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NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
WSTAŃ, WEŹ DZIECIĘ I JEGO MATKĘ 
Mt 2, 13-15. 19-23
Czytamy: Gdy oni (tj. Mędrcy) odjechali, oto 

anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do 
Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod bę-
dzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2, 13). 
Herod przy okazji przybycia Mędrców ze Wschodu 
dowiedział się o narodzeniu „króla żydowskiego” 
(Mt 2, 2). Kiedy zaś Mędrcy odjechali, „kazał poza-
bijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch 
w Betlejem i całej okolicy” (por. Mt 2, 16). (…) 
Jednakże Józef, usłyszawszy we śnie ostrzeżenie, 
„wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do 
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak 
miało się spełnić słowo, które Pan powiedział 
przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego” 
(Mt 2, 14-15; por. Oz 11, 1).

Tak więc droga powrotna Jezusa z Betlejem 
do Nazaretu prowadziła przez Egipt. Jak Izrael 
wszedł na szlak wyjścia „z domu niewoli”, które 
to wyjście zapoczątkowało Stare Przymierze, tak 
i Józef, powiernik i współpracownik opatrzno-
ściowej tajemnicy Bożej, strzeże również na wy-
gnaniu Tego, który wypełnia Nowe Przymierze. 
(św. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska „Redemptoris  

Custos”, punkt 14)

•	 Czy w swoim życiu spotkałem Jezusa? 
•	 Co robię, by uchronić i rozwijać moją wiarę? 
•	Kto w mojej rodzinie naśladuje przykład  

Świętej Rodziny?

Módlmy się. Boże, Ty ukazałeś nam wspa-
niały przykład Świętej Rodziny, spraw łaskawie, 
abyśmy przez naśladowanie Jej cnót oraz więzi 
miłości zasłużyli na wieczną nagrodę w Twoim 
domu, pełnym radości i szczęścia. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Niedziela Świętej Rodziny
W pierwszą niedzielę po Bożym 

Narodzeniu Kościół katolicki ob-
chodzi Niedzielę Świętej Rodziny. 
Święto to zaczęto obchodzić w róż-
nych krajach, począwszy od XVIII w. 
Na stałe do liturgii wprowadzono 
je za pontyfikatu papieża Leona 
XIII, który w 1890 r. wydał dekret 
aprobujący „kult czci zwrócony ku 
Rodzinie Świętej”. Decyzją papieża 
Benedykta XV zaczęto je obchodzić 
w całym Kościele. Kult Najświętszej 
Rodziny zwraca naszą uwagę na wzór życia 
rodzinnego. To właśnie Rodzina Jezusa, Maryi 
i Józefa jest prawdziwym wzorcem dla rodzin 
wszystkich czasów.

Rodzina to wspólnota miłości, środowisko 
dla powstającego nowego życia, wspólnota 
wychowania dzieci w miłości, wierze i postę-
powaniu zgodnym z przykazaniami Bożymi. 
Celem każdej rodziny powinno być wychowa-
nie do pięknego człowieczeństwa i dojrzałego 
chrześcijaństwa, do świętości, do zbawienia 
wiecznego. Nikt rodziny nie zastąpi. To ona jest 
siłą Kościoła 

Święty Jan Paweł II doskonale rozumiał 
znaczenie małżeństwa i rodziny, dlatego też 
przypominał:”taki jest człowiek jaka jest ro-
dzina. Taki będzie świat jaki będzie człowiek 
wychowany w rodzinie”.Wielokrotnie też pod-
kreślał”małżeństwo i rodzina należą do naj-
cenniejszych dóbr ludzkości i o nie trzeba dbać, 
zwłaszcza w obecnym kontekście kulturowym, 

w którym promuje się życie bez 
jakichkolwiek zobowiązań, trzeba 
z odwagą głosić, że tylko podjęcie 
zobowiązań i odpowiedzialności na 
całe życie czyni człowieka wolnym  
i dojrzałym, kształtuje jego człowie-
czeństwo”.

Spojrzenie na rodzinę (w której 
nie „ja” jestem najważniejszy), która 
wymaga mojej troski, poświęcenia 
mojego czasu i odpowiedzialności, 
jest obce współczesnemu światu. 

Dlatego w głoszeniu nauki o świętości małżeń-
stwa i rodziny Kościół nie ma sprzymierzeńców. 
W swojej walce o godność małżeństwa i rodziny 
nikt go właściwie nie wspiera. Większość środ-
ków społecznego przekazu ukazuje i promuje 
odmienny – niechrześcijański wzór małżeństwa 
i rodziny. Należy włożyć wysiłek, aby przyjaźń 
między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz 
innymi domownikami, a tym bardziej między 
nimi a Bogiem trwała, należy umieć przebaczyć, 
umieć pokonywać słabości i ograniczenia, roz-
wiązywać kryzysy. W trudnych chwilach zwra-
cajmy się z ufnością do Boga słowami modlitwy:

Św. Rodzino z Nazaretu, uczyń nasze rodziny 
środowiskami komunii i wieczernikami modli-
twy, autentycznymi szkołami Ewangelii i ma-
łymi kościołami domowymi. Niech nigdy więcej  
w naszych rodzinach nikt nie doświadcza prze-
mocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został 
zraniony albo zgorszony, niech zazna pocieszenia 
i uleczenia. (AZ)

