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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Prosimy o  dostarczenie tego numeru  „Opiekuna” do bliskich i sąsiadów,  
którzy dziś nie mogli być w kościele!

NIEDZIELA GAUDETE 
To trzecia niedziela  Adwentu, która potocznie nazywana jest  
Niedzielą Różową, od różowego koloru szat liturgicznych  
stosowanego w tym dniu. 

Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów antyfo-
ny na wejście „Gaudete in Domino”, czyli „Raduj-
cie się w Panu”. Cały Adwent jest czasem rado-
snego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa na 
ziemię, jednak to oczekiwanie osiąga szczegól-
ny charakter w III Niedzielę Adwentu. Liturgia 
w tym dniu przepełniona jest wielką radością 
z zapowiadanego przyjścia Chrystusa, który 
przyniesie zbawienie. Ta radość niesie również 
ze sobą dogłębne przesłanie, że czas przyjścia 
Zbawiciela jest już bardzo blisko i zachęca do 
bezpośredniego i głębokiego przygotowania 
na to spotkanie. 

Papież Paweł VI w 1975 roku, w adhortacji 
apostolskiej „Gaudete in Domino” (O radości 
chrześcijańskiej) pisał: „Należy rozwijać w sobie 
umiejętność radowania, cieszenia się, korzysta-
nia z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg 
Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzym-
kę”. Ta radość pogłębia się, kiedy uświadomimy 
sobie, że Chrystus wciąż przychodzi do nas, że 
nasze serca mogą stać się Betlejem, gdzie za-
mieszka Emmanuel – Bóg z nami. Papież Jan 
XXIII mawiał, że „do Nieba nie wpuszczają po-
nuraków, tylko ludzi, którzy umieją się cieszyć”. 

Odnajdźmy więc w sobie radość, nie zamy-
kajmy się w smutku i samotności. Raduj się, bo 

III NIEDZIELA ADWENTU
POJAWIŁ SIĘ CZŁOWIEK POSŁANY 

PRZEZ BOGA (J 1, 6-8. 19-28) 
Jan Chrzciciel daje świadectwo o Chrystusie, 

świadczy o tym, że Jezus jest Synem Bożym. Czy 
ty wierzysz w Jezusa Chrystusa, czy jesteś jego 
świadkiem w świecie?

Jan znał swoje miejsce, swoje powołanie, nie 
stawiał się ponad Boga. Był pokorny, a jedno-
cześnie niezwykle odważny, nie bał się mówić 
prawdy. Czy tak jak Jan Chrzciciel pozwalasz, 
aby ciebie było coraz mniej, a Boga w tobie co-
raz więcej?

Słowa poprzednika Pańskiego ogłaszają 
nadejście czasu zbawienia, zapowiadają Zba-
wiciela, który ma przyjść, aby uwolnić ludzi od 
grzechu, obdarzyć nowym życiem. Adwent jest 
dla nas właśnie takim czasem radosnego ocze-
kiwania, czasem łaski. A  dzisiejsza niedziela, 
zwana niedzielą Gaudete (łac. „radujcie się”) 
jest zaproszeniem do radości z tego, że Pan jest 
już blisko! Czy prawdziwie czekasz na przyjście 
Pana? [www.onjest.pl] 

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

A Bóg obiecał nam wieczne zbawienie, 
wieczną szczęśliwość niekończącego się życia  
w społeczności aniołów, niezniszczalne dziedzic-
two i nieśmiertelną chwałę, słodycz oglądania 
Jego oblicza, swoje święte mieszkanie w niebie, 
a po naszym zmartwychwstaniu wyzwolenie 
z wszelkiej obawy śmierci. To zaś jest kresem 
wszystkich Jego obietnic, ku któremu mamy 
też kierować wszelkie nasze dążenia, bo gdy 
doń dojdziemy, ustaną wszelkie poszukiwania  
i wszelkie pragnienia. Obiecał bowiem ludziom 
udział w swoim Bóstwie, obiecał śmiertelnym 
nieśmiertelność, grzesznym usprawiedliwienie,  
a nędznym stworzeniom uwielbienie. 

[www.brewiarz.pl] 
Módlmy się. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą 

oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, 
abyśmy przygotowali swoje serca i z radością 
mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego 
zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.

Jezus jest z Tobą! To jest czas manifestacji naszej 
bliskości Pana, raduj się bracie i siostro, bo „Pan 
jest blisko” (Flp 4,4-5). Przychodzący Zbawiciel 
jak wschodzące Słońce jest dla nas Światłością, 
takie porównanie odnajdujemy w tzw. Pieśni 
Zachariasza – „nawiedzi nas Słońce Wschodzące 
z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu 
śmierci mieszkają” (Łk 1,78-79). 

W Adwencie szaty liturgiczne mają kolor 
fioletowy, który w jasnym świetle wydaje się 
przybierać barwę różową. Dobór koloru szat li-
turgicznych wynika więc ze skojarzenia z wido-
kiem nieba o świcie. Stąd też ten radosny kolor 
szat liturgicznych. Niedziela ta powinna być dla 
nas wielkim przeżyciem, uwypukleniem praw-
dziwego szczęścia z bycia chrześcijaninem, któ-
ry z wielką radością oczekuje przyjścia swojego 
Jedynego Boga. (G Ł-K)

Oddali życie Jezusowi przez Maryję 
5 listopada w naszej parafii rozpoczęły się 

33-dniowe rekolekcje przygotowujące do aktu 
zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi. Każ-
dy uczestnik przeczytał „Traktat o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” 
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz 
podręcznik formacyjny zawierający rozwa-
żania i modlitwy na 33 dni przygotowania. 
Rekolekcje to przede wszystkim indywidualna 
praca z podręcznikiem. Raz w tygodniu odby-
wały się też spotkania formacyjno-modlitewne  
w kościele. Przed zawierzeniem uczestnicy re-
kolekcji przeżywali celebrację sakramentu po-
kuty - wielu odbyło spowiedź generalną oraz 
modlili się długo i z wiarą podczas czuwania 
w Wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. 
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Jestem za życiem
W ostatnim czasie zarówno na ulicach miast jak też w różnych me-

diach społecznościowych doświadczaliśmy ogromnego ataku przeciwko 
ochronie życia poczętego. Jedyną odpowiedzią na agresję i słowa niena-
wiści jest sianie dobra. W tym ważnym czasie potrzebne jest dawanie 
jednoznacznego świadectwa opowiedzenia się za życiem, które jest 
wielkim darem Boga. Jako rodziny Domowego Kościoła mamy świado-
mość konieczności troski o każde ludzkie życie, szczególnie to bezbronne 
czy chore. Naszą modlitwą, świadectwem jako Wspólnota wspieramy 
podejmowane kroki w tym kierunku zgodne z nauczaniem Kościoła. 
Pragniemy czynić to nie tylko słowem, deklaracją, ale czynem. 

W związku z tym Wspólnota Domowego wykonała własnoręcz-
nie różańce, które będą rozprowadzane w naszym kościele w IV nie-
dzielę Adwentu tj. 20.12.2020 r. po każdej Mszy Św. przed 
kościołem oraz 28.12.2020 r. w Święto Świętych Młodzianków  
po Mszy Św. o godz. 18.00.

Ofiary, które będą dobrowolne, zostaną przekazane rodzinom cho-
rych dzieci z różnymi wadami z naszej wspólnoty i parafii. Będą one 
przeznaczone na kosztowne leczenie i rehabilitację.

