicy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Będzie to dosko-
nała okazja, aby podziękować Bogu za minione lata wspólnego rodzin-
nego życia, a jednocześnie prosić o potrzebne łaski na dalsze dni. 
     Warto przypomnieć, że Małżonkowie, którzy przybędą na to jubileu-
szowe spotkanie, przed laty udzielili sobie nawzajem ślubu, składając 
w obliczu Boga i jego Matki Maryi przysięgę małżeńską. Kapłan i „druż-
bowie” byli tylko świadkami tego wydarzenia. Skoro trwają razem we 
wspólnocie małżeńskiej, oznacza to, że dotrzymali danego sobie słowa. 
Czy byli idealnymi ludźmi i małżonkami? Pewnie takich nie ma, ale to 
oni właśnie potrafili stanąć ponad konfliktami i swoimi ludzkimi słaboś-
ciami, trwając w miłości i jedności małżeńskiej. Ich miłość przez lata ule-
gła transformacji i wzajemnemu dostosowaniu, a wzmocniona przez 
cierpliwość będzie trwać „do grobowej deski” (jak się to zwykło mówić) 
czyli do końca ziemskiego czasu, który według Romana Brandstaettera 
jest niczym innym jak „odległością człowieka od Pana Boga”.  
      Nie można też zapomnieć, że Niedziela Świętej Rodziny jest także 
świętem patronalnym Rodzin Domowego Kościoła, które także na to 
spotkanie serdecznie zapraszamy. 
     Mamy prośbę do Jubilatów lub ich bliskich, aby jak najszybciej w zak-
rystii lub w kancelarii parafialnej zgłosili chęć udziału w jubileuszowej 
Mszy Św. w celu zarezerwowania dla nich honorowych miejsc w ław-
kach i przygotowania pamiątkowych dyplomów.   
 

RODZINNY „SYLWESTER” W SIEDLANOWIE 

 
     Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, Ks. kan. Jacek Sereda zaprasza 
do udziału w Rodzinnym Sylwestrze w Siedlanowie: „jeśli szukacie miej-
sca, aby pomodlić się na zakończenie Starego Roku i gdzie powitać 
Nowy Rok, to zapraszam do Siedlanowa. Zabawę planujemy do „białe-
go rana”. Serdecznie zapraszamy na modlitwę i zabawę sylwestrową 
tych, którzy brali udział w rekolekcjach – narzeczonych, małżonków, do-
rosłych, młodzież. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób związa-
nych z domem, czyli diakonii oraz uczestników kół Żywego Różańca i lu-
dzi dobrej woli. W tym roku po raz pierwszy zabawa odbędzie się na du-
żej, nowej sali. Zgłoszenia pod numerem telefonu 83-3525114 lub 696 
502 852 od poniedziałku do piątku 17.00-18.30. Koszt 50 zł. od osoby.  
Dom przygotowuje posiłki, ale wzorem lat ubiegłych można ubogacić ku-
chnię o przywiezione bigos, sałatki i ciasto. Bal jest bezalkoholowy. Ilość 
miejsc ograniczona. Istnieje możliwość noclegu”. W sprawach pilnych 
należy kontaktować się pod nr tel. 501 606 888.      Plan spotkania: 
18.30 Eucharystia i nabożeństwo dziękczynne za miniony rok. 
20.00 - 23.15 - zabawa sylwestrowa. O północy uroczysta Eucharystia i 
zawierzenie Maryi Nowego Roku. 01.00- 3.30 - zabawa sylwestrowa. 
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KIERUNEK: SYCYLIA 

