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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
w środy o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

II NIEDZIELA ADWENTU
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 

 NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

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.

Koszt 80 zł od osoby.

Niepokalanie Poczęta
Wiara w Niepokalane Poczęcie 

wiąże się ściśle z osobą Matki Je-
zusa – z Maryją. Warto tutaj wspo-
mnieć, że termin ten nie może być 
mylony z dziewiczym Poczęciem 
Jezusa. Początki tej prawdy wiary 
możemy zobaczyć w życiu pier-
wotnego Kościoła, miej więcej  
z chwilą ugruntowania się wiary 
w Boskie pochodzenie Jezusa. Nie 
była ona jednak prawdą rozgła-
szaną i opracowaną teologicznie. 
Możliwe, że sama Maryja w spo-
sób pełny nie była świadoma tego 
stanu.

O świętości Maryi możemy 
dowiedzieć się w opisie sceny 
Zwiastowania (Łk 1, 26-38), Nawiedzenia  
(Łk 1, 39-56) i w Magnificat (Łk 1, 46-55).  
W Zwiastowaniu możemy przeczytać: „Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28 
gr. Chaire, kecharitomene, ho Kyrios meta sou). 
Słowo kecharitomene oznacza: obdarzona ła-
ską, napełniona łaską, obłaskawiona.

Niestety do naszych czasów nie zachowało 
się zbyt wiele pism z okresu Ojców Kościoła. 
Tendencje maryjne dostrzegalne były bardzo 
mocno na Wschodzie Kościoła. Termin „Hagia 
Parthenos” – „Święta Dziewica” był obecny  
m.in. u Arystydesa z Aten, św. Ireneusza czy 
u św. Hipolita. Dużo na ten temat wniósł spór 
mnicha Pelagiusza ze św. Augustynem. W po-
lemice tej Augustyn zaznaczył, że „należy Ją 

(Maryję) uznać jako bez żadnego 
grzechu”.

W późniejszym okresie, sobór 
trydencki w 1574 r. oznajmił, że 
grzech pierworodny nie dotyczy 
„błogosławionej i niepokalanej 
Dziewicy Maryi, Bożej Rodziciel-
ki” (DH 1516). Była Ona także 
pozbawiona grzechów lekkich  
(DH 1573).

Papież Pius IX, 8 grudnia 1854 r. 
wydał bullę „Ineffabilis Deus”,  
w której ogłosił dogmat o Niepo-
kalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny: ogłaszamy, orzekamy 
i określamy, że nauka, która utrzy-
muje, iż Najświętsza Maryja Panna 

od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szcze-
gólnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, 
mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana 
jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pier-
worodnego, jest prawdą przez Boga objawioną,  
i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale  
i bez wahania wierzyć. (DH 2803; BF VI,89)

Co ciekawe należy podkreślić, że Maryja cho-
ciaż była uwolniona od grzechu pierworodnego, 
ale tak jak wszyscy doświadczała kar cielesnych 
np. cierpień. Podczas gdy wszyscy zostali odku-
pieni, Ona została uprzednio odkupiona, gdyż 
w początek ziemskiego życia Jezusa nie mógł-
by wkraść się grzech, bowiem planem działania 
Boga jest tylko świętość i dobro. (AK)

Św. Anzelm (+1109) biskup zachęca nas:  O Nie-
wiasto pełna łaski i łaską przepełniona! Pełnia tej 
łaski ożywia i przywraca życiu wszelkie stworzenie. 
Dziewico ponad wszystko błogosławiona! Twym 
błogosławieństwem cały świat jest błogosławio-
ny: Stwórca błogosławi nim całe stworzenie, a ono  
w zamian błogosławi swego Pana.

