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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
IV NIEDZIELA ADWENTU
PORODZI SYNA, KTÓREMU NADASZ IMIĘ JEZUS
Mt 1, 18-24
Zwiastun Boży wtajemnicza Józefa w sprawę macierzyństwa Maryi. Ta, która zgodnie
z prawem była mu „poślubiona”, pozostając dziewicą, stała się w mocy Ducha Świętego - Matką.
Gdy przyjdzie na świat Syn, którego Maryja nosi
w swym łonie, winien otrzymać imię Jezus. Było
to imię znane wśród Izraelitów, czasami nadawane synom. W tym wypadku jednak chodzi
o Syna, który - zgodnie z Bożą Obietnicą - wypełni całe znaczenie tego imienia: Jezus -Jehosua
znaczy: „Bóg, który zbawia”.
Zwiastun zwraca się do Józefa jako do „męża
Maryi”, do tego, który w swoim czasie ma nadać
takie właśnie imię Synowi, który narodzi się z poślubionej Józefowi Dziewicy nazaretańskiej. Zwraca się więc do Józefa, powierzając mu zadania
ziemskiego ojca w stosunku do Syna Maryi.
„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak
mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do
siebie” (Mt 1, 24). Wziął Ją razem z całą tajemnicą Jej macierzyństwa, razem z Synem, który miał
przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. Okazał w ten sposób podobną jak Maryja gotowość
woli wobec tego, czego odeń żądał Bóg przez
swego Zwiastuna. (św. Jan Paweł II, Adhortacja
Apostolska „Redemptoris Custos”, punkt 3)

www.jozef.siedlce.pl

W noc Bożego Narodzenia otrzymujemy niezwykłe zaproszenie do wyruszenia w drogę.
Słyszymy słowa anioła o wielkiej radości płynącej z faktu przyjścia Boga na świat w ludzkim ciele i jesteśmy wezwani, by osobiście przeżyć radość spotkania z Nim. „Bóg nie jest
jakąś daleką najwyższą istotą, do której nie możemy się zbliżyć. Jest bardzo blisko, można
Go wezwać, zawsze można do Niego dotrzeć. Ma dla mnie czas, ma tak wiele czasu, że jako
człowiek leżał w żłóbku i na zawsze pozostał człowiekiem” (papież Benedykt XVI).
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy,
by radość Bożego Narodzenia
nie skończyła się wraz z dniem dzisiejszym.
Niech nowonarodzony Pan Jezus
obdarza Was pokojem i miłością,
a w sercach waszych niech będzie
W jakich momentach twojego życia Bóg posycoraz większe pragnienie świętości.
łał ci anioła ze swoim słowem? Kto spełnił wzglęKs. Proboszcz kanonik Sławomir Olopiak
dem ciebie rolę zwiastuna Pańskiego? Jakie owowraz z całą Załogą św. Józefa
ce przyniosło to słowo i jak wpłynęło na dalsze
twoje życie? Jaka jest największa przeszkoda
w twoim słuchaniu Boga? Co powinieneś zrobić,
by ją usunąć? [www.sfd.kuria.lublin.pl]
W polskich domach, na stole gości tylko raz
w roku. Symbol miłości, pokoju i pojednania,
łączności się z tymi, którzy nie mogą z nami
zasiąść do wspólnej wieczerzy - biały opłatek.
Łacińskie słowo „oblata”, od którego najprawdopodobniej wywodzi się nazwa opłatka,
oznacza chleb ofiarny. W czasach pierwszych
chrześcijan, gdy nie mogli oni z różnych powodów uczestniczyć w Eucharystii, część chleba
przynoszonego na ofiarę w czasie Eucharystii składaniem życzeń pomyślności na następny
Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez kapłan błogosławił bez dokonania jego przerok, pozwala zapomnieć o wzajemnych urazach
zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie miany w Ciało Pańskie. Po Mszy św. rozdawano
i krzywdach, przypomina o mieszkającej w nas
Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej ten chleb, zwany po grecku „eulogią” wiernym,
miłości.
w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego by podzielili się nim z nieobecnymi na celebraSam biały opłatek, poza czasem Świąt Bomękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały cji Najświętszej Ofiary. Służyło to podkreśleniu
żego Narodzenia może nic nie oznaczać, prócz
zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezu- wspólnoty i jedności chrześcijańskiej. Zwyczaj
wypieku z mąki i wody. Dopiero nasz szacunek,
sa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje łamania się pobłogosławionym chlebem przejakim go obdarzamy, sprawia, że staje się on
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez trwał w wigilijnym dzieleniu się opłatkiem.
symbolem. Opłatków nie powinno się kupować
wszystkie wieki wieków. Amen.
Zwyczaj łamania się opłatkiem podkreśla w miejscach przypadkowych. Zadbajmy by był
Najbliższe SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNOreligijny charakter wieczerzy wigilijnej. Jest pobłogosławiony przez kapłana i otrzymany
-LITURGICZNEGO w środę 8 stycznia 2020 r.
najważniejszym i kulminacyjnym jej momen- z parafii jako znak jedności z własną wspólnotą
o godz. 19.00 w sali przy zakrystii (xIJ)
tem. Dzielenie się opłatkiem, w połączeniu ze parafialną.(AZ)