Rok Świętego Józefa
„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie 
i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, 
zawsze w cieniu” – tymi słowami papież Franciszek 
opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa.

 Czyni to w liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, 
opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi 
patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, de-
kretem „Quemadmodum Deus”, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył 
tym tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy papież ogłosił  
od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku specjalny rok poświęcony 
Opiekunowi Jezusa.

Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane 
ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie 
Mesjaszowi”. W Nim „Jezus widział czułość Boga”, czułość, która „pozwa-
la przyjąć naszą słabość”, ponieważ „to właśnie pomimo naszej słabości  
i poprzez nią” realizuje się większość Bożych planów. Józef jest również 
ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat” ratuje Maryję i Jezusa 
oraz uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca”. Wezwany 
przez Boga do służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej tajemni-
cy Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia”.

Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu”, ponieważ „przyjmuje 
Maryję bez uprzednich warunków”, co jest ważnym gestem także dzisiaj 
– stwierdza Franciszek – „w tym świecie, w którym widoczna jest prze-
moc psychiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet”. Ale oblubieniec Maryi 
jest również tym, który ufając Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te 
wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiając na boku swoje docieka-
nia i godząc się z własną historią. Poprzez św. Józefa Bóg jakby powtarzał 
nam: „Nie lękajcie się!”, ponieważ „wiara nadaje sens każdemu szczęśli-
wemu lub smutnemu wydarzeniu” i uświadamia nam, że „Bóg może spra-
wić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty”. Józef nigdy „nie szuka dróg 
na skróty”, ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za 
nią osobistą odpowiedzialność”.

List „Patris corde” podkreśla również „twórczą odwagę” św. Józefa. 
Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i wydobywa czasami z czło-
wieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu – wyjaśnia papież 
– potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność  
w Opatrzności”. Każdy potrzebujący, biedny, cierpiący, umierający, obcy, 
uwięziony, chory jest dzieckiem, nad którym czuwa św. Józef . Od niego 
należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich”. „Konieczne jest zrozumie-
nie – pisze Franciszek – znaczenia pracy, która daje godność” oraz „staje 
się uczestnictwem w samym dziele zbawienia”, a także „okazją do rozwo-
ju” dla siebie i swojej rodziny.

Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca”, polskiego pisarza Jana Do-
braczyńskiego, opisuje ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca 
Niebieskiego na ziemi”. „Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje”, stwier-
dza papież, ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko”, biorąc na siebie 
odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we współczesnym społeczeń-
stwie „dzieci często wydają się osierocone przez ojców”, ojców zdolnych 
„wprowadzić dziecko w doświadczenie życia”, bez zatrzymywania go 
albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, 
do wolności i do odejścia”. W tym sensie Józef ma przydomek „przeczysty”, 
który jest „przeciwieństwem posiadania”: w rzeczywistości „umiał kochać 
w sposób niezwykle wolny”, „usuwał się”, aby postawić w centrum życia 
nie siebie samego, ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście wynikało z „daru  
z siebie”. Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się pokusy życia ży-
ciem swoich dzieci” i szanuje ich wolność, ponieważ ojcostwo przeżywane 
w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym”, kiedy „dziecko staje się auto-
nomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia”.

Zakończony modlitwą do św. Józefa list „Patris corde” ukazuje również, 
w przypisie nr 10, zwyczaj Franciszka, trwający od ponad czterdziestu 
lat, codziennego odmawiania modlitwy do Oblubieńca Maryi „zaczerp-
niętej z dziewiętnastowiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa 
Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi”. Jest to modlitwa, która „wyraża 
pobożność i zaufanie” do św. Józefa, ale także stawia „pewne wyzwanie” 
– wyjaśnia papież, ponieważ kończy się słowami: „Niech nie mówią, że 
wzywałem cię na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak 
twoja moc”.

Publikacji listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy dekret Peni-
tencjarii Apostolskiej, łączący Rok św. Józefa, ogłoszony przez papieża,  
z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tra-
dycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca  
i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagroże-
nia zdrowia”.  Źródło: www.gosc.pl/doc/6643465.Papiez-oglasza-Rok-Swietego-Jozefa

Gorąco zachęcamy do wsparcia finansowego tych dzieci i ich rodzin.
Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy... Syr 3, 30 – 31

 Wspólnota Domowego Kościoła

Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zwolnienie się od życia wewnętrznego pod wpływem 

nadmiaru pracy odbija się na wartości naszej pracy, wtedy 
bowiem ujawnia się w niej brak cnót osobistych, o który 
rozbić się może każde dzieło. Nie pomogą wówczas naj-
bardziej pociągające idee: gdy zabraknie powiązania życia 
wewnętrznego z życiem czynnym, upadnie dzieło prowa-
dzone, jak wiele innych upadło, o czym poucza historia 
zakonów. (z książki „Duch pracy ludzkiej”)
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Formacja DROGA NOWEGO ŻYCIA – przygotowanie młodzieży  
do bierzmowania w rodzinie (grudzień 2020) – każdy może skorzystać z tej katechezy

MODLITWA
Modlitwa jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością 

Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego 
chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania. 

(ks. Franciszek Blachnicki, VI Drogowskaz Nowego Człowieka)
Czasem można zamilknąć w zachwycie patrząc w oczy ukochanej, ale 

naturalną i normalną rzeczą jest to, że w czasie randek, w czasie budowa-
nia związku, w czasie małżeństwa – rozmawia się. Jeśli człowiek nie ma 
uszu i ust to jest wielka bieda. Ani „kocham” nie można powiedzieć, ani 
„kocham” usłyszeć. Gdy człowiek chce poznać Jezusa, wejść z Nim w oso-
bisty związek, zawrzeć Przymierze, powinien słuchać tego, co On mówi  
i sam do Niego (w odpowiedzi) mówić. I to jest właśnie modlitwa.

Modlitwa to rozmowa z Bogiem. W rozmowie używa się uszu i ust 
– słucha się i mówi się. Zauważ też, że uszu masz parę, a usta tylko jedne. 
Może to cię przekona, by w swojej rozmowie z Jezusem więcej słuchać, 
a mniej mówić. Czy ktoś chciałby mieć przyjaciółkę z „jednym uchem 
i parą ust” (przenośnia). Taką, która słabo cię słyszy (albo wcale), za to 
gada, gada, gada?

Modlitwą może być twój pacierz, który znasz i odmawiasz. Ale jeśli 
twój pacierz to odklepywane bezmyślnie formuły albo magiczne zaklęcia 
mające na Bogu wymusić twoje plany, to jeszcze nie umiesz się modlić, 
to jeszcze nie wiesz, co to jest modlitwa.

Fundamentem modlitwy jest wiara, a istotą jest odpowiadanie na to, 
co Bóg będzie do nas mówił. Nieprzypadkowo poprzednia nasza kate-
cheza dotyczyła Słowa Bożego. Poprzez słuchanie, czytanie, studiowanie, 
uczenie się na pamięć, chcemy dotrzeć do Bożego planu, Bożej woli wo-
bec nas. Gdy to poznamy możemy Bogu odpowiadać, możemy z nim roz-
mawiać. Dlatego tak jest ważne, by nasza modlitwa karmiła się Słowem 
Bożym, byśmy w czasie modlitwy mieli otwarte nasze duchowe uszy.