 
     Ks. Robert Mirończuk zaprasza na pielgrzym-
kę samolotowo-autokarową na Sycylię w dniach 
od 11 do 18 lipca 2018 r. Oto jej program: 
1 dzień: 15.40, Warszawa Okęcie wylot na Sy-
cylię. Przylot grupy na lotnisko w Katanii 18:30, 
spotkanie z przewodnikiem, transfer do hotelu.  
2 dzień: Wycieczka na Etnę (dla chętnych wjazd 
kolejką na wulkan do wysokości 2800 m n.p.m.) 
i do Taorminy. Zwiedzanie teatru antycznego 
w Taorminie.  
3 dzień: Wycieczka do Syrakuz i Noto. Sanktua-
rium Matki Boskiej Płaczącej w Syrakuzach, wy-
sepka Ortigia z katedrą i Źródłem Areteuzy. 
Zwiedzanie barokowego miasta Noto.  
4 dzień: Wykwaterowanie. Przejazd przez środ-
kową Sycylię na północne wybrzeże. Po drodze 
zwiedzanie Cefalù (katedra, pralnia średniowie-
czna). Przejazd na nocleg w okolice Palermo. 
5 dzień: Wycieczka Segesta + Erice. Park arche-
ologiczny w Segescie i świątynia, która ma 2500 
lat! Średniowieczne miasto na wzgórzu Erice.  
6 dzień: Monreale: katedra ze światowej sławy 
mozaikami (wpisana na listę dziedzictwa UNE-
SCO!). Palermo: dawna dzielnica arabska, dziś 
największe targowisko z prawdziwą atmosferą 
miasta; katedra, plac Bellini z zabytkami sztuki 
arabo-normanskiej, plac Pretoria ze słynną 
Fontanną Wstydu, plac Quattro Canti, opera Pa-
lermo, Teatro Massimo (z zewnątrz). 
7 dzień: Dzień wolny na plażowanie.  
8 dzień: Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko 
w Katanii, godz. 19.10 wylot do Warszawy. Lą-
dowanie godz. 21.50.  
PRZEWIDYWANA CENA (czekamy na ostateczną 
wycenę hoteli oraz autokaru): ok. 2600 zł plus bilet 
lotniczy 1300 zł (cena biletu na dzień 12.12.2017 r. z 
bagażem podręcznym). Wszystko w cenie: przelot sa-
molotem, autokar na Sycylii, noclegi z wyżywieniem 
HB, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc wg progra-
mu, opieka duchowa, pilot/przewodnik, ubezpieczenie 
KL NNW. Zgłoszenia i informacje u Ks. Roberta: 503 
035 500 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Katechezy Chrzcielne w tym 
miesiącu zakończyliśmy w niedzielę 17 grudnia.  
Następna ich seria rozpocznie się 4 lutego 2018 
r. (są one zawsze w miesiące „parzyste”). 
MISYJNA INICJACJA W Święto Św. Szcze-
pana, pierwszego Męczennika (26.12) w wielu 
parafiach jest obrzęd uroczystego posłania „Ko-
lędników Misyjnych”. 
ŚW. JAN OD WINA W środę (27.12) obcho-
dzimy Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 
Po Mszy Św. o godzinie 7.00 będzie uroczysty 
obrzęd błogosławienia wina i dzielenia się nim 
ku czci Św. Jana. Kapłani w tym dniu rozpoczy-
nają Wizytę Duszpasterską. 

ANGIELSKI PATRON. W piątym dniu Oktawy 
Narodzenia Pańskiego (29.XII) wspominamy 
Św. Tomasza Becketa, Biskupa i Męczennika, 
Patrona Anglii, który zginął w czasach dyktatury 
króla Henryka VIII. Dziś jest także Patronem 
angielskiego „Brexitu”. 
BISKUP KARTAGINY Św. Eugeniusz Mę-
czennik żył w V wieku. Był prześladowany przez 
Wandali (zwolenników arianizmu). Solenizantom 
noszącym to imię życzenia składamy w sobotę 
(30.12). 
MARYJNY MEDALIK. W ostatnim dniu Roku 
Kalendarzowego (31.12) Kościół wspomina Św.  
Katarzynę Laboure, Dziewicę i Zakonnicę, która 
przekazała nam objawienia dotyczące „Cudow-
nego Medalika”. 
PAPIEŻ OD ZABAWY. Nie wiemy czy Papież 
Sylwester żyjący w IV wieku cieszy się z tego, 
że jego imieniem nazywane są zabawy kończą-
ce rok kalendarzowy (31.12). Na pewno nas 
wspiera, gdy w modlitwie składamy dziękczynie-
nie Bogu za przeżyte dni Starego Roku. 
CUDA I ŁASKI. Osoby, które doznały w na-
szym Sanktuarium uzdrowień i cudów  fizycz-
nych lub duchowych są proszone o spisanie 
swych świadectw. Chodzi nie tylko o uzdrowie-
nia w czasie rekolekcji prowadzonych przez Ks. 
Rafała Jarosiewicza, czy w czasie nawiedzenia 
figury św. Michała Archanioła, lecz także o wy-
darzenia, które miały miejsce w innym czasie. 
Świadectwa te będą umieszczone w specjalnej 
księdze cudów.  

