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MYŚL TYGODNIA 
    Jan Chrzciciel nie marnował 
czasu: „Obchodził więc całą oko-
licę nad Jordanem i głosił chrzest 
nawrócenia na odpuszczenie grze-
chów” (Łk 3,3). 

 
    W codziennym życiu zdarza się 
nam spotykać ludzi bardzo kryty-
cznych i wymagających, którzy łat-
wo dostrzegają nasze wady i błę-
dy, obnażając je ciętym językiem.  
     Zazwyczaj nie darzymy ich 
sympatią, często wręcz ich ignoru-
jemy. A przecież mają oni w sobie 
coś z Jana Chrzciciela, surowego 
proroka wzywającego do nawróce-
nia. Surowość, z jaką drugi czło-
wiek widzi nasze wady i błędy, nie 
zawsze jest wynikiem jego stronni-
czości. Często może być reakcją 
na naszą zatwardziałość serca 
i wezwaniem do przemiany życia. 

 

 
      W życiu każdego z nas dzieją się rzeczy, których 
nie chcemy. Kłopoty w relacjach, problemy w pracy, 
niespodziewana choroba i wiele innych rzeczy, które 
odbierają radość życia i oddalają od Boga. Dlatego 
każdy potrzebuje uwolnienia. Niestety, nie da się go 
osiągnąć bez zaufania Chrystusowi. Adwent jest szcze-
gólnym czasem zaufania. Przygotowując się na Boże 
Narodzenie przychodzimy na rekolekcje, które pomogą 
nam zaufać Bogu i zerwać kajdany naszych zniewoleń. 
Na naszej drodze, ku pełni zaufania Chrystusowi, pro-
wadzi nas Ks. Zdzisław Pietraszewski. 
     Oto co jeszcze przed nami: 

Poniedziałek – 10 grudnia 
     Trzeci dzień Rekolekcji Adwentowych. Wspom-
nienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej. 
  6.30 Rekolekcyjne Roraty z nauką 
  9.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
11.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
18.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
19.00 Nauka stanowa dla kobiet, w tym dla matek 
kandydatów do Bierzmowania i I Komunii Św. 
20.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną 

Wtorek – 11 grudnia 
     Dzień zakończenia Rekolekcji Adwentowych. 
Dzień wdzięczności rekolekcjoniście i spowiedni-
kom za posługę rekolekcyjną. Wspomnienie Św. 
Damazego I Papieża. 
  6.30 Rekolekcyjne Roraty z nauką 
  9.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
11.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
18.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną 
19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn, w tym dla oj-
ców kandydatów do Bierzmowania i I Komunii Św. 
20.00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną. Dziękczynny 
hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, błogosławieńs-
two rekolekcyjne połączone z odpustem zupełnym 
za udział w rekolekcjach. 

MARYJNE GRUDNIOWE DNI 

     Wczoraj przeżywaliśmy Uroczystość Niepokalanego 
poczęcia NMP. Przed nami dwa ważne maryjne dni. 
Jutro (10.12) wypada wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Loretańskiej, zaś w środę (12.12) wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Meksyku. 
Oba wspomnienia pasują do Adwentu, który obecnie 
przeżywamy. W polskiej tradycji kościelnej i ludowej 
Adwent ma wyjątkowo głęboki charakter maryjny. Pols-
kie pieśni adwentowe zawierają głębokie treści teologi-
czne, odnoszące się do Jezusa i Maryi. 
     W czasie Adwentu, uczestniczymy we Mszy św. po-
święconej Maryi, Matce Adwentowej, której zawdzię-
czamy przyjście Jezusa w noc Bożego Narodzenia.   

Chociaż rano o 6.00 
jest zimno, a nieraz 
śnieżnie, wielu na-
szych parafian, a na-
wet dzieci, wychodzi 
z domu, by o 6.30 
stawić się w kościele 
na roratach. W prez-
biterium stoi duża fi-  
gura Matki Bożej i roratka,  symbol Maryi, która, pełna 
miłości Ducha Świętego, z utęsknieniem oczekiwała 
cudu Bożego Narodzenia. Przez to Maryja staje się 
nam bliska. Przez Nią zagubieni na drogach trudnego 
życia odnajdujemy Chrystusa. Taka jest misja Maryi, 
którą sprawuje Ona przez wieki i pokolenia, aż do 
końca czasów. 

