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JEZUSA CHRYSTUSA (Mk 1, 1-8) 
Jak bardzo jesteśmy oszukani, gdy unikamy 

uznania się grzesznikami, uznania, że jesteśmy 
martwymi jak Izrael na wygnaniu, a przecież 
fakty życia codziennego nie zostawiają złudzeń. 
Wydaje się, że jesteśmy tak wyalienowani z wła-
snego życia, tak uciekamy od swej rzeczywisto-
ści, że chociaż czujemy w sobie oścień grzechu, 
to jednak boimy się dotknąć własnej rzeczywi-
stości i odkryć jego źródło. Jak bardzo jesteśmy 
oszukani, gdy boimy się słuchać Słowa Bożego, 
ale tak, by nas osądziło. Jeśli nas osądzi, to już 
jest znak działania Ducha Pana, że On nas zna, 
nasze cierpienie, naszą śmierć i nadchodzi nas 
zbawiać.

Panie, proszę o odwagę i pokorę św. Jana 
Chrzciciela, o dar skruchy i nadzieję oczekiwania, 
że nadchodzisz. Ty jesteś Dobrą Nowiną! Amen!  
                [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Św. Augustyn, „Bóg nam daje przez  
swojego Syna to, co nam obiecał”:

Bóg ustanowił czas obietnic, a także i czas,  
w którym miało się spełnić to, co obiecał. Czas 
obietnic trwał od proroków aż do Jana Chrzciciela, 
od jego zaś wystąpienia aż do końca wieków trwa 
czas spełniania danych obietnic.

Bóg jest wierny: stał się naszym dłużnikiem 
nie dlatego, żeby cokolwiek od nas otrzymał, lecz 
dlatego, że tak wielkie rzeczy nam obiecał. I nie 
tylko obiecał, ale jeszcze zobowiązał się na piśmie, 
dając nam niejako zaświadczenie na poparcie swo-
ich obietnic, abyśmy w ten sposób mając je dane  
w Piśmie, mogli stwierdzić kolejność ich spełniania 
wtedy, gdy zacznie On wywiązywać się z przyjętych 
wobec nas zobowiązań. Tak więc, jak już wielokrot-
nie o tym mówiliśmy, okres proroków był okresem 
składania obietnic.                                [www.brewiarz.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny 
Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszka-
dzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim 
Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość 
kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do 
zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Rekolekcje adwentowe rozpoczęły się w sobotę  
5 grudnia Mszą Świętą o godz. 18.00. 

W niedzielę 6 grudnia Msze Święte jak zawsze. 
W poniedziałek 7 grudnia i we wtorek 8 grud-

nia Msze Święte z homilią o godz. 6.30, 9.00, 11.00, 
16.00 (z udziałem dzieci), 18.00 (z udziałem młodzie-
ży), 20.00. 

Spowiedź w dni powszednie pół godziny przed roz-
poczęciem Mszy Świętej. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w nie-
dzielę po Mszy Świętej o godz. 13.00 i o godz. 18.00 
do godz. 20.00 oraz w poniedziałek i wtorek po zakoń-
czeniu Mszy Świętej o godz. 11.00 do rozpoczęcia Mszy 
Świętej o godz. 16.00 (z wyjątkiem czasu, gdy będzie 
się odbywał pogrzeb). 

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Tomasz Bieliński. 

Parafialne rekolekcje adwentowe 

Diecezjalne rekolekcje adwentowe w sieci 
Oferta kanału FARO.TV
Kierując się troską o dobro duchowe swoich 

diecezjan, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda,  
w obliczu trwającej epidemii i związanych  
z tym trudności w organizacji tegorocznych re-
kolekcji adwentowych w wielu parafiach zwró-
cił się do Szkoły Nowej Ewangelizacji z prośbą  
i propozycją przygotowania i wygłoszenia die-
cezjalnych rekolekcji adwentowych w sieci.

Rekolekcje adresowane są zarówno do tych, 
którzy z różnych powodów nie mogą wysłuchać 
nauk we własnych parafiach, ale również do 
tych, którym „wciąż mało” i odczuwają wielki 
głód Słowa Bożego.

Odbędą się one w terminie 9-12 grud-
nia br. i będą miały formę liturgii Słowa. Pod-

czas nabożeństw każdego dnia wygłoszona bę-
dzie nauka rekolekcyjna oraz świadectwa osób 
świeckich. Hasłem rekolekcji będzie parafraza 
sentencji Erazma z Rotterdamu: Wzywany czy 
nie, On już tu jest!

Prowadzący je, ks. dr Tomasz Bieliński (dy-
rektor SNE) zaprosi nas w podróż do wnętrza 
naszych serc razem z bohaterami czterech 
ewangelicznych scen zwiastowania.

Polecamy także internetowe rekolekcje dla 
dzieci „Adwentowe Gadu-Gadu” i rozważania 
dla młodzieży „26 słów na Adwent”.

Więcej szczegółów, tj. gdzie i od któ-
rej godziny będzie można je obejrzeć  
i wysłuchać znajduje się na stronie  
Facebook’owej FARO.TV

Drodzy Parafianie!
Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda prosił  

w Liście skierowanym do wszystkich Diecezjan, 
aby ks. proboszcz każdej parafii napisał list do 
swoich parafian. Na początku chciałbym na-
wiązać do aktualnej sytuacji, w której znalazł 
się Kościół i ludzie żyjący na całym świecie. 
Wielu parafian mnie pyta, czy kościół na święta 
będzie otwarty, czy zamknięty? czy będzie od-
prawiana Msza Święta, czy nie będzie /tak jak 
w ostatnim czasie we Francji/, a jeśli będzie, 
to czy wierni będą mogli w niej uczestniczyć, 
czy będzie tak jak we Włoszech, gdzie kapłan 
mógł odprawiać Mszę Świętą, ale bez udziału 
wiernych? Na powyższe pytanie na dzisiaj nie 

jestem w stanie odpowiedzieć. Z mojego punk-
tu widzenia, nawet jeśli jakieś władze zakaza-
łyby odprawiać Mszę Świętą, to należałoby ją 
mimo wszystko odprawiać, żeby spełnić prośbę 
naszego Pana: To czyńcie na moją pamiątkę.  
W niektórych systemach totalitarnych /patrz 
historia Albanii/ za odprawienie Mszy Świętej, 
czy za ochrzczenie dziecka groziła kara śmierci.  
W czasie drugiej wojny światowej Mszę Świę-
tą odprawiano nawet w obozach koncentra-
cyjnych, pomimo zakazu i w byłym Związku 
Radzieckim, także pomimo zakazu. Wszyscy 
znamy konsekwencje nieprzestrzegania takiego 
prawa w tamtych systemach.

Prosimy o  dostarczenie tego numeru  „Opiekuna” do bliskich i sąsiadów,  
którzy dziś nie mogli być w kościele!
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jako ludzie wierzący wiemy, że sami sobie nie poradzimy  

z tym wirusem. Trzeźwiejący alkoholicy wiedzą, że sami nie po-
radzą sobie z chorobą alkoholową, dlatego codziennie modlą 
się indywidualnie i we wspólnocie:  Jedynie siła wyższa od nas 
samych może przywrócić nam trzeźwość. 

Wiemy też, że zawsze są ludzie, którzy ciągle się łudzą, 
że sami czy też przy pomocy medycyny, nauki, techniki roz-
wiążą wszystkie problemy związane z wojną, terroryzmem 
czy innymi chorobami, które trapią ludzkość. W tym cza-
sie trzeba o wiele więcej się modlić i zwracać swoje serce  
i umysł ku Bogu, który jedynie ma moc, aby wyrwać czło-
wieka z jakiegokolwiek zniewolenia. W jednym z psalmów 
są takie słowa: Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże z góry na próżno 
straż miejska opasuje mury, a Jezus to potwierdza, mówiąc: Beze mnie nic 
nie możecie uczynić! Jeśli wszystko jest po coś, to ta epidemia też jest po 
coś! Możemy poznać siebie: komu ufamy? Jaki jest stopień naszej wiary  
i naszego zaufania? Ile jest w nas lęku, a ile Bożego pokoju świadczącego  
o tym, że życie swoje ukryliśmy w Sercu Maryi i Jezusa? Jaką wartość mają 
dla mnie Ewangelia, modlitwa, przykazania, sakramenty święte, Msza 
Święta? Epidemia jest znakiem, który wzywa nas do nawrócenia. Czy  
w tym ewangelicznym kluczu odczytujemy ten znak? Dlaczego Pan Bóg daje 
nam takie znaki? Dlatego, że nas kocha i pragnie, abyśmy do Niego przy-
lgnęli, do Jego nauki, do Jego przykazań, bo może bardzo daleko odeszliśmy 
od Jego wskazań, a może zaczęliśmy żyć tak jakby Jego nie było? Wszystko,  
co Bóg dopuszcza, czyni dla naszego dobra! A jeśli dopuszcza takie trudne 
doświadczenia to dlatego, że tylko w ten sposób może jaszcze przemówić  
do człowieka w nadziei, że coś do nas dotrze. I powstaje pytanie: Czy dotrze? 
Czy człowiek usłyszy głos Boga, który mówi poprzez znaki? A jak usłyszy,  
to czy się nawróci i wkroczy na ścieżkę Bożych przykazań? 