Bóg dał Maryi swojego Syna, Jemu równego,  
z Niego zrodzonego i umiłowanego tą miłością, 
którą miłuje samego siebie. Z Maryi otrzymał 
Syna nie innego, lecz tego samego, tak że z na-
tury jest On jednym i tym samym Synem Boga,  
a zarazem i Synem Maryi. Wszystko zostało stwo-
rzone przez Boga, a oto Bóg rodzi się z Maryi. Bóg 
wszystko stworzył, a oto Maryja wydaje na świat 
Boga. Bóg wszystko uczynił, a oto sam się uczynił  
z Maryi i przez to odnowił wszystko, co uczynił.  
Ten, który wszystko wywiódł z nicości, nie chciał 
bez Maryi odnowić tego, co zostało skalane.
Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczę-
cie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swoje-
mu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług 
przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś 
Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczy-
ną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

NA SPOTKANIA KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
zapraszamy w środy o 19.00 do sali przy zakrystii 

każdy może przyjść  (xIJ)

PEŁNA ŁASKI, PAN Z TOBĄ! Łk 1,26-38 
 Czy dostrzegam działanie Boga w swoim życiu? 
W jaki sposób reaguję na znaki Bożej obecno-
ści? Czy jak Maryja potrafię rozważać głęboko 
w sercu wielkie dzieła Boże? Czy w kontakcie  
z Bogiem i drugim człowiekiem charakteryzuje 
mnie postawa wiary, nadziei i miłości? Czy po-
trafię mówić Bogu „tak” w sytuacjach, które po 
ludzku są dla mnie trudne do akceptacji? 

[www.sfd.kuria.lublin.pl]

Mozaika Marko Ivana Rupnika w San Giovanni Rotondo

Program rekolekcji adwentowych
Rekolekcjom przewodniczy ks. Tomasz Kostecki 

Niedziela 8 grudnia
Msze Święte z nauką rekolekcyjną jak w każ-
dą niedzielę, czyli o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00, 16.30, 18.00. 
Poniedziałek 9 grudnia i wtorek 10 grudnia
6.30 – Msza święta roratnia 
9.00 – Msza święta
11.00 – Msza święta
od 12.00 do 15.30 adoracja Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie 
16.00 – Msza święta ze szczególnym  

udziałem dzieci

18.00 – Msza święta ze szczególnym udzia-
łem młodzieży, w tym kandydatów do 
bierzmowania i młodych, którzy już 
przyjęli ten sakrament

ok. 19.00 – nauka stanowa w poniedziałek  
dla kobiet, a we wtorek dla mężczyzn

20.00 – Msza święta
Sakrament pokuty i pojednania w te wszystkie 
dni przed rozpoczęciem Mszy świętych.
Ofiary składane na tacę we wtorek, w ostatnim 
dniu rekolekcji, są przeznaczone na potrzeby 
duszpasterskie księdza rekolekcjonisty. 



Strona 2 OPIEKUN nr 49 8 grudnia 2019 r.

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 – 9 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
drugi dzień rekolekcji adwentowych

1. czytanie (Iz 35, 1-10) Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 35, 4d))

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić
Ewangelia (Łk 5, 17-26) Chrystus uzdrawia duszę i ciało

6.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę
2. + Marię Koziestańską w 11 r. – of. córka z rodziną
3. + Wiesławę Okuniewską (im) – of. córka

9.00 1. W int. KŻR nr 6
2. Dz. – bł. w int. Siostry Emanueli z racji imienin z prośbą  

o Boże bł. i opiekę św. Józefa – of. Urszula
11.00 1. Dziękczynna w int. KŻR nr 1 z prośbą o Boże bł., opiekę MB 

Niepokalanej i o łaskę zdrowia dla sióstr – of. KŻR nr 1
2.Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich

16.00 1. Dziękczynna w 9 r. urodzin Marty z prośbą o zdrowie i po-
trzebne łaski, opiekę MB i św. Józefa dla niej i rodziny

18.00 1.  +Leszka i Wacława Zubków – of. syn
20.00 1. + Wiesławę Sokołowską w 7 r., Jadwigę, Lucjana, Arkadiu-

sza oraz zm. z obu stron rodziny – of. rodzina
2. + Tadeusza Bareję – of. Pracownicy Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Siedlcach
Wtorek – 10 grudnia 2019 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU
trzeci dzień rekolekcji adwentowych

1. czytanie (Iz 40, 1-11) Pan pocieszy swój lud
Psalm (Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a))

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą
Ewangelia (Mt 18, 12-14) Bóg nie chce zguby zbłąkanych