Człowiek idący w nieznane musi mieć zawsze odrobinę pewności. Brodząc w ciemnościach, trzyma się jej niby laski 
przewodniej i szuka płomyka, promienia światła. (...) Dla nas laską przewodnią i promieniem jest żywa wiara i chrze-
ścijańska nadzieja, która zawsze daje nam odrobinę pewności. Znając zamiary Boże i wiedząc, że Bóg nie jest Bogiem 
utrapienia, ale Bogiem miłości, możemy spokojnie, z ufnością, ożywiani wiarą, wchodzić w Nowy Rok, w nowe zadania, 
które – Bóg pozwoli – przybliżą nas do kresu, do którego zmierzamy wszyscy. (Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński)

W Nowym 2020 Roku 
Drogim Parafianom, Gościom i Czytelnikom „Opiekuna” 

życzymy wiary, nadziei i miłości, które możemy odnaleźć w Jezusie Chrystusie. 
Niech nasza Wspólnota prowadzona przez Ducha Świętego

coraz bardziej odkrywa, że Eucharystia daje życie. 
Wzywamy wstawiennictwa naszej Matki Niepokalanej Maryi  
i Opiekuna parafii – św. Józefa, prosząc o naszą świętość. 

Załoga św. Józefa i Redakcja „Opiekuna”
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Boża Rodzicielka 
Uznając Bóstwo Jezusa od Jego poczę-

cia, teologia katolicka przyznaje Maryi boski 
charakter Jej macierzyństwa. W Ewangeliach 
Maryja nazywana jest „Matką Pana”. Pierwszy 
raz tego terminu użyła św. Elżbieta, która pod 
natchnieniem Ducha Świętego nazwała Maryję 
„Matką mojego Pana”( Łk 1, 43).

Wreszcie kiedy doszło do terminu: Meter tou 
Kyriou mou – „Matka mojego Pana”, możemy 
zauważyć, że słowo Kyrios oznacza Boga. Można 
zatem to uznać za równoważny stosunek co do 
tytułu Theotokos (Matka Boga mego).

Grunt teologiczny pod termin Theotokos 
przygotowali pierwsi teologowie min. św. 
Ignacy Antiocheński, św. Justyn, św. Ireneusz  
z Lyonu, Tertulian. Chcieli oni podkreślić, że Je-
zus urodzony przez Maryję i odwiecznie rodzony 
przez Ojca jest prawdziwym Bogiem i prawdzi-
wym Człowiekiem. W szczególności tego termi-
nu już od III wieku w Aleksandrii (Egipt) używali 
Koptowie, tłumacząc termin Theotokos na swój 
rodzimy język. Termin ten w niedługim czasie 
rozprzestrzenił się wśród teologów patrystycz-
nych. 

Theotokos - „Boża Rodzicielka” stało się po 
VIII wieku w pewien sposób imieniem własnym 
Maryi. Rozwijały się natomiast bardziej „urocze” 
tytuły jak „Matka Żyjących”, „Matka Kościoła”, 
„Najświętsza Dziewica”, „Matka miłosierdzia”.

Już w 431 roku po soborze efeskim w Jero-
zolimie obchodzono 15 sierpnia święto zwane 
„Dniem Maryi Theotokos”. Święto „Macierzyń-
stwa Bożego” wprowadził Benedykt XIV w 1751 
roku; papież Pius XI ustanowił to święto na  
11 października. W 1969 roku święto zostało 
przeniesione na 1 stycznia.

Prawda o „Bożej Rodzicielce” nie może być 
traktowane oddzielnie od chrystologii (działu 
teologii zajmującego się osobą Jezusa Chry-
stusa). Cała prawda o Maryi jest więc niejako 
pomocnicza w stosunku do Jezusa Chrystusa.

Na koniec warto pamiętać, że Maryja nie zro-
dziła wprost „Boga” tzn. „Natury Bożej”, ale zro-
dziła w sposób właściwy, wprost i bezpośrednio 
Jezusa jako człowieka. Dlatego poprawniej nale-
żałoby powiedzieć, że Maryja pośrednio, realnie i 
nie metaforycznie urodziła Boga „według ciała”, a 
dokładniej Syna Bożego - Jednego z Trzech. (AK)

Bogurodzica
Bogurodzica dziewica,
Bogiem sławiena Maryja.
U twego syna, Gospodzina,
matko zwolena, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrie eleison.
Twego dziela Krzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jenoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison.

1 stycznia: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Domowy Kościół chce po-
móc małżonkom tr wając ym  
w związku sakramentalnym w bu-
dowaniu między nimi prawdziwej 
jedności małżeńskiej, która jedno-
cześnie stawia najlepsze warunki 
do dobrego wychowania dzieci  
w duchu chrześcijańskim. 

DK zwraca szczególną uwagę 
na duchowość małżeńską, czyli dążenie do 
świętości w jedności ze współmałżonkiem. Do 
budowania tej jedności służą pewne narzędzia, 
które pomagają małżonkom w zbliżeniu się do 
Boga i do siebie. 