GOŚĆ Z OPŁATKIEM 
 Od wielu lat w okresie Ad-
wentu do domów Parafian 
dostarczone są poświęco-
ne uroczyście opłatki wigi-
lijne - symbol miłości i po-
jednania. Parafianie przyj-  
mują je jako zwiastuna nadchodzących świąt Bożego 
Narodzenia, a przyjęcie poświęconego opłatka jest 
znakiem łączności rodziny katolickiej ze społecznością 
Parafii. 
     Tradycja ta, uświęcona przez pokolenia, podtrzymy-
wana jest w wielu parafiach, także i w naszej. Dla ludzi 
nie mających w sercu silnej wiary, albo luźno związa-
nych z Parafią opłatki stały się zwykłym towarem kupo-
wanym okazjonalnie. Wolny rynek i liberalizm obyczajo-
wy podważa w ich życiu tę piękną tradycję. 
     Biorąc do ręki opłatek w wigilijny wieczór musimy 
być pewni,  że został on poświęcony. I tylko taki może 
się znaleźć na naszym stole. 

ŚWIĄTECZNE DZIEŁO POMOCY 
     Parafialny Zespół „Caritas” coro-
cznym zwyczajem zaprasza do 
współudziału w niesieniu pomocy 
najbardziej potrzebującym naszym 
siostrom i braciom w wierze, miesz-
kającym na terenie naszej parafii. 
Od 9  do  23 grudnia  w przedsionku   
kościoła będzie można otrzymać: świece wigilijne, karty 
i inne symbole świąteczne. Bedzie można także zaku-
pić towary lub złożyć dobrowolną ofiarę na sporządze-
nie paczek świątecznych dla wybranej rodziny, w ra-
mach pomocowej akcji „Rodzina-Rodzinie”. 
     Od dnia 10 grudnia będzie można w zakrystii otrzy-
mać „numerek” do zamieszczenia na przygotowanej 
paczce. Paczki należy dostarczyć w dniu 18 grudnia 
w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-18.00 do Parafialnego 
Punktu „Caritas” (weście od strony północnej). 
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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 – 10 grudnia 2018 r. 
Trzeci dzień rekolekcji adwentowych. Wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny Loretańskiej. II Tydzień Adwentu, Rok C, I. 
Czyt.: Iz 35,1-10 (Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić); 

Łk 5,17-26 (Chrystus uzdrawia duszę i ciało). 
6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. + Jadwigę (w 4 r.), Wandę i Eugeniusza (w 1 r.), zm. 
z Rodzin Krzyckich, Replinów, Jerominiaków, of. Rodzina 

 2. + Wiesławę Okuniewską (z racji imienin), of. Córka 
9.00 1. + Wiesława Kokoszkę, of. Mama Chrzestna 

 2. + Danutę Głuchowską, of. Pracownicy Drosed 
11.00 1. Dziękczynna w intencji wnuczków, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę św. Józefa dla nich, of. Babcia 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska 
 2. + Mariannę (z racji imienin), Stanisława, Hannę, Zofię, Helenę, 

Feliksa, Julię, Józefa, Marię i Franciszka, of. Rodzina 
19.00 Nauka stanowa dla kobiet, szczególnie dla matek dzieci przygoto-

wujących się do Sakramentu Bierzmowania i I-szej Komunii Św. 

20.00 1. + Natalię (w 5 r.) i Stefana Kobylińskich, of. Syn 
 2. + Jerzego Rozbickiego (w 19 r.), of. Córka 

Wtorek – 11 grudnia 2018 r. 
Dzień zakończenia rekolekcji adwentowych. Dzień wdzięczności 

rekolekcjoniście i spowiednikom za posługę rekolekcyjną 
Wspomnienie Św. Damazego I Papieża. Czyt.: Iz 40,1-11 (Pasterz nosi 

jagnięta na piersi); Mt 18,12-14 (Bóg nie chce zguby zbłąkanych). 

