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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. 

III NIEDZIELA ADWENTU
Gaudete! – niedziela radości

BEZALKOHOLOWY 
BAL SYLWESTROWY 

SALA POD KOŚCIOŁEM  
ŚW JÓZEFA

Rozpoczęcie  
31 grudnia o godz. 20.00. 

Informacje i zapisy:  
668 202 389

S zc zę ś l i w y  l u d,  co 
umie się radować: chodzi,  
o Panie, w świetle Twego 
oblicza. Cieszą się zawsze 
Twoim imieniem, wywyższa 
ich Twoja sprawiedliwość. 
Bo Ty jesteś blaskiem ich 
potęgi, a dzięki Twej przy-
chylności moc nasza się wznosi. (Ps 89, 16-18 ).

Dzisiaj w Kościele przeżywamy trzecią nie-
dzielę Adwentu – tzw. Niedzielę Radości, cza-
sem nazywaną „różową”. 

Łacińska nazwa tej niedzieli „Gaudete!” (łac. 
radujcie się) pochodzi od pierwszego słowa 
antyfony na wejście, tzw. introitu, rozpoczy-
nającego liturgię. Gaudete in Domino semper: 
iterum dico, gaudete (pol. Radujcie się zawsze 
w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!)

Tradycja Niedzieli Gaudete wyrosła jeszcze 
w czasach, gdy Adwent miał typowo pokutny 
charakter. Niedziela ta więc była radosnym 
akcentem  oczekiwania na Pana. W tym dniu,  
w okresie Adwentu można było używać orga-
nów i przyozdabiać kościół.

Nadrzędnym przesłaniem tekstów liturgicz-
nych, brewiarzowych i mszalnych w tym dniu 

jest radość z faktu, że 
Bóg jest wśród nas, Pan 
jest blisko i jest obecny 
w naszym życiu. Radość 
ta przejawia się w dwóch 
wymiarach. Pierwszym 
z nich i bardziej znanym 
jest radosne oczekiwanie 

na Święta Bożego Narodzenia, drugim bardziej 
dogłębnym jest wymiar eschatologiczny (ocze-
kiwanie na ponowne przyjście Pana – paruzję). 
Radosny charakter tego dnia podkreśla stoso-
wany od XIII wieku, a usankcjonowany w 1901 r. 
 różowy kolor szat liturgicznych.

Kolor różowy symbolizuje radość, któ-
ra przerywa okres pokutny, naszą radość  
z przyjścia Pana, ze Świąt Bożego Narodzenia 
i Zmartwychwstania. Oprócz trzeciej niedzieli 
Adwentu (Gaudete), koloru różowego szat litur-
gicznych używa się w czwartą niedzielę Wiel-
kiego Postu (Laetare).

Nie zapominajmy, że człowiek jest stworzo-
ny do radości, która jest jednym z owoców Du-
cha Świętego: „Owocem zaś ducha jest: miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność” (Ga 5,22). (AK)

Niedziela radości

Czekanie...
Czekanie... adwentowe czekanie...
To czas na wielkie sprzątanie,
Czas otrzepać z ubrania pychy i kłamstwa kurz,
Co grubą warstwą pokrył je już.
Czas zdjąć pajęczynę plotek, obmowy,
Co oplotła już chyba pół Twojej głowy.
Czas wreszcie wytrzepać dywan swej duszy,
Na pewno sporo się z niego wykruszy.
Czas wymieść zaniedbań liście uschnięte
I wyprasować sumienie pomięte.
Wyszorować podłogę istnienia 
- w nią głęboko wgryzł się brud,
Byś poczuł człowiecze, że usunąć go 
to ogromny trud.

Czas narzutę lenistwa zrzucić ze swego łóżka,
I nie leżeć już na nim jak znudzona poduszka.
Czas wyprać firany gniewu i złości,
by dom Twego serca pachniał z miłości.
Czas umyć okna duszy, by jasno zalśniły,
Uchylić je choć trochę, 
by Światło do środka wpuściły.
Otworzyć na oścież drzwi, 
by Wiatr przyniósł powiew świeży,
I zatęchłe wnętrze miłą wonią odświeżył.
A gdy dobiegnie już końca sprzątanie,
Przybędzie Twój Gość, rozpocznie się świętowanie.