Wszystko się zmienia: polityka, czyli sposób, metoda troski o dobro wspól-
ne się zmienia, gospodarka się zmienia, kultura się zmienia, rolnictwo się 
zmienia, żywność się zmienia. W tej wielkiej zmianie chodzi o to, żebyśmy 
wiary nie zmienili, ale żebyśmy ją zachowali i obronili jak nasi Błogosławie-
ni Męczennicy z Pratulina. A po zakończeniu epidemii, żebyśmy byli jeszcze 
bardziej wierzący, bardziej kochający Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Matkę 
Najświętszą, Kościół Chrystusowy i drugiego człowieka.

Jeden z parafian wyraził pragnienie, żeby po zakończeniu śmierciono-
śnej działalności wirusa, wszystko wróciło do stanu przed epidemią, czy-
li żeby było tak samo jak przed Covidem. Otóż, patrząc na świat i na to co 
się w nim dzieje powiem, że nic nie będzie tak samo, że wszystko będzie 
inne, nawet my sami będziemy inni. I nie chcę powiedzieć, że będziemy 
lepsi czy gorsi. I życzę sobie i Wam, Drodzy Parafianie, abyśmy po zakończe-
niu tej próby mieli bardziej prawe, Boże myślenie, bardziej ewangeliczne i 
bardziej zgodne z drogą ukazaną w dziesięciu przykazaniach. W tym innym 
świecie mamy się obudzić jako istoty związane z Chrystusem i wpatrzeni  
w Niego jak w obraz, bo tylko On nam w wierze przewodzi i ją wydoskona-
la. Wzorem takiego patrzenia na Chrystusa dla nas jest Najświętsza Mary-
ja Panna. Ona jest tą najbardziej właściwą Osobą, która może nam pomóc  
w dotarciu do Jezusa i połączeniu naszego życia z Jego życiem.

Ks. Biskup Ordynariusz w Liście na Adwent prosił, aby pomimo trud-
nego czasu, nie rezygnować z Wizyty Duszpasterskiej. Jak ktoś ma wielki 
lęk przed spotkaniem z drugim człowiekiem na Mszy Świętej, to nie przy-
chodzi i nie uczestniczy w Najświętszej Ofierze. I jak ktoś ma wielki lęk, że 
przyjmując kapłana, może się zarazić, to nie przyjmuje. Kapłan też może 
się bać, że może się zarazić, ale jak proszą kapłana do osoby chorej, to ka-
płan nie może powiedzieć, że nie pójdzie, bo się boi. Do chorych jeździmy 
na zaproszenie czy na zgłoszenie. W tym roku w czasie wizyty duszpa-
sterskiej odwiedzimy tylko te rodziny, które bardzo pragną i wyrażą taką 
wolę i które przezwyciężą w sobie strach, że kapłan może ich zarazić. Czas 
jest trudny, ale właśnie taki czas wymaga i od kapłanów, i od wiernych 
pewnej odwagi w dawaniu świadectwa. Wizyta Duszpasterska dla mnie 
jako proboszcza i dla kapłanów posługujących w naszej parafii to bardzo 
ważny element poznania wiernych, zgodnie z tym co Jezus powiedział, że 
pasterz zna swoje owce, ale owce też poznają pasterza, nawet w tej dość 
krótko trwającej wizycie. Nie mówię już o wartości błogosławieństwa ka-
płana, o wspólnej modlitwie, o spojrzeniu sobie w oczy z bliska i o radości 
wynikającej ze spotkania. A takie spotkanie to też znak wskazujący na to,  

List Ks. Proboszcza Sławomira Olopiaka do Parafian

Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
Twój niewolnik składa wszystko w Twoje Królew-

skie Dłonie, szczęśliwy, że może ogołocić się dla Ciebie.  
O jedno proszę, byś wziąwszy wszystko moje, chciała bronić 
Kościoła Chrystusowego.

Naród nasz, wsparty o Wieżę Dawidową, oparł się 
sztormom hitleryzmu i pogaństwa. Wiele krwi wylaliśmy, 
wiele ofiar złożyliśmy, wiele poniewierek, upokorzeń i znie-
wag znieśliśmy. A jednak nie złamaliśmy się! Powstaliśmy 
i oto żyjemy!

że wszyscy mamy się znaleźć w Królestwie Ojca i tam zasiąść 
w pełnej radości na wiecznej uczcie we wspólnocie Świętych 
i Błogosławionych.

Osoby, rodziny pragnące przyjąć w tym roku kapłana z Wi-
zytą Duszpasterską do swojego domu zapisują się w zakrystii 
do czwartej Niedzieli Adwentu włącznie. Dobrze, że nie bo-
icie się przyjść do zakrystii! Ostatecznie wszystko się rozbije 
o miłość! Doskonała miłość usuwa lęk. To miłość pochodząca 
z boskiego źródła dawała siłę wielu kapłanom, aby w czasie 
szalejących zaraz i epidemii iść do chorych, potrzebujących, 
umierających. Jak patrzę na Jezusa po ludzku to sobie myślę, 
że On nie powinien przyjść na ten świat, powinien się bać, 
tym bardziej, iż wiedział, że jak przyjdzie, to ludzie Go zabiją, 
a więc ze strachu przed śmiercią powinien zostać w niebie,  

u swojego Ojca i dać sobie spokój z przychodzeniem na ziemię i chodze-
niem po miastach i wioskach.

Ks. Biskup napisał także w swoim liście do Diecezjan, aby Proboszcz 
poinformował parafian o planach związanych z pracami inwestycjami na 
terenie parafii. Mamy w zasadzie cztery inwestycje do realizacji:
- remont schodów wejściowych, które po każdej zimie się rozsypują, 

pod niektórymi stopniami już nie ma nawet połowy podstopnic,
- remont wieży, z której odpada tynk,
- malowanie wnętrza Kościoła,
- pokrycie dachu nad salami za prezbiterium.

Ks. Biskup napisał także, że parafie utrzymują się tylko z ofiar składa-
nych przez wiernych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, że na Mszę Świętą  
w niedziele przychodzi czwarta część wiernych w porównaniu ze stanem 
przed pandemią i jeśli taki stan potrwa dłużej, to będziemy mieli poważne 
trudności z utrzymaniem wszystkich obiektów parafialnych. Mam nadzieję, 
że w naszej Ojczyźnie nie dojdzie do takiej sytuacji jaka istnieje w niektórych 
krajach Europy Zachodniej, że kościoły są sprzedawane lub zamieniane na 
kina, opery, teatry, magazyny, stołówki, hale sportowe, baseny, meczety lub 
po prostu są burzone. Chociaż w ostatnim czasie i w naszej Ojczyźnie mogli-
śmy zaobserwować bardzo dużą liczbę osób, które gdyby mogły, to już teraz 
zniszczyłyby nasze świątynie. Dlatego potrzebna jest wielka mobilizacja 
i działanie ze strony ludzi wierzących, niezbędna jest żarliwa modlitwa, żywa 
wiara, post, pokuta, ofiara, wyrzeczenie, żeby Jezus królował w naszej Oj-
czyźnie, a Bóg mógł odbierać swoją Chwałę. Dziękuję mężczyznom, którzy 
w ostatnim czasie wstąpili w szeregi Bractwa „Strażnicy Kościoła”, którego  
zadaniem jest obrona wiary i świątyni przed atakami nieprzyjaciół Kościoła 
na wzór Błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego dwunastu Towarzy-
szy, Męczenników z Pratulina.

Opłatki na stół wigilijny zostały pobłogosławione w pierwszą niedzielę 
Adwentu na zakończenie Mszy Świętej o godz. 13.00. W tym roku wolon-
tariusze nie dostarczą opłatków do naszych rodzin. Każda rodzina indy-
widualnie odbierze pobłogosławiony opłatek z zakrystii. Ofiary składane 
przy okazji rozprowadzanych opłatków są przeznaczone na pokrycie części 
rocznego ubezpieczenia pracowników kościelnych. Dziękuję Pani Elżbiecie 
ze Strzały, która zorganizowała rozprowadzenie opłatków wśród mieszkań-
ców wioski.