6.30 1. Gregorianka: +Heleną Miazgę
2. + Marcina Głuchowskiego – of. pracownicy Drosed
3. + Wiesława Chmielewskiego z racji imienin – of. żona

9.00 1. + Barbarę Celińską – Mysław za jej rodziców i teściów oraz 
Kazimierza – of. mąż

2. + Sabinę Marciniak w 17 r., Mariana, Wacławy, Dariusza  
i Henryka Marciniaków – of. córka Mirosława

11.00 1.+ Józefa i Kazimierę w 19 r., Andrzeja – of. Krystyna
2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich

16.00 1. + Janusza 3 r., zm. z rodziny Nawoć i Tarnowskich – of. rodzina
18.00 1. O Boże bł. dla KŻR nr 14 oraz dla ich rodzin – of. zel. Agnieszka
20.00 1. + Halinę Krasuską – of. rodzina

Środa – 11 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie św. Damazego I, papieża
1. czytanie (Iz 40, 25-31) Bóg dodaje mocy zmęczonemu

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10 (R.: por. 1b))
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych
6.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę

2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3.  + Stanisława w 14 r., Stanisławę Magdziak – of. córka
4. + Barbarę Polkowską – of. sąsiedzi z 3 klatki
5. + Władysława Trocia w r. śm.

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 9 (zel. Halina Mioduszewska)

18.00 1.  Dziękczynna w 16 r. ur. wnuczka Mateusza z prośbą o zdro-
wie i Boże bł. – of. babcia

2. Błagalna z prośbą o zdrowie i odkrycie swojego powołania 
dla Tomasza i Marcina – of. mama

3. + Jerzego Lacha, Wojciecha Lacha, Zofię, Michała, Janusza 
Bejczuka – of. rodzina

Nowenna do św. Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek – 12 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
1. czytanie (Iz 41, 13-20) Bóg jest odkupicielem

Psalm (Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8)) 
 Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Ewangelia (Mt 11, 11-15) Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela
6.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę

2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3.  + Aleksandra Kozioł z racji im., Zenona, Michała
4. + Adelę i Aleksandra Marciszewskich z racji im, Wandę,  

Teresę i Barbarę – of. Danuta
5. + Aleksandrę Iskrę z racji im, Marię i Antoniego Januszów, 

Helenę i Jana Iskrów, Mieczysława, Zenona, Jerzego, Ma-
rię, Apolonię, Mariana, Wandę, Józefa, Marka Kruczka oraz  
ks. Alfreda Hofmana. – of. Halina

6. + Mariannę Tarkowską – of. Krystyna
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 9 (zel. Halina Mioduszewska)
18.00 1. + Mariana w 16 r., rodziców, braci i wszystkich zmarłych  

z obu stron rodziny – of. Helena
2. + Leszka Doroszuka w 1 r. – of. siostra
3. + Wandę Tyczyńską w 11 r., Mariana i zm. z rodz. Tyczyńskich 

i Narzyńskich – of. syn z rodziną
4. Poza Parafią: + Dariusza Wakułę w 22 r., Eugeniusza, Jadwi-

gę i zm. dziadków z obu stron rodziny
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 13 grudnia 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

1. czytanie (Iz 48, 17-19) O, gdybyś zważał na me przykazania!
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)) 

Dasz światło życia idącym za Tobą
Ewangelia (Mt 11, 16-19) Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela,  

nie przyjmą Chrystusa
6.30 1. Gregorianka: + Helenę Mizaga

2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3. + Stanisława Borkowskiego w  37 r., Bronisławę, Ryszarda, 

Jana, Stanisławę, z rodz. Borkowskich
4. Dziękczynna w int. całej rodziny z prośbą o uwolnienie  

z nałogów, umocnienie wiary oraz dary Ducha Św. i wsta-
wiennictwo św. Rodziny z Nazaretu

5. + Alfreda Wyrzykowskiego w 1 r. śm. – of. Wiera i znajomi
6. Dziękczynna w 40 r. ur. Ilony – of. mąż i dzieci

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 9 (zel. Halina Mioduszewska)
18.00 1.+ Halinę Krasuską – of. Katarzyna i Ireneusz