Ewa Orzełowska

Piosenka roratnia 2019 „Czekam”

Koszt 80 zł 
od osoby.

 Odczytaj kod QR  
w telefonie 

i obejrzyj

BŁOGOSŁAWIONY JEST TEN, 
KTO NIE ZWĄTPI WE MNIE  (Mt 11, 2-11)
Co robię, aby nie przegapić, nie stracić spotka-

nia z Jezusem:
•	 Który narodził się w czasie, już przyszedł; 
•	 Który przyjdzie na końcu czasów w chwale; 
•	 Który nieustannie przychodzi do swojego  

Kościoła poprzez Słowo i Sakramenty?
W jaki sposób realizuję misję Jana Chrzciciela. 

Jak nawołuję moich bliźnich do nawrócenia? Jak 
pomagam innym przygotować się na spotkanie  
z Jezusem? (takie spotkanie to Eucharystia, słucha-
nie słowa Bożego, modlitwa, celebracja sakramen-
tów, katecheza, nabożeństwa, choroba, śmierć...) 
Jak wskazuję przychodzącego Jezusa, tym, którzy 
żyją wokół mnie?                        [www.sfd.kuria.lublin.pl]

El Greco, „Święty Jan Chrzciciel”

Św. Augustyn biskup (+ 430) uczy nas: 
Jan jest głosem, ale „na początku było Słowo”, 

czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus 
jest Słowem odwiecznym.

Jan wyznał, że jest tylko głosem, i nie chciał 
uchodzić za tego, którym nie był. Rzekł więc: „Nie 
jestem Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem”. 
Wtedy zapytano go: „Kim więc jesteś?” I odpowie-
dział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostuj-
cie drogę dla Pana”. Głos wołającego na pustyni, 
głos przerywający milczenie, by prostować drogę 
Panu. To znaczy: mój głos rozlega się po to, aby 
wprowadzić Pana do waszych serc; lecz jeśli nie 
naprostujecie drogi dla Niego, to nie przyjdzie On 
tam, dokąd chcę Go wprowadzić.

Cóż jednak oznacza prostować drogę? Modlić 
się gorąco. Co oznacza prostować drogę? Uniżyć 
się. Patrzcie na przykład dany wam przez Jana 
Chrzciciela. Ludzie uważają go za Mesjasza, ale 
on nie ukrywa, że Nim nie jest, i nie karmi swojej 
próżności błędnym mniemaniem ludzi.

Módlmy się. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą 
oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, 
abyśmy przygotowali swoje serca i z radością 
mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego 
zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.
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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 – 16 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Lb 24, 2-7. 15-17a) Wschodzi Gwiazda z Jakuba
Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b))  

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami
Ewangelia (Mt 21, 23-27) Skąd pochodził chrzest Janowy?

6.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę
2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3. + Józefa i Leokadię, Wojciecha i Władysławę, Tomasza, Tade-

usza oraz Sabinę – of. Stanisław Olichwiruk
4. + Władysławę i Jadwigę, Franciszka i Edwarda, Jana, Cze-

sław, zm. z rodz. Staraków – of. syn
5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała Olszewskiego z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata 
życia – of. rodzice

6.+ Stanisława Szulawę (6 r.) – of. syn
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. + Tomasza Supryna (4 r.), zm. z rodz. Wielgórskich i Supry-

nów – of. Sabina Supryn
2. + Anielę Gadomską (r. śm.), Józefa, Mariana, Władysława, 

Jana, zm. z rodz. Malackich – of. rodzina
Wtorek – 17 grudnia 2019 r.

DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (Rdz 49, 1a. 2. 8-10) Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy

Psalm (Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17 (R.: por. 7))  
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Ewangelia (Mt 1, 1-17) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida
6.30 1. Gregorianka: + Heleną Miazgę

2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3. + Ojca Franciszka Mikołajczuka (35 r.) i zm. z obu stron rodz. 