Przeżywamy okres Adwentu. Życzę Wam, Drodzy Parafianie, abyście  
w tym świętym czasie rozbudzili w swoich sercach pragnienie spotkania  
z Jezusem, który pragnie wejść do Waszych serc, napełnić je swoją miłością 
i tam zamieszkać. Rekolekcje adwentowe, które aktualnie przeżywamy, 
niech Wam pomogą w rozbudzeniu tego pragnienia. 

Wasz Ksiądz Proboszcz
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Rekolekcje – czas słuchania przychodzącego Boga
Kiedy ktoś kochany przez nas planuje nas odwiedzić, bądź przybyć do 

nas i pozostać, w okresie poprzedzającym ten dzień, w którym mamy się 
spotkać, często dzwonimy do siebie, rozmawiamy, piszemy wiadomości, 
sprzątamy mieszkanie, przygotowujemy miejsce do spania, ustalamy 
menu, robimy po prostu wszystko, by nasz gość poczuł się dobrze, by 
zechciał pozostać z nami. Są to ludzkie starania o drugiego człowieka. 

Co jednak powinniśmy zrobić, kiedy wybiera się do nas Bóg?! Czas Ad-
wentu daje nam tą przestrzeń, w której możemy poprzez rożne działania 
dobrze przygotować się na dzień, kiedy przybędzie do nas i pozostanie 
z nami sam Bóg. Jednym z takich działań są rekolekcje. Z krzykliwego 
świata trzeba wyjść i wejść w ciszę własnej duszy. Cisza rodzi przestrzeń, 
by usłyszeć Słowa Boga, On nieustannie do nas mówi, choć tak rzadko 
Go słuchamy. W dzisiejszej Liturgii Słowa słyszymy głos Przygotujcie na 
pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bo-
gu(Iz 40, 3). Oto nasz kierunek na czas rekolekcji. 

Rekolekcje to jedna z dróg do Boga, to droga do Życia. Nasze serca zaś 
są jak pustynia, na której nie ma Życia, ale dla Boga nie ma nic niemożliwe-
go (Łk 1, 37), jak powiedział Archanioł Gabriel do Maryi. Oto Bóg na pu-
styni naszych serc wzbudzi życie, wypełni je sensem i zasadzi w nim Sło-
wo, które wyda plon obfity, by nasza dusza nie obumarła i otrzymała Życie  
w obfitości. Jak Wielki jest Pan! Daje nam ten szczególny czas, czyli Ad-
went i narzędzie w postaci rekolekcji, poprzez które  otworzy nam prostą 

drogę do Betlejem, do miejsca w którym odnajdziemy Boga w maleńkiej 
Dziecinie. Już dzisiaj rozpoczynamy nasze starania, by przede wszystkim 
otworzyć się na głos Pana, „zadzwońmy” do Niego poprzez gorliwą modli-
twę, powiedzmy Mu, że czekamy na Niego, że Go kochamy. Nawet jeśli nie 
zdążyliśmy „posprzątać”, to już dzisiaj przy kratkach konfesjonału oczy-
ścimy nasze serca, by dać godne miejsce naszemu Bogu. Wsłuchajmy się  
w głos Pana. On w czasie rekolekcji poprzez kapłana prowadzącego będzie 
do nas mówił, naszym zadaniem jest przyjąć Słowo, całym sercem poko-
chać i realizować w codziennym życiu. Dziecię Boże nie chce już przyjść 
na świat w nędznej szopie, Ono chce narodzić się w naszych sercach!  
W tym miejscu, które wcześniej było pustynią, ale Bóg je wypełnił Swoją 
Miłością i Swoim Słowem. Przyjdzie do nas również w Chlebie Życia, by-
śmy nie pomarli w drodze, ale osiągnęli szczęśliwość wieczną. 

Czy chcemy wejść w tak intymną relację z naszym przychodzącym Bo-
giem? Jeśli tak, to oddajmy ten czas, te starania, radość i smutek, kłopoty 
i sukcesy, zdrowie i chorobę, pewność i zwątpienie, upadki i powroty, 
wszystko to może nasz Bóg oczyścić i dokonać w nas wielkiego dzieła. 
Przeżyjmy te rekolekcje w wyjątkowej jedności z Bogiem i ludźmi. Niech 
jedynym udręczeniem naszej duszy będzie tęsknota za przychodzącym 
Bogiem, za tą maleńką Dzieciną, która schodzi na ziemię tylko ze wzglę-
du na miłość do człowieka. Nie lękaj się, Pan, Bóg twój idzie z tobą, nie 
opuści cię i nie porzuci (Pwt 31,6). (G Ł-K)

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi 
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Czym jest niepoka-
lane poczęcie? To prawda o tym, że Maryja 
została przez Boga zachowana od zranienia 
grzechem pierworodnym. Maryja od mo-
mentu swojego poczęcia została zachowa-
na nie tylko od wszelkiego grzechu, którego 
mogłaby się dopuścić, ale również od dzie-
dziczonego przez nas wszystkich grzechu 
pierworodnego. Stało się tak, chociaż jesz-
cze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbaw-
cze wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, uchronił Maryję 
przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna 
od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. 
śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie 
śmierci). Boża interwencja w wypadku początku życia Maryi nie polegała 
na zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami 
grzechu pierworodnego. Dlatego niepokalane poczęcie jest czymś innym 
od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję z Ducha Świętego.

Papież Pius IX uroczyście ogłosił prawdę o Niepokalanym Poczęciu 
jako dogmat wiary 8 grudnia 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewy-
rażalny Bóg). 

Dogmat jest to obiektywna prawda wiary zawarta w objawieniu Bo-
żym, którą Urząd Nauczycielski Kościoła (papież lub sobór) przekazuje  
w powszechnym nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym. Dogmaty są 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
niezmienne, mogą natomiast być coraz głę-
biej przez Kościół poznawane, dlatego też ich 
formuła może być uściślana.

Powinniśmy wiedzieć, że dogmat o Niepo-
kalanym Poczęciu, podobnie jak inne dogma-
ty, najwięcej mówi o Bogu. Wszystkie dogmaty 
mają na celu pokazać prawdę o Bogu po to, aby 
tą prawdą żyć. Już sam tytuł Bulli, w której zo-
stał ogłoszony dogmat „Ineffabilis Deus”, czyli 
„Niemożliwy do wypowiedzenia Bóg” mówi, 
że chodzi o Boga. Prawda o Niepokalanym 

Poczęciu jest prawdą o Bogu, o Jego niemożliwej do zrozumienia i wy-
powiedzenia łasce. Dogmat rozjaśnia zatem tajemnicę Boga. Jaki to jest 
obraz Boga? Bóg zatroskany o świat, szukający dla niego dróg ratunko-
wych. Bóg, który potrafi zauważyć młodą osobę na peryferiach Cesarstwa 
Rzymskiego, w podbitym narodzie i dać Jej zadanie współpracy w dziele 
zbawienia świata. Bóg, który daje wielkie zadania, ale i wielkie dary.  
To Bóg, który gromadzi wokół siebie ludzi wyjątkowych.

My, katolicy mamy wiele sposobów, by podkreślać i odwoływać się do 
tego wielkiego przywileju Maryi; na przykład śpiewając „Godzinki”, prak-
tykując nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, odmawiając prywatnie 
różnego rodzaju Litanie do Niepokalanego Serca Maryi, a w Różańcu – 
znane wezwanie „O Maryjo bez grzechu poczęta...”.

Wyrazem wdzięczności Bogu za przywilej Niepokalanego Poczęcia 
Maryi niech będzie nasze uczestnictwo we Mszy Świętej 8 grudnia. 
(AZ)

„Czekam na Ciebie, Jezu mój Mały”
Rozpoczęliśmy Adwent – czas radosnego ocze-

kiwania na przyjście Zbawiciela. Nie jest on czasem 
pokuty, ale okresem przygotowania i wzmożonego 
oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście 
Jezusa Chrystusa. Jest podobny do całego ludzkie-
go życia, które również jest oczekiwaniem na pełne 
spotkanie z Bogiem. Obfituje w różne zwyczaje i sym-
bole: wieniec adwentowy, świeca nazywana roratką 
oraz szczególne Msze Święte (roraty).  Gdy za okna-
mi jeszcze ciemno gromadzimy się w naszej świątyni z lampionami 
w ręku na Eucharystycznym czuwaniu. Każdego dnia o godz. 6.30  

(z wyjątkiem niedzieli) w blasku płonącej świecy  
w znaku Krzyża jednoczymy się na modlitwie. 

Dwa razy w tygodniu pragnę zaprosić 
szczególnie naszych najmłodszych parafian. 
W środę i w sobotę nauka roratnia skierowa-
na jest szczególnie do dzieci. Moim pragnie-
niem jest, aby w naszej świątyni dzieci było 
jak najwięcej. Pan Jezus wielokrotnie powta-
rzał: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. 

