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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

I NIEDZIELA ADWENTU

Dekret Biskupa Siedleckiego
Wobec konieczności określenia dokład-

nych granic pomiędzy  parafiami siedleckimi,  
w związku z powstaniem nowych ulic  i unik-
nięciem w przyszłości wątpliwości co do przy-
należności do danej parafii, niniejszym - po 
wysłuchaniu opinii członków specjalnej komisji 
powołanej ds. ustalania granic pomiędzy para-
fiami, a także zainteresowanych proboszczów, 
niniejszym dekretem - postanawiam, że: 

1) terytorium znajdujące się między  
ul. Monte Cassino a blokami usytuowanymi 
przy ul. gen. Stanisława Maczka będzie należa-
ło do parafii Bożego Ciała w Siedlcach; 

2) natomiast nowo powstałe ulice:  
ul. Karola Lewandowskiego i ul. Biskupa 

Henryka Przeździeckiego znajdujące się 
pomiędzy ulicą Piaskową, a ul. Żytnią 
wejdą w skład parafii katedralnej pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. 

Według kan. 518 Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego - po wejściu w życie niniejszego dekretu 
- o przynależności do danej wspólnoty parafial-
nej będzie decydował fakt zamieszkania w gra-
nicach terytorium danej parafii, według nowo 
określonego porządku. 

Dekret wchodzi w życie w I niedzielę Ad-
wentu, dnia 1 grudnia 2019 r. 

Z pasterskim błogosławieństwem 
+ Kazimierz Gurda Biskup Siedlecki

Siedlce, dnia 22 listopada 2019 r. 

WY BĄDŹCIE GOTOWI, 
BO SYN CZŁOWIECZY PRZYJDZIE

Słuchaj Ewangelii Mt 24, 37-44 i szukaj od-
powiedzi na pytania: 

Co odczuwam w swoim sercu, kiedy myślę  
o czasach ostatecznych? Kim dla mnie jest postać 
Syna Człowieczego? Czy potrafię odrywać się od 
spraw doczesnych, aby dostrzegać duchowy wy-
miar swojego życia? Czy jestem przygotowany na 
przyjście Pana? Czy podejmuję trud, aby w moim 
życiu dominowała postawa czuwania i modli-
twy? Jakie postanowienie zamierzam przedsta-
wić Bogu na nadchodzący czas Adwentu?  

[www.sfd.kuria.lublin.pl]

„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga

Św. Cyprian (+258), biskup i męczennik za-
chęca nas: 

Bracia umiłowani! Bądźmy gotowi czynić 
wolę Boga z pogodnym sercem, wiarą niewzru-
szoną, wytrwałą cnotą. Wyzuci z lęku przed 
śmiercią, rozmyślajmy o nieśmiertelności, która 
potem nastąpi. W ten sposób pokażemy, że to,  
w co wierzymy, istnieje naprawdę.

Trzeba nam, bracia umiłowani, wiedzieć  
i często rozważać, że wyrzekliśmy się świata, 
że przebywamy tutaj chwilowo jako pielgrzymi 
i goście. Przyjmijmy z radością ów dzień, który 
każdemu wyznaczy trwałe mieszkanie, wyrwie 
nas ze świata, wyzwoli z jego więzów oraz prze-
każe królestwu i szczęściu wiecznemu. Jakiż wę-
drowiec nie chciałby powrócić do ojczyzny? Naszą 
ojczyzną jest niebo. Czeka tam na nas wielka rze-
sza tych, których miłujemy: rodzice, rodzeństwo, 
dzieci; oczekują nas pewni zbawienia, a jedynie 
zatroskani o nasze. Jakże wielka będzie wspólna 
radość dla nich i dla nas spotkać się i wzajemnie 
powitać! Jakżeż to wielkie szczęście w królestwie 
niebieskim nie obawiać się więcej śmierci, jakże 
doskonałe i nieustanne szczęście, żyć na wieki!

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel 
swoim wiernym siły woli, † aby pełniąc dobre 
uczynki, spieszyli na spotkanie z przychodzącym 
Chrystusem * i  zgromadzeni po Jego prawicy, 
mogli posiąść królestwo niebieskie. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
* Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powta-
rzam: radujcie się! (Flp 4,4)

Adwent jest okresem, który rozpoczyna 
nowy rok liturgiczny. Ma on na celu przygo-
tować wiernych do obchodów święta Bożego 
Narodzenia oraz przypominać o powtórnym 
przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię (paruzja). 