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. + Aleksandra Kromolickiego (w 30 dzień), of. Rodzina 
 2. + Lucynę Harasim (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. Dziękczynna w 40 r. urodzin Jakuba, z prośbą o potrzebne ła-

ski dla niego i opiekę Św. Rodziny, of. Rodzice 
9.00 1. + Jana Ornowskiego (w 30 dzień), of. Rodzina 

 2. + Danutę Głuchowską, of. Koleżanki i Koledzy z pracy Drosed 
11.00 1. + Barbarę Celińską-Mysław i zm. z obu stron Rodziny, of. Mąż 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska 
 2. + Józefa, Mariannę, Mikołaja, Szymona i Mariannę zm. z Ro-

dziny Saczuków, of. Helena Łaziuk 
19.00 Nauka stanowa dla kobiet, szczególnie dla ojców dzieci przygoto-

wujących się do Sakramentu Bierzmowania i I-szej Komunii Św. 

20.00 1. + Krzysztofa Waćkowskiego, of. Córka Anna z Mężem i Dziećmi 
 2. Dziękczynna w 11 r. urodzin Mai, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
Dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, błogosławieństwo 

rekolekcyjne połączone z odpustem zupełnym za udział w rekolekcjach 

Środa – 12 grudnia 2018 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Meksyku oraz 

Św. Aleksandra, biskupa Jerozolimy (z III wieku) 
Czyt.: Iz 40,25-31 (Bóg dodaje mocy zmęczonemu); 

Mt 11,28-30 (Chrystus pokrzepia utrudzonych). 
6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. + Aleksandra Dębskiego (w dniu imienin), of. Żona 
i Syn 

 2. + Aleksandrę Kozioł (w dniu imienin), Męża Zenona i Syna Mi-
chała, of. Bezimienna 

 3. + Janusza Sawickiego (12-ty miesiąc po śm.) i zm. z Rodziny 
Sawickich, of. Syn 

 4. Dziękczynna KŻR nr 14, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla członkiń Koła i dla ich Rodzin, zel. Anna Romaniuk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska 
 2. + Wandę Tyczyńską (w 10 r.), zm. z Rodzin Nurzyńskich i Ty-

czyńskich, of. Syn z Rodziną 
 3. + Aleksandrę Iskrę (w dniu imienin), Marię i Antoniego Janu-

szów, Helenę i Jana Iskrów oraz ks. Alfreda Hofmana, of. Halina 
Iskra 

 4. + Bronisławę  (w 21 r.) i Józefa Jakimiaków, zm. z Rodzin Jaki-
miaków i Wyrzykowskich, of. Wioletta Kukawska 

 5. + Mariana (w 15 r.) oraz zm. Rodziców i Braci z obu stron 
Rodziny, of. Helena Radzikowska 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 13 grudnia 2018 r. 
Wspomnienie Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy, Rocznica wybuchu Sta-
nu Wojennego przeciwko Narodowi Polskiemu. Czyt.: Iz 41,13-20 (Bóg jest 
odkupicielem); Mt 11,11-15 (Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela). 
6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. Dziękczynna w intencji rodziny, z prośbą o dary Ducha 
Świętego, wyzwolenie z nałogów, o umocnienie wiary oraz wsta-
wiennictwo Św. Rodziny z Nazaretu, of. Bezimienna 

 2. + Stanisławę Borkowską (w 36 r.), Bronisławę, Ryszarda, Jana 
i Stanisławę, zm z Rodziny Borkowskich, of. Krystyna Borkowska 