Z własnoręcznie zrobionymi lampionami, z otwartym sercem, pełni 
radości razem oczekujmy przyjścia Zbawiciela.

ks. Grzegorz Walczuk
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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 7 grudnia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

II dzień rekolekcji adwentowych 
1. czytanie (Iz 35, 1-10) Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

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

Ewangelia (Łk 5, 17-26) Chrystus uzdrawia duszę i ciało
6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską – of. syn z rodziną 

2. + Annę w 23 r., Tomasza w 5 r., Stanisława w 3 r., zmarłych  
z rodziny Sapała – of. rodzina 

3. Poza parafią: + Halinę Błońską – of. Pracownicy Firmy Gama 
Bis z Łukowa 

9.00 1. + Leokadię, Jana i Stanisława – of. Teresa Królikowska 
2. + Jadwigę w 8 r. – of. Urszula Strzalińska 

11.00 1. + Kazimierza Piórko w 20 r., Leokadię, Stanisława, Mariannę 
– of. rodzina 

2. Dz. - bł. w 10 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opie-
kę Matki Bożej i św. Józefa dla Marty, jej rodziców i rodzeństwa 
– of. babcia 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
16.00 1. +Marka Goszczyńskiego w 2 r. 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego – of. córka Grażyna 

2. Poza parafią: + Zenona Buszko – of. Pracownicy Podlaskich  
Zakładów Wytwórczych 

20.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC 
2. + Krystynę Pajko – of. KŻR 

Czuwanie modlitewne uczestników Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez 
Maryję 

Wtorek 8 grudnia 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

III dzień rekolekcji adwentowych 
1. czytanie (Rdz 3, 9-15) Wprowadzam nieprzyjaźń 
pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty
Psalm (Ps 98, 1-4) Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

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

6.30 1. Gregorianka: Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 
2. + Florentynę Rzemieniuk w 30 dzień – of. uczestnicy pogrzebu 

9.00 1. + Rodziców Aleksandra w 20 r. i Czesławę oraz braci Zbigniewa, 
Jana i Aleksandra – of. Janina Matejczuk 

2. + Hieronima Bareję, Marię, Tadeusza Bareję, Stanisławę Chmie-
lak – of. żona 

11.00 1. + W rocznicę śmierci Sabiny, Konstantego, Michała, braci i sio-
stry z obu stron rodziny – of. córka 

2. +Józefa, Kazimierza w 20 r. śmierci i zmarłego Andrzeja 
– of. Krystyna Stańczuk 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
16.00 1. Dz. – bł. w intencji KŻR nr 1 z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej Niepokalanej oraz o zdrowie dla sióstr  
– of. Barbara Rytel 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. Gregorianka: +Kazimierza Kalinowskiego 

2. Dz. – bł. w intencji dzieci i młodzieży Ruchu Światło Życie  
i kandydatów do bierzmowania naszej parafii o łaskę Ducha 
Świętego i opiekę Niepokalanej 

20.00 1. +Genowefę w 12 r., Józefa, Czesława, Krystynę, Ryszarda, Tade-
usza, Agnieszkę z rodziny Duków – of. Barbara Duk 

2.+Marię, Hieronima Bareję – of. rodzina 
Złożenie aktu oddania życia Jezusowi przez Maryję 

Środa 9 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
1. czytanie (Iz 40, 25-31) Bóg dodaje mocy zmęczonemu

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

Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych

6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 
2. + Marię Koziestańską w 12 r. – of. córka z rodziną 
3. + Beatę Lipińską – of. sąsiadki z ul. Bema 
4. O dary Ducha Świętego, o łaskę wierności powołaniu dla Mag-

daleny, o wyzwolenie syna z nałogu i łaskę nawrócenia 
5. + Jana Modrzewskiego – of. sąsiedzi 
6. Poza parafią: + Wiesławę Okrzewską z racji imienin – of. córka 

17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa

2. Gregorianka: +Kazimierza Kalinowskiego
3. + Tadeusza w 3 r., zmarłych z rodziny Kobylińskich, Górskich  

i Sroków 
4. + Wacława i Leszka Zubela – of. syn 
5. + Grażynę Woźną w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
6. Poza parafią: + Jerzego Mroczka w 73 r. urodzin – of. brat Sta-

nisław z rodziną 
Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części) 
19.00 Krąg biblijno – liturgiczny (dolny kościół)

Czwartek 10 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej
1. czytanie (Iz 41, 13-20) Bóg jest odkupicielem

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

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

2. +Stanisława w 15 r. i Stanisławę Magdziak – of. syn Wiesław 
Magdziak 

3. O zdrowie dla członkiń KŻR nr 21, 22, 23 – of. zelatorki 
4. + Jana Modrzewskiego – of. sąsiedzi 
5. + Eugeniusza Ornowskiego – of. rodzina Sysików 
6. Poza parafią: +Stanisławę Kezbok – of. Janina Jakubiak 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 

2. W intencji Natali Gołeckiej w 90 r. urodzin z prośbą o zdrowie 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – of. córki 

3. W intencji Heleny Wrona w 83 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski 

4. Dz. – bł. w 13 r. urodzin Mai – of. rodzice 
5. Poza parafią: O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, 

opiekę Matki Bożej dla Bartosza – of. żona 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00  

– możliwość spowiedzi świętej
Piątek 11 grudnia 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU
albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

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

Dasz światło życia idącym za Tobą
Ewangelia (Mt 11, 16-19)

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa
6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 

2. + Władysława Troć, Anielę Troć – of. córka 
3. + Mariannę Wrona w 3 r. – of. syn Witold 
4. + Jana Modrzewskiego – of. sąsiedzi 
5. + Barbarę Krupa w 1 r. – of. dzieci 
6. + Halinę Błońską – of. córka Anna z mężem, dziećmi i wnukami 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 

2. + Sabinę Marciniak w 18 r. śmierci oraz Mariana, Wacławę,  
Dariusza i Henryka – of. M. Kłos 

3. + Jana Trętowskiego i rodziców z obu stron – of. żona z dziećmi 
4. + Władysławę Długosz – of. koleżanki synowej 
5. Poza parafią: + Bronisławę w 23 r. i zmarłych z rodziny Jakimia-

ków – of. wnuczka 
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

Informacje o życiu parafii (6.12)

+ Stanisław Marian Okliński  
+ Janina Tymosiak 

+ Jadwiga Barbara Przesmycka
+ Alina Brochocka + Edward Tomasz Piwowar

l z ul. Chrobrego – 100 zł
l z ul. Góreckiego – 100 zł
l z ul. Mieszka I 26 – 50 zł 
l z ul. Nowy Świat 3 – 50 zł 
l z ul. Sokołowskiej 62 – 50 zł 

Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę i wpłacają na konto.

Sobota 12 grudnia 2020 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
1. czytanie (Syr 48, 1-4. 9-11)Eliasz przyjdzie powtórnie

Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4))
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Ewangelia (Mt 17, 10-13)Eliasz już przyszedł, a nie poznali go
6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską – of. syn z rodziną

2. + Aleksandrę Kozioł z racji imienin, Zenona, Michała 
3. + Wandę Tyczyńską w 12 r. śmierci – of. syn z rodziną 
4. + Adelę, Aleksandra, Barbarę Marciszewskich, Wandę i Teresę 

– of. córka 
5. W podziękowaniu za dar wspólnoty, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członków 
KŻR nr 14 i ich rodzin – of. członkinie KŻR nr 14 

6. Poza parafią: + Kazimierę i Henryka – of. córka 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego – of. córka Grażyna

2. + Leszka Doroszuka w 2 r. śmierci – of. siostra Frankowska Barbara 
3. + Mariana w 17 r., rodziców, braci i zmarłych z obu stron rodzi-

ny – of. Helena Radzikowska
4. + Aleksandra Dębskiego w dniu imienin – of. córka z mężem 

Niedziela 13 grudnia 2020 r. 
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU „Niedziela Gaudete!”