Okres ten rozpoczyna się od I  nieszpo-
rów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bo-
żego Narodzenia niedzieli i trwa do zmierzchu 
24 grudnia. Adwent ma zawsze cztery niedziele 

Dominującym kolorem liturgicznym w tym 
czasie jest kolor filetowy.  Kapłani przywdzie-
wają szaty w kolorze fioletowym, co ma pod-
kreślać pokutno-modlitewny charakter tego 
okresu. Natomiast wyjątkiem jest trzecia nie-
dziela Adwentu (Gaudete – tzw. Niedziela Ra-
dości), podczas której kapłani mogą przywdziać 
szaty koloru różowego, które mają oznaczać 
radość z przyjścia Chrystusa i dar odkupienia. 
Pierwsze czytania pochodzą z księgi proroka 
Izajasza i nawiązują do przyjścia Mesjasza.

Samo słowo Adwent wywodzi się z języ-
ka łacińskiego od słowa adventus (przyjście). 
Dla starożytnych oznaczało przybycie kogoś 
znamienitego - władcy. Pierwsze wzmianki  
w dokumentach o okresie przygotowawczym 
do świąt Bożego Narodzenia znaleźć można 
w drugiej księdze Historii Franków, napisa-
nej przez świętego Grzegorza z Tours. Święty 
wspominał w niej, że święty Perpet zarządził 
post trzy razy w tygodniu, trwający od postu 
świętego Marcina do świąt Bożego Narodzenia. 
Dopiero w VI wieku wprowadzono ten okres  
w Rzymie. Trwał on sześć tygodni, a od papieża 
Grzegorza Wielkiego już cztery tygodnie. Okres 
ten oprócz znaczenia ascetycznego, przybrał 
także aspekt eschatologiczny, a dokładnie pa-
ruzyjny.

Nie zapominajmy, że Adwent jest radosnym 
oczekiwaniem na przyjście Pana przy końcu 
czasów. Bo królestwo Boże – to nie sprawa tego, 
co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i ra-
dość w Duchu Świętym (Rz 14, 17). (AK)

Praktyka duszpasterska
1 grudnia w naszej parafii swą praktykę duszpasterską rozpocznie 

diakon Sławomir Ochnik, alumn VI roku Wyższego Seminarium Du-
chownego naszej diecezji pochodzący z parafii Przemienienia Pańskiego 
w Garwolinie. Księdzu diakonowi życzymy owocnej i pracowitej praktyki 
adwentowej w naszej wspólnocie i otaczamy go modlitwą i życzliwością.  

Domowy Kościół działający w naszej parafii organizuje
BEZALKOHOLOWY BAL SYLWESTROWY 

na który zaprasza wszystkich chętnych. 
Rozpoczęcie 31 grudnia o godz. 20.00. 

Informacje i zapisy: 668 202 389
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy trwają do 20 grudnia.
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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 Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek – 2 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera
1. czytanie (Iz 4, 2-6) Radość zbawionych

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ewangelia (Mt 8, 5-11)
Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

6.30 1. + Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich – of. córka
2. + Natalię (6r.) i Stefana Kobylińskich – of. syn
3.  + Mariannę Osipiak (2r.), Zbigniewa, Paulinę, zm. z rodzin 

Śledziewskich i Osipiaków
4. + Stanisława, Reginę, Mieczysława, Józefa, Mariannę, Sta-

nisławę, zm. z rodzin Izdebskich i Krasuskich – of. Jadwiga 
Izdebska

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1.  Gregorianka: + Helenę Miazgę – of. rodzina

2. + dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
3. + Tomasza Górzyńskiego (4r.) – of. rodzina
4. + Elżbietę Pastor (1r.) – of. dzieci
5. Poza parafią: + Elżbietę(1m-c.), Wiesława Stachowiczów – 

of. Katarzyna Stachowicz
Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym

Wtorek – 3 grudnia 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
1. czytanie (Iz 11, 1-10) Na Chrystusie spocznie Duch Pański

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7))
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Ewangelia (Łk 10, 21-24) Jezus rozradował się w Duchu Świętym
6.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich – of. córka