2. + Józefa Sołowińskiego – of. rodzina
3. Dziękczynna w 5 r. ur. mikołaja z prośbą o dary Ducha Św., 

opiekę MB i św. Józefa dla Niego i Rodziców – of. dziadkowie
Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Sobota – 14 grudnia 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Syr 48, 1-4. 9-11) Eliasz przyjdzie powtórnie
Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)) 

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Ewangelia (Mt 17, 10-13) Eliasz już przyszedł, a nie poznali go

6.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę
2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3. + Małgorzatę Mikitiuk – of. Okręgowa Izba Pielęgniarek  

i Położnych
4. + Wandę w 6 r., Henryka, Adama, Zbigniewa, Ludwika zm. 

z rodz. Gadomskich – of. córka
5.+ Adelę, Kazimierza, Franciszka, Marka zm. z obu stron rodziny
6. + Mariannę Wrona w 2 r. śm. – of. syn z rodzina

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 9 (zel. Halina Mioduszewska)
18.00 1. + Mariana Pióro – of. rodzina Królów

2. + Grażynę i Wojciecha Szyszko vel Chorąży – of. rodzina
3. + Henryka, Eugeniusza – of. rodzina

III NIEDZIELA ADWENTU – 15 grudnia 2019 r.
Niedziela Gaudete! 

1. czytanie (Iz 35,1-6a.10) Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić
Psalm (Ps 146,7.8-9a.9bc-10) Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

2. czytanie (Jk 5,7-10) Przyjście Pana jest już bliskie
Ewangelia (Mt 11,2-11) Na Chrystusie spełniają się proroctwa

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Jana Rudolfa Głuchowskiego w 29 r. – of. córki
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich

2. + Adele, Józefa, Tekle, Jana, Wacławę, Stanisławę, Władysła-
wę i zm. z rodz. Korycińskich i Wojewódzkich – of. Zdzisława

3. + Helenę, Władysława, Jana, zm. z rodz. Jakimiaków i Filip-
czuków – of. córka Natalia

10.00 1. Dz. z racji 70 r. ur. Haliny Grzyb z prośbą o Boże bł., opiekę 
MB i św. Józefa – of. córka

2. + Hieronima Biadunia w 19 r. – of. Ewa
3. + Honoratę Januszkiewicz w 33 r., zm. z obu stron rodziny 

– of. rodzina
11.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę

2. + Ryszarda Alabę w 8 r., Adelę Klepacką w 13 r., Jana Alabę 
w 2 r. – of. Teresa

3. + Zbigniewa Guza w 2 r. śm. i Sebastiana Guza – of. żona
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
16.30 1. + Genowefę Wojtczuk w 2 r. i zm. z obu stron rodziny – of. córka
18.00 1. + Irenę Szewczyk w 10 r., Bolesława, Izabelę – of. syn z rodziną
Adoracja Jezusa do godz. 20.00

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

Eucharystia daje życie 
– fragment listu pasterskiego biskupa  
siedleckiego Kazimierza Gurdy na Adwent 2019 

Kościół w Polsce przygotował trzyletni program duszpasterski, który 
został poświęcony sakramentowi Eucharystii. Jego temat brzmi „Euchary-
stia daje życie” i nawiązuje do nauczania Soboru Watykańskiego II, który 
słusznie określił, że „Ofiara Eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczy-
tem całego życia chrześcijańskiego” (KL 6). Ludzie wierzący w Chrystusa 
i należący do Jego Kościoła doświadczają prawdy o Eucharystii dającej 
życie, ilekroć uczestniczą w świętej liturgii i przyjmują Komunię świętą. 
To doświadczenie pozwala im umocnić się w wierze w Jezusa i przeżyć 
tajemnicę bliskości Boga, który ich uświęca. Bez uczestniczenia we Mszy 
świętej i bez przyjmowania Komunii świętej niemożliwy jest duchowy 
rozwój ucznia Jezusa, który osiąga swą pełnię w świętości.