FORMACJA WE WSPÓLNOCIE

Podstawowym miejscem formacji w Domo-
wym Kościele jest rodzina, pogłębianie formacji 
odbywa się w kręgach. Krąg tworzy 4-7 mał-
żeństw, najlepiej z jednej parafii. Gromadzą się 
raz w miesiącu w imię Chrystusa - dla Niego  
i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdy-
wać i trwać przy Nim w życiu codziennym. 

Do prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest 
opieka i pomoc księdza moderatora - doradcy  

i opiekuna duchowego, który 
uczestniczy w każdym spotkaniu 
kręgu. 

Jeżeli chcecie się dowiedzieć: 
•	ile	dobra	można	doświadczyć	klę-
kając razem do modlitwy;
•	co	Pan	Bóg	chce	Wam	powiedzieć	
przez Swoje Słowo w Piśmie Świę-
tym;

•	jak	z	miłością	rozwiązywać	trudności	dnia	co-
dziennego; 

•	jak	doskonalić	swoje	życie	duchowe	poprzez	
regułę życia; 

•	gdzie	i	w	jaki	sposób	można	naładować	bate-
rie do życia w niełatwej rzeczywistości.
 W naszej parafii działa już osiem kręgów, 

a dwa koleje przygotowują się do wstąpienia. 
Parą odpowiedzialną w parafii za DK są Kata-
rzyna i Piotr Wyczółkowscy, a moderatorem jest  
ks. Mateusz Gomółka.

Małżeństwa sakramentalne pragnące 
dołączyć do kręgu Domowego Kościo-
ła prosimy o kontakt z parą rejonową: 
Agnieszką i Radosławem Harasimami,  
tel. 795 000 891.

Domowy Kościół
Domowy Kościół to małżeńsko-rodzinny 
ruch świeckich w Kościele działający  
w ramach Ruchu Światło-Życie

W parafii...
•	 Dziękujemy wszystkim zaangażowa-

nym wiernym, którzy przed Bożym 
Narodzeniem przynieśli poświęcony 
opłatek z kościoła parafialnego do do-
mów naszych parafian. Dziękujemy 
również osobom, które udekorowały ko-
ściół, przygotowały szopkę, ofiarowały  
i ustawiły choinki. 

•	 Dzisiaj na Mszy Świętej o 13.00 jubile-
usze małżeńskie.

•	 31 grudnia o 18.00 Msza Święta i nabo-
żeństwo dziękczynne za rok 2019. 

•	 1 stycznia Msze Święte jak w każdą nie-
dzielę (z wyjątkiem 7.00 i 16.30). W tym 
dniu katolicy mają obowiązek udziału  
w Eucharystii i powstrzymania się od 
prac niekoniecznych. 

•	 W pierwszą sobotę stycznia nie będzie 
wyjazdu do chorych.

•	 Trwają zapisy młodzieży na wyjazd  
w góry do Szczawnicy w czasie ferii  
zimowych od 10 do 15 lutego. 

•	 Młodzież zaprasza wszystkich do obej-
rzenia Misterium „Oto zwiastuję Wam 
radość wielką” i wspólnego kolędowa-
nia w kościele. Terminy przedstawień: 
4 stycznia o 19.30, 5 stycznia o 15.00,  
6 stycznia o 19.30. 

Małżeństwo drogą świętości
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
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.
Poniedziałek, 30 grudnia 2019 r.

SZÓSTY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (1 J 2, 12-17) Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

Psalm (Ps 96 (95), 7-8. 9-10 (R.: por. 11a)) Niebo i ziemia niechaj się radują
Ewangelia (Łk 2, 36-40) Anna mówiła o Jezusie wszystkim,  

którzy oczekiwali Mesjasza
6.30 1. + Mariana Piesio – of. rodz. Sałasińskich

2. + Małgorzatę Mikiciuk (4 mies. od śm.) – of. rodzina Gra-
bowskich i Żórawskich

3. + Helenę Miazgę – gregorianka
7.30 1. + Mariannę i Stanisława Haleckich – gregorianka

2. + Stefanię Gruca – of. Anna Tymoszuk
3. + Barbarę Derę – of. sąsiedzi
4. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
5. Poza parafią: Dz. bł. w int. rodz. Soszyńskich, Derkaczów, 

Paczuskich
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel)
18.00 1. Dz. bł. w 21 r. urodzin Agaty z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę św. Józefa dla Niej – of. rodzice Popek
2. + Eugeniusza Sawickiego i zm. z obu rodziny – of. rodzina
3. + Zygmunta Ścibór (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu

Wtorek, 31 grudnia 2019 r.
SIÓDMY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO

albo wspomnienie św. Sylwestra I, papieża
1. czytanie (1 J 2, 18-21) Mamy namaszczenie od Boga i znamy prawdę

Psalm (Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13 (R.: por. 11a)) 
Niebo i ziemia niechaj się radują

Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem
6.30 1. + Mariannę, Bolesława Piekart i zm. z rodz. Wakułów – of. córki

2. + Gerarda Borkowskiego, Reginę, Mariana, Karola i Andrzeja 
Kozieł, Emilię Wiewiórkę, Mieczysława Konaszewskiego  
– of. rodzina