– of. syn Marian
4. + Bolesława i Mariannę Piekart i zm. z rodz. Piekartów – of. córki
5. + Mariannę Tarkowską – of. Katarzyna i Józef Wiśniewscy
6. + Mariana Pióro – of. Czesław Król

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. + Zbigniewa, Mariana, Aleksandra, Janinę, Zdzisława,  

Józefę, za dusze w czyśćcu cierpiące – of. Helena Świniarska
2. + Kazimierę, Henryka oraz Władysława – of. córka
3.+ Zbigniewa (45 r.) – of. córka
4. Poza parafią: + Mariannę Sulej

Środa – 18 grudnia 2019 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Jr 23, 5-8) Mesjasz będzie potomkiem Dawida
Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab 

 (R.: por. 7)) Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie
Ewangelia  (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi  

zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
6.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę

2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3.+ Alfredę, Krystynę, Czesława Łagodzin oraz Edmunda i Bar-

barę Harasim – of. rodzina
4. + Janinę, jej rodziców, braci, siostry, Wawrzyńca, Franciszkę 

– of. rodzina
5. + Dariusza (z racji imienin), Janinę (7 r.) – of. rodzina
6. + Stanisławę, Władysława, Kazimierza i Marlenę, Adama, 

Czesława – of. córka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)

18.00 1. + Andrzeja Kłosa (7 r.) i Wiesławę Kłosa – of. Mirosław Kłos
2. + Jadwigę Łastowiecką (15 r.) i zm. z rodz. Łostawieckich, To-

maszewskich, Ostojskich, Skolimowskich – of. mąż Stanisław
3. Dziękczynna w 18 r. ur. Jakuba Mitrzaka z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej  – of. ojciec

Nowenna do św. Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek – 19 grudnia 2019 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Sdz 13, 2-7. 24-25a) Anioł zapowiada narodzenie Samsona
Psalm (Ps 71 (70), 3-4a. 5-6b. 16-17  

(R.: por. 8a)) Będę opiewał chwałę Twoją, Boże
Ewangelia (Łk 1, 5-25) Archanioł Gabriel  
zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

6.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę
2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3. + Gabrielę Grzebisz (20 r.), zm. rodziców – of. rodzina
4. + Dariusza, Stanisławę, Stanisława, Mirosławę, Witolda, Kata-

rzynę i zm. z rodz. Krupów i Kowalczyków – of. Danuta Kruk
5. + Amelię, Ryszarda Stefańczyków, rodziców z obu stron ro-

dziny – of. rodzina
6. + Mariannę, Bolesława i zm. z rodz. Jasińskich i Czerskich  

– of. Marek Czerski
7. + Dariusza Wojciuka (z racji imienin) – of. żona

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. + Danutę Zając (1 r.) – of. mąż z dziećmi

2. + Stanisława, Jana, rodziców z obojga stron i zm. z rodz. 
Marciników, Danilczuków, Antoszczaków i Skolimowskich 
– of. rodzina

3. + Mariannę Rozbicką (15 r.), Eugeniusza Rozbickiego  
– of Teresa Rozbicka

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 20 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Iz 7, 10-14) Panna pocznie i porodzi Syna
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 7c i 10b)) 

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały
Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna

6.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę
2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3.+ Annę Grabelską (13 r.) – of. mąż Józef Grabelski
4. + Jadwigę (1 r.) i Aleksandra Zalewskich oraz ich rodziców  

i rodzeństwo – of. dzieci
5. + Leona, Martę, Józefa i Marka – of. rodzina
6. + Mariannę, Zygmunta Machałów i zm. z rodz. Pilchów  

i Podniesińskich – of. Jadwiga Machała
7. Dziękczynna z racji imienin Dariusza z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina
15.00 W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  

– of. Zofia Czerska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. + Adelę i Wacława Stanisławskich, Kazimierę i Kazimierza 

Trociów – of. rodzina
2. + Eugeniusza Frankowskiego (17 r.) – of. rodzina
3. Poza parafią: Dziękczynna w 50 r. ur. Arkadiusza z prośbą  

o opiekę Świętej Rodziny nad Nim i nad żoną Asią  
– of. teściowa

4. Poza parafią: O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej dla Łukasza

Koronka do Miłosierdzia Bożego
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Sobota – 21 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła
1. czytanie (PnP 2, 8-14) Nadchodzi umiłowany lub