(ks. Zbigniew Paweł Maciejewski)

SŁOWO BOŻE – ŚWIATŁO ŻYCIA
Czytamy fragmenty z Pisma Świętego, komentarze, odpowiadamy  

na pytania, zapisujemy własne refleksje w Notatniku Życia Duchowego.
I CZYTANIE: Z Księgi Wyjścia Wj 33, 7-11 Namiot Spotkania

Komentarz: (F. Blachnicki, Namiot Spotkania, Krościenko 2000, s. 8, 9 i 14)
„Namiot Spotkania” znaczy to samo, co Namiot Modlitwy. Z kontekstu 

wynika, że był to najpierw dosłownie namiot, a więc miejsce, ale miejsce 
oddzielone, wydzielone. Ten namiot znajdował się poza obozem. Obóz  
w znaczeniu dosłownym, ale także przenośnym – to miejsce, gdzie to-
czy się życie. Ludzie pracują, przygotowują pokarm, załatwiają pomiędzy 
sobą różne sprawy. W obozie jest zwykle zgiełk, ruch. Żeby spotkać się  
z Bogiem, trzeba „wyjść z obozu”. Trudno się modlić w zgiełku wielu 
spraw, w zagonieniu, w pośpiechu. Otóż pierwszy warunek modlitwy, 
prawdziwej modlitwy, to jest wyjście z obozu i pójście do Namiotu Spo-
tkania, czyli do miejsca, gdzie możemy być sam na sam z Bogiem, gdzie 
nikt nie będzie przeszkadzał.

Pan Bóg ma zawsze czas dla nas. On nie powie nigdy: „Przyjdź się po-
modlić później albo jutro, teraz nie mam czasu”. Trudno sobie wyobrazić, 
żeby Bóg stawiał takie warunki. Wiemy, że Bóg ma zawsze czas dla nas. 
I my musimy znaleźć czas – to jest minimum, bez którego nigdy nie uda 
się nam żadna modlitwa. Nie mogę przyjść na modlitwę z nastawieniem: 
„muszę, bo taki jest obowiązek, ale jak najszybciej”, bo ciągle mi towa-
rzyszy świadomość: „nie mam czasu, przecież tyle spraw czeka, musze 
pędzić tu czy tam”. Albo nie mam czasu w tym znaczeniu, że nawet niby 
modląc się, myślę nie o Bogu, a o sprawach, od których się przed chwilą 
oderwałem. Wielu ludzi twierdzi, że nie ma czasu i dlatego się nie mo-
dli. Czy może być większe lekceważenie Boga ze strony człowieka niż to, 
kiedy mówi: „nie mam czasu na rozmowę z Bogiem”? Bóg mi udziela au-
diencji. Jest gotowy w każdej chwili. A ja: „nie mam czasu!”.

Modlitwa jest rozmową z Bogiem, który jest przyjacielem, który mnie 
miłuje. I musi to być rozmowa w atmosferze zaufania, przyjaźni. Punktem 
wyjścia takiej modlitwy musi być znowu uświadomienie sobie, uznanie  
i przyjęcie w wierze tego, co Bóg mówi do Mojżesza: „Znam cię po imieniu 
i jestem Ci łaskawy”. Te słowa określają stosunek Boga względem nas. Je-

żeli chcemy się modlić, musimy sobie najpierw to uświadomić. Uznanie, 
że Bóg jest nam łaskawy, jest sprawą wiary, aktem wiary. Bóg zna mnie 
po imieniu, nie jestem dla Niego tylko jakimś numerem w wielkiej masie 
ludzi. Bóg zna mnie po imieniu. Bóg odnosi się do mnie w sposób osobo-
wy, bezpośredni. Bóg jest dla mnie obecny, myśli o mnie, ma względem 
mnie swoje zamiary.
II CZYTANIE: Z Ewangelii według św. Łukasza Łk 10, 38-42 
 Marta i Maria

Komentarz (F. Blachnicki, Panie, naucz nas się modlić 1, Kraków 2006, s. 13 i 16)
Gdyby Chrystus dzisiaj przyszedł na ziemie, może nawet ludzie by Go 

nie ukrzyżowali, ale pewnie najczęściej spotkałby się ze słowami: „Panie, 
nie mamy czasu”. Gdyby chciał głosić swoją naukę, wszyscy by mówi-
li: „Może innym razem. Dzisiaj nie mamy czasu”. Z pewnością Chrystus 
uczyniłby ludziom współczesnym ten sam wyrzut, który zrobił Marcie: 
„Troszczycie się o wiele rzeczy, zabiegacie o mnóstwo spraw, a przecież 
jednej rzeczy tylko potrzeba”. Na tę jedną rzecz jednakże ludzie nie mają 
dzisiaj czasu. Czym jest ta jedna jedyna rzecz, która wystarcza, która jest 
najlepsza cząstka? Możemy ją wyrazić w jednym słowie: spotkanie.

Aby przeżyć tę bliskość z Chrystusem, musimy naśladować Marię 
z dzisiejszej Ewangelii, musimy codziennie znaleźć przynajmniej chwilkę 
czasu, żeby siąść u stóp Pana, wsłuchać się w Jego słowo, zająć się tylko 
Nim, zostawiając na boku wszystkie inne sprawy, wszelką krzątaninę, 
wszelkie zabieganie o różne rzeczy ważne i ważniejsze. Musimy skończyć 
z mówieniem: nie mam czasu, nie mam czasu dla Boga, który przyszedł, 
nie mam czasu dla Chrystusa.
III CZYTANIE: Z Dziejów Apostolskich Dz 2, 42-47 
Pierwsza wspólnota chrześcijańska

Komentarz (F. Blachnicki, Panie, naucz nas się modlić 1, Kraków 2006, s. 36)
Ciągle musimy sobie stawiać pytanie, kiedy Kościół jest żywy wśród 

nas? Na to pytanie odpowiadamy przede wszystkim w ten sposób: Ko-
ściół jest żywy, kiedy się modli, kiedy jest wspólnotą modlitwy. Modlitwa 
jest pierwszą funkcją życiową Kościoła. Wiemy, że już św. Paweł nazwał 
Kościół Ciałem Chrystusa, porównał go więc do żywego organizmu. Jeżeli 
zatem Kościół jest żywym organizmem, to jest on naprawdę żywy wtedy, 
kiedy się modli. Bo modlitwa jest tym, czym oddech dla naturalnego, 
ludzkiego ciała czy dla każdego żywego organizmu. Organizm, który już 
nie oddycha, jest martwy.

To porównanie trzeba zastosować do Kościoła, Mistycznego Ciała 
Chrystusa. Kościół, który się nie modli, jest martwy. Kościół jest żywy 
tam, gdzie tworząca go wspólnota się modli. Musi się modlić każdy po-
jedynczy członek Kościoła, aby był jego żywym członkiem, i musi się mo-
dlić wspólnota chrześcijańska, w której Kościół się urzeczywistnia. Cały 
Kościół musi się modlić.

POMYŚL, POROZMAWIAJ, ZAPISZ ODPOWIEDŹ
1. Czym jest dla Ciebie modlitwa? Czy chcesz, by Jezus uczył Cię modli-

twy? Jak należy się modlić?
2. Warunkiem prawdziwej modlitwy jest wyjście z obozu i pójście do 

Namiotu Spotkania, czyli do miejsca, gdzie możemy być sam na sam 
z Bogiem, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał. Jak wygląda Twoja mo-
dlitwa? Nazwij konkretnie to, co przeszkadza Ci w modlitwie? Czy do-
świadczasz radości bycia z Panem? Gdzie jest Twój czas na modlitwę?