2. + Józefa i rodziców z obu stron rodziny – of. żona
3. + Zdzisława Wdowiaka (5r.) Mariannę, Józefa Pióro i ich 

dzieci – of. córka
4. + Janinę Nasiłowską – of. Wspólnota Różańca Nieustającego

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę – of. rodzina

2. za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Janusza Pastora (2r.) – of dzieci
4. + Mariannę, Eugeniusza, Marka, Milenę i Józefa – of. rodzina

Środa – 4 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła 
albo wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

1. czytanie (Iz 25, 6-10a) Uczta mesjańska
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd))

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
Ewangelia (Mt 15, 29-37) Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm

6.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich – of. córka
2. + Barbarę Lichaczewską (im.) – of. mama
3.   + Tadeusza, Barbarę, Bronisława, ks. Jana Kukawskiego,  

ks. Stanisława Olędzkiego – of. Barbara Kukawska
4. + Barbarę i zm. rodziców i zm. z rodzin Wakułów, Michala-

ków i dusze w czyśćcu cierpiące – of. rodzina
5. + Franciszka Łęczyckiego (39 r.) i zm. z obu stron rodziny – of. syn
6. + Barbarę Piskorz (im.) – of. córki
7. + Henryka Błońskiego (30 dz.) – of. rodzina

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)

18.00 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę – of. rodzina
2. + ks. Józefa Szajdę (11r.) – of. uczennica
3. + Barbarę Sułek (im.) – of. rodzina
4. W intencjach czcicieli św. Józefa

Nowenna do św. Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek – 5 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ADWENTU

pierwszy czwartek miesiąca  
– dzień modlitw za kapłanów i o powołania kapłańskie

1. czytanie (Iz 26, 1-6) Naród sprawiedliwy,  
dochowujący wierności wejdzie do królestwa Bożego

Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a))
Błogosławiony, idący od Pana, albo: Alleluja

Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27) Kto spełnia wolę Bożą,  
wejdzie do królestwa niebieskiego

6.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich – of. córka
2. + Helenę Wolską (6m-c) – of. dzieci
3.  + Barbarę Polkowską – of. rodzina
4. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą 

o obfitość łask Bożych oraz o dobre powołania, kapłańskie 
zakonne i misyjne z naszej parafii – of. Apostolat Złotej Róży

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę – of. rodzina

2. + Mariannę i Bronisława Saganów i zm. z rodzin Saganów 
i Zbitów – of. córka

3. + Edwarda Hawryluka (3r.), Franciszka i Joannę  
i zm. z rodziny Tymosiaków – of. rodzina

4. + Marka Goszczyńskiego (1r.) – of. córka
5. Poza parafią: Dziękczynna w 90 r. urodzin Natalii z prośbą  

o zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. córki
Godzina Święta – adoracja Jezusa do godz. 20.00

Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 6 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ADWENTU 
albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Iz 29, 17-24) W owym dniu oczy niewidomych będą widziały

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b))
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Ewangelia (Mt 9, 27-31) Uzdrowienie niewidomych,  
którzy uwierzyli w Jezusa

6.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich – of. córka
2. + Adama Drygiela (4r.) – of. rodzina
3.  + Mieczysława Sikorę – of. sąsiedzi
4. + Mariannę Tarkowską – of. Grażyna i Krzysztof Wiśniewscy
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę – of. rodzina

2. + Genowefę (11r.), Józefa, Czesława, Ryszarda, Krystynę, 
Tadeusza i Agnieszkę z rodziny Duków – of. Barbara Duk

3. Wynagradzająca NSPJ
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – adoracja do godz. 20.00.

Sobota – 7 grudnia 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (Iz 30, 19-21. 23-26) Bóg zlituje się nad swoim ludem

Psalm (Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. Iz 30, 18))
Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8) Jezus lituje się nad znękanymi
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6.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich – of. córka
2. + Aleksandra Kromolickiego (1r.) – of. rodzina
3.  + Jadwigę Burdalską (2r.) i zm. z rodziny – of. córka i syn
4. + Jadwigę (7r.) – of. Urszula Studzińska
5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Ma-

ryi z prośbą o wyzwolenie z nałogów - KWC
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i różaniec prowadzony przez 

członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę – of. rodzina

2. Dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin Wiktorii z prośbą o dary 
Ducha Świętego na czas egzaminów oraz o Boże błogosła-
wieństwo opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia – of. rodzice

3. Dziękczynna KŻR nr 3 z prośbą o opiekę Matki Bożej Ostro-
bramskiej dla Członków Koła i ich rodzin oraz wieczny pokój 
dla zmarłych sióstr – of. KŻR nr 3

4.  Dziękczynno-błagalna w rocznicę urodzin Marzeny z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny

5. + Aleksandrę (19r.) Czesławę, Jana, Aleksandra i Zbigniewa 
oraz dziadków i pradziadków – of. Janina Matejczuk

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – adoracja Jezusa do 20.00
II NIEDZIELA ADWENTU – 8 grudnia 2019 r.