7.30 1. + Genowefę Łęczycką (16 r.) i zmarłych z obu str. rodz. – of. syn
2. + Mariana Pióro – of. sąsiedzi z klatki
3. + Tadeusza Michalika – of. sąsiedzi z klatki
4. + Ryszarda Długosza (30 dz.) – of. rodzina
5. Poza parafią: + Zm. z rodzin Paczuskich, Derkaczów, Soszyńskich

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel)
18.00 1. + Eugeniusza Bernaciaka (31 r.), Zofię, Mirosława – of. rodzina

2. + Bogumiłę Plichtę (9 r.) – of. mąż
3. + Kazimierza Kalinowskiego – of. rodzina Alabów

Nabożeństwo dziękczynne za 2019 rok
Środa, 1 stycznia 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
1. czytanie (Lb 6, 22-27) Błogosławieństwo Boże

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a))  
Bóg miłosierny niech nam błogosławi

2. czytanie (Ga 4, 4-7) Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty
Ewangelia (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus

8.30 1. + Kazimierę Gierlińską – gregorianka
2. + Ks. Mieczysława Skorodziuka – of. rodzeństwo

10.00 1. + Mieczysława z racji im. i zm. z rodzin Przesmyckich  
– of. żona i córka

2. + Jana Pepłowskiego (7 r.) – of. żona z rodziną
11.30 1. + Jacka Kołtuniaka – gregorianka

2. + Halinę Ilińską – of. rodzina
13.00 1. + Kazimierza (27 r.), Annę i Czesława, Albina i Antoniego – 

of. Halina Ciulak

18.00 1. Dziękczynna za chrzest św. Elżbiety – of. Elżbieta Kielak
2. W int. czcicieli św. Józefa

Czwartek, 2 stycznia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU, 

BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA
pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się za kapłanów  

i o nowe powołania kapłańskie
1. czytanie (1 J 2, 22-28) Jezus jest Mesjaszem
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 

3cd)) Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Ewangelia (J 1, 19-28) Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

6.30 1.+ Zdzisława Zabielskiego – of. sąsiedzi
2. + Lidię Radzikowską, zm. z rodz. Radzikowskich, Bojarskich 

i za dusze w czyśćcu cierpiące – of. córka
7.00 1. + Kazimierę Gierlińską – gregorianka

2. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii 
z prośbą o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne – of. Apostolat „Złota Róża”

3. + Zofię (30 r.) i zmarłych z obu stron rodziny – of. córka i zięć
4. + Halinę (18 r.), Edwarda, Reginę, Stefana Podniesińskich, 

Mariannę, Bronisława Zabadałów, Teresę Dziakowską 4.
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel)
18.00 1. + Jacka Kołtuniaka – gregorianka

2.+ Dariusza Olszewskiego (2 r) – of. żona i córka z rodzinami 
Olszewskich i Jasińskich

3. Poza parafią: Dz. bł. w int. Czesława Tokarskiego w 92 r. ur.
Godzina Święta – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Piątek, 3 stycznia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (1 J 2, 29 – 3, 6) Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd)) 
 Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata
6.30 1. + Kazimierę Gierlińską – gregorianka

2. + Jerzego, Mariannę, Edwarda Michalskich, Feliksę i Czesła-
wa Putkowskich – of. rodzina

3. + Helenę (21 r.) i Stanisława Ługowskich – of. córka Magdziar
7.00 1. + Leona (3 r.), Pawła (1 r.), Barbarę (4 mies.) Niedziółków  

– of. Teresa Niedziółka
2. + Genowefę Wojtczuk z racji imienin i zm. z obu str. rodziny 

– of. córka Irena
3. + Agatę Gomuła (1 r.), aby doświadczyła pełni szczęścia  

z odnalezienia swego mieszkania w domu Ojca Niebieskie-
go. – of. córki Hanna i Beata z rodzinami

4. Poza parafią: + Sabinę, Feliksa, Tadeusza, Alinę, Henryka, 
Otylię, Zofię, Kazimierza, Romana, Mirosławę, zm. z rodz. 
Toczyskich

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel)
18.00 1. + Jacka Kołtuniaka – gregorianka

2. Wynagradzająca NSPJ z racji I piątku miesiąca
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – adoracja Jezusa do 

godz. 20.00
Sobota, 4 stycznia 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (1 J 3, 7-10) Chrześcijanin nie może 
grzeszyć, bo narodził się z Boga

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 3cd)) 
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana

+ Józef Antoni Kołodziejczyk 

Zapowiedzi
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się Grzegorz 

Królikowski, kawaler z Siedlec z parafii tutejszej i Katarzyna Czapczak, 
panna z Łosic z parafii św. Zygmunta w Łosicach – zapowiedź druga

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi  
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Wizyta duszpasterska
Prosimy słuchać ogłoszeń duszpasterskich co tydzień, 
gdyż w razie konieczności plan może ulec zmianom. 