W pierwszym roku trzyletniego programu duszpasterskiego jesteśmy 
zachęceni, by pogłębić prawdę zawartą w słowach, jakie słyszymy pod-
czas każdej Mszy świętej, po przeistoczeniu: „Wielka tajemnica wiary”. 
Wyrażają one przekonanie Kościoła, że to, co się wydarzyło w czasie prze-
istoczenia, jest z jednej strony pojmowane tylko aktem wiary, a z drugiej 
strony stanowi wielkie misterium, niezgłębioną tajemnicę. Dzięki dzia-
łaniu Ducha Świętego i słowom wypowiedzianym przez Jezusa podczas 
Ostatniej Wieczerzy, a powtarzanym przez kapłana, chleb staje się Ciałem 
Chrystusa a wino Jego Krwią. Pod postaciami chleba i wina, w swym Ciele 
i Krwi, jest pośród nas obecny, na sposób sakramentalny, Boży Syn, Jezus 
Chrystus, nasz Zbawiciel. On pozostał pośród nas, abyśmy Go przyjmowali 
i abyśmy Go adorowali.

+ Ryszard Tadeusz Długosz
+ Zygmunt Ścibor

Zapowiedzi

Grupa „Strumienie  Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zapraszają 
na spotkanie modlitewne „STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA” w niedzielę  
15 grudnia 2019 r. Tematem spotkania będą słowa: „On sam przychodzi, 
by was zbawić !”(Iz 35,4). 

Zaproszonym gościem będzie ks. Jerzy Janowski z Parafii Podwyż-
szenia Świętego Krzyża w Miętnem.

Plan spotkania: 
18.00 Msza Święta, homilię wygłosi ks. Jerzy Janowski
19.00 Wprowadzenie, modlitwa do Ducha Świętego
19.40 Katecheza
20.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa wstawiennicza, 

modlitwa o uzdrowienie
22.00 zakończenie

1 zapowiedź: Paweł Wysokiński, kawaler z parafii Krzesk  
i Anna Skorupka, panna z parafii tutejszej

Strumienie Miłosierdzia

Gdy czekanie na dziecko boli
Zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw oczekujących na dar potom-

stwa! Temat rekolekcji to „GDY CZEKANIE NA DZIECKO BOLI”.
Rekolekcje dobędą się w terminie 10-12 stycznia 2020 r. w Diecezjal-

nym Domu Pielgrzyma w Pratulinie.
Będzie je prowadził ks. Maciej Majek – ojciec duchowny WSD Siedl-

ce. Koszt: 200 zł/os. Zapisy do 3 stycznia 2020 r. pod nr 690606255 lub 
mail: dyrektor@dompratulin.pl

15 grudnia w parafii pw. św. Józefa w Siedlcach odbędzie się promo-
cja płyty nagranej przez Chór Młodzieżowy parafii św. Jana Pawła II w Sie-
dlcach. Zespól ten liczy ponad 20 młodych ludzi, którzy swoim śpiewem 
ubogacają liturgię w swojej parafii. Postanowili włączyć się w budowę 
nowej świątyni i nagrali płytę, która ma być formą cegiełki, by pozyskać 
środki na budowę kościoła. W lipcu tego roku młodzież wraz z opiekunem 
ks. Mariuszem, pojechała na tygodniowe warsztaty w Bory Tucholskich, 
gdzie pod okiem specjalistów przygotowywali się do rejestracji swoich 
interpretacji. Na płycie, którą nagrali znajdziemy najpiękniejsze polskie 
kolędy i pastorałki w 4-głosowym wykonaniu. Dochód z rozprowadzo-
nych cegiełek przeznaczony jest na budowę świątyni.

Płyta jako cegiełka

•	 Kierownictwo duchowe - w jakich sytuacjach jest pomocne? Czym róż-
ni się spowiedź od rozmowy duchowej? I czy z kierownictwem łączą 
się jakieś zagrożenia? - w rozmowie z o. Jordanem Śliwińskim.

•	 Na ludzi patrzymy przez pryzmat własnych doświadczeń, uprzedzeń i cu-
dzych opinii. Tymczasem o wszystkich trzeba myśleć dobrze. Dlaczego? 

•	 W naśladowaniu Niepokalanej nie może zabraknąć modlitwy do Niej, 
która może położyć kres panowaniu zła w świecie, a nam przynieść 
uzdrowienie. 

•	 Coraz więcej rodziców narzeka na czas, jaki muszą spędzać z dziećmi 
na codziennym odrabianiu lekcji. Czy problem rzeczywiście istnieje?