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
rozpoczęcie parafialnych rekolekcji adwentowych 

Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
1. czytanie (Rdz 3, 9-15) Wprowadzam nieprzyjaźń  
pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty
Psalm (Ps 98, 1-4) Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

2. czytanie (Rz 15, 4-9) Chrystus zbawia wszystkich ludzi
Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Jadwigę Burgs (13r.) Mieczysława Burgs, Barbarę Mrowiec, 

Rozalię i Bronisława Grudzińskich – of. Wanda Cieloch
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich – of. córka

2. + Wiesława Kokoszkę (im.) Mieczysława, Eugenię, Stanisła-
wa, Anielę i Władysława – of. matka

3. + Janinę, Franciszka, Zygmunta, Marka i Mieczysława  
– of. Jolanta Pliszka

10.00 1. + Sabinę Konstantę, Michała, Henryka i zm. z obu stron ro-
dziny – of. Jadwiga Chalimoniuk

2. + Kazimierę Krupę (6r.) Władysława, Janusza i Danutę  
– of. rodzina

3. + Urszulę Chromińską – of. sąsiedzi
11.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę – of. rodzina

2. + zm. z rodzin Sztompków i Plewków – of. Zofia Sztompka
3. + Jana Trętowskiego i rodziców z obu stron – of. żona z dziećmi

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
2. + Jana Czapskiego, Antoniego, Jadwigę, Henryka, Tadeusza, 

Aleksandrę, Mariannę, Henryka, Stanisława i zm. z rodzin 
Czapskich, Toczyskich, Wojewódzkich i Czarnockich – of. 
Barbara Czapska

16.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski w mijającym roku z prośbą 
o Boże błogosławieństwo dla rodzin Charutów i Gołosiów 
– of. rodzina

18.00 1. + Marię Bareję (6r.) i Hieronima – of. syn z rodziną
Adoracja Jezusa do godz. 20.00

Rekolekcje w ciszy w Pratulinie
Po szumie sylwestrowych fajerwerków, na początku Nowego Roku 

Pańskiego zapraszamy w dniach 3-5.01.2020 r. na rekolekcje w ciszy do 
Domu Pielgrzyma w Pratulinie. 

Szczegółowy plan na: www.dompratulin.pl. Koszt 200 zł/os. 
Zapisy do 29.12.2019 r. pod nr tel. 690 606 255 
lub mail: dyrektor@dompratulin.pl

Liczba miejsc ograniczona! Możliwość przedłużenia pobytu do 6.01!

CZAS ADWENTU
Adwent, szczególnie w Polsce, jest bogaty w zwyczaje religijne i symbole. 

RORATY
Od XII wieku znana jest w naszej Ojczyźnie adwentowa Msza św. ku 

czci Matki Bożej, zwana roratami. Msza św. roratnia odprawiana jest przed 
świtem jako znak, że zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa, na 
świecie panowały ciemności grzechu. Na Roraty niektórzy przychodzą ze 
świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy 
św. i wędrować z tym światłem do domów. Na początku liturgii mrok  
w kościele rozpraszają jedynie przyniesione przez ludzi świece. W czasie 
tych Mszy św. szczególnie łączymy się z Maryją, oczekując na przyjście Zba-
wiciela tak jak ona przed dwoma tysiącami lat. W naszej parafii roraty 
codziennie od poniedziałku do soboty o 6.30. 

RORATKA 
Świeca adwentowa, czyli tzw. roratka zapalana w czasie Mszy św. rorat-

nich przypomina Maryję, która zwiastuje nam nadchodzącą Światłość Świa-
ta – Jezusa. Jest to zazwyczaj długa, biała świeca, przewiązana wstążką  
i udekorowana. Stawia się ją na ołtarzu. W domach rodzinnych stawia się ją 
przy figurze Matki Bożej lub przy wieńcu adwentowym.