Każdego roku wiele instytucji, organizacji i osób prywatnych  
z racji Świąt Bożego Narodzenia przesyła serdeczne życzenia, adre-
sowane do Parafii, jak i do poszczególnych kapłanów. Dziękujemy za 
nie serdecznie. W tym roku życzenia te nadesłali (do dnia 22.12):
•	 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej 

 Ks. dr Piotr Paćkowski z Profesorami i Alumnami
•	 Ks. dr Alojzij Oberstar, Rektor Archidiecezjalnego Seminarium 

 Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie
•	 Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach 

dr Bożena Piechowicz i Kanclerz mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
•	 Ks. Jacek Wł. Świątek - Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie I KLO w Siedlcach
•	 Dyrektor IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach 

 oraz Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie
•	 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Dzieci z Przedszkola 

 Niepublicznego „Mały Europejczyk” w Siedlcach
•	 Dyrektor Ks. Andrzej Sochal oraz zespół Katolickiego 

 Radia Podlasie i portalu Podlasie 24.pl. oraz Wydawnictwa Unitas
•	 Redakcja „Echa Katolickiego”
•	 Rodzina Radia Maryja oraz Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
•	 dr hab. Adam Bobryk, profesor uczelni
•	 Ks. Paweł Siedlanowski i Fundacja Siedleckiego 

 Hospicjum Domowego dla Dzieci
•	 Siostra Bożena Redzik - Przełożona Generalna Sióstr Zgroma-

dzenia Jedność pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach
•	 Wójt Gminy Wisznice pan Piotr Dragan i Przewodnicząca Rady Gminy  

pani Ewa Nuszczyk
•	 Wójt Gminy Siedlce dr inż. Henryk Brodowski
•	 Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach  

st. bryg. Andrzej Celiński
•	 Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Tchórzewski
•	 Prezydent Miasta Siedlce p. Andrzej Sitnik
•	 Zarząd i Pracownicy firmy Carsed
•	 Rada Sołecka, Sołtys p. Elżbieta Wojtyra oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzale
•	 Państwo Wanda i Zygmunt Szalachowie
•	 Instytut Nauk o Bezpieczeństwie / rzecznik prasowy UPH
•	 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DZIEŃ ADRES
30.12 pon. od 9.00: Wieś Żytnia, ul. Północna, ul Bema, 

ul. Konopnickiej, ul. Broniewskiego i Tuwima,
od 16.00: ul. Sokołowska 70, 71, 75, 77, 79, 80 

31.12 wt. od 9.00 ul. Sokołowska 81, 83, 84, 85, 87, 88
2.01 czw. od 16.00 ul. Sokołowska Karo i Drosed, ul. Sokołowska 91,

ul. Batorego5 (potem pomoc Jagiełły 17),
ul. Batorego 7 (potem pomoc Jagiełły 17),
ul. Jagiełły 17, ul. Sokołowska 93

3.01 pt. od 16.00 ul. Jagiełły 23, ul. Jagiełły 19,
ul. Jagiełły 13 (później pomoc Jagiełły 19),
ul. Jagiełły 15 (później pomóc Jagiełły 23),
ul. Mieszka I 2

4.01 sob. od. 9.00: ul. Sokołowska i ul. Dolna 
(potem pomoc na Żytniej i Łąkowej),
ul. Żytnia i ul. Łąkowa, ul. Mireckiego, 
ul. Góreckiego,
od 16.00: ul. Mieszka I 4, ul. Graniczna, 
ul. Graniczna 25,ul. Żytnia 26, ul. Żytnia 28
 (później pomoc na Żytnia 26)

Dziękujemy za życzenia

Intencja papieska na styczeń 2020 r.
•	 Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie. 

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii  
oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Parafialny Zespól Caritas składa serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy wsparli świąteczne dzieło pomocy RODZINA RODZINIE i sporzą-
dzili paczki świąteczne lub wsparli tę akcję dobrowolną kwotą pieniężną 
– życzymy błogosławionego roku 2020. 

6.30 1.+ Mariannę (30 r.), Władysława i ks. Mieczysława – of. Ro-
dzina

2. + Mieczysława Pałdynę i zm. z rodz. Pałdynów i Świątków 
– of. rodzina

7.30 1. + Jacka Kołtuniaka – gregorianka
2. + Kazimierę Gierlińską – gregorianka
3. + Tadeusza Szewczyka (2 r.) – of. żona Danuta
4. + Albinę Księżopolską – of. rodzina
5. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wy-

zwolenie z uzależnienia – of. KWC
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec prowadzony przez 

członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
16.00 W intencji nowożeńców: Pawła Wysokińskiego i Agaty Skorupki
17.00 Nabożeństwo różańcowe pierwszej soboty miesiąca
18.00 1. + Stanisława, Stanisławę, Hannę Soszyńską oraz rodziców 

– of. dzieci i siostra
2. + Za zmarłych poleconych w wypominkach

Niedziela, 5 stycznia 2020 r.
DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12) Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14))
 Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

2. czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18) Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Bronisława (23 r.), Bronisławę, Kazimierza Gałązków,  

Leontynę, Stanisławę, Wiesława i Łukasza Troć – of. rodzina
8.30 1. + Kazimierę Gierlińską – gregorianka

2. + Stanisława Miałkowskiego (10 r.) i jego z zmarłych rodzi-
ców Zofię i Antoniego – of. żona i córka

10.00 1. Dziękczynna w 70 rocz. urodzin Danuty z prośbą o Dary Du-
cha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i św. Jozefa na dalsze 
lata życia – of. rodzina