1. czytanie (Iz 61, 1-2a. 10-11) Ogromnie się weselę w Panu
Psalm (Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. Iz 61, 10b))

Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim
2. czytanie (1 Tes 5, 16-24) Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28) Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

7.00 1. Dz. – bł. w 50 r. urodzin Roberta z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzeństwo 

8.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską – of. syn z rodziną
2. Dz.-bł. w 17 r. urodzin Mateusza o potrzebne łaski w życiu, opiekę 

Matki Bożej i św. Józefa oraz dary Ducha Świętego – of. babcia 
3. + Hannę Ptak – of. znajomi i przyjaciele z Huszlewa 

10.00 1. Dziękczynna z intencji wszystkich osób wspierających modlitwą 
śp. Teresę w czasie Jej choroby 

2. Dz. – bł. w intencji Mikołaja o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa dla Niego i Jego rodziców – of. dziadkowie 

3. + Sylwestra Gąsowskiego w 30 dz. – of. rodzina 
4. + Stanisława Borkowskiego w 38 r., Bronisławę, Ryszarda, Jana, 

Stanisławę z rodziny Borkowskich – of. Krystyna Borkowska 
11.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego – of. córka Grażyna

2. + Ryszarda Alabę w 9 r., Adelę Klepacką w 4 r., Jana Alabę  
w 3 r. – of. Teresa Alaba 

3. + Janinę Brochocką w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Modlitwa z młodzieżą i za młodzież 
16.30 1. Za zmarłych z rodzin Radzikowskich, Wojewódzkich, Szczechów, 

Łagódzinów 
18.00 1. +Zbigniewa w 19 r., Barbarę w 11 r. oraz zmarłych  

z rodziny Weredów, Zaliwskich i Zalewskich – of. rodzina 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

DZIŚ 6 GRUDNIA:
•	 Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie: 

Nowy człowiek. Posłuszeństwo łasce a spełnianie uczynków. 
•	 Adoracja Jezusa z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy Świętej 

o godz. 13.00. Następnie spotkanie w kościele (katecheza) z członkami 
Kół Żywego Różańca.

•	 Nieszpory i modlitwa wstawiennicza dziś i w kolejne niedziele  
o godz. 20.00 w dolnym kościele. 

•	 Opłatki w tym roku nabywamy w kościele, gdy są wystawione lub w za-
krystii u siostry Agnieszki. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone 
na pokrycie części kosztów ubezpieczenia pracowników parafialnych. 

•	 Osoby, rodziny pragnące przyjąć w tym roku kapłana z Wizytą 
Duszpasterską do swojego domu zapisują się w zakrystii do Czwartej 
Niedzieli Adwentu (20.12) włącznie.

•	 Zbiórka ofiar do puszek przed kościołem w ramach akcji XXI DZIEŃ 
MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE. 

•	 Lektorzy zapisują się na listę lektorów w zakrystii i wpisują do grafiku 
czytań na niedziele. Zachęcamy nowe osoby do czytania i śpiewania pod-
czas liturgii i nabożeństw. 

•	 W przedsionku kościoła i w zakrystii można nabyć książkę  „Ewangelia 2021”  
z tekstem Ewangelii na każdy dzień w formacie A5 (25 zł) i A6 (12 zł). 
Może być dobrym prezentem dla bliskich. 

Możesz pomóc
Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom, karty i inne artykuły bożonarodzeniowe. Uzyskany dochód bę-
dzie przeznaczony na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej. Organizujemy również paczki świąteczne dla najuboższych,  
tzw. „Torby miłosierdzia”. Osoby, które chcą udzielić wsparcia, mogą pobrać 
w zakrystii taką torbę, wypełnić ją spożywczymi artykułami spożywczymi  
i przekazać do PZ Caritas. Torby zostaną rozdane najbardziej potrzebującym. 
Bóg zapłać za wzięcie udziału w tym dziele. 
Paczuszka dla Maluszka

„Choinka” ze paczuszkowymi bombkami jest w naszym kościele. Ze-
rwij bombkę z drzewka, przygotuj w domu paczkę i podłóż ją z powro-
tem pod choinką. Zapraszamy do podjęcia tego uczynku miłosierdzia.  
Zobacz: www.paczuszkadlamaluszka.pl 
Rekolekcje oddania życia Jezusowi przez Maryję 

Spotkanie o tym jak ma wyglądać zawierzenie w  niedzielę 6  grudnia  
o godz. 15.00 – będzie można zaopatrzyć się w żelazny łańcuszek (10 zł).  
W tym dniu wpisujemy się na listę osób, które wytrwały w trudzie rekolekcji 
i dokonują zawierzenia. W poniedziałek 7 grudnia czuwanie modlitewne (po 
Mszy Świętej o godz. 20.00: Nieszpory, różaniec, modlitwa w ciszy, rozważanie 
męki Pańskiej, przebłaganie za grzechy – czuwanie potrwa do północy – każdy 
uczestniczy według swych możliwości). Zawierzenie 8 grudnia podczas Mszy 
Świętej o godz. 20.00. Do kościoła przychodzimy na godz. 19.30 z własnoręcz-
nie przepisanym tekstem aktu zawierzenia. 
8 grudnia Godzina Łaski (od 12.00 do 13.00), czas modlitwy z Nie-
pokalaną przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy  
do modlitwy i jak co roku zachęcamy, by Maryi ofiarować piękne kwiaty, np. 
róże lub białe storczyki. 
Dzieci i młodzież z oazy zapraszamy we wtorek 8.12, w Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, na Eucharystię w ich intencji o godz. 18.00. Po 
zakończeniu liturgii dokonamy zawierzenia naszej wspólnoty Niepokalanej. 
Krąg biblijno-liturgiczny odbędzie się w środę 9 grudnia o godzinie 19.00 
w dolnym kościele. Nagrania czytań i rozważań do odsłuchania będą dostęp-
ne na stronie internetowej naszej parafii. 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy w czwartek 
po Mszy Świętej wieczorowej do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość 
wyspowiadania się.
Modlitwa z młodzieżą i za młodzież przed bierzmowaniem  
(z obu grup) w przyszłą niedzielę, w III Niedzielę Adwentu. Kto może  
i chce uczestniczy w modlitwie o godz. 15.30 w kościele i we Mszy Świętej 
o godz. 16.30. W tym dniu w kościele lub w domu rodzice wręczają swym 
dzieciom różaniec, medalik lub krzyżyk. W „Opiekunie” i na stronie para-
fii będzie zamieszczona katecheza o modlitwie i wskazania dla rodziców  
w przeprowadzeniu rozmowy (katechezy) rodzinnej. 
Do chorych kapłani udają się na zgłoszenie. Obowiązkiem rodziny jest za-
troszczyć się o to, by osoba chora lub w niebezpieczeństwie śmierci, mogła 
pojednać się z Bogiem, przyjmując sakramenty święte.

l z ul. Żytniej 26 – 100 zł 
l Damian, z ul. Kilińskiego 244 – 100 zł 
l Zofia, z ul. Żytniej 26 – 100 zł 
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IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE
Należymy do wspólnoty parafialnej, której patronuje święty Józef. 

Okres Adwentu, który rozpoczęliśmy jest dobrym czasem, by zastano-
wić się, jakie miejsce w moim życiu zajmuje święty Józef, czy jest patro-
nem do którego zwracam się w różnych swoich sytuacjach życiowych,  
czy w ogóle znam tego wielkiego świętego. 

Jak wiadomo, postać św. Józefa nie zajmuje w Ewangeliach zbyt wiele 
miejsca. Milczący Patriarcha jest wymieniany 14 razy z imienia, a Ewan-
geliści poświęcają mu łącznie 26 wierszy. Z Ewangelii wg św. Mateusza 
dowiadujemy się, że św. Józef z Nazaretu pochodził z królewskiego rodu 
Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. 
Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Nie był według ciała 
ojcem Chrystusa, był nim jednak w sposób prawny. Aktem potwierdza-
jącym, według prawa żydowskiego, ten fakt było nadanie przez Józefa 
imienia narodzonemu z Maryi Jezusowi. Po nadaniu Dziecku imienia  
i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucie-
ka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do 
Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świę-
tego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozo-
limy. Gdy Jezus rozpoczyna działalność publiczną, Ewangelie nie 
wspominają już nic o św. Józefie. Zgodnie z przekazem tradycji 
ten ostatni z Patriarchów miał śmierć najpiękniejszą z możliwych, 
gdyż byli przy Nim w ostatnich chwilach jego życia Jezus i Mary-
ja. Dlatego właśnie Józef nazwany został patronem dobrej śmierci. 
Chociaż ikonografia przedstawia św. Józefa zazwyczaj jako starca,  
to w rzeczywistości był On młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił.

Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Je-
zusem i Maryją Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego 
Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych, zaraz po 
Matce Bożej i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii. 