Symbolika opłatka

Strona 2

OPIEKUN nr 51

Wigilia Bożego Narodzenia
Wigilia kończy okres adwentu, a rozpoczyna
święta Bożego Narodzenia - rodzinne,
chrześcijańskie święta pełne podniosłego
nastroju i pięknych tradycji.
Jedni z nas od kilkunastu, inni od kilkudziesięciu lat powtarzamy te
zwyczaje co roku. Ale czy zastanawialiśmy się, co one oznaczają, jaki mają
sens?
Słowo „wigilia” (z języka łacińskiego vigilia – czuwanie, straż) w tradycji chrześcijańskiej oznacza rozpoczęcie obchodów świątecznych wieczorem dnia poprzedniego. Tradycja ta wywodzi się ze Starego Testamentu.
W izraelskich domach w wigilię szabatu i innych świąt szykowano jedzenie i czyniono wszelkie przygotowania tak, aby święto mogło być dniem
odpoczynku. Takie znaczenie wigilii przetrwało do dnia dzisiejszego.
W tym dniu ubieramy choinkę i przygotowujemy potrawy na stół wigilijny. Wieczerza wigilijna powinna mieć zawsze bardzo uroczysty charakter,
podkreślony przez pięknie nakryty białym obrusem stół oraz odświętny
ubiór domowników. Pod obrusem kładziemy sianko, które ma przypominać, że Pan Jezus narodził się w żłobie. Na stole w centralnym miejscu
stawiamy świecę (symbolizującą światło Chrystusa) i pobłogosławiony
opłatek. Do wigilii zasiadamy gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka (w znaczeniu symbolicznym ta, którą ujrzeli Mędrcy). Starym zwyczajem rozpoczynamy ją modlitwą, zaśpiewaniem kolędy i odczytaniem
fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa. Wszystko to
ukazuje religijny charakter wieczerzy. Ceremoniom przewodniczy z zasady ojciec rodziny, a tam gdzie go brak, rolę tę pełni najstarszy mężczyzna
lub najstarsza kobieta. Najważniejszym i kulminacyjnym jej momentem
jest łamanie się opłatkiem połączone ze składaniem sobie życzeń.
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Wieczerza wigilijna gromadzi rodzinę, krewnych, ale powinniśmy pamiętać też o ludziach samotnych i jeśli takich znamy - zaprosić.
Tradycyjnie w czasie wieczerzy wigilijnej zostawiamy wolne miejsce.
Przeznaczone jest ono dla przypadkowego gościa, samotnego, bezdomnego. To miejsce symbolizuje też obecność Chrystusa, który tego wieczoru, w sposób szczególny, przychodzi do człowieka. Wyraża ono również
serdeczną pamięć o naszych bliskich, przebywających z dala od rodzinnego domu. Wolne miejsce oznacza także członka rodziny, który odszedł
do wieczności. Puste miejsce jest najpiękniejsze wtedy, gdy jest przez
kogoś zapełnione.
Dawniej ilość potraw podawanych na stół wigilijny była różna. Dzisiaj
najczęściej spotyka się zwyczaj spożywania dwunastu potraw. Do najbardziej typowych i tradycyjnych należą: barszcz z buraków, zupa grzybowa,
kluski z makiem, pierogi, kapusta, ryby, groch, fasola, kasza, pszenica,
kutia, jabłka, orzechy, miód. Zwyczajem jest podanie na wigilijny stół
ryby, głównie karpia i śledzia. Wprawdzie 24 grudnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego, nie obowiązuje post, jednak
tradycyjnie w Polsce jest zachowywany post ścisły oraz wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych. Cała nasza wieczerza w domu, śpiewanie kolęd
jest przygotowaniem do najważniejszej wieczerzy, Eucharystii sprawowanej o północy zwanej Pasterką. To na niej się spotykamy, by świętować
Boże Narodzenie.
Dla tych którzy przeżywają różne życiowe trudności i kryzysy wigilia
i święta mogą być trudnym czasem. Trzeba jednak pamiętać, że w tych
dniach chodzi o spotkanie z wcielonym Panem Jezusem, który narodził
się, by wejść w nasze, nie zawsze poukładane życie, często trudne, po
ludzku nierozwiązywalne problemy i sprawy. ON CHCE WŁAŚNIE TAM
WEJŚĆ. (AZ)

Marsz Młodzianków
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„Chronić każde życie ludzkie” pod takim hasłem już po raz XXII w Siedlcach w sobotę 28 grudnia 2019 r. przejdzie Marsz Młodzianków. To
publiczna manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku
dla życia ludzkiego.
Marsz rozpocznie się o godz. 12.00 w kościele katedralnym
mszą świętą w intencji ochrony życia ludzkiego. Następnie przejdziemy ulicami: B-pa I. Świrskiego, Wojskową, Sokołowską z modlitwą
różańcową do kościoła św. Józefa gdzie będzie miała miejsce modlitwa
wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu ludzkiemu.
Zapraszamy do udziału mieszkańców Siedlec i okolic, którym troska o ochronę życie ludzkie jest szczególnie bliska. Zapraszamy rodziny
z dziećmi. Na zakończenie spotkania odbędzie się obrzęd błogosławieństwa dzieci i kobiet oczekujących potomstwa.
Ks. Jacek Sereda - duszpasterz rodzin
Diakonia Życia Domowego Kościoła
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„OTO ZWIASTUJĘ WAM
RADOŚĆ WIELKĄ”
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Niedziela Świętej Rodziny 29 grudnia 2019 r. – godz. 15.00
Sobota 4 stycznia 2020 r. – godz. 19.30
Niedziela 5 stycznia 2020 r. – godz. 15.00
Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2020 r. – godz. 19.30
pw. św. Józefa w Siedlcach, ul. Sokołowska 124
WKościół
parafii mamy
bardzo wielu zdolnych i chętnych do działania młodych ludzi. Uczniowie klas 8, kandydaci do bierzmowania i nie tylko przygotowują Misterium „Oto zwiastuję Wam radość wielką”. Przedstawienie
to coś więcej niż jasełka. Po raz pierwszy będzie można je obejrzeć już za
tydzień 29 grudnia o 15.00 w naszym kościele.