WIENIEC ADWENTOWY 
Wieniec adwentowy robiony jest zazwyczaj z gałązek świerku lub sosny 

i ma przebogatą symbolikę. Umieszczone są na nim cztery świece ozna-
czające cztery niedziele Adwentu. Pierwsza świeca przypomina prawdę  
o przebaczeniu nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Boga. Druga to sym-
bol wiary narodu izraelskiego jako wdzięczność za dar Ziemi Obiecanej. 
Trzecia świeca odnosi się do radości króla Dawida, który celebruje przymie-
rze z Bogiem. Czwarta symbolizuje nauczanie proroków, głoszących przyj-
ście Mesjasza. Cały wieniec wyobraża jedność – rodziny lub ludu Bożego.

LAMPIONY 
Lampiony miały niegdyś funkcję czysto użytkową – dzieci oświetlały 

sobie drogę w drodze na Mszę św. roratnią. Obecnie przypominają przypo-
wieść o roztropnych Pannach oczekujących na przyjście Oblubieńca.

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIEŚNI ADWENTOWYCH 
Warto znaleźć choć kwadrans w niedzielny wieczór, by razem pośpiewać 

pieśni adwentowe. Można to uczynić również w czasie wieczornej modlitwy.
KALENDARZ ADWENTOWY to specjalny kalendarz służący do odlicza-

nia pierwszych 24 dni grudnia; od pierwszego dnia Adwentu do Wigilii Bo-
żego Narodzenia. Jedna z tradycji adwentowych, szczególnie lubiana przez 
dzieci. Kalendarz adwentowy ma wzmacniać radość z oczekiwania na Boże 
Narodzenie. Ma różną formę. 

Warto kultywować piękne zwyczaje, uczestniczyć w roratach; trzeba 
skorzystać z rekolekcji adwentowych, sakramentu pokuty i pojednania, 
przystąpić do Stołu Pańskiego. Możemy też we wspólnocie rodzinnej 
śpiewać pieśni adwentowe, razem modlić się i czytać Pismo Święte lub 
inne książki religijne i na ich temat rozmawiać. Warto też jest wyciszyć się  
i w Adwencie uczynić więcej dobrego niż to zwykle czynimy.

Niestety, tak rozumiany Adwent, staje się dla wielu z nas czymś odle-
głym, obcym. Kojarzy się coraz bardziej z amerykańską piosenką „Jingle 
bells” na okrągło puszczaną w supermarketach i Mikołajem, często już nie 
świętym biskupem, tylko świeckim krasnalem. Dzień po Zaduszkach wielu 
ogarnia szaleństwo bożonarodzeniowych zakupów, prezentów, ekscytują 
nas centra handlowe wypełnione po brzegi świątecznymi dekoracjami  
i potencjalnymi prezentami. Komercja wkradła się wszędzie, także do na-
szych religijnych zwyczajów np. do kalendarzy adwentowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Współcześnie istnieją różne ich rodzaje, na przykład  
z czekoladką ukrytą za każdym okienkiem, z produktami kosmetycznymi 
dla pań, z przedmiotem w częściach do samodzielnego złożenia itp.

Nie dajmy sobie narzucić tego, co tak nachalnie proponuje „świat”, nie 
dajmy się wciągnąć w wir prac i przygotowań, które nie prowadzą nas na 
spotkanie z mającym się narodzić Dzieciątkiem Jezus. Pomóc nam mogą  
w tym tegoroczne adwentowe rekolekcje, które w naszej parafii odbędą się 
od 8 do 10 grudnia. Zaplanujmy już dziś czas by w nich uczestniczyć. (AZ)

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
•	 Adwent z Prymasem Tysiąclecia.
•	 Przegrywamy często, bo się za mało modlimy, albo robimy  

to bez wiary. O sile modlitwy zdolnej poruszyć świat.
•	 Dlaczego losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych  

w Eucharystii.
•	 Agresja jako problem wychowawczy.
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niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  
w niedziele i uroczystości nieczynna. 