(So 3, 14-17) Bóg jest wśród swojego ludu
Psalm (Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21 (R.: por. 3a)) 

Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy
Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

6.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę
2. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich
3. + Roberta Soszyńskiego (9 r.) – of. rodzina
4. + Stanisławę Korowajczuk, zm. z rodziny Dziołaków – of. córka 

z rodziną
5. + Aleksandra, Kazimierę, Irenę, Jerzego, Czesława, Rafała, 

Jacka, Mariana, Wiktora – of. Kazimiera Wolgiemut
6.+ Józefa, Franciszkę, Henryka, Piotra, Grażyn, zm. z obu 

stron rodz. Mularzuków – of. Apolonia Gigoła
7 + Kazimierza Ilczuka (2 r.) – of. Wiesława Mroczek

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. + Dorotę Grzebisz – of. rodzina Nowińskich

2. + Cecylię (5 r.), Stanisława i Sławomira – of. rodzina
3. + Andrzeja Zgódka (16 r.) i Danutę Zgódkę – of. syn z żoną

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22 grudnia 2019 r.
1. czytanie (Iz 7, 10-14) Panna pocznie i porodzi Syna
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 7c i 10b)) 

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały
2. czytanie (Rz 1, 1-7) Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Ewangelia (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi  
zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Hannę (10 r.) i Stefana Wymiatał oraz zm. z rodz. Stańczy-

ków i Wymiatałów – of. dzieci
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Haleckich

2. + Tadeusza Artycha – of. żona
3. + Aleksandra Sekulskiego, Kazimierę, Czesława, Marzenę, 

Jerzego, Rafała, Jacka, Irenę, zm. z rodz. Sekulskich i Wol-
gremutów – of. rodzina Wolgremutów

10.00 1. + Zygmunta (38 r.) i Aleksandrę Metyków, Mikołaja i Janinę 
Karwowskich oraz siostrę Krystynę – of. rodzina

2. + Zbigniewa (18 r.), Barbarę (10 r.) i zm. z rodz. Weredów, 
Zoliwskich i Zalewskich – of. rodzina

3. + Stanisława, Leontynę, Wiesława, Łukasza, zm. z rodz. Tro-
ciów, Gałązków i Góreckich – of. Zofia Górecka

11.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę
2. + Janinę Szczuniewską (4 r.) – of. Ewa Małek
3. Dziękczynna w 4 r. ur. Blanki z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla niej i dla jej rodziców – of. babcia
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
16.30 1. + Antoninę Kozaczyńską (24 r.) – of. córka Hanna Krupa
18.00 1. + Czesława Siekuckiego (23 r.) – of. córka
Adoracja Jezusa do godz. 20.00

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
•	 Sytość codziennego dnia sprawia, że przestajemy czuć głód Boga. 
•	 Dlaczego o bliźnich nie można mówić źle i jak naprawić krzywdę wy-

rządzoną słowem?
•	  „Jezu, Ty odpocznij, a ja pocierpię” - mówiła pochodząca z naszej die-

cezji s. Róża Niewęgłowska. 
•	 Dlaczego warto rozmawiać ze swoim aniołem stróżem i w jaki sposób 

on nam pomaga? 
•	 Jakie pułapki czekają na konsumentów przed świętami? 

Zapowiedzi
2 zapowiedź: Paweł Grzegorz Wysokiński, kawaler z parafii Krzesk 
i Agata Skorupka, panna z parafii tutejszej

Parafialny Zespół Caritas rozprowadza w przedsionku kościoła świe-
ce wigilijne, karty świąteczne i inne symbole. Trwa też akcja świąteczna  
RODZINA RODZINIE. Włączamy się w nią poprzez przygotowanie paczki 
dla wybranej rodziny – lista rodzin potrzebujących pomocy jest w za-
krystii. Można też złożyć dobrowolna ofiarę na ten cel. Paczki należy do-
starczyć do Parafialnego Zespołu Caritas w dniu 21 grudnia w godzinach 
16.00-17.00 lub zostawić w zakrystii wcześniej. 