Zapraszamy młodzież na Ferie z Bogiem „Dobrze, że jesteś!” W tym
roku jedziemy na narty i nie tylko do Szczawnicy w dniach 10-15 lutego.
Przewidywany koszt: 900 zł; zapisy poprzez złożenie karty zgłoszeniowej
(do pobrania w zakrystii) i wpłatę zaliczki 100 zł u ks. Ireneusza Juśkiewicza (tel. 500 636 490).
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Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia inaczej zwane Świętami Narodzenia
Pańskiego są czasem upamiętniającym narodzenie Jezusa.
Przypadają
one 25 grudnia;
są uroczystością
liturgiczną oraz
świętem nakazanym (każdy wierny zobowiązany
jest uczestniczyć
we Mszy Świętej
i powstrzymywać się od prac
niekoniecznych).
Święta te poprzedzone są okresem
radosnego oczekiwania, czyli Adwentem.
Do tej pory trwają dyskusje dotyczące określenia dnia narodzin Chrystusa. Święto to wprowadzono w Rzymie na przełomie III / IV wieku.
Klemens Aleksandryjski (Ojciec Kościoła)
podawał datę 17 listopada; były znane jeszcze inne głosy: 19 kwietnia, 20 maja. Dopiero
w 353 roku przeniesiono obchody Świąt Bożego Narodzenia na 25 grudnia, czyli na dzień
poświęcony narodzinom boga Mitry (łac. Sol
Invictus – Niezwyciężone Słońce). Kult Mitry
w starożytnym Rzymie był bardzo popularny
w tamtym okresie. Przeniesienie obchodów
Świąt Bożego Narodzenia na 25 grudnia miało
na celu osłabienie i przeciwstawienie się kultowi pogańskiego bożka.
Hipolit Rzymski, najstarszy znany autor, który pisał o narodzinach Jezusa w grudniu, ujął je
w napisanym w 204 roku Komentarzu do Księgi Daniela. Napisał: Pierwsze przyjście Pana
naszego wcielonego, w którym narodził się
w Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed
kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia). Tą
samą datę podał chrześcijański, rzymski historyk Sektus Juliusz Afrykański.
Nieco inne stanowisko w sprawie ustalenia daty przyjął ks. prof. Józef Naumowicz.
W swojej książce „Narodziny Bożego Narodze-

nia” stwierdził, że
ustalenie daty narodzenia Pańskiego
było uzależnione
od dużo starszego
święta Wielkanocy,
której data wpisana
była w naturalny
cykl roku astronomicznego. Dlatego
nie stawiano pytań
o dokładną datę
Bożego Narodzenia, ale o znaczenie
symboliczne, powiązane z cyklem natury.
Narodziny Jezusa miały zarówno Boski jak
i ludzki charakter. Ten, który został „Poczęty
z Ducha Świętego”, mimo fizycznego aktu urodzenia nie mógł być „karą Ewową” dla Maryi,
odnosząc to analogicznie co do innych kobiet.
Teologia Wcielenia podaje Chrystusa jako ideał
Człowieka (Syn Człowieczy, Syn Dawida, Syn
Abrahama) oraz Boga podkreślając to określeniem „Pan”, które jest zarezerwowane w Biblii
tylko dla samego Boga.
„Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy
się, umiłowani! Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się
życia. Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten
sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje
wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski jest
palmy zwycięstwa; niech się raduje grzeszny, bo
dane mu jest przebaczenie; niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany. Oto nadeszła pełnia czasu, przewidziana w niezgłębionych wyrokach Bożych, i Syn Boga przyjmuje na
siebie naturę ludzką, by ją pojednać z jej Stwórcą i przez nią zwyciężyć szatana, jej zwycięzcę
i sprawcę śmierci”. (Św. Leon Wielki, papież) (AK)

Wspólne kolędowanie
Trudno sobie wyobrazić Święta Bożego Narodzenia bez wspólnego, rodzinnego kolędowania. Zgodnie z tradycją, po wieczerzy wigilijnej
rodziny zgromadzone przy szopkach i choinkach śpiewają kolędy i pastorałki. Podtrzymywanie tej tradycji nie jest tak powszechne jak
w dawnych czasach, ale nadal wiele rodzin, grona przyjaciół i znajomych organizuje spotkania,
na których śpiewają radując się z Narodzenia
Pańskiego. Nasi dziadkowie i rodzice wieczory
przypadające pomiędzy dniem Bożego Narodzenia a Świętem Objawienia Pańskiego, nazywali „świętymi wieczorami”. W takie wieczory

nie wykonywano żadnych prac, nawet robótki
ręczne kobiety odkładały, by ten czas wykorzystać na rodzinne kolędowanie. Zapewne wiele
osób pamięta ten chrześcijański zwyczaj. Tradycja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie od wielu wieków. Najstarsze kolędy pochodzą z XV wieku np. Anioł pasterzom mówił.
W XVIII wieku narodziły się takie kolędy jak Jezus malusieńki, Gdy śliczna Panna syna kołysała, Tryumfy Króla Niebieskiego, Gdy się Chrystus
rodzi, Ach ubogi żłobie, Mędrcy świata, Niechaj
wesoło grają, niechaj słodko śpiewają. W 1792
roku Franciszek Karpiński napisał jedną z naj-