3. W życiu potrzeba zasłuchania w słowo Boże i wprowadzania go w ży-
cie: „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” 
(zob. Łk 11,28). Jakie przełożenie ma Twoja modlitwa na życie codzien-
ne? Jak modlitwa Cię przemienia? Czy rozmawiasz z Panem Bogiem 
o wszystkich swoich decyzjach?

4. Kościół jest żywym organizmem, kiedy się modli. „Trwali oni w na-
uce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” 
(Dz 2,42). Jak rozumiesz wspólnotę? Czy traktujesz ją jako niewygodny 
obowiązek czy jako łaskę Pana? Czy potrafisz się modlić we wspólno-
cie? Czy druga osoba jest pomocą czy przeszkodą w modlitwie i dlacze-
go? Czy modlisz się za innych?

Opracowanie: xIJ
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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 14 grudnia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

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

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

6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską – of. syn z rodziną 
2. + Wandę w 7 r., , Henryka, Adama, Zbigniewa, Ludwika, 
zm. z rodz. Gadomskich – of. córka 
3. Dziękczynna w intencji całej rodziny z prośbą o uwolnienie  

z nałogów, umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego i wsta-
wiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu 

4. + Alfredę Nowacką, Stanisława Nowackiego, Weronikę, Włady-
sława Zbuckich – of. rodzina 

5. + Jana Remiszewskiego – of. Barbara i Ignacy Lewiccy 
6. + Tadeusza Iskrę w 30 dz., Aleksandrę (im.) – of. Krzysztof Iskra 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego – of. córka Grażyna 

2. + Irenę Szewczyk w 11 r., Izabellę i Bolesława – of. syn z rodziną
3. + Stanisława Dybowskiego w 9 r., Eugenię – of. córka 
4. + Halinę Cecylię Trojanowską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
5. Poza parafią: + Sylwestra Gąsowskiego – of. sąsiedzi 

Wtorek 15 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (So 3, 1-2. 9-13) Bóg obiecuje zbawienie pokornym
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 6-7. 17-18. 19 i 23 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Ewangelia (Mt 21, 28-32) Grzesznicy uwierzyli Janowi

6.30 1. Gregorianka: Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 
2. + Adelę, Kazimierza, Franciszka, Marka, zm. z obu stron rodziny 

– of. P. Mikołajczuk 
3. + Tomasza w 5 r., Władysława, zm. z rodziny 
4. + Józefa, Leokadię, Wojciecha, Władysława, Tomasza, Tadeusza, 

Sabinę – of. córka 
5. + Zbigniewa Guza, Sebastiana – of. żona z córką 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: +Kazimierza Kalinowskiego 

2. + Jana Rudolfa Głuchowskiego w 30 r. – of. córki 
3. + Adelę, Józefa, Teklę, Jana, Wacławę, Władysławę, Stanisławę, 

zm. z rodzin Korycińskich i Wojewódzkich – of. P. Trębicka 
4. + Jana Sułka w 30 dz. – of. rodzina 
5. Poza parafią: + Grażynę Woźną – of. koleżanki i koledzy z firmy Drosed 

Środa 16 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25) Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 45, 8))

Sprawiedliwego spuśćcie nam, niebiosa
Ewangelia (Łk 7, 18b-23) Na Chrystusie spełniają się proroctwa

6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 
2. + Józefa, Franciszka, Henryka, Grażynę, Piotra Mularzuków i zm. 

z obu stron – of. Apolonia 
3. Dziękczynna w 45 r. urodzin Doroty Szymańskiej z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla jej synów Jasia, Rafał i Miłosza – of. rodzina 
4. + Anielę Gadomską, Józefa, Mariana, zm. z rodz. Malackich, Jana 

i Władysławę – of. rodzina  
5. + Honoratę Januszkiewicz w 34 r. – of. rodzina 
6. + Mariannę Rucińską w 3 miesiąc od śmierci – of. rodzina 

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

I. + Zenona w 17 r., rodziców z obu stron – of. Alicja Czarnocka
2. Gregorianka: +Kazimierza Kalinowskiego
3. + Genowefę Wojtczuk w 2 r., zm. z obu stron rodziny – of. córka Irena
4. + Mariannę w 21 r., Antoniego w 14 r., Tadeusza, zm. z rodz. 

Piechurów 
Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części) 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Czwartek 17 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Rdz 49, 1a. 2. 8-10) Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy
Psalm (Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17 (R.: por. 7))

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie
Ewangelia (Mt 1, 1-17) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida

6.30 1. Gregorianka: +Wiesławę Abramowską
2. + Krystynę Piórko w 41 r., Jana Piórko – of. córki 
3. + Jana Modrzewskiego – of. sąsiedzi 
4. + Leona, Martę, Józefa, Marka 
5. + ojca Franciszka Mikołajczuka, Elżbietę i Władysława, zm.  

z rodz. Mikołajczuków, Kokoszkiewiczów, Hryciuków, Omelań-
czuków, Żurawskich – of. syn marian Mikołajczuk 

6. + Bolesława Piekarta, Mariannę, zm. z rodziny Piekartów i Wa-
kułów – of. córki 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 

2. + Danutę Zając w 2 r. – of. mąż i dzieci 
3. + Zbigniewa w 45 r. – of. córka 
4. + Bożenę Prachnio w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
5. Poza parafią: + Jerzego Czarnockiego w 30 dz. – of. sąsiedzi 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy  
do godz. 21.00 – możliwość spowiedzi świętej

Piątek 18 grudnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Jr 23, 5-8) Mesjasz będzie potomkiem Dawida
Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7))

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie
Ewangelia (Mt 1, 18-24)

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 

2. + Gabrielę Grzebisz w 21 r., zm. rodziców Helenę i Józefa  
– of. rodzina 

3. + Alfredę, Krystynę, Czesława Łagodzin, Barbarę i Edmunda 
Harasim – of. rodzina 

4. + Eugeniusza Bernaciaka w 33 r., Janinę , Zofię w 32 r., Mirosła-
wę w 5 r. – of. Alicja Kobus 

5. Dziękczynna w intencji Jakuba w 19 r. urodzin – of. ojciec 
14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 

2. + Hieronima Biaduń w 20 r. – of. Ewa Wakuła 
3. + rodziców Teresę i Zygmunta – of. syn z synową 
4. + Henryka Błońskiego – of. żona 
5. Poza parafią: + Teresę Czarnolas – of. przyjaciele córki 

Sobota 19 grudnia 2020 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Sdz 13, 2-7. 24-25a) Anioł zapowiada narodzenie Samsona
Psalm (Ps 71 (70), 3-4a. 5-6b. 16-17 (R.: por. 8a))

Będę opiewał chwałę Twoją, Boże
Ewangelia (Łk 1, 5-25) 

Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela
6.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 

2. + Mariannę, Bronisława Sagan, zm. z rodz. Saganów i Zbita  
– of. córka 

3. + Dariusza, Mirosławę, Witolda, Stanisławę, Stanisława, Kata-
rzynę, zm. z rodz. Krupów i Kowalczyków – of. Danuta Kruk 

4. + Amelię, Ryszarda oraz rodziców z obu stron rodziny  
– of. rodzina 

5. + Dariusza Wójcika z racji imienin – of. żona 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
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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 (13.12)