 3. + Jerzego Biesiadę, of. 
 4. + Henrykę, Józefa i Janusza Murawskich, of. Syn Zdzisław 
 5. + Grażynę Duklanowską, Jana Gryczkę, Zofię, Benedykta 

i Mariana, of. 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska 
 2. + Izydora (w 7 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 
 3. + Henryka Filipowicza (w 1 r.), Lucjana, Adelę, Feliksa i Adelę, 

of. Lucyna Filipowicz 
 4. + Annę, Franciszka, Stefanię i Stanisława, zm. z Rodziny Miki-

ciuków, of. Jerzy Mikiciuk 
 5. + Zygmunta Jaroszewskiego, of. Uczestnicy Pogrzebu 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 14 grudnia 2018 r. Wspomnienie Św. Jana od Krzyża, 
Kapłana i Doktora Kościoła. Czyt.: Iz 48,17-19 (Gdyby Izrael zachowywał 

przykazania Boże, nie zostałby odrzucony); 
Mt 11,16-19 (Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa). 

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. + Jerzego Kargula (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-
rzebu 

 2. + Andrzeja Ficka (w 8 r.), of. Siostra Danuta Doroszenko 
 3. + Wandę (w 5 r.), Henryka, Adama, Ludwika i Zbigniewa, zm. 

z Rodziny Gadomskich, of. Grażyna Karabin 
 4. + Zbigniewa Guza (w 1 r.), of. Żona 
 5. + Mariannę (w 1 r.), Zdzisława (w 27 r.) Wrona oraz Annę 

(w 60 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Córki Barbara 
i Małgorzata 

 6. Dziękczynna w 13 r. urodzin Joanny, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos)                          

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska 
 2. + Irenę Szewczyk (w 9 r.), Bolesława i Izabelę, of. Syn z Rodziną 
 3. + Władysławę i Henryka Zająców oraz Antoniego, Ludwikę, 

Jolantę i Tadeusza, zm. z Rodziny Kowalczyków, of. Rodzina 
 4. + Henryka i Janinę Turskich oraz Mariana i Bertę Żukowskich, 

of. Rodzina 
 5. + Jadwigę Michalik (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 15 grudnia 2018 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Patronki sobotniego dnia 

Czyt.: Syr 48,1-4.9-11 (Eliasz przyjdzie powtórnie); 
Mt 17,10-13 (Eliasz już przyszedł, a nie poznali go). 

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30 Roraty: 1. + Jana Rudolfa Głuchowskiego (w 29 r.), of. Córki 
 2. + Józefa, Leokadię, Wojciecha, Władysławę, Tomasza, Tadeu-

sza i Sabinę, of. Stanisław Olichwiruk 
 3. + Halinę Ilińską, of. Bratanica z Rodziną 
 4. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę Rudnicką, of. 

Córka  



9 grudnia 2018 r.                                                            OPIEKUN Nr 49                                                                                  STRONA 3 
 

 5. Dziękczynna z racji imienin Siostry Emanueli, z prośbą o pot-
rzebne łaski w na drodze powołania zakonnego, of. Rodzice 

 6. Dziękczynna w 70-tą r. urodzin Celiny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzina 

15.00 Zbiórka Ministrantów i Lektorów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos)  

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska 

 2. + Jadwigę, zm. z Rodzin Łastowieckich, Tomaszewskich, Tara-
siuków, Siennickich, Ostojskich i Skolimowskich, of. Rodzina 

 3. + Adelę, Józefa, Teklę, Jana, Wacławę i Władysławę, zm. z Ro-
dzin Korycińskich, Wojewódzkich i Trębickich, of. Zdzisława Trębicka 

 4. + Hannę Długoszek, of. Kolega z Pracy 
19.00 Spotkanie formacyjne KSM 

III Niedziela Adwentu – 16 grudnia 2018 r. 
NIEDZIELA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RADOŚCI – „GAUDETE”. 

Początek kwartalnych dni modlitw 
o życie chrześcijańskie rodzin (III-ci tydzień Adwentu). 

Czyt.: So 3,14–18a (Bóg jest wśród swojego ludu); 
Flp 4,4–7 (Pan jest blisko). 