Rozkwit kultu św. Józefa przypada na wiek XIX. Papież Pius IX w roku 
1870 ogłosił św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Ustanowił 
również święto Opieki św. Józefa na trzecią niedzielę po Wielkanocy oraz 
zarządził, aby miesiąc marzec był poświęcony św. Józefowi, a zachęcając 
do czci Opiekuna Syna Bożego, nadał hojne odpusty. Nie tylko papież Pius 
IX zachęcał wiernych, aby szukali pomocy w orędownictwie św. Józefa. 
Czynił to także jego następca Leon XIII, który w 1889 r. wydał encykli-
kę „Quamquam pluries” sławiącą świętego Patriarchę i zachęcającą do 
wzywania jego pomocy. Nadto uroczystość św. Józefa w dniu 19 marca 
została podniesiona do rzędu świąt I klasy. Fakt ukazania osoby św. Józefa 
w nowy sposób jako Patrona Kościoła Świętego i Orędownika u Boga, lecz 

przede wszystkim – co było podyktowane zaistniałymi przemianami spo-
łeczno-gospodarczymi – jako Patrona i wzór ludzi pracy zdobywających 
mozolnie środki utrzymania sprawił, że różne instytucje i uniwersytety 
chlubiły się jego opieką. Dowodem tego są m.in. powstałe w 1884 r. 
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa oraz dzieła chrześcijańskiego 
miłosierdzia, które założył św. Zygmunt Gorazdowski w Galicji. Kult  
św. Józefa szerzył się na ziemiach polskich, zwłaszcza w zaborze pru-
skim i wspomnianej już Galicji. Powstawały też na terenie naszych ziem 
liczne Bractwa św. Józefa. Po Soborze Watykańskim II nastąpił kryzys  
w rozumieniu roli świętych w życiu Kościoła. Ucierpiała na tym nie tylko 
pobożność maryjna, ale i józeficka.

Do ponownego odkrycia św. Józefa jako Opiekuna Kościoła oraz do po-
głębienia duchowości związanej z kultem św. Józefa przyczynił się pon-
tyfikat św. Jana Pawła II i jego adhortacja „Redemptoris Custos”. Jednak 
dalej trzeba na nowo rozwijać nabożeństwo do tego wielkiego Patrona, 
aby stało się źródłem siły dla współczesnego Kościoła. 

Dążąc do tego, by Święty Józef był czczony i kochany przez nas wszyst-
kich, by szerzyć Jego kult, przyjrzymy się bliżej naszemu Patronowi. Roz-
poczniemy cykl rozważań wezwań litanii ku jego czci, w której ukazane 
jest piękno postaci i przymioty tego Świętego. Pierwsze wezwanie już  
w najbliższym numerze Opiekuna. (AZ)

nnn

W naszej parafii pragniemy ożywić kult św. Józefa.  
W każdą środę, począwszy od 9.12, o godz. 17.45 będzie  
Nowenna do św. Józefa z litanią i przedstawianiem intencji 
dziękczynnych i błagalnych. 

Każdy może na kartce napisać swoje dziękczynienie i prośbę. Specjal-
ny wzór kartki z obrazkiem św. Józefa i modlitwą do częstego odmawia-
nia będzie niedługo dostępny. Kartki składamy do skrzynki pod chórem 
lub przynosimy do zakrystii. O godz. 18.00 będzie sprawowana Euchary-
stia w intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa. Zachęcamy też, aby 
skorzystać z możliwości złożenia swej intencji na tę Mszę Świętą. Inten-
cje na środową Mszę Świętą za wstawiennictwem św. Józefa będziemy 
zapisywali w ciągu tygodnia w specjalnej księdze intencji i odczytywali 
przed liturgią. Dzięki temu każdy, kto potrzebuje ofiarować Mszę Świętą 
za swych bliskich, będzie mógł to uczynić bez długiego oczekiwania na 
„wolny termin”. Po zakończeniu celebracji eucharystycznej mężczyźni ze 
wspólnoty Cristeros zapraszają wszystkich chętnych na różaniec wyna-
gradzający (4 części) przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. 

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Wypełnienie Ewangelii we mnie
Rozważania do czytań II Niedzieli Adwentu
1. czytanie (Iz 40, 1-5. 9-11) Przygotujcie drogę dla Pana
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8))  
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
2. czytanie (2 P 3, 8-14) Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi
Ewangelia (Mk 1, 1-8) Prostujcie ścieżki dla Pana

Usłyszeliśmy początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ewangelia nie jest 
tylko historią o Jezusie z Nazaretu. On sam jest Ewangelią, Dobrą No-
winą dla każdego człowieka. Zostaliśmy obdarzeni łaską poznania Jezu-
sa, możemy Go słuchać i iść za Nim, Jego Ewangelia może się wypełnić  
w naszym życiu. 

W drugą niedzielę Adwentu słyszymy głos wołającego na pustyni. Jan 
Chrzciciel został powołany, by iść przed Panem i przygotować Mu drogi do 
ludzkich serc. Czynił to poprzez głoszenie słowa Bożego, udzielanie chrztu 
nawrócenia i świadectwo życia oddanego na wyłączną służbę Bogu aż 
do śmierci. Jan zdawał sobie sprawę z tego, że jest tylko poprzednikiem 
Mesjasza, jest głosem dla Słowa, którym jest Chrystus, jest znakiem 
wskazującym na Boga. 

Chrzciciel nie czuł się godny i nie był w stanie rozwiązać rzemyka  
u sandałów Mesjasza, by obmyć Mu nogi. Jezus na znak największej mi-
łości, spełniając czynność niewolnika, obmył nogi swoim uczniom. Gdy 
odpowiadając na miłość Jezusa, służymy braciom, stajemy się głosem dla 
Słowa - prorokami dla świata. 

Jan nie szukał swoich słuchaczy, ale pozostawał na pustyni, a ludzie 
udręczeni własnym grzechem, odczuwający w sobie głód słowa Bożego, 
sami przychodzili do niego. W ich życiu spełniały się słowa proroka Oze-
asza, wyrażające zamiar Boga w stosunku do Izraela – Oblubienicy: Dlate-
go zwabię ją i wyprowadzę na pustynię, i przemówię do jej serca (Oz 2, 16). 
Pustynia stała się dla nich miejscem wyciszenia, słuchania Boga, modli-
twy i nawrócenia. My również potrzebujemy wyjścia na pustynię – po-
trzebujemy takiego czasu i miejsca, by być sam na sam z Bogiem. 

Nasze ścieżki nie są proste. Chociaż często doświadczmy pustki i bez-
sensu naszych pomysłów na osiągnięcie szczęście bez Boga, mamy wielkie 
opory, by przyznać: Ja jestem autorem konkretnego grzechu. Nie potrafimy 
sami wyprostować naszych ścieżek. Jan Chrzciciel pokazuje, że potrzeba 
Kogoś mocniejszego. Potrzebujemy Jezusa, który dobrowolnie wydał się 
na mękę i zmartwychwstał, który grzeszników czyni świętymi, przepro-
wadzając ich ze śmierci do życia. Doświadczenie grzechu może i powinno 
prowadzić do jeszcze silniejszego szukania pomocnej dłoni Boga. 

Jezus wchodzi w naszą historię. W swoim Kościele, w słowie, w Eu-
charystii, w sakramencie pokuty i pojednania, prostuje nasze ścieżki. Sła-
bość, której doświadczamy, jest potrzebna, abyśmy przejrzeli i zrozumieli, 
że poprzez własny wysiłek nie „ściągniemy” Boga na ziemię, ale to On 
sam przyjdzie do nas z miłości. To przyjście jest darem. Przyjęcie Boga 
oznacza wypełnienie Ewangelii w naszym życiu.  (xIJ)
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List pasterski Biskupa Siedleckiego na Adwent 2020 r. (część 2)
A jakie są zagrożenia wiary z zewnątrz?
Płyną one głównie z ateistycznych ideologii, którymi karmione są 

umysły i serca ludzi wierzących, a szczególnie dzieci i młodzieży. Przez 
środki społecznego przekazu, zwłaszcza Internet, głoszona jest ateistycz-
na ideologia, która dokonuje dzisiaj zmiany rozumienia podstawowych 
pojęć, takich jak: człowiek, rodzina, macierzyństwo, ojcostwo, dziecko 
oraz ukazuje nowy styl życia: życia bez Boga, bez zasad, bez odpowie-
dzialności, życia w którym naczelnym dobrem jest wolność seksualna. 
Jest to ideologia dobrze opracowana, której zadaniem jest nie tyle dys-
kusja z prawdami zawartymi w chrześcijańskim „Credo”, w wyznaniu 
wiary, ile wyśmiewanie prawd wiary, ośmieszanie ludzi wierzących, 
ośmieszanie Kościoła, ukazywanie jedynie jego grzechów. Takie działa-
nie prowadzi, zwłaszcza u ludzi młodych, do wzbudzania obrzydzenia 
do tego, czym wierzący żyli dotychczas, aby przygotować miejsce na to, 
co ma nadejść, miejsce dla nowego, nowoczesnego świata – świata bez 
Boga i bez Kościoła.