+ Janina Wiesława Tymosiak  
+ Tadeusz Bronisław Banasiuk
+ Krystyna Lucyna Smolińska  

+ Kazimierz Szczepan Pieńkowski 

l z ul. Jagiellońskiej – 50 zł 
l z ul. Mieszka I 26 – 100 zł
l z ul. Sokołowskiej 71 – 200 zł 
l ze Strzały, z ul. Stawowej – 100 zł 

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

Na materiały dekoracyjne do żłóbka:
l Koło Żywego Różańca nr 5 – 100 zł 

DZIŚ 13 GRUDNIA:
•	Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby diecezjalnej Caritas.
•	Modlitwa z młodzieżą i za młodzież przed bierzmowaniem o godz. 15.30 

w kościele.
•	Dziękczynienie za łaskę Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez Maryję: 

18.00 – Eucharystia, adoracja Jezusa, Nieszpory, wręczenie pamiątek. 
OPŁATKI I KOLĘDA 
Opłatki nabywamy w zakrystii. Ofiary składane przy tej okazji są przezna-
czone 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 IV Niedzieli Adwentu (20.12) 
włącznie. Zostały przygotowane kartki (na stoliku pod chórem), które należy 
wypełnić i przekazać kapłanowi lub siostrze w zakrystii. 
RORATY w dni powszednie o godz. 6.30.
MOŻESZ POMÓC
Trwa akcja „Paczuszka dla Maluszka” i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom. Wypełnione produktami „Torby miłosierdzia” przynosimy do wtorku 
15.12 do PZ Caritas. 
IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE
W każdą środę o godz. 17.45 Nowenna do św. Józefa z litanią i przedsta-
wianiem intencji dziękczynnych i błagalnych. Każdy może na kartce napisać 
swoje dziękczynienie i prośbę. (W ubiegłym tygodniu 23 osoby napisały 
swe intencje). Kartki są na stoliku pod chórem. Składamy je do skrzynki 
lub przynosimy do zakrystii. O godz. 18.00 będzie sprawowana Eucharystia  
w intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa. Zachęcamy też, aby sko-
rzystać z możliwości złożenia swej intencji na tę Mszę Świętą. Intencje na 
środową Mszę Świętą za wstawiennictwem św. Józefa będziemy zapisywali 
w ciągu tygodnia w specjalnej księdze intencji i odczytywali. Dzięki temu 
każdy, kto potrzebuje ofiarować Mszę Świętą za swych bliskich, będzie mógł 
to uczynić bez długiego oczekiwania na „wolny termin”. Po zakończeniu cele-
bracji eucharystycznej mężczyźni ze wspólnoty Cristeros zapraszają wszyst-
kich chętnych na różaniec wynagradzający (4 części) przed wystawionym  
Najświętszym Sakramentem. 
CZUWANIE „Razem ze św. Józefem czekamy na Jezusa”  
w sobotę 19 grudnia 
19.00 – wprowadzenie, modlitwa do Ducha Świętego
19.30 – Nieszpory niedzielne
20.00 – konferencja nt. „Rok św. Józefa – jak mamy go przeżywać?”
20.30 – Akatyst ku czci św. Józefa 
21.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu – Różaniec – część radosna, 
 modlitwa uwielbienia
Od 22.30 do północy adoracja Jezusa w ciszy. 
W czasie czuwania możliwość pojednania z Bogiem i Kościołem poprzez 
spowiedź.
FORMACJA I SŁUŻBA
•	 Krąg biblijno-liturgiczny odbędzie się w środę 16 grudnia o godzinie 

19.00 w dolnym kościele. Nagrania czytań i rozważań do odsłuchania będą 
dostępne 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.

•	 Spotkanie lektorów i psałterzystów w niedzielę 20 grudnia o godz. 
15.00 w dolnym kościele. Ustalimy grafik czytań na czas Świąt Bożego 
Narodzenia. 

•	 W przedsionku kościoła można nabyć książkę „Ewangelia 2021”. 
WYJAZD DUSZPASTERSKI DO CHORYCH
Przed Świętami Bożego Narodzenia kapłani udadzą się do chorych w śro-
dę 23 grudnia od godz. 9.00. Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. Za każdym razem trzeba potwierdzić, że ksiądz ma odwiedzić  
z Panem Bogiem konkretną osobę.
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
Tradycyjnie w Niedzielę Świętej Rodziny, w tym roku 27 grudnia, podczas 
Mszy Świętej o godz. 13.00 będziemy się modlić za małżonków świętują-
cych w tym roku jubileusz. Małżeństwa zainteresowane udziałem w liturgii 
zgłaszają się do zakrystii lub kancelarii.

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Ewy z racji imienin z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
– of. mama 

3. + Andrzeja Kłos w 8 r., Wiesława – of. M. Kłos 
4. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w intencji Dariusza Baja  

w 40 r. urodzin i z okazji imienin – of. żona 
Czuwanie „Razem ze św. Józefem czekamy na Jezusa”

Niedziela 20 grudnia 2020 r. 
CZWARTA NIEDZIELA 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

2. czytanie (Rz 16, 25-27)
Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna
7.00 1. + Jadwigę w 16 r., zm. z rodz. Łastowieckich, Tomaszewskich, 

Tarasiuków, Skolimowskich, Krystynę Ostojską – of. Stanisław 
Łastowiecki 

8.30 1. Gregorianka: + Wiesławę Abramowską 
2 + Stanisława, Leontynę, Wiesława, Łukasza, zm. dziadków z obu 

stron rodziny Trociów i Gałązków – of. Zofia Górecka
3. + Helenę w 2 r., Stanisława, Zygmunta, Ireneusza, zm. z rodz. 

Miazgów – of. Janina Miazga 
10.00 1. + Henryka Kurowskiego w 21 r., zm. z rodz. Kurowskich, Wysoc-

kich, Sysików, Olkowiczów – of. rodzina 
2. + Mariannę Rozbicką w 16 r., Eugeniusza Rozbickiego – of. córka 

Teresa 
3. Dziękczynna za dar życia Beaty w 50 r. urodzin z prośbą o po-

trzebne łaski i opiekę Matki Bożej w codziennym życiu 
11.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Kalinowskiego 

2. + Janinę Szczuniewską w 5 r., Zenona Szczuniewskiego  
– of. siostra 

3. + Wacława Jerominiaka w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
13.00 1. W intencji Parafian
14.45 1. W intencjach uczniów, rodziców i nauczycieli Katolickiej Szkoły 

Podstawowej w Siedlcach 
16.30 1. + Adelę, Wacława Stanisławowskich, Kazimierza, Kazimierę Troć 

– of. rodzina 
18.00 1. + Grażynę i Wojciecha Szyszko vel Chorąży – of. rodzina 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00 prowadzona 

przez Wspólnotę „Strumienie Miłosierdzia” 
20.00 Nieszpory niedzielne-modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

„Strumienie Miłosierdzia”
Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zapraszają na 

spotkanie modlitewne „Strumienie Miłosierdzia” w niedzielę  20 grud-
nia. Tematem spotkania będą słowa z Psalmu 88 „O łaskach Pana będę 
śpiewał na wieki”.
19.00 – Wprowadzenie
Modlitwa do Ducha Świętego
10 różańca
Modlitwa – Uwielbienie
Katecheza: „Przemawiajcie do serca 
Jeruzalem i wołajcie do niego.” (Iz 40,2)

20.00 – Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu
Koronka do Bożego Miłosierdzia
21.00 – Zakończenie
Zapraszamy
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Radość poznania Pana
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

„Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię”. To 
imię oznacza: „Bóg okazał się łaskawy”. Jan Chrzciciel został wybrany, 
powołany i posłany, aby w jego życiu ukazała się łaskawość Boga. Isto-
tą jego posługi było dawanie świadectwa o Mesjaszu, który jak Słońce 
Wschodzące z wysoka oświeci każdego człowieka pogrążonego w mroku 
i cieniu śmierci (zob. Łk 1, 78-79). Jan nie był Światłością. Wiedział, że 
nie jest Mesjaszem; jako świadek pokorny nie skupiał uwagi na sobie, ale 
wskazywał na prawdziwą Światłość. 