Łk 3,10–18 (Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Alfredę, Krystynę i Czesława Łagodzin oraz Edmunda i Bar-

barę Harasimów, of. Rodzina 
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę Rudnicką, of. Córka 

 2. + Helenę, Władysława, Jana, Jana, Mariannę i Stanisława, of. 
p. Krystyna 

 3. + Hieronima Biadunia (w 18 r.), of. Ewa Wakuła 
10.00 1. + Mariannę i Bronisława Saganów, zm. z Rodzin Saganów 

i Zbitów, of. Córka Teresa 
 2. + Andrzeja (w 6 r.) i Wiesława Kłosów, of. Mirosława Kłos 
 3. + Honoratę Januszkiewicz (w 32 r.), of. Rodzina 

11.30 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska 
 2. + Tomasza Supryna (w 3 r.), zm. z Rodzin Wielgórskich i Sup-

rynów, of. Sabina Supryn 
 3. + Ryszarda (w 7 r.), Adelę Klepacką (w 2 r.) i Jana Alabę (w 1 

r.), of. Teresa Alaba 
13.00 Za Parafian i Gości 
15.00 Msza św. w Strzale: O potrzebne łaski dla mieszkańców Strzały 

i uczestników Liturgii 
16.30 1. + Anielę Gadomską, Józefa, Mariana, Jana i Władysławę Ma-

lacką, of. Rodzina 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Genowefę Wojtczuk (w 1 r.), of. Córka z Rodziną 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

PRAKTYKA DIAKONA ZENKA 

 

     W okresie Adwentu i Bożego Narodzenia 
(do 2 stycznia), a następnie w okresie Wiel-
kiego Postu, praktykę diakońską w naszej Pa-
rafii będzie miał dk Zenon Bodziak. Pochodzi 
on z Parafii Ostrów Lubelski. Święcenia dia-
końskie przyjął 2 czerwca 2018 roku z rąk Ks. 
Biskupa Piotra Sawczuka. 
     Obecnie przygotowuje się do święceń kap-
łańskich i pisze pracę magisterską na temat: 
„Męczeństwo ks. Henryka Szumana i 121 To-  

warzyszy męczenników II wojny światowej w świetle norm prawa kano-
nizacyjnego”. 
     Diakon Zenek będzie miał w naszej Parafii szerokie pole do działania 
i pod okiem Księdza Proboszcza oraz Księży Wikariuszy zapewne wiele 
się nauczy. Będzie uczestniczył w celebracji Mszy Św. i innych sakra-
mentów. Samodzielnie będzie przewodniczył celebracjom i nabożeńst-
wom. Weźmie udział w spotkaniach różnych grup parafialnych i pozna 
z bliska funkcjonowanie kancelarii parafialnej. Wcześniej miał już okazję 
odbyć praktykę katechetyczną. Życzymy Księdzu Diakonowi radosnego 
pobytu wśród nas i dobrej formacji pod okiem naszego Patrona Św. 
Józefa. 

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS 
     Zapraszamy wszystkich do udziału w Nowennie do Dzieciątka 
Jezus. Za Jego wstawiennictwem pragniemy wypraszać potrzebne 
łaski dla Ojca Świętego i Kościoła. Prośmy także o pokój na świe-
cie i pojednanie w rodzinach. W codziennych modlitwach będziemy 
również prosić za inicjatorów tej modlitwy: o umocnienie i rozwój 
Kręgów Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie. 

 
 