PODZIĘKOWANIE 

  Parafialny Zespół Caritas, dzia-
łający przy Sanktuarium Św. Jó-
zefa składa serdeczne podzię-
kowanie wszystkim, którzy brali   
udział w adwentowych dziełach pomocy bied-
nym. Szczególnie dziękujemy tym, którzy przy-
gotowali paczki w ramach akcji „Rodzina-Rodzi-
nie” i przy różnych okazjach złożyli dobrowolne 
ofiary na pomoc biedniejszym rodzinom w na-
szej Parafii.         Urszula Radziwonka – Prezes 

Parafialnego Zespołu Caritas 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 51 
Kalendarz „Echa” na rok 2018! Interesujące 
wywiady: ze znanym aktorem o tym, jak odna-
lazł Boga oraz z historykiem, który mówi, skąd 
się wzięła tradycja strojenia choinki i wiele cie-
kawostek związanych z tym zwyczajem; 
Jaki jest przepis na idealny opłatek wigilijny? 
Jak powstają opłatki i kto je robi? 
W dziale „Zdrowie” ważny i przydatny tekst: 
Jak ZDROWO przeżyć Święta? Czyli o jedzeniu 
i kaloriach świątecznych potraw ; 
A także artykuły o polskich kolędach i daw-
nych świątecznych zwyczajach. Nie brakuje tak-
że konkursów, w których można wygrać płyty 
z kolędami, książki oraz zestawy kosmetyków.  
Czy Bóg jest… nieważny? – pyta ks. Jacek 
Świątek w swym bożonarodzeniowym felietonie. 

 Zapraszamy do lektury 
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PARALIŻUJĄCY STRACH. Rozmawiają koledzy: 
- Nie chce mi się wracać do domu. 
- A co, żony się boisz? 
- Nie, nie boję się żony! Tylko nie wiem, jak jej to 
powiedzieć...  
W ZASTĘPSTWIE. Pani pyta Grzesia: 
- Dlaczego twoja babcia była na wywiadówce? 
Szczerze. 
- Szczerze? Bo jest głucha. 
ŚWIĄTECZNY KARP: Pani pyta dzieci w klasie: 
- Wymieńcie mi dzieci jakieś zwierzątko na „A”. 
     Jasio wstaje i mówi: 
- A może to karp? 
- Nie Jasiu, siadaj. A może ktoś teraz wymieni zwie-
rzątko na literkę „B”. 
     Jasio z uporem wyprzedza wszystkich i mówi: 
- Być może to będzie karp? 
- Jasiu lekceważysz lekcję, wyjdź za drzwi! 
     Jasio wychodzi. Nauczycielka do dzieci: 
- A może wy potraficie wymienić teraz zwierzątko na 
literkę „C”? 
     Nagle drzwi się otwierają i Jasio mówi: 
- Czyżby to był karp? 
PRZYPADKI. Jest lekcja gramatyki. Pani pyta Zosię: 
- Zosiu, odmień przez przypadki słowo „kot”. 
- Mianownik - kot, dopełniacz - kota, ..., wołacz... 
     Tu chwilę Zosia się zastanawia: 
- To będzie proszę pani: kici, kici! 

 
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 

Od 27 grudnia do końca Wizyty Duszpasterskiej, 
sprawy wymagające obecności kapłana będą 

załatwiane od  7.30 do 8.00. 
 



24 GRUDNIA 2017 r.                                                            OPIEKUN Nr 52                                                                            STRONA 7 