Jan Chrzciciel przedstawiał się jako „głos wołającego na pustyni”. Był 
tylko głosem, wołającym jest Bóg. Przez wieki historii zbawienia Bóg 
wybiera sobie proroków, wkłada swoje słowa w ich usta (zob. Jr 1,9)  
i przez nich woła do ludzi, którzy mają pustynię w sobie. Serce człowieka 
może być pustynią, ziemią nieurodzajną, skalistą. W twoim sercu może 
być pustynia. Człowieku żyjący na pustyni świata, który nie potrafi ni-
komu dać pełnego i trwałego szczęścia, zbadaj dziś swe serce. Co się  
w nim znajduje? Przeraźliwa pustka, której sam się lękasz, a może radość 
i pokój, które są darem Boga? 

Jeśli słuchasz Boga, stajesz się człowiekiem pokoju i niesiesz pokój 
innym. Jeśli zaś odczuwasz ciągły niepokój, nie rozumiesz dlaczego spo-
tykają cię różne doświadczenia, nieraz bardzo bolesne, sięgnij podczas 
tego Adwentu po słowo Boże – ono stanie się światłem na twojej ścieżce. 

Do otwarcia Pisma Świetgo nikt cię nie zmusi. Pamiętaj jednak, że otrzy-
mujesz za darmo możliwość powrotu z twojej niewoli. Bóg przychodzi do 
ciebie z mocą w swoim słowie. To słowo ma moc stwórczą, tzn. sprawia 
to, co oznacza: wyzwala niewolników, ożywia duchowo umarłych, daje 
nawrócenie grzesznikom. Wreszcie, sama wiara rodzi się ze słuchania 
słowa Bożego. Jeśli brakuje ci wiary, zacznij słuchać Boga, abyś mógł 
Mu uwierzyć. Pan sam obdarzy cię szczęściem, jeśli otworzysz oczy, by 
rozpoznać Jego przyjście, jeśli otworzysz uszy, by usłyszeć dobrą nowinę 
dla ciebie.

Świadectwo Jana Chrzciciela jest ciągle aktualne. Mówi on o Mesjaszu, 
który już przyszedł: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie”. Jezus 
Chrystus jest pośród nas. Uwierzyć, to osobiście Go spotkać oraz uznać  
w Nim swego jedynego Pana i Zbawiciela. 

Zastanówmy się dziś jak często my, wezwani z ciemności do prze-
dziwnego Bożego światła (zob. 1P 2,9), uciekamy przed tym światłem 
w ciemność grzechu; powołani, by cieszyć się pełnią życia, tworzymy  
z niego pustynię. Bylejakość w życiu duchowym, obojętność na głos 
adwentowych proroków, niechęć do poznawania Pisma Świętego są tak 
naprawdę odrzucaniem Chrystusa. 

Gdy poznajemy Jezusa należymy do ludzi, o których mówi św. Irene-
usz, biskup i męczennik z II w.: „Ci, którzy widzą światło, są w świetle,  
a jego blask ich przenika. Podobnie i ci, którzy widzą Boga, są w Bogu  
i są przeniknięci Jego blaskiem. Jasność płynąca od Boga jest życiodajna, 
udział w życiu mają więc ci, którzy widzą Boga”. 

Jesteśmy ludźmi posłanymi przez Boga. Poznaliśmy Chrystusa, bo On 
sam do nas przyszedł. Dzielmy się z innymi radością poznania Pana. (xIJ)

Rozważania do czytań III Niedzieli Adwentu

Zawierzenie odbyło się 8 grudnia podczas Eucharystii o godzinie 
20.00, której przewodniczył ks. Proboszcz. Po Komunii Świętej wszyscy 
głośno odczytali własnoręcznie przepisany akt zawierzenia, podpisali 
go, a po otrzymaniu błogosławieństwa kapłańskiego, złożyli go na oł-
tarzu. Następnie ks. Proboszcz dokonał błogosławieństwa i poświęcenia 
łańcuszków z cudownym medalikiem będących zewnętrznym znakiem 
przynależności do Jezusa przez ręce Maryi. Dziękujemy Bogu za 72 osoby, 
które dobrowolnie stały się niewolnikami z miłości Jezusa w Maryi. 

Kolejne rekolekcje przygotowujące do takiego zawierzenia rozpoczną 
się 28 kwietnia 2021 r. Już teraz można poważnie przemyśleć swój udział  
i czytać „Traktat”. Zawierzenie w formie wspólnotowej jest planowane  
na 31 maja – dzień, kiedy Kościół świętuje Nawiedzenie św. Elżbiety przez 
Maryję. Zapraszamy na rekolekcje. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Oddali życie Jezusowi przez Maryję 
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Abp Fulton J. Sheen:  To moja wielka wygrana należeć do Kościoła, który jest nienawidzony (część 1)

Krzyże miłości i nienawiści
To moja wielka wygrana należeć do Kościoła, który 

jest nienawidzony. Tak naprawdę jest kochany przez 
tych, którzy znają jego boski charakter; ale jest też 
znienawidzony przez tysiące tych, którzy uważają go 
za przestarzały relikt przeszłości, pełen zabobonów  
i ignorancji. Nazywany Matką przez tych, którzy 
otrzymują od niego duchowe dary, u innych pozostaje  
w pogardzie; bywa wyrzucany albo zaledwie tolero-
wany w wielu krajach. Bez względu na to, jak bardzo 
różnią się pomiędzy sobą religijne sekty, Kościół jest 
często uważany przez nie za ich naturalnego wroga. 
To, jak świat traktuje Kościół katolicki, można porów-
nać do tego, jak potraktowany został Chrystus. Jego 
także kochano, ale i nienawidzono. Żadnej innej osoby 
nie kochano nigdy tak jak Jego, żadnej jednak równie 
mocno nie nienawidzono. Dlatego podobnie jak mo-
żemy zadać pytanie: Dlaczego nie nienawidzi się bud-
dyzmu, a katolicyzm tak?, możemy również zapytać: 
Dlaczego nie nienawidzi się Buddy, a Chrystusa tak?

Najpierw słowo o miłości i nienawiści do Chrystusa, 
a potem do Jego Kościoła. Są dwie wielkie namięt-
ności, które odnoszą się do życia naszego Pana, a których nie znajdziemy  
w odniesieniu do innych osób, które żyły na tym świecie namiętność miłości 
i namiętność nienawiści. Nasz Pan powiedział, że będą Go kochać. Powie-
dział, że będą Go nienawidzić. Powiedział, że będą Go adorować. Powie-
dział, że będą Nim gardzić. Powiedział, że będą Go kochać do szaleństwa. 
Powiedział, że będą Go nienawidzić z furią. I tak będzie trwać aż do końca 
czasu. Nienawiść zaprowadzi Go na krzyż, ale to tam przyciągnie wszyst-
kich, którzy Go umiłowali, do swojego serca, którym jest Miłość. A Ja, gdy 
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32).