1. dzień nowenny - 16 grudnia: O Dziecię Jezus, oto jestem 
u Twych stóp. Zwracam się ku Tobie, który jesteś wszystkim. Z głębi se-
rca czekam Twojej pomocy. Spójrz na mnie z miłością i przyjdź, niech 
mnie ocali Twa wszechmoc. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała 
Ojcu... 
2. dzień nowenny - 17 grudnia: O Jezu, odblasku Ojca, z Twego 
Oblicza promieniuje wieczna światłość. Adoruję Cię i wyznaję, że jesteś 
Synem Boga żywego. Oddaję Ci, Panie, całe moje życie. Jesteś dla 
mnie wszystkim, dlatego proszę Cię, nie dozwól mi nigdy odłączyć się 
od Ciebie. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
3. dzień nowenny - 18 grudnia: O Boskie Dziecię Jezus, Ty spra-
wiasz, że ufam Ci bezgranicznie, wpatrując się w Twoje Oblicze jaśnie-
jące czułym uśmiechem. W Twojej miłości złożyłem całą moją nadzieję. 
O Jezu, zwróć swe Oblicze ku mnie i moim bliskim i obdarz nas swą ła-
ską, a na wieki wychwalać będziemy Twoje nieskończone miłosierdzie. 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
4. dzień nowenny - 19 grudnia: O Jezu, Twoje czoło zdobi korona - 
i ja uznaję w Tobie mojego Boskiego Króla. Nie chcę dłużej trwać w 
grzechu, ulegać moim nałogom. Króluj w moim sercu, Jezu, i posiądź je 
na wieki. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
5. dzień nowenny - 20 grudnia: Wpatruję się w Ciebie, o mój naj-
droższy Zbawicielu, okryty purpurową szatą. To Twoja Najświętsza 
Krew. Ta sama, którą przelałeś za mnie. Spraw, o Dziecię Jezus, abym 
zawsze był przejęty Twoją Ofiarą i nie wzbraniał się przed cierpieniem z 
Tobą i dla Ciebie. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
6. dzień nowenny - 21 grudnia: O Dziecię Jezus, moje serce wype-
łnia pokój i radość, gdy widzę Twą rączkę podtrzymującą świat cały. 
Troszcząc się o całe stworzenie, i mnie także podtrzymujesz w każdej 
chwili życia. Chronisz mnie jak dobro Twoje własne. Czuwaj nade mną, 
Jezu, i przybądź mi z pomocą we wszelkich przeciwnościach. Ojcze 
nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
7. dzień nowenny - 22 grudnia: W Twoim Sercu, o Dziecię Jezus, 
jaśnieje Krzyż - znak mojego zbawienia. O Boski Zbawicielu, ja także 
spotykam na swojej drodze krzyż, który mnie przytłacza. Ty sam, Jezu, 
najlepiej znasz moje słabości, dlatego pomóż mi owocnie dźwigać 
Twoje jarzmo. Jezu, proszę Cię, pomóż mi. Ojcze nasz..., Zdrowaś Ma-
ryjo..., Chwała Ojcu... 
8. dzień nowenny - 23 grudnia: O Jezu, gdy widzę to małe serce 
Twe na krzyżu, maluje się w duszy mojej obraz Twojej nieskończonej ku 
nam czułości. Jesteś prawdziwym Przyjacielem, wielkodusznie wydając 
się za tych, których miłujesz. Pomóż mi na nowo przyjąć i zrozumieć 
prawdę o Twojej miłości i naucz mnie, jak mam odpowiedzieć na Twój 
dar. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 
9. dzień nowenny - 24 grudnia: O mój Mały Królu, ileż błogosła-
wieństwa spłynęło z Twojej ręki na wszystkich czczących Ciebie i ileż 
łask zaskarbili ci, którzy z ufnością o nie prosili. Prosimy Cię, Panie, po-
błogosław nam w naszym codziennym życiu, wspieraj w naszych tru-
dach i walkach, i pozwól nam wysławiać Twoje święte Imię na wieki. Oj-
cze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu. 
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     Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza 
utalentowaną młodzież i dorosłych do udziału w 
XXVIII Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytators-
kiej i Poezji Śpiewanej KAMIEŃ WIARY. Turniej 
odbędzie się u nas w Siedlcach 14 lutego 2019 r. 
w Sali Widowiskowej PODLASIE. Szczegóły kon-
kursu i regulamin są na naszej stronie interneto-
wej http://mok.siedlce.pl 