NEKROLOG 

Zaradny wdowiec, któremu niedawno zmar-
ła żona, chce wydrukować nekrolog w gazecie. 
W biurze czasopisma pyta:

 – Ile to będzie kosztowało?
 – Do 5 wyrazów ogłoszenia są bezpłatne.
 – To napiszcie: „Zmarła Katarzyna Kowalska”.
 – Można jeszcze dwa wyrazy.
 – To dodajcie: „Sprzedam Opla”.
PAŃSTWO SOCJALNE I TOLERANCJA
Chłopak przychodzi ze szkoły i pyta mamę:
– Mamo, co to jest „państwo socjalne i nie-

tolerancja”? Bo ja z dzisiejszej lekcji nic nie zro-
zumiałem.

– To jest tak, synku. Ja nie pracuję, ojciec nie 
pracuje, miasto nam do mieszkania dopłaca, na 
ciebie państwo daje, szkoła bezpłatna, lekarz 
bezpłatny – to jest właśnie „państwo socjalne”.

– No, a kto za to wszystko płaci?
– Ci, co pracują i płacą podatki.
– A to ich nie wnerwia?
– Oj wnerwia, wnerwia. I to jest właśnie 

nietolerancja.
SERCE ŁKA
W LO na lekcji „polskiego” omawiany jest Jan 

Kasprowicz i utwory poetyckie nurtu „Młodej 
Polski”. Pani dyktuje uczniom fragment wiersza, 
potrzebny do domowej rozprawki:

– „I łka puste serce bólem”.
Uczeń pisze w zeszycie:
– „Ił, kapustę, ser, cebulę”.
WINDA
Rozmowa sąsiadów w wieżowcu:
– Sąsiedzie, czemu wy nigdy naszą windą 

nie jeździcie, tylko zasuwacie na piechotę po 
schodach?

– No bo tam jest wyraźnie napisane, że win-
da przewozi 5 osób, a ja nie mam czasu czekać 
na pozostałe cztery!

URLOP
Kolega do kolegi:
– Wyglądasz na wypoczętego i zadowolone-

go z życia. Jesteś na urlopie?
– Nie, mój szef na urlop wyjechał. (opr. HD)

Patronka górników
Święta Barbara w Polsce najbardziej 

znana jest jako patronka górników. 4 grudnia  
– w dniu kiedy Kościół ją wspomina odby-
wają się nabożeństwa w intencji górników  
i uroczystości związane z tradycyjnym świętem 
górniczym, czyli tzw. Barbórką. Górnicy obrali 
św. Barbarę na patronkę, ponieważ jak głosi 
legenda: uciekając z więzienia, przecisnęła 
się przez skalną szczelinę. Ponadto św. Barba-
ra czczona jest jako patronka dobrej śmierci,  
co szczególnie jest ważne dla narażonych na na-
głą i niespodziewaną śmierć, a więc górników, 
hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy. Kult  
św. Barbary trwa nieprzerwanie od wieków. Nie 
wiadomo kiedy Święta się dokładnie urodziła 
ani kiedy poniosła śmierć. Ze względu na fakt, 
iż największe prześladowania chrześcijan były 
za panowania Maksymiana przypuszcza się, że 
poniosła śmierć męczeńską około 305 roku. 

Legenda głosi, iż Barbara była pięk-
ną córką bogatego poganina Dioskura  
z Heliopolis w Bitynii (Azja Mniejsza). Zdoby-
wała wykształcenie w Nikomedii, gdzie pozna-
ła chrześcijaństwo. Korespondowała z wielkim 
filozofem Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego 
wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czysto-
ści. Ojciec dowiedziawszy się o tym, postanowił 
wydać ją za mąż. Kiedy odmówiła, uwięził ją  
w wieży. Była głodzona, straszona i zmuszana 
do wyrzeczenia się wiary, kiedy nie dała się 
złamać ojciec zaprowadził ją do sędziego, który 
skazał ją na tortury. Barbara została ubiczowa-
na, ale w trakcie chłosty odczuwała tylko jakby 
muskanie pawich piór, w nocy zaś przyszedł do 

niej anioł, który zale-
czył jej rany i udzielił 
Komunii Świętej. Bar-
barę bito maczugami, 
przypalano pochod-
niami, aż w końcu 
obcięto jej piersi, po 
czym sędzia chciał 
ją  pr zeprowadzić  
w takim stanie ulica-
mi miasta, ale anioł, który się zjawił okrył cia-
ło Barbary białą szatą. W końcu sędzia skazał 
Barbarę na ścięcie mieczem, a wyrok według 
legendy wykonał ojciec Barbary – Dioskur, któ-
ry po odłożeniu miecza zginął rażony piorunem. 