W OCZEKIWANIU 
NA POTOMSTWO 

 
    Z inicjatywy wielu małżeństw naszej Parafii 
oraz Księdza Proboszcza, przy okazji Uroczys-
tości Narodzenia Pańskiego - 2017, rozpocznie 
się w naszym Sanktuarium praktyka rodzinnej 
peregrynacji i Nowenny do Dzieciątka Jezus. 
Towarzyszyć jej będzie zewnętrzny znak: figu-
ra małego Jezusa (wys. 75 cm i waga ok. 
5 kg). Propozycja skierowana jest do chętnych, 
którym leży na sercu dobro rodziny, a szcze-
gólnie dzieci. 
     Małżonkowie zaproszą Dzieciątko Jezus do 
swego domu i swojego życia, by modlić się 
przez 9 dni o opiekę i błogosławieństwo dla 
siebie i dla swoich bliskich wierząc, że dzięki 
dziecięcej ufności i modlitwie zostaną wysłu-
chani. Z wielką nadzieją na skuteczność tej 
Nowenny zapewne przystąpią do niej małżon-
kowie oczekujący na narodziny swego dziecka, 
a przede wszystkim ci, którzy pragną mieć po-
tomstwo, ale z różnych powodów nie mogą 
zrealizować swoich pragnień. To właśnie ich 
w sposób szczególny do tej modlitwy zapra-
szamy. Zostały przygotowane teksty Nowenny, 
z których będzie można skorzystać podczas 
rodzinnej modlitwy w domu. 
     Propozycja Nowenny nie jest po to, aby 
„zmusić” Pana Boga do tego, by działał zgod-
nie z naszą wolą. Dziecięctwo Boże uczy nas, 
abyśmy w każdej sytuacji życiowej, w której 
jesteśmy, potrafili zobaczyć, że obok mnie jest 
Bóg, którego wolą nie musi być odebranie mi 
moich codziennych krzyży, czy trudności życio-
wych, ale który obiecuje mi swoją obecność 
i życie wieczne.  

 KTO CZCI DZIECIĄTKO JEZUS? 
     Pierwszymi byli Trzej Mędrcy ze Wschodu, 
którzy przybyli do groty betlejemskiej i złożyli 
hołd Nowonarodzonemu, a także pasterze, któ-
rzy przybiegli do żłóbka. Hołd Dzieciątku złożyli 
w dniu Jego Ofiarowania w świątyni jerozolim-
skiej starzec Symeon i Anna. Teologiczne po-
głębienie czci Dzieciątka Jezus zawdzięczamy 
Ojcom Kościoła (Św. Ireneusz, Ambroży, Au-
gustyn i inni), których teksty włączano stopnio-
wo do liturgii Bożego Narodzenia, Objawienia 
Pańskiego czy Ofiarowania Pańskiego. 
     W średniowieczu kult kształtował się pod 
wpływem wzmożonego ruchu pielgrzymkowe-
go do Betlejem i Jerozolimy oraz w szczegól-
nym podkreślaniu człowieczeństwa Chrystusa. 
Do rozwoju kultu przyczyniały się zakony, 
zwłaszcza Franciszkanie i Karmelici. 
     Dziś na świecie znajdują się dwa główne 
ośrodki kultu Dzieciątka Jezus: W RZYMIE 
i w Pradze. W kościele „Aracoeli” w Wiecznym 
Mieście znajduje się bardzo czczona przez 
Rzymian 60-centymetrowa figurka Dzieciątka 
Jezus - Gesu Bambino. Wyrzeźbił ją w 1480 r. 
z kloca drewna oliwkowego, pochodzącego 
z Ogrodu Getsemani, pewien Franciszkanin 
przebywający w Ziemi Świętej i przywiózł do 
Włoch. Rzymskie Dzieciątko udziela łask zwła-
szcza ciężko chorym. Jak wielkim cieszy się 
poważaniem i kultem świadczy np. fakt z cza-
sów dyktatury Mussoliniego. Kiedyś Duce prze-
mawiał z balkonu rezydencji na Piazza Vene-
zia i ruch uliczny był zablokowany. Przez wy-
pełniony ludźmi plac usiłował przejechać sa-
mochód. Jeden z bojowników Mussoliniego, 
pełen najgorszych intencji, podbiegł do samo-
chodu, którego kierowca śmiał zakłócić mowę 
wodza. Kiedy zobaczył, że w aucie kardynał 
wiezie do chorego figurę „Santissimo Bambi-
no”, nie sprzeciwił się dalszej jeździe i zrobił 
wszystko, aby przejazd mógł odbyć się jak naj-
szybciej. Włoskie „Bambino” jest czczone także 
przez pasterzy, którzy od kilkuset lat w Adwen-
cie przyjeżdżają z górskich regionów Italii do 
kościoła „Aracoeli”. 
     Bardzo znane jest też DZIECIĄTKO JE-
ZUS Z PRAGI. Ta XVI-wieczna figurka wy-
rzeźbiona była w Hiszpanii, należała do rodu 
Manrique de Lara. W 1556 r. hrabianka Maria 
wyszła za mąż za czeskiego szlachcica Vratis-
lava z Pernsztejna i otrzymała w posagu od 
swej matki Izabeli figurkę Dzieciątka Jezus, 
którą przywiozła do Pragi. W 1628 r. jej owdo-
wiała córka Polixena Lobkovic ofiarowała rzeź-
bę praskim Karmelitom, z myślą, „aby było wła-
snością Pragi, narodu czeskiego i świata”. 
W 1655 r. figura została ukoronowana. Praskie 
Dzieciątko nazwano „Jezulatkiem Miłościwym”, 
albo „Zlatym Jezulatkiem”. Jego kult był tak 
wielki, że protestant, król szwedzki Karol Gus-
taw podczas potopu szwedzkiego kazał osz-
czędzić kościół, w którym znajdowała się ła-
skami słynąca figura i przekazał 300 dukatów 
na świece. W XVIII w. kult osłabł po skasowa-
niu przez cesarza Józefa II klasztoru Karmeli-
tów, ale jego renesans nastąpił znów pod ko-