Caritas znaczy 
miłość

W okresie przedświątecznym uruchamianych jest 
wiele akcji charytatywnych. Caritas to największa 
instytucja dobroczynna w Polsce, której historia sięga lat 20 XX wieku. 
Działania charytatywne w Polsce koncentrują się głównie na udzielaniu 
pomocy żywnościowej, kierowanej do osób potrzebujących. Zbiórki żyw-
ności odbywają się przede wszystkim w ramach akcji „Tak. Pomagam!”, 
poprzez realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz projektów 
„Spiżarnia Caritas”, „Kromka chleba Caritas”, „Karta na codzienne zakupy”  
i „Wigilia Caritas”. Do rodzin z dziećmi kierowane są programy „Wakacyjna 
Akcja Caritas”, „Skrzydła”, „Dwa talenty”, „Tornister Pełen Uśmiechów” oraz 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. 

W tym roku, w ramach już 26 edycji Wigilijnego Dzieła pomo-
cy Dzieciom Caritas przygotował 2 mln świec, które zapłoną na wi-
gilijnych stołach w naszych domach. Świece rozprowadzane są 
we wszystkich parafiach Polski. Światło tych świec łączy Polaków,  
ta wyjątkowa jedność ukazuje się w płomieniu dobroczynności Wier-
nych Kościoła w niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży. Ten drobny 
gest zakupienia świecy buduje wielkie dzieła. Idea świątecznej świe-
cy rozpowszechnia się na całym świecie, z funduszy zgromadzonych  
w ubiegłym roku ze sprzedaży świec wigilijnych udało się odbudować 
szkołę w syryjskim Aleppo, która w skutek działań wojennych została 
zniszczona. W tym roku Caritas Polska deklaruje przeznaczenie części 
środków ze sprzedaży świec na pomoc dzieciom z dotkniętej kryzysem 
humanitarnym Wenezueli. 

U nas również działa Zespół Caritas, który prowadzi działalność charyta-
tywną na terenie naszej parafii. Na co dzień pracuje na rzecz potrzebujących 
tylko 3 osoby! Dzieła jednak przez nich tworzone są wielkie. Na stałe pod 
opieką naszego Zespołu Caritas jest 68 osób. Potrzebujący zgłaszający się 
po pomoc są weryfikowani, by pomoc trafiała tam, gdzie jest naprawdę 
niezbędna. W każdą środę Zespół odbiera żywność z zakładów drobiarskich 
oraz ubojni, codziennie wieczorem zaś ze sklepu Biedronka odbierana jest 
żywność z krótkim już terminem przydatności do spożycia, by następnego 
dnia rano, wraz ze świeżym chlebem wydawać ten prowiant osobom bę-
dącym pod opieką parafialnego Zespołu. 

Wspierajmy modlitwą dzieła pomocy prowadzone przez Caritas, mó-
dlmy się za członków Parafialnego Zespołu Caritas, by Matka Boża otacza-
ła Ich swoją opieką, obdarzała łaską zdrowia i siły do udzielania pomocy 
drugiemu człowiekowi, módlmy się również o to, by znalazły się nowe 
osoby, które będą gotowe nieść pomoc i pracować na rzecz potrzebują-
cych. (G Ł-K)

Osobom należącym do Wspólnoty Różańca Nieustającego przypomi-
namy o modlitwie 17 dnia miesiąca, czyli w najbliższy wtorek.
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Kancelaria Parafialna czynna  

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

DOŁADOWANIE 

Dziękujemy darczyńcom
za ofiary na kostkę:

- z ul. Jagiełły 13 – 200 zł
- bezimienna – 1000 zł 

Komputerowiec chce na święta upiec ciasto.  
Z lodówki wyjmuje masło i czyta etykietę: 
Masło Extra 82%. Odkłada je z powrotem do 
lodówki i mówi:
 – Poczekam, aż doładuje się na 100%.
POWRÓT Z IMIENIN
Facet wraca samochodem z „konferencji” imie-
ninowej. Zatrzymuje go policjant i każe dmu-
chać w alkomat:
– Jak pan mógł w takim stanie siąść do samo-
chodu?
 – Ciężko było, ale koledzy pomogli!
WĘDKARZ
Na rzece skutej lodem przy przerębli siedzi węd-
karz. Z boku obserwuje go spacerowicz, który 
zauważa, że od dłuższego czasu nie złowił żad-
nej ryby:
 – Przepraszam, jakie ryby pan łowi? Czy karpie 
na świąteczny stół?
 – Łowi... to za mocno powiedziane. Na razie je 
dokarmiam.
WSPÓLNOTA DOMU
Żona ma pretensje do męża:
– Dlaczego ty stale mówisz do sąsiadów, gdy do 
nas przyjdą na świeta: mój dom, mój telewizor, 
mój samochód. Przecież jesteśmy małżeństwem 
od 20 lat i to wszystko jest nasze wspólne. No i cze-
go ty od dziesięciu minut szukasz w mojej szafie?
– Kochanie, szukam naszych kalesonów – po-
słusznie odpowiada mąż. (opr. xHD)

W parafii...

Klub Ojca
Patronem naszego klubu jest  

św. Józef, gdyż przez swoje cechy takie 
jak miłość do Maryi, odwaga, odpowie-
dzialność i ogromna ufność Bogu, uka-
zuje nam wzór ojcostwa, do którego 
chcemy dążyć.

Józef jako ojciec Jezusa, nie tylko 
chronił go przed niebezpieczeństwem, 
ale także, mimo ciężkiej pracy, był obecny  
w jego życiu, uczył go i troskliwie się nim opie-
kował. Jeden fakt z jego życia uderza mnie naj-
bardziej – na kartach Pisma Świętego nie ma 
ani jednego słowa, które by wypowiedział, ale 
bogactwo jego osoby ukazane jest przez czy-
ny, których dokonał. Świadczy to o tym, że był  
w cieniu Maryi i Jezusa, że był tylko opiekunem, 
który z pokorą przyjął swoją misję opieki nad 
tak wyjątkowymi osobami – Mesjaszem i jego 
Matką. Przyjął ojcostwo jako dar od Boga, a za-
razem jako zadanie do wykonania.

My ojcowie też jesteśmy opiekunami na-
szych rodzin. Dzieci otrzymaliśmy w darze na 
jakiś czas i mamy jasny cel do wykonania. Chce-

my tak jak św. Józef przygotować je do 
życia, pokazać im właściwą drogę, chro-
nić je przed niebezpieczeństwami, dać 
możliwie najlepszy przykład, aby mogły 
kiedyś dojść do królestwa niebieskiego.

Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się 
nim przez całe swoje życie, zarówno  
w sensie fizycznym, jak i duchowym. Na 

spotkaniach klubu właśnie tego się uczę, każde 
spotkanie jest wyjątkowe i odnajduję tam jakąś 
inspirację do bycia lepszym tatą. Spotykamy się 
w męskim gronie, aby rozwijać swoje ojcowskie 
umiejętności. Jesteśmy takimi samymi ojcami jak 
Ty. Przychodząc na spotkanie, sprawisz radość 
nam, że będziemy mogli Cię poznać, ale przede 
wszystkim swojej żonie i swoim dzieciom, którzy, 
jeśli tylko będziesz chciał, zauważą Twoje zaan-
gażowanie i docenią Twoją zmianę. Być lepszym 
tatą możesz zacząć już dziś! ZAPRASZAMY!

Michał, Klub Ojca Siedlce
Spotkania – drugi czwartek miesiąca godz. 
19-21, Katolicka Szkoła Podstawowa,  
ul. Sokołowska 172. www.klubojca.siedlce.pl

Spotkanie opłatkowe bez opłatka, 
święta Bożego Narodzenia bez Boga

Zbliżające się Święta są dobrym cza-
sem, by postawić sobie pytanie „Ile jest 
Bożego narodzenia w Bożym Narodze-
niu?” Proponuję rachunek sumienia: Jak 
my chrześcijanie obchodzimy ten czas? 
Czy w naszych przygotowaniach, w świę-
towaniu, w składaniu życzeń obecny jest 
przychodzący Chrystus? A może sami też 
przyczyniamy się do pozbawienia świąt 
elementów duchowych, którymi są w swej 
istocie przeniknięte? 