W parafii...
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n Dzisiaj przed kościołem można nabyć
książkę „Ewangelia 2020”.
n Eucharystia z udziałem rodziców i dzieci
klas 1 szkoły podstawowej w związku z przygotowaniem do I Komunii Świętej dzisiaj (22.12)
o 13.00, następnie spotkanie w kościele.
n Dziś podczas Mszy Św. o 8.30 kilku ministrantów służących w naszej parafii otrzyma
błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora
w zgromadzeniu liturgicznym. Gratulujemy chłopakom gorliwości w służbie Bożej. Zapraszamy
nowych ministrantów.
n W poniedziałek 23.12 od godziny 8.30 kapłani pojadą do chorych z posługą sakramentalną. Można jeszcze zgłosić do zakrystii chorych,
którzy nie mogą już dotrzeć do kościoła, a chcą
się wyspowiadać, przyjąć Komunię Świętą, namaszczenie chorych.
n W świętą noc Bożego Narodzenia pół godziny przed Pasterką zapraszamy do kościoła na
wspólne kolędowanie, by jak najlepiej przygotować się do tej wyjątkowej Eucharystii sprawowanej o północy.
n W święto św. Jana Apostoła 27 grudnia po
zakończeniu Mszy Świętej o 7.00 będzie miał
miejsce tradycyjny obrzęd błogosławieństwa
wina.
n W niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia
na Eucharystię o 13.00 zapraszamy wszystkie małżeństwa świętujące w tym roku swoją
1 rocznicę ślubu, 5 rocznicę, 10., 15., 20., 25.,
30., 35., 40., 45., 50., 55., 60. …rocznicę.
W czasie Mszy Świętej sprawowanej w intencji Jubilatów odnowią oni swe małżeńskie
ślubowanie. Prosimy małżeństwa, które będą
uczestniczyły w tym obrzędzie o zgłoszenie się
w najbliższych dniach do zakrystii lub kancelarii
parafialnej.
n Dzieci i młodzież ze wspólnot Ruchu Światło-Życie wraz ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi
będą miały spotkanie opłatkowe w niedzielę
29 grudnia. Spotkanie rozpoczynamy Mszą
Świętą o 16.30. Zapraszamy.

BEZALKOHOLOWY BAL
SYLWESTROWY
SALA POD KOŚCIOŁEM ŚW JÓZEFA
Rozpoczęcie 31 grudnia o godz. 20.00.

Informacje i zapisy: 668 202 389
Koszt 80 zł od osoby.

bardziej uroczystych kolęd polskich, Bóg się
rodzi, prawdziwy symbol polskiej tradycji świąt
Bożego Narodzenia.
Nie wyobrażamy sobie dzisiaj Bożego Narodzenia bez tych pięknych pieśni. I choć często
kolędy grane są na uroczystych koncertach
bożonarodzeniowych w kościołach, salach koncertowych, teatrach muzycznych, to najbardziej
w pamięci pozostają spotkania kolędowe z najbliższymi. Pielęgnujmy tę wspaniałą tradycję,
zwłaszcza w „święte wieczory”, śpiewając maleńkiej Dziecinie najpiękniej jak umiemy.
(G Ł-K)