•	 Udar - czym jest i jakie skutki za sobą pociąga? Kto jest w grupie  
ryzyka i na czym polega jego leczenie?
Zachęcamy do lektury!
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W niedziele i uroczystości nieczynna. 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

Najświętsza Maryja  
Panna Loretańska

Dziękujemy darczyńcom
za bezimienne ofiary na kostkę:

– bezimienna z ul. Sokołowskiej 80 – 100 zł 

Młodszy kolega pyta starszego:
 – Słuchaj, Święty Mikołaj naprawdę istnieje?
 – Jestem przekonany, że tak.
 – A po czym tak sądzisz?
 – Bo rodzice nie kupowaliby nam tak głupich 
prezentów!
ILE RAZY?
Sąsiad do sąsiada przed świętami:
– Ile razy mam cię prosić, żebyś mi oddał  
pożyczone pieniądze?
– A przypomnij sobie, ile razy cię prosiłem,  
żebyś mi je pożyczył?
CZY ŁATWO?
Młodsza siostra do starszej w czasie Adwentu:
– Czy łatwo jest dotrzymać tajemnicy?
– Nie wiem, Kasiu. Nigdy tego nie próbowałam.
RUTYNOWO
Pacjent uciekł ze szpitala tuż przed operacją. 
Kolega do niego:
– Czyś ty zwariował! Uciekać z sali operacyjnej 
i to tuż przed operacją?
– Bo pielęgniarka mówiła: „Nie ma się czego 
bać. To prosta rutynowa operacja”.
– No właśnie! A ty i tak uciekłeś.
– Bo ona to mówiła do chirurga, który miał 
mnie operować.
SINIEC
Mąż dość późno wrócił z „andrzejkowego” spo-
tkania u kolegi. Mówi do żony:
– Kochanie, co sobie pomyślałaś wczoraj, jak 
przyszedłem niezbyt trzeźwy, a oprócz tego  
z tym sińcem pod okiem?
– Jak przyszedłeś, to sińca nie miałeś!
KWIATY
Na dworze jesiennie i ponuro, a na lekcji języka 
polskiego omawiane są wspomnienia z lata. 
Pani pyta Jasia:
– Jaki jest twój ulubiony kwiat?
– Róża.
– To podejdź do tablicy i napisz to słowo.
– Wie pani, chyba jednak wolę maki.
ADWENTOWA JAŁMUŻNA
Elegancko ubraną, otyłą kobietę spotyka na uli-
cy żebrak i prosi o pomoc:
– Proszę pani, od kilku dni nic nie jadłem!
– Mój Boże – wzdycha z zazdrością dama  
– Chciałabym mieć tak silna wolę. (opr. xHD)

W parafii...

10 grudnia Kościół wspomina 
Matkę Bożą z Loreto. 

W niewielkim miasteczku Loreto w środko-
wych Włoszech nad Adriatykiem znajduje się 
największe i najważniejsze włoskie sanktu-
arium maryjne. To tutaj umieszczona jest reli-
kwia, którą jest Święty Dom, zwany Domkiem 
Matki Bożej, który według tradycji pod koniec 
XIII wieku aniołowie przenieśli z Nazaretu do 
tego miejsca. Legenda nie jest tak odległa od 
faktów jak się może wydawać, ponieważ w ar-
chiwach watykańskich znaleziono dokumenty 
świadczące o tym, że budynek z Nazaretu został 
przetransportowany drogą morską przez wło-
ską rodzinę o nazwisku Angeli, co po włosku 
znaczy aniołowie. Tradycja podaje, że jest to 
dom z Nazaretu, gdzie Archanioł Gabriel zwia-
stował Maryi przyjście Syna Bożego na świat  
i gdzie Słowo stało się Ciałem.

Matka Boża Loretańska to figurka Maryi  
z Dzieciątkiem na lewej ręce. Rzeźba została wy-
konana z drewna cedru libańskiego z ogrodów 
watykańskich w 1922 r. przez Leopoldo Celani 
i posiada dwie charakterystyczne cechy: jedna 
dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze Matki 
Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza - dlatego 
też tutaj podobnie jak na Jasnej Górze wierni 
śpiewają znaną nam pieśń „Czarna Madonno”. 