Nasz Pan powiedział, że będzie kochany bardziej niż matka i ojciec 
kochają swoje dzieci i bardziej niż dzieci kochają swoją matkę i ojca.  
To nie znaczy, że nie mamy kochać rodziców albo nie mamy kochać dzie-
ci. To oznacza jedynie, że mamy ich kochać w Nim. On nie powiedział, 
że mamy kochać się wzajemnie mniej, ale że mamy kochać Go bardziej.  
I czy to nie brzmi rozsądnie? Czyż całość nie powinna być bardziej kocha-
na niż część, czyż nie powinniśmy wyżej stawiać płomień niż iskrę; czyż 
pełen okręg nie powinien być bardziej kochany niż jedynie łuk; świątynia 
bardziej niż kolumna; czyż Stwórca nie powinien być bardziej kochany 
niż Jego stworzenie, Bóg bardziej kochany niż ludzie i Miłość bardziej 
kochana niż umiłowani?

Otwórzmy karty historii i odnajdźmy imię choćby jednego człowieka, 
który kiedykolwiek byłby tak kochany po swojej śmierci, aż po gotowość 

poniesienia dla niego ofiary i aż po modlitwę do 
niego. Jego krzyż jest oblewany łzami miłości w każ-
dym czasie i w każdym stuleciu. Do Niego wszystkie 
pokolenia wyznawców miłości przychodzą, wołając 
słowami Pawła: Któż nas może odłączyć od miłości 
Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, 
głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? (...)Ale 
we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzię-
ki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani 
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani 
rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wy-
sokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworze-
nie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest  
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8,35.37-40).

Napoleon widział to tak samo, jak wszyscy wielcy 
ludzie widzieli przed nim. Na wygnaniu na Wyspie  
św. Heleny rozmyślał nad marnością swojego ży-
cia i życia Ludwika XIV, o którym powiedział: Ten 
wielki król jeszcze nie umarł i nawet jeśli teraz jest 
sam w swojej komnacie w Wersalu otoczony swo-
imi kurtyzanami i najpewniej przez nie pogardza-

nym, nie jest już ich panem, to zwłoki, trumna i horror. Niedługo to samo 
będzie i moim udziałem. Oto co się ze mną stanie. Jakaż różnica między 
moim nieszczęściem a wiecznym królestwem Chrystusa, którego ogłaszają, 
miłują, wielbią po całym świecie. Jeśli chcesz większych dowodów, idź  
i przyłóż swoją dłoń do serc, które przyjmują Go w codziennej Komunii,  
a poczujesz płomień, który rozpala ich serca. Zapukaj do bram karmelita-
nek i klarysek, i setek innych miejsc odosobnienia, gdzie mieszka świę-
tość, i zadaj pytanie, które świat zawsze głupio zadaje tym uświęconym 
duszom: Czy wstąpiłaś do tego miejsca modlitwy, bo przeżyłaś miłosny 
zawód? I spotka cię odpowiedź: Nie, nie jestem tu, bo przeżyłam zawód 
w miłości. Nigdy nie byłam zawiedziona w miłości. Moją pierwszą miłością 
jest moja jedyna miłość - wieczna miłość mojego Pana i Boga.

Nie ma potrzeby, by mnożyć świadków. Nawet twoje wielkie pragnie-
nie doskonałej miłości jest pragnieniem Jego, bo dla Niego jesteś stwo-
rzony i bez Niego nie możesz być szczęśliwy. Nasz Pan zobaczył miłość  
w ubogich, słabych, wątłych sercach takich jak nasze; i jak żadne inne 
serce, które kiedykolwiek biło, Jego święte serce kocha ponad wszystko, 
nawet nad życie. Jest tylko jeden wniosek, który możemy wyciągnąć, mó-
wiąc słowami Pascala: Jezus Chrystus pragnął być kochany. Jest kochany. 
Dlatego jest Bogiem.

11 marca 1934 r. 
Tekst pochodzi z książki „Wieczny Galilejczyk”. Cdn. 

Przebaczajmy i żyjmy pełnią życia
We wtorek 8 grudnia zakończyły się nasze adwentowe rekolekcje parafialne, których 

motto przewodnie brzmiało „Bóg się tam rodzi, gdzie człowiek się godzi”. Rekolekcje 
poprowadził ks. dr Tomasz Bieliński. Z wielką charyzmą ksiądz rekolekcjonista wygłosił 
konferencje, które poruszyły nasze serca do głębi. 

Na czym polega przebaczenie, czym się różni przebaczenie od pojednania, czy 
trudno jest wybaczyć, czy mając złość w sercu można iść do spowiedzi, to tylko nie-
które z zagadnień, które zostały rozważone przez ks. Tomasza. Wytłumaczył nam 
również, na czym polega myślenie Boże i czego musimy się wystrzegać w trudnych 
i uwikłanych w krzywdę momentach naszego życia, by nie popaść w szatańskie 
szpony. Wszystkie jednak rozważania rekolekcyjne sprowadzały się do tezy, że Bóg 
narodzi się w naszych sercach, kiedy całkowicie zawierzymy się Bogu i pozwolimy 
Mu działać w naszym życiu. 

Dziękujmy Panu Bogu za ten święty czas rekolekcji, za księdza rekolekcjonistę i za 
księży posługujących w trakcie ich trwania, dziękujmy również za parafian i gości, któ-
rzy tak licznie gromadzili się na mszach rekolekcyjnych. Z wielką wdzięcznością w sercu 
za te wszystkie łaski i dary duchowe, trwajmy z radością w sercu w oczekiwaniu na czas 
narodzin naszego Zbawcy, tej Małej Miłości. (G Ł-K)

DOBRA KSIĄŻKA
Zachęcamy do lektury 

„Traktatu o prawdziwym 
nabożeństwie do Naj-
świętszej Maryi Panny”  
św. Ludwika Maria Grignon 
de Montfort. Książka kształ-
towała pobożność maryjną 
wielu pokoleń, w tym wiel-
kich świętych, między inny-
mi Jana Pawła II czy Maksy-
miliana M. Kolbego. To wła-
śnie za sprawą lektury tego 
dzieła Karol Wojtyła uczynił 
zawołaniem swojego życia 
najpiękniejsze hasło zawie-
rzenia: „Totus Tuus”.

 Traktat można nabyć  
w zakrystii. Koszt 10 zł. 
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LISTONOSZE

(opr. xHD)

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1600 egz. wydaje 
 Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR.   

Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000  
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk,  

Beata Woźniakowska, Agata Zielińska. 
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały  

do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną  
na adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do 
poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.