Strona 4

OPIEKUN nr 51

K A L E N D A R Z
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 23 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (Ml 3, 1-4. 23-24) Eliasz poprzedzi przyjście Pana
Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. Łk 21, 28))
Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi
Ewangelia (Łk 1, 57-66) Narodzenie Jana Chrzciciela
6.30 1. + Helenę Miazgę – gregorianka
2. + Mariannę i Stanisława Haleckich – gregorianka
3. + Pawła Kalickiego (19 r.) – of. żona
4. + Mariana Pióro – of. Wanda z rodziną
5. + Tadeusza Dąbrowskiego (20 r.), zm. z rodz. Dąbrowskich,
Kulickich i Rubaszków – of. żona
6.+ Barbarę Derę – of. sąsiedzi
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. + Antoninę Kozaczyńską (24 r.) – of. córka Hanna Krupa
2. + Stefana Wolgemuta (2 r.) – of. córka
3. + Jana Chmielaka (7 dz.) – of. rodzina
Wtorek 24 grudnia 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie
Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a))
Na wieki będę sławił łaski Pana
Ewangelia (Łk 1, 67-79) Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce
6.30 1.+ Helenę Miazgę – gregorianka
2.+ Mariannę i Stanisława Haleckich – gregorianka
3. Dziękczynna w 18 r. przyjęcia chrztu św. przez Kamila z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę
św. Józefa – of. rodzice
4. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tadeusza, Leokadię, Annę, Sewerynę, zm. z rodz. Brochockich
i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy
5.+ Grażynę vel Chorąży (3 r.), Jana i Jadwigę – of. mąż Wojciech z córkami
6. + Piotra Araźnego, jego rodziców i zm. z rodziny
– of. Barbara Araźna z dziećmi
7.+ Joannę, Lucjana Wypycha, Bronisławę, Stanisława, Jana,
Ryszarda, zm. z rodz. Borkowskich, Stanisława, Reginę
– of. Jerzy i Krystyna Borkowscy
8.+ Stanisławę, Stanisława, Jana, Kazimierza i Krzysztofa
9.+ Ewę Ferenc, Jana, Zofię, Tadeusza – of. Wojciech Ferenc
Środa 25 grudnia 2019 r.
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (Iz 52, 7-10) Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd))
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
2. czytanie (Hbr 1, 1-6) Bóg przemówił do nas przez Syna
Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem
0.00 1. W intencji Parafian i Gości
2. Dziękczynno-błagalna w int. Adama w 60 r. urodzin i z racji
imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej
Rodziny
8.30 1. + Mariannę i Stanisława Haleckich – gregorianka
2. + Zygmunta Wojtczuka (43 r.) i zm. z obu stron rodziny –
of. córka Irena
3. + Wiesława Duka i zm. rodziców z obu stron rodzin i Filipów
– of. żona i syn

22 grudnia 2019 r.

P A R A F I A L N Y
10.00

1. + Iwonę Soszyńską, Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice
Alina i Józef
2. + Józefa i zm. z rodz. Wojtkowiczów i Bieńków – of. żona
z córkami
11.30 1. + Helenę Miazgę – gregorianka
2. + Halinę, Jana i zm. z rodz. Żarskich i Zawadzkich – of. córka
13.00 1. Dziękczynno-błagalna w 18 r. ur. Michała Rozbickiego
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny
– of. rodzice
2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława,
Teresę, Janinę, Władysława, zm. z rodz. Sysiaków i Stachowiczów – of. rodzina
18.00 1. + Eugenię (z racji imienin), Wacława i Roberta – of. córka
Czwartek 26 grudnia 2019 r.
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
1. czytanie (Dz 6, 8-10; 7, 54-60) Ukamienowanie św. Szczepana
Psalm (Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17)
W ręce Twe, Panie, składam ducha mego
Ewangelia (Mt 10, 17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was
7.00 1. + Mariannę i Stanisława Haleckich – gregorianka
8.30 1. Dziękczynno- błagalna w 40 r. ślubu z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Świętej Rodziny dla
nich, ich dzieci i wnuków – of. Czernoccy
10.00 1. Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Karoliny i Aleksandra
Wyrębków z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny dla nich i całej rodziny – of. Jubilaci
2. Dziękczynno- błagalna w 50 r. ślubu Marii i Tadeusza Ślusarczyków z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i św. Józefa dla nich, dzieci i wnuków – of. Jubilaci
3. Dziękczynno-błagalna z racji imienin Szczepana z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa, wstawiennictwo patrona św. Szczepana i św. Joanny Beretta Molla
– of. żona i syn
11.30 1. + Helenę Miazgę – gregorianka
2. + Mariannę (20 r.) – of. córka
13.00 1. + Mariannę (45 r.), Edwarda, zm. z rodz. Osików i Dmowskich – of. syn
18.00 1. + Stanisławę Sałatę (26 r.), Jerzego Sałatę (1 r.), Tadeusza
Rucińskiego – of. córka
2. + Tadeusza Chudzyńskiego (2 r.) – of. rodzina
Piątek 27 grudnia 2019 r.
ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
1. czytanie (1 J 1, 1-4) Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli
Psalm (Ps 97, 1-2. 5-6. 11-12 ) Niech sprawiedliwi weselą się w Panu
Ewangelia (J 20, 2-8) Jan ujrzał i uwierzył
6.30 1. + Helenę Miazgę – gregorianka
2. + Zofię (21 r.), Eugeniusza, Genowefę, Mariannę, Wacława,
Rozalię i zm. z rodz. Rozbickich, Replinów, Krzyckich, Jerominiaków, Omieciuków – of. rodzina
3. + Karola Świdra (3 r.) – of. rodzina
7.00 1. + Mariannę i Stanisława Haleckich – gregorianka
2. + Grzegorza (3 r.), Henryka, Jana, Emilię, Stefana, Michalinę
– of. Zofia Kosyl
3. + Jozefata, Kazimierę, Wincentego, Ojca Zygmunta, Józefa,
Halinę –of. Jan Okliński
4. Za wstawiennictwem Świętych Młodzianków o Boże błogosławieństwo dla prawnuków Zosi, Jadzi, Natalki, Helenki,
Mateusza i Stasia – of. prababcia Ela
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. + Tadeusza Tarkowskiego – of. córka
2. + Władysławę (7 r.), Józefa, Mieczysława, Filipinę i Wiktorię,
zm. z rodziny Iwaniuków – of. rodzina
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Sobota 28 grudnia 2019 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
1. czytanie (1 J 1, 5 – 2, 2) Krew Jezusa Chrystusa
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu
Psalm (Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8 ) Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca
Ewangelia (Mt 2, 13-18 ) Śmierć dzieci w Betlejem
6.30 1.+ Helenę Miazgę – gregorianka
2. + Mariana Pióro – of. sąsiedzi
3. + Halinę Kobylińską (21 r.), zm. z rodz. Danowskich – of. syn
7.30 1. + Mariannę i Stanisława Haleckich – gregorianka
2. + Aleksandrę, Mariana, Marię, Jacka i zm. z rodziny
– of. Krystyna Wyrozębska
3. Dziękczynna w 27 r. urodzin Magdaleny o łaskę silnej wiary
– of. Jadwiga Machała
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. Dziękczynno-błagalna w int. prawnuków Zosi, Jadzi, Natalii,
Heleny, Stanisława
2. Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Kazimiery i Jerzego
Abramowskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej i św. Józefa dla nich i rodziny – of. Jubilaci
Niedziela 29 grudnia 2019 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
1. czytanie (Syr 3, 2-6. 12-14) Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców
Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b))
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
2. czytanie (Kol 3, 12-21) Chrześcijańskie zasady życia domowego
Ewangelia (Mt 2, 13-15. 19-23) Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Mariannę Popławską (5 r), zm. z rodz. Popławskich
i Owczarczyków –of. córka
8.30 1. + Mariannę i Stanisława Haleckich – gregorianka
2. + Mieczysława, Stanisława, Ryszarda, Adriana, Sławomira,
Barbarę, zm. siostry i braci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
– of. Teresa Wakuła
3. + Henryka Kurowskiego (20 r.) – of. synowie
10.00 1. + Jadwigę (7 r.) oraz Bronisława, Mieczysława i Krystynę
Krupę, Zofię Pakuła (1 r.) – of. córka
2. + Mariannę, zm. z rodz. Stańskich, Skorupków, Kudelskich,
Sikorskich, Getlerów – of. córka Eugenia
3. + Henryka Filipowicza (2 r.) i rodziców z obu stron – of. żona
Lucyna z dziećmi
11.30 1.+ Helenę Miazgę – gregorianka
2.+ Barbarę Głuchowską (1 r.) – o łaskę przebywania z Bogiem
– of. mąż z dziećmi
3. Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę św.
Józefa dla Alicji i Ryszarda w 50 r. ślubu – of. Jubilaci i dzieci
13.00 1. W intencji Parafian. Jubileusze małżeńskie.
16.30 1. + Beatę Kruk (4 r.) – of. brat z rodziną
18.00 1. +Tadeusza Tarkowskiego (23 r.) – of. Zuzanna Tarkowska
Adoracja Jezusa do godz. 20.00