Litania Loretańska, którą odmawiamy  
w polskich kościołach, którą modlimy się przy 
kapliczkach podczas nabożeństw majowych, to 
ta sama modlitwa, którą odmawiano w Loretto, 
a którą zatwierdził papież Sykstus V w 1587 r. 
Na przestrzeni lat wezwania Litanii Loretańskiej 
podlegały zmianom, usuwano lub wzbogaca-

no ją w zależności od 
potrzeb i okoliczności, 
np. w 1908 r. Kościół 
Polski uzyskał zgodę 
na włączenie tytułu 
„Królowo Korony Pol-
skiej” (przekształcone 
po II wojnie światowej na „Królowo Polski”).

Ważnym miejscem dla Polaków w tym sank-
tuarium jest Kaplica Polska, ozdobiona freskami 
w latach 1920-1946, przedstawiającymi dwa 
wydarzenia z historii Polski: zwycięstwo Jana 
III Sobieskiego pod Wiedniem oraz cud nad 
Wisłą. W ołtarzu kaplicy umieszczono obraz 
Serca Pana Jezusa, nawiązujący do wyglądu 
Pana Jezusa z wizji świętej Faustyny. Jezusowi 
towarzyszą święci, po prawej stronie św. Jacek 
Odrowąż i św. Andrzej Bobola, zaś po lewej  
św. Małgorzata Alacoque i św. Kinga. 

Obok sanktuarium NMP w Loreto na zboczu 
wzgórza umiejscowiony jest cmentarz polski, 
na którym spoczywa 1081 żołnierzy 2 Korpu-
su Polskiego poległych na froncie adriatyckim,  
w bitwach o Akonę i Loretto, nad rzeką Metauro  
i na Linii Gotów. W centrum cmentarza, na kamien-
nym cokole umieszczono maszt z polską flagą.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z Lo-
reto skrywa dla Polaków wiele elementów, któ-
re czynią to miejsce dla nas szczególnie ważnym  
i wyjątkowym. Tutaj pogrążamy się w gorącej 
modlitwie do naszej ukochanej Matki o ciemnym 
obliczu, tutaj żołnierze Polscy, obrońcy sanktu-
arium znaleźli miejsce wiecznego spoczynku,  
a klękając w Kaplicy Polskiej możemy podziwiać 
piękne malowidła, które oddają piękno naszej 
Ojczyzny. (GŁK)

Dzisiaj (8.12) w naszej parafii Mszą Świętą 
o 10.00 rozpoczyna się Adwentowy Rejonowy 
Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Oazowi-
cze obchodzą dziś święto patronalne i powierzają 
swą wspólnotę Niepokalanej Matce Kościoła. 

vvv
Pamiętajmy, że dziś (8.12) od godziny 12.00 

do 13.00 jest przeżywana Godzina Łaski. 
Starajmy się w tym czasie trwać na modlitwie  
z Niepokalaną. Zgodnie z parafialną tradycją  
w tym dniu możemy też złożyć różę przy figurze 
Matki Bożej w naszym kościele. 

vvv
W II niedzielę Adwentu czyli, w tym roku  

8 grudnia z inicjatywy Konferencji Episkopatu 
Polski jest obchodzony w Kościele w Polsce i na 
placówkach polonijnych już po raz dwudzie-
sty: DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ 
KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE. Celem tego dnia 
jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła 
katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji 
Środkowej. W tym dniu możemy złożyć naszą 
ofiarę do puszki przed kościołem. 

vvv
W parafii są roznoszone poświęcone opłatki. 

Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji są 
przeznaczone na ubezpieczenie pracowników 
kościelnych. 

vvv
W przyszłą niedzielę 15 grudnia odbędą 

się comiesięczne spotkania formacyjne przed  
I Komunią Świętą i bierzmowaniem. 

Dzieci z klas 3 wraz z rodzicami zapraszamy na 
Mszę świętą o godz. 13.00. 

Kandydaci do bierzmowania z obu grup mają 
spotkanie o godz. 15.45 w kościele, a później 
uczestniczą w Eucharystii o godz. 16.30. 