Instruktor MOK Halina Tunkiewicz 

ZAPROSZENIE KS. JACKA 

 
     W  świętym czasie Adwentu, Duszpasterstwo 
Rodzin naszej diecezji zaprasza małżonków, 
z każdym stażem,  by w Adwencie „powalczyli” 
o swoje małżeństwo i rodzinę. Jak? Przygotowa-
liśmy na cztery niedziele adwentu pomoc w pos-
taci „Ziarna Słowa dla Małżonków”. To mała kar-
teczka z tekstem niedzielnej ewangelii i krótkim 
komentarzem odnoszącym Słowo Boga do ich 
życia małżeńskiego i rodzinnego, które ma się 
przełożyć na ich konkretny czyn miłości. 
     Tekst będzie również dostępny na stronie 
Duszpasterstwa Rodzin (www.drsiedlce.pl) jak 
i na stronie Domu Rekolekcyjnego w Siedlano-
wie (www.siedlanow.pl), a także na fB i będzie 
przypominany na falach Katolickiego Radia Pod-
lasie.                                       Ks. Jacek Sereda 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej 

STARE BŁĘDY 

 
    W czwartek (13.XII) obchodzimy 37 rocznicę 
ogłoszenia stanu wojennego przeciwko Narodo-
wi Polskiemu. Był on bogatą w doświadczenia 
lekcją, która powinna nas wiele nauczyć. Mimo 
antypatriotycznej propagandy, młode pokolenie, 
które dziś bierze los Polski w swoje ręce, nie 
może odwrócić się tyłem od minionego czasu, 
w którym ojcowie nasi wyrąbywali mozolnie tu-
nel ku wolności. 
     Św. Jan Paweł II uczył: „Nie chciejcie wolno-
ści, która by was nic nie kosztowała… Demokra-
cja bez chrześcijańskich wartości łatwo przemie-
nia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm 
rodzący niesprawiedliwość”. Doczekamy się go 
szybko, jeśli pozwolimy współczesnym zdrajcom 
Ojczyzny zniszczyć fundamenty wiary, na któ-
rych zbudowane zostały dzieje naszego kraju. 
 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
ŚW. DAMAZY I, Papież, kierował kościołem 
w II połowie IV w. Był poetą i pisarzem. Skłonił 
Św. Hieronima do przetłumaczenia Pisma Św. 

na język łaciński. Pozostawił swoje wiersze, któ-
re wyryto na nagrobkach chrześcijan pochowa-
nych w katakumbach Św. Kaliksta w Rzymie. 
Wspomnienie Św. Damazego obchodzimy we 
wtorek (11.XII). 
BISKUP JEROZOLIMY, Św. Aleksander, żył 
w III wieku. Założył w Jerozolimie pierwszą biblio-
tekę, od jego imienia nosi nazwana „Aleksandryj-
ską”. Środa (12.12) to dzień jego wspomnienia. 
OCZY ŚW. ŁUCJI. We wtorek (13.XII) czcimy 
Św. Łucję. W Syrakuzach na Sycylii (gdzie się 
urodziła) i Wenecji (gdzie spoczywają jej relik-
wie) odbywają się procesje, podczas których no-
szone są relikwie Świętej, tradycyjnie nazywane 
„oczami Św. Łucji”. Miała ona piękne oczy, budzą-
ce zachwyt nawet u tych, którzy w czasie prze-
śladowań ją torturowali i celowo pozbawili oczu. 
Jest Patronką okulistów i chorujących na oczy.  
KARMELITA Św. Jan od Krzyża, kapłan i dok-
tor Kościoła, urodził się w pobliżu Avilli. Razem 
ze Św. Teresą Wielką zreformował zakon karme-
litański. Pozostawił wiele dzieł mistycznych, któ-
re opatrzył rysunkami. Z jego szkiców korzystał 
Salvatore Dali malując swoje obrazy. Jego litur-
giczne wspomnienie Kościół obchodzi w piątek 
(14.XII). 