Kancelaria Parafialna czynna  
w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 

Znudzone epidemią emerytki rozmawiają przez 
telefon:
 – Słyszałaś? Z powodu epidemii listonosze 
będą pracować zdalnie, w domu.
 – Jak to? A listy?
 – Przeczytają listy i jeśli będzie w nich coś cie-
kawego, to do ciebie zadzwonią i opowiedzą.
PROSTY WNIOSEK
Matka upomina syna:
 – Weź się w końcu do roboty, święta idą. Jak 
tak dłużej będziesz siedział, to jaka będzie Two-
ja przyszłość?
 – Mamo, nie martw się! Zobacz: króliki skaczą  
i żyją 8 lat, psy biegają i żyją 15 lat, żółwie nic 
nie robią i żyją 150 lat. Wniosek jest prosty
KRES CZASU
1 stycznia zachorował kalendarz na Nowy Rok 
2021 i prosi lekarza o poradę telefoniczną:
 – Panie doktorze, proszę powiedzieć mi szcze-
rze: ile mi jeszcze zostało?
 – Tak, jak twoim poprzednikom: dwanaście 
miesięcy!
HUMOR OJCÓW PUSTYNI
Pewien niedawno nawrócony młodzieniec pyta 
świętego starca:
 – Abba, to teraz chcąc być doskonałym całkiem 
będę musiał wyrzec się świata?
 – Nie martw się odparł starzec jeśli twoje życie 
będzie naprawdę chrześcijańskie, to świat na-
tychmiast wyrzeknie się ciebie.
MĘSKA ROZMOWA
Dzwoni ojciec do żonatego syna:
– Co tam u was ciekawego?
– Wszystko OK. A jak wy się macie?
– Synku, u nas dziś w domu wielkie szczęście. 
Jako emeryci mamy dużo czasu, wiec w „godzi-
nach dla emerytów” poszliśmy do supermar-
ketu. Wyobraź sobie, że mamie kazali pokazać 
dowód osobisty, nie dowierzając, że jest ona  
w wieku emerytalnym. Chodzi teraz cała  
w skowronkach.
– To u mojej Kasi żałoba i tragedia. Przypadkiem 
wlazła do sklepu w godzinach dla seniorów.
 – I co?
 – No, i obsłużyli ją!

Poznajemy Świętego Józefa, by stał się 
bliskim nam orędownikiem (cz.1)

Pierwszym tytułem, który chcemy rozwa-
żyć, jest wezwanie: Przesławny Potomku 
Dawida. Wspominamy w tym wezwaniu jego 
pochodzenie z rodu króla Dawida. Genealogię 
przytacza św. Mateusz. Nigdy byśmy nie poznali 
genealogii Józefa, gdyby nie potrzeba wykaza-
nia, że Jezus jest potomkiem Dawida, jak za-
powiadali prorocy. Tak więc Józef też musiał 
pochodzić w prostej linii od króla Dawida.

KIM BYŁ DAWID?

Historia Dawida opisana jest zasadniczo 
w Dwóch Księgach Samuela (1Sm 16-24; 2Sm). 
Kilka informacji o nim można znaleźć również 
w Pierwszej Księdze Królewskiej (1Krl 1,1-2,11) 
oraz Pierwszej Księdze Kronik (1Krn 11-29). 
Dawid był ósmym dzieckiem betlejemskiego 
pasterza Jessego i jako taki na pewno nie miał 
planów, a tym bardziej nikt z jego rodziny, aby 
zostać królem Izraela. Tymczasem do Betlejem 
przybywa prorok Samuel i choć nikt nie przy-
puszczał, że wybrańcem Boga jest rudy, niezbyt 
wysoki chłopak, który pasał owce (por. 1Sm 
16), to właśnie o  nim Pan powiedział Samu-
elowi: „Wstań i namaść go, to ten”. Dawid został 
królem Izraela ok. 1010 r. p.n.e. Dokonał rzeczy 
wielkich, jak nikt przed nim: zjednoczył plemio-
na izraelskie i zdobył Jerozolimę, która do cza-
sów Dawida znajdowała się pod panowaniem 
Kananejczyków, a dokładnie Jebuzytów, uczynił 
ją stolicą Izraela (zamiast Hebronu) i przeniósł 
do niej Arkę Przymierza. Panowanie Dawida 
było jednym z  najlepszych okresów w  histo-
rii Narodu Wybranego – zgodnie z  biblijnym 
przekazem Dawid i jego syn i następca Salomon 
uczynili ze zjednoczonego królestwa imperium 
rozciągające się od Morza Śródziemnego po Jor-
dan, od Damaszku po pustynię Negew. Państwo 
było silne, dobrze rządzone i sądzone, sąsiedzi 
pobici. Król Dawid, któremu przypisywane jest 
też autorstwo Psalmów, zmarł w 970 r. p.n.e. 
Jego rządy szybko stały się symbolem najwięk-
szej świetności i punktem odniesienia. W cza-
sach późniejszych nieszczęść i niewoli Izraelici 
wspominali wspaniałego władcę i  czekali na 
„nowego Dawida”, który wyzwoli Izrael i  za-
pewni mu pokój. Jedni chcieli wyzwoliciela 
politycznego, który uwolni Izraela z  niewoli 
Rzymu, inny czekali na Mesjasza religijnego. 
Dlatego św. Mateusz rozpoczyna Ewangelię ro-
dowodem Jezusa Chrystusa wyprowadzonym 
od Abrahama i Dawida.

RODOWÓD ŚW. JÓZEFA

Św. Mateusz przytacza rodowód Jezusa 
w rozdziale pierwszym, w wersetach od 1 do 
17. Już na wstępie wykazuje, że Jezus jest po-

tomkiem Abrahama i dziedzicem tronu Dawido-
wego, wymienia kolejno imiona, zaczynając od 
Abrahama, a kończąc na Jezusie. Jest to prawny 
rodowód Jezusa poprzez linię Jego przybranego 
ojca Józefa. Józef przyjmując Maryję jako swoją 
żonę, przyjął jednocześnie Jej Syna jako swoje-
go, przekazując tym samym Jezusowi wszelkie 
dziedziczne prawa swojego rodu. Ewangelista 
Mateusz zwraca też uwagę na to, że Józef nie 
był biologicznym ojcem Jezusa. W wersecie 16 
stwierdza: Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, 
z  której narodził się Jezus, zwany Chrystusem 
(Mt 1,16). Genealogia Jezusa w Ewangelii wg 
św. Mateusza w  odróżnieniu od św. Łukasza, 
zawiera w  rodowodzie imiona pięciu kobiet. 
Oprócz Maryi, Matki Jezusa, pojawiają się: Ta-
mar, Rahab, Rut oraz Betszeba (żona Uriasza). 
Nie wliczając Maryi, historie tych kobiet nie są 
doskonałe. Oznacza to, że w  rodowodzie Je-
zusa jest życie z wszystkimi jego odcieniami. 
I częścią tego rodowodu jest św. Józef, ale On 
w  swoim życiu zawsze zachowywał się przy-
zwoicie. (AZ) cdn.

W „Echu Katolickim”
•	Do czego prowadzi odsuwanie na bok prawdy 

od tym, że szatan realnie działa w świecie?
•	 Św. Jan Paweł II i s. Faustyna nigdy się nie spo-

tkali, ale połączyła ich wrażliwość na tajemni-
cę Bożego miłosierdzia.

•	Matka Boża wzmacnia moc naszej modlitwy. 
Na czym polegają 33-dniowe rekolekcje za-
wierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi?

•	 Te święta będą inne. Co zrobić, by rodzice  
i dziadkowie, którzy nie zasiądą z nami przy 
wilijnym stole, nie czuli się samotni? 

•	Numer świąteczny z kalendarzem 

Rozpoczynając rozważania litanii, warto wiedzieć, że święty Józef 
jest jedynym obok Maryi, Matki Bożej, Świętym, którego litania jest 
oficjalnie zatwierdzona do kultu publicznego.

PRZESŁAWNY POTOMEK DAWIDA