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
•
•
•
•
•

Z bieżącym numerem „Echa” kalendarz ścienny na 2020 r.
Kiedy urodził się Jezus? Jak mogła wyglądać noc Bożego Narodzenia?
Wspomnienie świąt spędzonych przez internowanych w więzieniu;
Kobieta uzdrowiona za wstawiennictwem św. Szarbela
Bez Boga nic nie miałoby sensu - mówi niepełnosprawna Basia.
Z czytelnikami dzieli się świadectwem swojego życia.
Zachęcamy do lektury!

Odeszli do Pana
+ Barbara Krupa, + Jan Chmielak, + Ryszard Skarus
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....
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Plan wizyty duszpasterskiej
Prosimy słuchać ogłoszeń duszpasterskich co tydzień,
gdyż w razie konieczności plan może ulec zmianom.

DZIEŃ
27.12 pt. od 9.00
28.12 sob. od 9.00

30.12 pon.

31.12 wt. od 9.00
2.01 czw. od 16.00

3.01 pt. od 16.00

4.01 sob.

ADRES
Strzała – ul Siedlecka i przyległe
Kolonia Strzała – ul. Kolonijna, ul. Stawowa,
ul. Długa, ul. Krótka, ul. Łąkowa
i ul. Słoneczna; Purzec
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
ul. Sokołowska 81, 83, 84, 85, 87, 88
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
ul. Jagiełły 23, ul. Jagiełły 19,
ul. Jagiełły 13 (później pomoc Jagiełły 19),
ul. Jagiełły 15 (później pomóc Jagiełły 23),
ul. Mieszka I 2
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)

7.01 wt. od 16.00
8.01 śr. od 16.00
9.01 czw. od 16.00

10.01 pt. od 16.00
11.01 sob. od 9.00
13.01 pon. od 16.00
14.01 wt. od 16.00
15.01 śr. od 16.00
16.01 czw. od 16.00
17.01 pt. od 16.00
18.01 sob.

20.01 pon. od 16.00
21.01 wt. od 16.00
22.01 śr. od 16.00
23.01 czw. od 16.00
24.01 pt. od 16.00
25.01 sob. od 9.00