2. W 50 rocznicę ślubu Jana i Jadwigę Maciszewskich – of. Ju-
bilaci

11.30 1. + Jacka Kołtuniaka – gregorianka
2.Dziękczynno – błagalna w 7 r. ur. Zuzi i 10 r. ur. Krzysia  

z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. babcia
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Tadeusza Chmielewskiego (40 r.) oraz rodziców Rozbickich 

i Chmielewskich – of. żona
18.00 1. + Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Dariusza, Mirosławę  

i Witolda, zm. z rodz. Krupów i Kowalczyków
Adoracja Jezusa do godz. 20.00 powadzona przez młodzież
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Kim jest diakon?
Chrystus Pan ustanowił 

w Kościele rozmaite posługi, 
mające na celu dobro całego 
Ciała. To właśnie w sakra-
mencie święceń posłanie po-
wierzone przez Jezusa Chry-
stusa Apostołom od wieków 
jest spełniane w Kościele. 
Jest to sakrament posługi 
apostolskiej. Obejmuje on 
trzy stopnie: episkopat, pre-
zbiteriat i diakonat. Stąd dia-
kon jest osobą, która umoc-
niona łaską sakramentu speł-
nia posługiwanie powierzone 
przez Chrystusa Apostołom,  
a przez Apostołów wybranym 
„mężom, cieszącym się dobrą sławą, pełnych 
Ducha i mądrości”(Dz 6,3). 

O diakonach słyszy się niezbyt często, wielu 
z nas tak do końca nie wie, czym naprawdę jest 
diakonat, co to takiego?. Tymczasem diako-
nat to posługa niezmiernie ważna, istniejąca  
w Kościele od zarania dziejów, o czym świadczą 
Dzieje Apostolskie . 

Słowo diakon pochodzi z języka greckiego  
i oznacza: sługę. Ci, którzy przyjmują pierwszy 
stopień sakramentu święceń zostają uświęceni 
mocą Ducha Świętego oraz posłani, aby w Ko-
ściele byli sługami Słowa, sakramentów i miło-
ści bliźniego. Diakoni mogą głosić i wyjaśniać 
Słowo Boże w homilii, udzielać sakramentu 
chrztu, błogosławić związki małżeńskie na 
podstawie delegacji biskupa lub proboszcza, 
posługiwać biskupowi i prezbiterom przy spra-

wowaniu Mszy świętej 
oraz rozdzielać wiernym 
Ciało i Krew Pańską. 
Od chwili otrzymania 
święceń diakon staje 
się on osobą duchow-
ną (kleryk nią nie jest, 
choć nosi sutannę). 
Diakoni są zobowiązani 
do życia w bezżeństwie  
i czystości. Podtrzy-
maniem w przyjaźni 
z Bogiem jest dla nich 
Liturgia Godzin, czyli 
codzienna modlitwa 
zanoszona o różnych 
porach dnia w jedności 

z Chrystusem i Kościołem.
Diakonów można rozpoznać po stroju przez 

nich noszonym podczas odprawianej liturgii 
– zamiast ornatu mogą nosić dalmatykę (jest 
nieco krótsza) lub albę ze stułą przewieszoną 
przez lewe ramię i spiętą u dołu. Tak rzadko mo-
żemy ich zobaczyć dlatego, że większość czasu 
spędzają w murach seminaryjnych, kończą  
przygotowania do kapłaństwa. 

Kto może zostać diakonem? Urząd Kościo-
ła naucza, że wszyscy ci, którzy czują w sercu 
Boże wezwanie „Pójdź za mną” czyli powołanie, 
powinni się poddać autorytetom Kościoła, aby 
mogli być wybrani i posłani jako słudzy Kościo-
ła. Należy pamiętać, że przyjęcie tej zaszczytnej 
funkcji nie jest dla własnej chwały, lecz dla po-
żytku całego Kościoła Chrystusowego. 

Diakon Sławomir Ochnik 

Dalmatyka diakońska

50 lat minęło jak chwila, oka mgnienie, 
Lecz wciąż jak żywe jest początku wspomnienie, 
Gdy pierwszy raz spojrzenia się spotkały, 
A struny serc delikatnie i lekko zadrgały. 
Gdy dłoń dłoni nieśmiało szukała 
A myśl Twoja z Jego myślą się dziwnie splatała. 
I uczucie miedzy Wami wtedy powstało 
co najpierw zauroczeniem się nazywało. 
Potem w coś głębszego się przerodziło 
Choć najpierw delikatne i nieśmiałe było. 
Jak pąk co jeszcze się nie rozwinął 
Jednak to już była miłość. 
Potem rozkwitło, zmieniło się, dojrzało 
I przed Bogiem na zawsze Was związało. 
Uczyniło z Was małżeństwo zgodne 
Co wydało owoce soczyste, dorodne. 
Lecz jak to w życiu, różnie pewnie bywało, 
Czasem były wyrzuty, łez sporo się polało, 
Nieraz pewnie  niemiłe słowo jak brzytwą raniło, 
potem inne słowo - przepraszam te rany goiło. 
I tak do dziś miłość Wasza przetrwała, 
50 lat przy Was jak anioł stróż stała. 
Żadnemu odejść nie pozwoliła, 
Bo przecież na zawsze Was połączyła. 
A dziś złotem w prezencie Was obsypała 
I życzeń moc najpiękniejszych złożyć chciała: 
Błogosławieństwa Bożego na dalsze wspólne lata, 
Niech Wasza miłość będzie bogata, 
Niech będzie wzorem dla pogubionej ludzkości, 
Niech uśmiech na ustach Waszych wciąż gości, 
A miłe słowo, ciepło i radość 
Smutkom i troskom uczynią zadość; 
Mądrość niech między Wami króluje, 
I zamiast dzielić niech mosty buduje. 
Co Wam potrzeba to Pan Bóg wie, 
Niech wszelkie swe łaski więc z nieba śle. 
A Wy trwajcie dalej miłością złączeni, 
Z wiosną w swych sercach, choć w życia jesieni.