Zagrożenie wiary płynie także z konsumpcyjnego stylu życia. Taki styl, 
podpowiadany przez ideologów nowoczesności, to praktyczna odpowiedź 
na pytanie: co w życiu człowieka jest najważniejsze. Czyli powiedzenie, że 
najważniejsze jest to co posiadam. Nie liczy się i nie ma znaczenia, kim 
jestem. Człowiek żyje po to, żeby mieć, żeby posiadać. Cały swój czas musi 
wykorzystać na to, aby mieć. Takie myślenie sprawia, że nie ma już czasu 
dla Pana Boga, nie ma czasu na modlitwę i niedzielną Mszę św.

Drodzy Bracia i Siostry!
Wskazałem na zagrożenia wiary po to, abyśmy mieli świadomość ko-

nieczności przeciwdziałania tej, tak trudnej dla nas wierzących, sytuacji. 
Doświadczyliśmy jej w ostatnich miesiącach. Manifestacje przeciw życiu 
nienarodzonych, połączone z dewastacją kościołów oraz symboli religij-
nych i narodowych, które są dla nas cenne, pokazały jak daleko sięgnęła 
ateistyczna indoktrynacja. Jesteśmy tym zaskoczeni. Nikt nie myślał, że 
nasza młodzież pochodząca z wierzących rodzin da się tak łatwo zma-
nipulować. Może sami również zauważyliśmy, że i my ulegamy niedo-
rzecznym hasłom i przyklaskujemy postawom, których nie aprobujemy. 
Nie możemy więc pozostać bierni ani wobec ateistycznej ideologii, ani 
wobec wypływającego z niej stylu życia. Jesteśmy świadomi dobra, któ-
re daje nam wiara w Boga, dobra, którego tak wiele doświadczyliśmy 
w naszym codziennym życiu. Dlatego pragniemy wiarę w Boga zacho-
wać dla nas i dla kolejnych pokoleń. Co mamy czynić, aby tak się stało? 
Trzeba nam – Drodzy Siostry i Bracia – powrócić do zaangażowanego 
życia wiarą. Trzeba nam powrócić – pomimo trudności, jakie przysparza 
sytuacja związana z pandemią koronawirusa – do modlitwy, zarówno 
indywidualnej, rodzinnej jak i we wspólnocie Kościoła. Obostrzenia wy-
wołane przez pandemię sprawiają, że nasze uczestnictwo w Eucharystii, 
korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania oraz z nabożeństw jest 
utrudnione. Jeśli nie możemy wziąć udziału we Mszy św. w kościele to 
uczyńmy wszystko, aby uczestniczyć w niej w domu za pośrednictwem 
środków społecznego przekazu. Zachęcajmy do wspólnej modlitwy dzieci 
i wnuki. Zatroszczmy się, aby dzieci i młodzież uczestniczyli w sprawo-
wanej w okresie Adwentu Mszy św. zwanej „Roraty”, jak i we wspólnej 
modlitwie wieczornej. Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia 
weźmy udział w rekolekcjach parafialnych. Jeśli nie będziemy mogli 
w nich uczestniczyć w dotychczasowej formie, to skorzystajmy z nauk 

•	Kościół to nie punkt dojścia. Tu się wszystko zaczyna! Łaską jesteśmy zba-
wieni. Ale Bóg nie zbawi nas bez nas.

•	Gdzie szukać nadziei w trudnym czasie, który obecnie przeżywamy?  
W Niepokalanej! Ona jest lekiem na całe zło świata. 

•	Apostolat Ratunku Konających tworzą ludzie, którzy wypraszają umie-
rającym łaskę dobrej śmierci. Kto może do niego dołączyć? I jak zgłosić 
prośbę o modlitwę?

•	Kiedy odczujemy gospodarcze skutki działań podejmowanych w związku 
z pandemią koronawirusa?

•	O przemocy domowej, jej rodzajach i sposobach wyjścia z opresji.

rekolekcyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
które będą dostępne na stronie internetowej naszej diecezji. Przystąpmy 
również do sakramentu pokuty i pojednania, korzystając z daru Bożego 
miłosierdzia czy to podczas rekolekcji czy też w innych dniach, w cza-
sie dyżurów spowiedniczych organizowanych przez duszpasterzy. Niech 
naszemu przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą roz-
mowy na temat wiary w Boga i Kościoła, jako wspólnoty w której Jezus 
dokonuje dzieła naszego zbawienia przez swe słowo i sakramenty świę-
te. Rozmowy, nawet jeśli będą trudne winny mieć miejsce, szczególnie 
z dziećmi przygotowującymi się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej 
i do sakramentu bierzmowania. Rodziców przygotowujących swe dzieci 
do Pierwszej Komunii świętej zachęcam do korzystania z katechez, które 
mogą ułatwić rozmowę z dziećmi na tematy wiary. Bardzo proszę Was, 
drodzy rodzice, abyście stali się katechetami dla swoich dzieci. Wy im 
najlepiej możecie powiedzieć o Bogu i o waszej wierze w Niego. Niech 
tym rozmowom towarzyszy modlitwa.

Tradycyjnie w okresie poświątecznym rozpoczyna się w parafiach 
naszej diecezji wizyta duszpasterska. Jeżeli tylko pozwolą na to warun-
ki to zachęcam księży i wiernych, aby ona się odbyła. Myślę, że w tym 
trudnym czasie szczególnie potrzeba wspólnej modlitwy, pobłogosła-
wienia naszych domów, spotkania z duszpasterzem i rozmowy z nim na 
tak wiele tematów, które pojawiły się w ostatnim czasie. Ponadto przy 
okazji wizyty kolędowej wierni składają ofiary na utrzymanie parafii  
i podejmowane inwestycje gospodarcze. Wiem, że ta kwestia finansowa 
budzi czasem wiele emocji – choć musimy mieć świadomość, że nasze 
parafie funkcjonują tylko dzięki ofiarom wiernych – dlatego poprosiłem, 
aby Księża Proboszczowie wraz z Radą Parafialną określili konkretne cele 
na jakie mają być przeznaczone składane ofiary. Cele te zostaną podane 
przez Księdza Proboszcza w specjalnym liście skierowanym do każdej ro-
dziny wraz z dołączonym folderem oraz obrazkiem św. Rocha z modlitwą 
o ustanie trwającej epidemii. Dziękując za dotychczasowe ofiary składane 
na utrzymanie parafii przez cały trwania epidemii koronawirusa, bardzo 
proszę o dalsze wsparcie materialne parafii czy to podczas wizyty dusz-
pasterskiej, czy też poprzez złożenie ofiary w kancelarii lub przesłanie jej 
na konto parafii.

Drodzy Siostry i Bracia!
Rozpoczynający się dziś nowy rok duszpasterski będzie przeżywany 

w naszej diecezji jako dziękczynienie Bogu za dar Błogosławionych Mę-
czenników z Pratulina, z racji przypadającej 25-tej rocznicy wyniesienia 
ich na ołtarze. Ten jubileusz niech stanie się dla nas okazją do umocnienia 
naszej wiary i miłości do Kościoła na wzór bohaterskich unitów podla-
skich. Zapraszam szczególnie do udziału w rozpoczynającej się w styczniu 
9-miesiecznej nowennie odprawianej każdego 23 dnia miesiąca w Pra-
tulinie i we wszystkich kościołach w naszej diecezji. Zachęcam mężczyzn 
do wstępowania w szeregi Bractwa „Strażnicy Kościoła”, które rozpoczyna 
swą działalność w naszej diecezji. Jego duchowość oparta jest na ducho-
wości bł. Wincentego Lewoniuka i Jego 12 Towarzyszy, którzy oddali ży-
cie w Pratulinie w obronie swego parafialnego kościoła. Pragniemy, aby 
wierzący mężczyźni w naszych parafiach byli duchowo przygotowani do 
stania na straży daru wiary w swoich rodzinach, w kościele parafialnym 
i w kościele diecezjalnym. Bardzo potrzebna jest religijna formacja męż-
czyzn: mężów, ojców, synów i dziadków. Cieszę się, że już w 21 parafiach 
naszej diecezji powstały oddziały Bractwa i mam nadzieję, że w najbliż-
szym czasie, pod opieką Księży Proboszczów, zostanie ono powołane do 
istnienia w kolejnych parafiach.