To, co jest nierozerwalnie związane z wiarą, 
staje się na naszych oczach zwykłą świecką tra-
dycją. W okresie świąt w programach telewizyj-
nych, internecie, radiu podkreślany jest wymiar 
rodzinny, potrzeba pomagania innym, wza-
jemna życzliwość, jeszcze jest urok prezentów 
i radość z odpoczynku, ale już wymiar duchowy 
jest nieobecny. W świątecznej atmosferze Pan 
Jezus jest solidnie przemilczany.

Wystarczy spojrzeć na świąteczne kartki 
pocztowe (które co roku rzadziej wysyłamy), 
na których coraz trudniej o Świętą Rodzinę  
z Dzieciątkiem. Także do treści życzeń wysyła-
nych przez firmy, instytucje publiczne, itp. sło-
wo Boże Narodzenie trafia coraz rzadziej. Orga-
nizowane w zakładach pracy „imprezy opłatko-
we” przypominają coraz częściej „świętowanie 
czegokolwiek” (byle nie Bożego Narodzenia). 

Brak jest na nich często nawet opłatka, którym 
można byłoby się podzielić. 

A jak wygląda wieczerza wigilijna w naszym 
domu, czy rozpoczynamy ją modlitwą, odczy-
taniem fragmentu Pisma Świętego o narodze-
niu Mesjasza, czy wspólnie śpiewamy kolędy,  
a potem rodzinnie uczestniczymy w Paster-
ce? Ale czy nie widzimy w tym tylko tradycji,  
czy sięgamy w głąb?

Nie jest największym problemem to, że lu-
dzie niewierzący obchodzą zamiast Świąt Boże-
go Narodzenia po prostu Święta, że dostajemy 
życzenia w stylu: Smacznej Wigilii i całusów moc 
- w tę najpiękniejszą w roku noc. Istotne jest 
to, jak świętujemy my - ludzie wierzący, jakie 
życzenia wysyłamy. Zastanówmy się, czy nie 
przyczyniamy się do trywializacji Świąt Bożego 
Narodzenia? Czy potrafimy przeżywać ten czas 
jako spotkanie z przychodzącym Panem? Czy 
rzeczywiście ważniejsze niż prezenty, przygo-
towania, sprzątanie mieszkania jest dla nas to, 
że On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał 
ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi. (Flp 2, 6-7)?

To jest niezgłębiona tajemnica. Zróbmy 
wszystko, by przenikała ona świąteczny czas i aby 
to, czego doświadczamy w tym okresie nie stało 
się również dla nas kolejną płytką tradycją.(AZ)

W niedzielę 22 grudnia przed ko-
ściołem po każdej Mszy Świętej będzie 
można nabyć książkę Ewangelia 2020. 
Jest to propozycja dla tych, którzy chcą 
codziennie rozważać słowo Boże. Publika-
cja zawiera tekst Ewangelii na każdy dzień 
nowego roku oraz odnośniki do czytań 
biblijnych. Każdy przytoczony fragment 
Ewangelii został opatrzony rozważaniem oraz 

krótką modlitwą. Znajdują się tu rów-
nież przypomnienia o uroczystościach, 
świętach i wspomnieniach świętych,  
a w dodatku – rozważania Drogi krzyżo-
wej, Różańca, niektóre litanie i Kompleta. 
Książka może też być doskonałym pre-
zentem świątecznym dla bliskiej osoby. 
Dostępna będzie w dwóch formatach: 

A5 – koszt 20 zł, A6 – koszt 10 zł. 

Jedziemy na narty i nie tylko do Szczawnicy 
w dniach 10-15 lutego.

Przewidy wany koszt:  900 zł;  zapi-
sy poprzez złożenie karty zgłoszeniowej  
(do pobrania w zakrystii) i wpłatę zaliczki 100 zł 
u ks. Ireneusza Juśkiewicza (tel. 500 636 490).
Liczba miejsc jest ograniczona. 

Zapraszamy młodzież na narty!!!