EWA ORZEŁOWSKA

Św. Małgorzata Maria Alacoque, to apostołka Serca Jezusowego. Urodziła się ona 22.07.1647 r.  
we Francji. 

Małgorzata była mistyczką – od 21 grudnia 1674 r. przez ponad półtora roku Pan Jezus w wielu  
objawieniach przedstawiał jej swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Prosił, a nawet żądał od 
Małgorzaty częstej Komunii świętej, a nade wszystko w każdy pierwszy piątek miesiąca. Pan Jezus polecił 
Jej również, by w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek uczestniczyła w Jego śmiertelnym konaniu  
w Ogrójcu między godziną 23.00 a 24.00.

 Przez bardzo długi czas nikt Jej nie wierzył, kiedy mówiła o orędziu i poleceniu Pana Jezusa, aby usta-
nowiono święto Jego Najświętszego Serca. Dopiero od 1686 r. Małgorzata rozpoczęła obchodzenie święta 
Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory sióstr wizytek. (GŁ-K) 

Apostołka Serca Jezusowego

W trakcie objawień Pan Jezus złożył wielkie obietnice tym, którzy będą czcicielami Jego Serca: 

3 stycznia: Pierwszy piątek miesiąca

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie,
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach,
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach,
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci,
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia,
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia,
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi,
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości,
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca  

będzie umieszczony i czczony,
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych,

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane  
w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną,

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmoc-
na miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą  
w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty osta-
tecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że 
Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

W ostatniej obietnicy Pan Jezus obdarza nas największą łaską  
– śmiercią w stanie łaski uświęcającej. Należy jednak pamiętać, iż zba-
wienie daje tylko Chrystus, zaś nabożeństwa dziewięciu pierwszych piąt-
ków miesiąca są drogą do uzyskania tej łaski. 

Życzenia dla złotych Jubilatów
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PECHOWY PIĄTEK

WZORY ŚWIĘTOŚCI

Na korytarzu w wieżowcu spotykają się dwie 
sprzątaczki:
 – Wiesz Jolka, dobrze, że w tym roku Sylwester 
nie wypada w piątek?
 – No właśnie! I nie trzynastego!
POSTANOWIENIA
Podczas zebrania pracowników przemawia szef:
 – Mam nadzieję, że każdy z Was ma solidne 
postanowienia noworoczne?
 – O tak, ja mam – wyrywa się Kowalska – so-
lidnie postanawiam w nowym roku dać sobie 
więcej luzu w pracy.
ZWOLNIENIE
Szef zaprasza swoją pracownicę do gabinetu  
i mówi:
 – Pani Halinko, niestety od nowego roku muszę 
przenieść panią na inne stanowisko.
 – Jasne szefie rozumiem, jestem za stara, za 
gruba i w ogóle jestem brzydka... Ciekawe, czy 
znajduje pan u mnie jakąkolwiek zaletę?
 – Tak, pani Halinko, ma pani bardzo dobry 
wzrok i potrafi pani dużo mówić.
PO ŚWIĘTACH NA NARTY
Kardynał Wojtyła zdumiał kiedyś gości, zebra-
nych na oficjalnym spotkaniu, wypowiedzią:
 – W Polsce na nartach jeździ... połowa kardy-
nałów. (Warto dodać, że wtedy kardynałami 
byli on i prymas Wyszyński).
NIETOPERZE
Trzech Księży Proboszczów spotkało się na 
świątecznym obiedzie. Jeden z nich skarży się 
pozostałym:
– Wiecie, od tego lata mam kłopoty z nietope-
rzami w kościele. Latają pod sufitem i w żaden 
sposób nie mogę się ich pozbyć. Próbowałem 
wszystkiego, ale nic nie pomaga.
Drugi Proboszcz wtóruje mu:
– U mnie podobnie. W kościele pod dzwonem 
widzę setki nietoperzy. Próbowałem przegonić je 
przy pomocy dymu, ale uparciuchy wciąż wracają.
Trzeci Proboszcz na to:
– A ja moje nietoperze ochrzciłem, bierzmowa-
łem i od tamtej pory już ich więcej nie widzia-
łem w kościele.
WYPEŁNIONY PIT
Ksiądz Proboszcz odbiera telefon.
– Dzień dobry, czy rozmawiam z Księdzem Pro-
boszczem? 
– Tak.
– Z tej strony Urząd Podatkowy. Czy może nam 
Ksiądz pomóc?
– Jeśli potrafię
– Zna ksiądz Jana Kowalskiego?
– Znam.
– Czy jest on jednym z parafian u Księdza? 
– Jest.
– Czy Jan Kowalski przekazał 10 tysięcy na rzecz 
kultu religijnego? Taką otrzymaliśmy od niego 
informację.
– Przekaże, przekaże. Powołam się na ten telefon.