W PARAFII I W DIECEZJI 
STATUTY SYNODALNE. Wczoraj w katedrze 
zakończyły się obchody Jubileuszu 200-lecia 
naszej Diecezji. Delegaci naszej Parafii otrzy-
mali Statuty Synodalne, które dziś uroczyście 
przekażą Ks. Proboszczowi i całej Parafii. 
„GAUDETE” niedziela chrześcijańskiej radoś-
ci, tak zwykło się nazywać III Niedzielę Adwentu, 
która w tym roku wypada za tydzień 16 grudnia. 
RODZINA. Trzecia Niedziela Adwentu (w tym 
roku wypadająca 16 grudnia) rozpoczyna kwar-
talne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. 
ZIARNO SŁOWA. Na stolikach pod chórem 
znajdują się kolejne „Ziarna Słowa” dla Małżon-
ków na Adwent. O szczegółach piszemy obok. 
ZGUBA. Zgubiono złoty pamiątkowy pierścio-
nek. Właścicielka prosi uczciwego znalazcę 
o zwrot - tel. 606 367 025. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 49 
Jak dobrze świętować niedzielę - w kolejnym 
tekście adwentowego cyklu; 
Czy Pan Bóg nas kusi? O powracających po-
mysłach zmodyfikowania tekstu modlitwy „Ojcze 
nasz” - w cyklu „Na marginesie katechizmu”; 
Ksiądz w konfesjonale z tabletem w ręku? 
Pewnie modli się Liturgią Godzin! O nowoczes-
nych technologiach w służbie duchowości pisze-
my w artykule na s. 15; 
Jak nie poddać się presji i zachować zdrowy 
rozsądek w ferworze przedświątecznych zaku-
pów? - radzi psycholog;  
Czy Polska powinna reagować na kryzys na 
Ukrainie? Odpowiedź w „Rozmowie Echa”; 
W Polsce powstaje coraz więcej przemysło-
wych hodowli. Jak i dlaczego protestują miesz-
kańcy - w dziale „Rozmaitości”;  
W jaki sposób Morenita spełniła marzenia li-
derki wspólnoty Guadalupe? Odpowiedź w tekś-
cie na str. 18;                 Zapraszamy do lektury 

 
OSTROŻNOŚĆ 

 
     Przy fontannie chłopak namawia dziewczynę: 
- No chodź. Pójdziemy do parku. Nie jestem groźny! 
- Tak? To samo mówili kiedyś o azbeście! 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
POSTANOWIENIE. Rozmowa koleżanek: 
- To tak, jak rozmawiałyśmy, od jutra odchudzanie? 
- Ja nie! 
- A dlaczego? 
- Mam w nosie odchudzanie. Doszłam do wniosku, że 
dobry Pan Bóg nie po to stworzył słodycze, wędlinę 
i piwo, żebym ja jadła sałatę i inną zieleninę! 
MAMA I SYN. Dorosły syn dzwoni do mamy: 
- Halo, mamusia? Wyjeżdżam z pracy do domu. Ku-
pić coś? 
- Tak mieszkanie sobie kup. Już na ciebie czas! 
ODKURZANIE. W grupie studentów dziewczyna ra-
dzi koleżankom: 
- Nigdy nie odkurzajcie ze słuchawkami na uszach. Ja 
właśnie wczoraj odkurzyłam całe nasze mieszkanie 
i po wyjęciu słuchawek zorientowałam się, ze odku-
rzacz nie był włączony! 
ZABOBON SOLI. Rozmawia młode małżeństwo: 
- I znowu rozsypałeś sól. Będzie kłótnia! 
- Może obejdzie się bez?? 
- O nie, ja już się nastawiłam! 
IDEAŁ KOBIETY I MĘŻCZYZNY. 
     Rozmowa damsko-męska: 
- Nie lubię „męskich” kobiet. Kobieta traci swoją ko-
biecość kiedy klnie, pije, jest za głośna i zbyt pewna 
siebie! 
- A ja nie lubię „babskich” mężczyzn w rurkach, malo-
wanych włosach i ogolonej klacie. 
POMOC. Mama do córki: 
- Pokrój warzywa. 
     Dziewczyna zaczyna kroić. 
- Źle to robisz! Daj ja to zrobię. 
     Mama 5 minut później: 
- Nikt mi w tym domu nie pomaga... 
CUD. Koledzy mówią do samotnej dziewczyny: 
- Ty chyba nigdy nie płaczesz? 
- Płacz odkładam na później. Popłaczę się na moim 
weselu, ponieważ ono będzie cudem, jeżeli kiedykol-
wiek nastąpi. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
1800 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: Santander Bank Polska 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 Irena. 

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. 

Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości 
 