W VI wieku cesarz Justynian sprowadził re-
likwie św. Barbary do Konstantynopola. Stąd 
zabrali je Wenecjanie w 1202 r. do swojego 
miasta, by przekazać je z kolei pobliskiemu 
Torcello, gdzie znajdują się w kościele św. Jana 
Ewangelisty. W Polsce również kult św. Barbary 
był i jest bardzo żywy. (GŁ-K)

W parafii...
Pierwsza katecheza przed udzieleniem Sa-

kramentu Chrztu św. dla rodziców naturalnych 
i chrzestnych będzie dzisiaj (1.12) o godzinie 
17.30 w sali przy zakrystii.

vvv
W najbliższą sobotę (7.12) nie będzie wy-

jazdu do chorych. Kapłani odwiedzą chorych 
przed świętami w poniedziałek 23 grudnia od 
godz. 8.30.

vvv
W przyszłą niedzielę (8.12) rozpoczną się  

w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Będzie 
im przewodniczył ks. Tomasz Kostecki.

vvv
Parafialny Zespół „Caritas” informuje, że 

od 8 grudnia w niedziele adwentu i w czasie 
rekolekcji będzie rozprowadzał dla chętnych 
świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, 
kartki i inne symbole świąteczne. Podobnie jak  
w latach ubiegłych organizuje akcję „Rodzina
-Rodzinie”. Od 8 grudnia będzie można pobrać 
w zakrystii „numerek” i sporządzić świąteczną 
paczkę żywnościową dla rodziny potrzebującej 
pomocy, podopiecznej Parafialnego Zespołu 
„Caritas” lub wesprzeć tę akcję dobrowolną 
ofiarą. Sporządzone paczki należy dostarczyć 
21 grudnia w godzinach 16.00-17.00 lub zo-
stawić w zakrystii. Szczegółowych informacji 
udzielamy pod numerami telefonów: 668 327 
144 i 787 610 907.

mikołaj  
istnieje naprawdę 

Według Wikipedii, „Święty Mikołaj – postać 
starszego mężczyzny z białą brodą ubranego  
w czerwony strój, który wedle różnych legend  
i baśni w okresie świąt Bożego Narodzenia roz-
wozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi 
przez zaprzęg reniferów. Według różnych wer-
sji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub 
biegun północny.”

Jak mówi ta internetowa encyklopedia to 
postać z legend i baśni. Jednak Św. Mikołaj ist-
niej naprawdę. Jest bardzo popularnym świę-
tym naszego Kościoła. Urodził się w Patras na 
terenie Grecji w 270 r. Gdy jego rodzice umarli, 
to rozdawał swoje pieniądze biednym ludziom. 
W tamtych czasach młoda dziewczyna musiała 
posiadać jakiś majątek, który wnosiła do zawie-
ranego małżeństwa. Znana jest historia z życia 
św. Mikołaja, który wspomógł córki zubożałego 
szlachcica, podrzucając im pieniądze. Został 
wybrany na biskupa Miry. Nawet jako biskup 
nie przestał wspierać potrzebujących.

Miał również swoją modlitwą uratować ry-
baków pracujących na morzu w czasie burzy. 
Narażając własne życie, posługiwał zarażonym 
w czasie zarazy jaka zapanowała w jego mieście.

Prawdziwy św. Mikołaj może więcej niż po-
stać z baśni. Prawdziwy św. Mikołaj mieszka  
w niebie i możemy polecać się jego wstawien-
nictwu. Nie ma lepszego prezentu niż wsta-
wiennictwo świętych. 

Obdarowywanie się prezentami w dzień świę-
tego Mikołaja to piękny zwyczaj upamiętniający 
dobre dzieła biskupa z Miry. Dziecięca wiara, że 
św. Mikołaj przynosi prezenty jest dobrą bazą do 
przekazywania prawdziwej historii św. Mikołaja. 
Ważne żebyśmy wiarę w pana z czerwonym no-
sem i w śmiesznej czapce głoszoną przez otacza-
jący nas świat zamieniali na kult prawdziwego 
świętego a za jego pośrednictwem oddawali 
cześć Stwórcy wszelkiego dobra. (KZ)