(opr. xHD)

Św. Sylwester (31 XII) żył na 
początku IV wieku i przeszedł do 
historii jako jeden z najbardziej 
znanych papieży Kościoła kato-
lickiego. Wstąpił na tron papieski 
po św. Milcjadesie w styczniu 314 
roku. W trakcie trwającego 21 
lat pontyfikatu zwołał pierwszy 
sobór powszechny w Nicei (325 
r.), na którym przyjęto m.in. wy-
znanie wiary, które odmawiamy  
w trakcie Mszy św., ogłoszono również dog-
mat o boskości Syna i Jego równości z Ojcem, 
ujednolicono obchodzenie świąt Wielkanocy 
w całym Kościele. Ogłoszono również 20 ka-
nonów prawa kościelnego, które obejmowały 
uprawnienia jurysdykcyjne biskupów Rzymu 
oraz określały sposób wybierania biskupów. 
Postanowienia te św. Sylwester zatwierdził na 
synodzie w Rzymie. Bazylikę św. Jana na Late-
ranie i św. Piotra na Watykanie ufundowane 
przez Konstantyna Wielkiego św. Sylwester 
uroczyście konsekrował, od tego momentu 
każda świątynia była konsekrowana w podob-
ny sposób. Legenda głosi, że św. Sylwester za-
szczepił chrześcijaństwo w św. Helenie – mat-
ce Konstantyna Wielkiego. Zmarł 31 grudnia  
335 r.; szczątki papieża spoczęły w katakum-
bach św. Pryscylli, gdzie w VII wieku wysta-

wiono ku jego czci bazylikę. Nie należy go mylić 
z Sylwestrem II, który był papieżem w latach 
999-1003. 

Św. Sylwester jest patronem zwierząt domo-
wych; wzywamy go w modlitwie o dobre zbio-
ry paszy, a także o szczęśliwy i pomyślny nowy 
rok. W dzisiejszych czasach św. Sylwester jest 
patronem przede wszystkim ostatniego dnia 
roku kalendarzowego, w tym dniu urządzane 
są huczne zabawy, potocznie zwane „sylwe-
strami”. W parafiach odprawiane są wieczorne 
nabożeństwa dziękczynne za miniony rok; zda-
rza się, że organizowane w parafiach bale syl-
westrowe łączone są ze Mszą świętą o północy, 
w trakcie której wierni dziękują za otrzymane 
łaski w roku, który upłynął i proszą o opiekę  
w nadchodzącym czasie [tak też będzie w tym 
roku w naszej parafii]. (GŁ-K)
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W niedziele i uroczystości nieczynna. 

3 stycznia: Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa

Nasz Zbawiciel, założyciel naszego Kościoła 
otrzymał imię Jezus. Takie imię nadał mu Józef 
na polecenia anioła: …(Maryja) Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi 
swój lud od jego grzechów. W tej anielskiej wy-
powiedzi utrwalonej przez św. Mateusza imię 
Jezus zostało powiązane ze zbawieniem. 

Przedstawiając w dużym skrócie żmudną 
pracę badawczą biblistów i językoznawców 
wiemy, że pełne imię w języku hebrajskim 
brzmi Jehoszua. Imię Pana składa się z dwóch 
części: jedna oznacza Boga – Jeho; druga część 
to czasownik jasza, który oznacza zbawić, wy-
bawić lub też uratować. Jehoszu’a oznacza za-
tem Bóg zbawia lub Bóg jest zbawieniem.

Jednak faktem jest, że nie tylko Pan Jezus 
nosił to imię. Jak wskazują bibliści, na kartach 
Starego Testamentu można znaleźć wielu męż-
czyzn o imieniu Jehoszu’a. Przykładem niech 
będzie choćby Jozue, syn Nuna, którego znane 
nam imię jest jedynie tłumaczeniem hebraj-

skiego Jehoszu’a. Obecnie jest ono nadawane 
nie tylko w kulturze żydowskiej. Wielu chłop-
ców otrzymuje to imię np. w Hiszpanii. Polska 
jest tu wyjątkiem. Dla nas Jezus to imię Syna 
Bożego.

Biblia to słowa, które niosą treść nadprzyro-
dzoną. W świętych tekstach chodzi o coś więcej 
niż semantykę. Św. Paweł w Liście do Filipian 
wskazuje na prawdziwy sens imienia Jezusa, 
pisze: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wy-
wyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot 
niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby 
wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PA-
NEM - ku chwale Boga Ojca”. 

Każde przywołanie imienia Jezusa jest za-
tem wołaniem do Boga o zbawienie. Wskazuje 
na to św. Piotr w Dziejach Apostolskich: „I nie 
ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, 
w którym moglibyśmy być zbawieni”. (KZ)

Święte Imię Jezusa