ul. Jagiełły 21, ul. Jagiełły 25, ul. Mieszka I 14
ul. Mieszka I 6, ul. Mieszka I 8, ul. Mieszka I 18
ul. Mieszka I 10, ul. Mieszka I 22,
ul. Mieszka I 16,ul. Mieszka I 19
i ul. Karowa i ul. Strzalińska, ul. Mieszka I 20
ul. Mieszka I 26, ul. Chrobrego 1,
ul. Chrobrego 3, ul. Chrobrego 4
ul. Chrobrego 2, ul. Chrobrego 5,
ul. Chrobrego 10, ul. Chrobrego 12
ul. Chrobrego 6, ul. Chrobrego 7
ul. Chrobrego 8, ul. Chrobrego 11
ul. Chrobrego 9, ul. Chrobrego 14
ul. Chrobrego 15, ul. Chrobrego 21
ul. Chrobrego 19, ul. Nowy
Świat 1, ul. Nowy Świat 2
od 9.00: ul. Okrzei, ul. Rejtana i ul. Pola,
ul. Jagiellońska
od 16.00: ul. Słowackiego, ul. Nowy Świat 15,
ul. Sierakowskiego i ul. Żeromskiego
ul. Nowy Świat 3, ul. Nowy Świat 4
ul. Nowy Świat 6, ul. Nowy Świat 7
ul. Nowy Świat 5, ul. Nowy Świat 9
ul. Nowy Świat 11, ul. Nowy Świat 17
ul. Nowy Świat 8, ul. Nowy Świat 14
ul. Nowy Świat 13.
Dodatkowy termin kolędy
po uzgodnieniu z księdzem

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 pierwsza
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.
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WZORY ŚWIĘTOŚCI
ŚW. SZCZEPAN - PIERWSZY DIAKON
PIERWSZY MĘCZENNIK (26 XII) Dzieje pierwszego męczennika (Protomartyr – pierwszy
męczennik) chrześcijańskiego zaczynają się dopiero gdy zostaje jednym z siedmiu diakonów
wybranych przez apostołów do posługi ubogim.
Ustanowienie diakonów pozwalało Apostołom
na pełne oddanie się głoszeniu Ewangelii.
Szczepan jednak prócz posługi ubogim, jak
pisze autor Dziejów Apostolskich, napełniony
łaską i mocą Ducha Świętego głosił Ewangelię.
Jako Grek pochodzenia żydowskiego nauczał
podobnych sobie zhellenizowanych żydów, posługując się ich wspólnym językiem greckim.
Jego słuchacze byli jego oskarżycielami przed
Sanhedrynem. Zarzucano mu, że podważa Prawo i występuje przeciw Świątyni. Jego mowa
obrończa przedstawiała historię Izraela w perspektywie chrześcijańskiej. Wyłania się z niej
obraz Narodu Wybranego stale lekceważącego
wolę Boga. Jak dowodził Św. Szczepan naród
izraelski nie wypełnił swego powołania, a było
nim przygotowanie ludzi na przyjście Zbawiciela. Za wyznanie wiary w Chrystusa: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po
prawicy Boga został ukamienowany. Do końca
pozostał wierny nauce Chrystusa. Czytamy
w Dziejach Apostolskich: Tak kamienowali
Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij
ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu!
Po tych słowach skonał. (zob. Dz 6-7)
Wspominanie Św. Szczepana tuż po Bożym
Narodzeniu ma nam przypominać czym było
przyjście Jezusa – Syna Bożego na ziemię.
Ofiara wcielonego Syna Bożego pociąga za sobą
konieczność ofiarowania się człowieka Bogu,
nawet po męczeńską śmierć.
W Polsce w dniu świętego Szczepana był
zwyczaj obchodzenia z życzeniami świątecznymi sąsiadów i znajomych. Podczas Mszy świętej
sprawowanej 26 grudnia rzucano w kościele
zboże na pamiątkę kamienowania Pierwszego
Męczennika.
ŚW. JAN – APOSTOŁ I EWANGELISTA (27 XII)
Z Ewangelii spisanej przez św. Mateusza dowiadujemy się, że Jan był synem Zebedeusza i Salome.
Miał starszego brata – Jakub zwanego Starszym.
Był uczniem św. Jana. Razem ze św. Andrzejem
byli nad Jordanem, gdy powołał ich Jezus.
Jan był zamożnym rybakiem. Posiadał własną sieć i łódź. Jan towarzyszy Jezusowi na
Górze Tabor. Jest obecny przy wskrzeszeniu
córki Jaira. Nie opuszcza Mistrza w Ogrodzie
Oliwnym. Jan z bratem Jakubem za wstawiennictwem swojej matki prosili Jezusa o dobre
miejsca w Królestwie Bożym. W odpowiedzi
usłyszeli, że nie ominie ich cierpienie podobne do tego, które było udziałem Pana Jezusa.
Ale usłyszeli również, że miejsce u boku Chrystusa dostanie się „tym dla których mój Ojciec