Drodzy Diecezjalnie! Niech czas Adwentu, w który wkraczamy, będzie 
dla nas wszystkich odkrywaniem i pogłębianiem bogactwa i piękna 
wiary w Jezusa Chrystusa. Przygotujmy się jak najlepiej na zbliżające 
się Święta Bożego Narodzenia, ale również na to ostateczne spotkanie  
z Panem na końcu czasów. Na trud i radość tego przygotowania wszyst-
kim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kazimierz Gurda BISKUP SIEDLECKI
Siedlce, 26 listopada 2020 r.
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Dziadek mieszkający na wsi ciężko zachorował 
na Covida. Po długim leczeniu i wyzdrowieniu, 
lekarz rodzinny poradził, aby za jakiś czas on  
i babcia nabyli szczepionkę i zaszczepili się przeciw 
grypie. Zdobyli szczepionkę, ale na wsi nie było 
pielęgniarki, jednak w domu była stara strzykaw-
ka z igłą, wiec dziadek poprosił babcię o zrobienie 
iniekcji. Chciał także zrobić zastrzyk babci, ale ta 
przestraszyła się i zrezygnowała z zabiegu. O ca-
łym wydarzeniu opowiedzieli sąsiadom. Po kilku 
miesiącach puka do nich sąsiadka i pyta:
 – Macie jeszcze tę szczepionkę, co wam została?
 – A no mamy.
 – To dajcie nam, bo nam w obórce młoda świn-
ka zachorowała. Może to jej pomoże.
PODZIĘKOWANIE
W kościele przed świętami była już prawie go-
towa szkopka. Pan kościelny z ministrantami 
porozstawiał figurki i dekoracje. Zawiadomił też 
Księdza Proboszcza, że wszystko gotowe. Wieczo-
rem przyszedł Proboszcz, aby zobaczyć dzieło. Za-
uważył jednak, że nie ma figurki Dzieciątka Jezus. 
Zdenerwował się, że ktoś ją ukradł, ale wtedy do 
kościoła wszedł mały chłopiec z sankami i figurką 
Jezusa. Kapłan pyta srogo chłopca:
 – Czy to ty ukradłeś Dzieciątko Jezus?
 – Nie ukradłem. Modliłem się bardzo do Pana 
Jezusa, żebym dostał sanki przed świętami  
i dostałem. Z wdzięczności przewiozłem Pana 
Jezusa sankami trzy razy dookoła kościoła.
DOBRY WYBÓR
Ksiądz spotyka swojego ucznia z dziewczyną. 
Chłopak był wysoki, prawie dwa metry wzrostu, 
dziewczyna bardzo niska. Chłopak przedstawia 
ją kapłanowi, a ten mówi:
 – Wiedziałem, Rafale, że ty zawsze wybierasz 
mniejsze zło.
POST Z ŻONĄ
Parafianin pyta proboszcza:
 – Czy w piątki nadal obowiązuje post?
 – Tak.
 – A czy jak w piątek przytulę się do żony, to czy 
złamię post?
Ksiądz wyczuł kpinę w jego słowach i odpowiada:
 – Nie, byleby nie była mocno tłusta.

WZORY ŚWIĘTOŚCI 

Święty Mikołaj
Dzisiaj, 6 grudnia Kościół wspomina  

św. Mikołaja biskupa. Jest to jeden z pierwszych 
świętych, z którym już jako małe dzieci zawarli-
śmy bliską znajomość. Pisaliśmy do niego listy, 
modliliśmy się i prosiliśmy, by przyniósł nam 
prezenty, choć prawie zupełnie go nie znali-
śmy. Kim tak naprawdę był Święty Mikołaj? 
Niewiele jest informacji o tym Świętym, prze-
kazy historyczne są skąpe i głównie skupiają się 
na tym, iż był to człowiek niezmiernie wrażliwy 
na krzywdę i niedostatek bliźniego, dlatego też 
mówi się o nim, że jest to „patron daru człowie-
ka dla człowieka”.

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 
270 roku.Pochodził z zamożnej rodziny. Był 
jedynym dzieckiem, którego narodziny rodzice 
uprosili gorącymi modlitwami. Od młodości 
wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na 
niedolę drugiego człowieka. Rodzice osierocili 
Mikołaja w czasie trwającej zarazy, kiedy on był 
jeszcze młodzieńcem. Odziedziczonym mająt-
kiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Był 
bardzo skromny, nie szukał rozgłosu, często po 
kryjomu podrzucał biednym rodzinom podarki 
i cieszył się z ukrycia z radości obdarowanych 
ludzi. Dzięki pokaźnemu majątkowi i wielkiej 
radości z możliwości pomocy biednym, w głębi 
serca pragnął zbliżyć się do Boga, dlatego też 
wstąpił do klasztoru w Patras. Szukając jednak 
swojego miejsca i otwierając się na powołanie, 
opuszcza klasztor i swe rodzinne strony i uda-
je się do Myry – dużego licyjskiego miasta.  
W mieście tym trwała żałoba po stracie bisku-
pa. Nie łatwo było wybrać godnego następcę. 
Pewnej nocy, jednemu z dostojników kościel-
nych Bóg polecił we śnie wybrać na biskupa 
człowieka, który jako pierwszy przyjdzie naza-
jutrz rano do kościoła. Człowiekiem tym okazał 
się nikomu nie znany Mikołaj. Zarówno dla pro-
minentów kościelnych, jak i samego Mikołaja 
zaistniała sytuacja była wielkim zaskoczeniem. 
Mikołaj wzbraniał się i nie czuł się na siłach, by 
przyjąć tak wysoką funkcję. Po długich namo-
wach wyraził jednak zgodę, uznając, iż dzieje 
się to z Bożej woli. Bardzo szybko podbił serca 
swoich wiernych, nie tylko gorliwością w po-
słudze pasterskiej, ale też wielką troskliwością  
o ich potrzeby materialne. Coraz więcej chwały 

przysparzały mu cuda, które czynił. Angażował 
się w sprawy swoich wiernych bez względu na 
status społeczny danej osoby, be względu na 
zamożność. Przekaz historyczny mówi, że kiedy 
Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców 
z Miry na karę śmierci, która była niepropor-
cjonalna za popełnione drobne wykroczenie,  
św. Mikołaj osobiście udaje się do Konstantyno-
pola , by prosić o ułaskawienie swoich wiernych. 
Swoją gorliwą modlitwą ratuje rybaków od 
niechybnej śmierci w czasie gwałtownej burzy,  
a w czasie trwającej zarazy usługuje chorym 
z narażeniem własnego życia. W czasie wiel-
kiego prześladowania za cesarza Dioklecjana  
i Maksymiana (IV w.), Święty zostaje uwięziony. 
Uwalnia go dopiero edykt mediolański w roku 
313. Biskup Mikołaj był uczestnikiem pierwsze-
go soboru powszechnego w Nicei w 325 roku. 
Miedzy rokiem 345 a 352, po długich latach do-
brych i błogosławionych rządów, 6 grudnia Pan 
wezwał do Siebie Mikołaja. Jego ciało zostało 
pochowane z wielka czcią w Mirze. W 1087 roku 
zostało przewiezione do Bari, gdzie spoczął  
w bazylice w grobowcu, który poświęcił osobi-
ście papież bł. Urban II.  

Z pokolenia na pokolenie przekazywana była 
historia Świętego Mikołaja, który przez całe 
życie świadczył dobro drugiemu człowiekowi, 
który dzielił się i obdarowywał innych, czyniąc 
tym samym wielkie dobro.  

Módlmy się gorąco do Świętego Mikołaja 
biskupa w naszych potrzebach. On jest bardzo 
wrażliwy i przychodzi do potrzebujących ze 
Swoimi darami. Oczekujmy go! (G Ł-K)

DOBRA KSIĄŻKA 
Czy poznawanie życia Pana Jezusa może być 

fascynujące i bardzo inspirujące? Jak zachęcić 
dzieci do rozmowy o niedzielnej Ewangelii? 
Przygotowaliśmy dla Państwa 
książkę, której bohaterami są uro-
cze bliźniaki: Zuzia i Antek, które 
próbują poznawać słowo Boże  
i zachęcają do tej przygody swoich 
rówieśników! „Ewangelia dla dzieci 
2021” zawiera: teksty Ewangelii na 
wszystkie niedziele i święta całego 
roku, odnośniki do Biblii, ciekawe 
historie o Zuzi i Antku, pozwalające 
zrozumieć słowo Boże, oraz różno-
rodne zadania dla dzieci (labirynty, 

zagadki, krzyżówki, kolorowanki) inspirowane 
niedzielną Ewangelią. Pozycja zwraca uwagę 
bardzo starannym opracowaniem graficznym, 

pięknymi ilustracjami przenoszą-
cymi czytelnika w świat Biblii,  
a także lekkimi, radosnymi rysun-
kami przedstawiającymi perypetie 
naszych bohaterów: Zuzi i Antka. 
Mamy nadzieję, że stanie się dla 
Państwa ulubioną niedzielną lektu-
rą i nieocenioną pomocą w prowa-
dzeniu z dziećmi rozmów na tematy 
biblijne. [Źródło: www.edycja.pl]

Można zamówić w zakrystii. 
Koszt: 30 zł. 