niec XIX w. Wtedy też (w 1897 r.) figura zosta-
ła ukoronowana po raz drugi. Kult był bardzo 
ograniczany w epoce komunizmu. Jego odno-
wa nastąpiła po 1993 r., kiedy do praskiego 
kościoła powrócili Ojcowie Karmelici i Siostry 
Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Kopie praskie-
go Dzieciątka docierały do różnych miejsc  
świata, najczęściej do Polski, Boliwii i Filipin. 
     W POLSCE najbardziej znane jest sank-
tuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej (diecezja 
tarnowska). W miejscowym kościele Św. Sta-
nisława, biskupa i męczennika znajduje się ko-
pia praskiego Dzieciątka. Kult Dzieciątka Jezus 
zapoczątkował tu miejscowy proboszcz ks. Ig-
nacy Zięba na przełomie XIX i XX w. Figura by-
ła koronowana w 1908 r. przez Biskupa Karola 
Fischera. Kult Dzieciątka Jezus jest u nas sze-
rzony przede wszystkim przez siostry Kar-
melitanki Dzieciątka Jezus. Wzorują one swoje 
życie na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus 
według praktyk „Małej drogi dziecięctwa ducho-
wego” Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ślady 
tego kultu są w większości klasztorów Karme-
litów i Karmelitanek Bosych, a także w nielicz-
nych parafiach i kościołach noszących wezwa-
nie Dzieciątka Jezus. Łaskami słynące figurki 
Dzieciątka są w klasztorach Sióstr Bernardy-
nek w Krakowie, Benedyktynek w Krzeszowie 
i wielu innych. Każdy 25-ty dzień miesiąca po-
święcony jest tam czci Bożego Dzieciątka. 
Odmawiana jest wtedy modlitwa ułożona przez 
Sługę Bożego o. Anzelma Gądka OCD. Przed 
Bożym Narodzeniem odprawiana jest nowenna 
do Dzieciątka Jezus. Powstają Bractwa Dzie-
ciątka Jezus angażujące dzieci, aby były mały-
mi apostołami w swoim środowisku. W klaszto-
rach rozważa się dwanaście Tajemnic Dziecię-
ctwa Jezusa. Jest to tzw. „betlejemka”, której 
towarzyszy procesja z figurą Dzieciątka. Pod-
czas niej dzieci sypią kwiaty, podobnie jak 
w procesji eucharystycznej. 
     Kult Dzieciątka Jezus nie jest tak żywy jak 
dawniej i to nie tylko w Polsce, ale w całym Ko-
ściele. Naszą uwagę koncentrujemy na Osobie 
Chrystusa nauczającego, umęczonego i zmart-
wychwstałego, a pomija się Dzieciątko Jezus. 
A przecież Ono jest tym samym Bogiem, ma tę 
samą moc, co „duży” Pan Jezus. Bóg chciał, 
aby Jego Syn przyszedł na świat jako małe 
dziecko.  
     W WARSZAWIE w kościele Dzieciątka 
Jezus przy ul. Lindley’a (tuż obok szpitala 
Dzieciątka Jezus) Księża Orioniści 25 dnia ka-
żdego miesiąca o godz. 18.00 modlą się wraz 
z wiernymi przed obrazem Dzieciątka Jezus za 
matki będące w stanie błogosławionym. 

 
W sprawach szczegółowych dotyczących No-
wenny prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem 

 
Na okładce (str. 8 ) łaskami słynąca figura 

Św. Michała Archanioła z półwyspu Gargano 
podczas wizyty w naszej Parafii w lipcu 2017 r.  
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