je przygotował.” Jak widać Apostołowie nie
byli zupełnie bezinteresowni w podążaniu za
Jezusem. Nie rozumieli jakie królestwo Jezus
przynosi. Jednak, jak pisze Jan w ewangelii,
nie wymieniając swego imienia: Wtedy wszedł
do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma…
Dzieje apostolskie ukazują św. Jana jako
towarzysza św. Piotra. Razem dokonują cudu
u wejścia do świątyni żydowskiej, uzdrawiając
paralityka. Byli oddelegowani do udzielania
daru Ducha Świętego w Samarii. Obaj Apostołowie trafili do więzienia. Święty Paweł w Liście
do Galatów nazywa Jana filarem Kościoła.
Święty Jan przebywał w Jerozolimie, Samarii
i w Efezie. W Efezie powstała Ewangelia spisana
przez ucznia, którego Jezus najbardziej miłował. Tam również Jan napisał trzy listy, które
weszły do kanonu ksiąg Nowego Testamentu.
Z listów wynika, że w starości kierował kościołami
w Azji. Wymienia ich nazwy w Apokalipsie: Efez,
Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia
i Laodycea. Św. Ireneusz i Polikrates, biskup Efezu
wskazują, że św. Jan Ewangelista zakończył życie
w Efezie dożywając niemal 100 lat.
Poza kanonicznymi pismami powstał również apokryf „Dzieje Jana”. Pismo wczesnochrześcijańskie mówi o Domicjanie, który wezwał
Jana do Rzymu. Nie chcąc go jednak zabić
skazał starego wówczas Jana na wygnanie na
Patmos licząc, że na wyspie Morza Egejskiego
zakończy swoje życie. Jednak jak podaje apokryf Jan został odnaleziony przez chrześcijan.
Znaczną część apokryfu stanowią opisy cudów,
które Jan miał dokonać w Rzymie i w Efezie.
Apokryf obfituje w legendarne motywy co
utrudnia wydobycie prawdziwych wydarzeń.
Jedna z legend głosi, że Domicjan chcąc zabić
św. Jana podał mu zatrute wino. Gdy Apostoł
uczynił nad kielichem znak krzyża naczynie pękło i wino się rozlało. Rozgniewany cesarz kazał
męczyć Jana we wrzącym oleju. Efekt był taki,
że Święty wyszedł z niego odmłodzony.
Legenda ta przyczyniła się do obchodzenia
święta. Aż do roku 1909 każdego 6 maja czczono św. Jana w Oleju. Do dzisiaj w kościołach,
również w naszej parafii, w dniu św. Jana 27
grudnia można skosztować święconego wina,
by chroniło przed wszelką trucizną.
Kult świętego Jana Ewangelisty jest ciągle
żywy w Kościele. Św. Gertruda i św. Małgorzata
Maria Alacoque miały szczególne nabożeństwo
do św. Jana. W dniu jego święta miały objawienia związane z kultem Serca Pana Jezusa.
Św. Jan Ewangelista jest drugim po Piotrze
najczęściej wymienianym Ewangeliach uczniem
Jezusa. O św. Piotrze napisano w 68 miejscach
natomiast o Janie w 31 miejscach. Zachęcam do
odszukania wszystkich fragmentów. (KZ)
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ZA PÓŹNO

Ostatni dzień w szkole przed świętami, a Zosia
spóźnia się na lekcję.
Nauczycielka upomina:
– Zosiu, ty znowu spóźniłaś się na zajęcia!
– A moja mama mówiła, że na naukę nigdy
nie jest za późno.
NAGRODA I KARA
W szkole przedświąteczny nastrój. Jaś pyta panią od polskiego:
– Czy ukarałaby mnie pani za coś, czego nie
zrobiłem?
– Oczywiście, że nie!
– Bo ja nie zrobiłem zadanej na dziś pracy
domowej.
TRUDNE POWROTY
Na siedleckiej dwupasmówce przy ul. Jagiełły
jest duży ruch, mgła i gołoledź. Jeden z kierowców jedzie pod prąd. Policjant go zatrzymuje
i pyta:
– Czy wiesz człowieku, gdzie jedziesz?
– Tak, na świąteczne zebranie członków spółdzielni. Ale chyba już się skończyło, bo wszyscy
wracają.
SPEŁNIONE MARZENIA
W przedświątecznym tygodniu mąż wyjmuje
list ze skrzynki i czyta. Mówi do żony:
– Kochanie, kiedyś mówiłaś, że marzysz o tym,
aby zamieszkać w droższym mieszkaniu.
– Bardzo tego pragnę.
– To spełniło się twoje marzenie. Podnieśli
opłaty za czynsz.
CZAS
Jest lekcja gramatyki. Nauczyciel recytuje:
– „Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie”.
Powiedzcie dzieci, jaki to jest czas?
Staś odpowiada:
– To jest na pewno sobota wieczorem,
albo dzień przed świętami.
DOBRE SŁOWO
Przed świętami do restauracji przychodzi turysta. Zamawia u kelnera:
– Poproszę gulasz i dobre słowo.
Za chwilę kelner przynosi potrawę, stawia na
stół przed klientem i odchodzi. Klient woła za
nim:
– A dobre słowo?
Kelner rozgląda się dookoła, czy nikt nie słucha
ich rozmowy. Pochyla się nad klientem i mówi:
– Niech pan tego nie je. To gulasz sprzed tygodnia
(opr. xHD)
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele i uroczystości nieczynna.
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W tym roku plac przy kościele został wyłożony nową kostką brukową

Chór „Lilia”

Wielkanoc, procesja rezurekcyjna, 21.04.2019 r.

Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła, 30.04.2019 r.

Dzień dziecka CHRISTEROS, 1.06.2019 r.

Wielkanoc

Boże Ciało, 20.06. 2019 r.
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Modlitewna akcja „Polska pod Krzyżem”, 14.09.2019 r.
Uroczystości patriotyczne 15.08.2019 r.

Dzieci i młodzież Ruchu Światło-Życie, 28.09.2019 r.

Posłanie animatorów - przygotowanie do bierzmowania, 10.11.2019 r.

Wieczór poezji Ewy Orzełowskiej, 9.11.2019 r.

Niedziela oazowa, 15.09.2019 r.

Święto św. Stanisława Kostki, 18.09.2019 r.

Krąg biblijno-liturgiczny, 2.10.2019 r.

