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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Jr 33, 14-16) Potomek Dawida  
będzie wymierzał sprawiedliwość
Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b))
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
2. czytanie (1 Tes 3, 12-4, 2) Utwierdzenie  
w świętości na przyjście Chrystusa
Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Jest Adwent - czuwajcie! 
Rozważania do Słowa Bożego z I Niedzieli Adwentu (28 listopada)

I NIEDZIELA ADWENTU  
(Łk 21, 25-28. 34-36)

TRENING W PRAWDZIE
Przyjście Boga żywego jest pewne jak świt po-
ranka. Dla jednych będzie to przyjście w śmier-
ci i sądzie szczegółowym. Będą też tacy, którzy 
będą postawieni do zmierzenia się z przyjściem 
powtórnym Syna Człowieczego. Łukasz Ewange-
lista pisze o tym jednoznacznie. Jedne i drugie 
przyjście jest pewne, ale do każdego z nich po-
trzebujemy dobrze się przygotować. Będzie to 
bowiem ostatni egzamin naszego życia. Czy je-
steś przygotowany do swojego ostatniego egza-
minu życiowego? Czy spoglądasz na swoje życie 
z perspektywy swojej śmierci?
Aby dobrze przygotować się na przyjście Pana 
potrzebujemy trenować się w prawdzie. Łukasz 
Ewangelista pisze, co przeszkadza w czuwaniu. 
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was 
znienacka jak potrzask. Trenować w prawdzie, to 
trenować w nawracaniu się. To poznawać praw-
dę o samym sobie. Tym miejscem jest sakrament 
pojednania, który ze swojej istoty jest sakra-
mentem nawrócenia. Poznawać prawdę o sobie, 
to także konieczność czuwania. To jakby bycie 
stróżem. Można byłoby powiedzieć, że każdy 
chrześcijan wezwany jest do stróżowania. Chrze-
ścijanin ma strzec słowa Pana, albowiem istotą 
grzechu w słowie Bożym jest zlekceważenie sło-
wa Pana. Jak często przystępujesz do sakramentu 
pojednania? Czy sakrament pojednania jest dla 
Ciebie sakramentem nawracania się?
Jaką cenę człowiek ponosi, gdy nie jest stróżem 
słowa Pana? Taki człowiek, wspólnoty, społe-
czeństwa znikają z historii świata. Kościoły, które 
otrzymywały listy od Jana Apostoła w Apokalip-
sie, przestały istnieć, ponieważ nie strzegły słowa 
Pana, nie pamiętały o Nim. To Kościoły, które żyły 
na terenach współczesnej Turcji. Czy pamiętasz  
o słowie Bożym w ciągu dnia? Ile czasu poświę-
casz na czytanie słowa Bożego? [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel swo-
im wiernym siły woli, aby pełniąc dobre uczynki, 
spieszyli na spotkanie z przychodzącym Chrystu-
sem i zgromadzeni po Jego prawicy, mogli po-
siąść królestwo niebieskie. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

W imię Boże rozpoczynamy kolejny Adwent 
w naszym życiu. Gromadzimy się w kościele na 
Eucharystii, otwieramy Pismo Święte, częściej 
się modlimy, spowiadamy – podejmujemy wy-
siłek, by dobrze się przygotować. Od dzieciń-
stwa wiemy, że Adwent to czas przygotowań na 
przyjście Pana Jezusa w dniu Bożego Narodzenia 
25 grudnia. Niektórzy zauważają, że czekamy 
też na ostateczne przyjście Pana na końcu cza-
sów, co nazywamy Paruzją. 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi nam wła-
śnie o Paruzji, o tym, że kiedyś ludzie ujrzą Syna 
Człowieczego. I od razu pojawia się pytanie: czy 
czekam na to przyjście, czy się go boję, a może nie 
wiem co o tym myśleć, bo przecież to oczekiwanie 
jest takie długie, trwa już prawie 2000 lat, mamy 
XXI wiek historii Kościoła i świata po narodzinach 
Chrystusa? Na przyjście Pana bardzo intensywnie 
czekali chrześcijanie pierwszych wieków, gdy 
trwały systemowe prześladowania naszej wiary. 
Żyjący na przełomie IV i V wieku św. Augustyn  
w ten sposób opisywał problem, od którego i my 
nie jesteśmy wolni: Cóż to byłaby za miłość ku Chry-
stusowi, lękać się, że przyjdzie? Miłujemy Go i boimy 
się, że przyjdzie. Czy naprawdę miłujemy? Czy może 
bardziej miłujemy nasze grzechy? Miejmy zatem  
w nienawiści grzechy, a miłujmy Tego, który przyj-
dzie, aby ukarać grzechy. Chcemy czy nie chcemy, 
przyjdzie na pewno. To, że nie przychodzi teraz, nie 
oznacza, że nie przyjdzie później. Przyjdzie, a nie 
wiesz kiedy. 

My nie lubimy czekać. Chcielibyśmy wszyst-
kie tęsknoty i pragnienia, także te duchowe, 
zaspokoić jak najszybciej. Czekanie nas de-
nerwuje. Na Jezusa i Jego działanie też trzeba 
poczekać. I tu widzimy, że sprawą podstawową  
w Adwencie jest oczekiwanie z cierpliwością na 
łaskę Bożą, którą mamy obiecaną i która przy-
chodzi według Bożych zasad i w czasie wybra-
nym przez Pana. Ile jest we mnie zaufania do 
Boga, który wie lepiej kiedy przyjść i co zrobić ze 
mną, z nami, z Kościołem, ze światem? 

Jezus dziś zapowiada kosmiczne znaki, klęski 
żywiołowe i strach bezradnych narodów. Na na-

szych oczach to się dzieje. Dawno już w historii 
nie było tak wielu ludzi żyjących w paraliżują-
cym strachu o swoje życie, zdrowie, o rodzinę,  
o zgromadzony majątek. Diabeł bardzo się musi 
cieszyć, gdy ludzie się boją i karmią się kłam-
stwem. Docierają do nas sprzeczne teorie, do-
ciera mnóstwo informacji i człowiek jest rozbity 
wewnętrznie, pyta komu wierzyć w świecie,  
w którym wielu nie chce brać odpowiedzial-
ności za nic i kłamie bezkarnie, bez żadnych 
konsekwencji. W takim świecie z tęsknotą  
i nadzieją, gdy jest nam źle, wznosimy oczy 
ku niebu i pytamy: Kiedy, Panie, zrobisz z tym 
wszystkim porządek? Kiedy strącisz władców  
z tronu, a wywyższysz pokornych? A Pan mówi 
o nabraniu ducha, o wyprostowaniu się, o tym, 
że już się zbliża odkupienie – prawdziwy dar 
wolności, abyśmy mogli być wolni w sercach 
i umysłach, bo ta wewnętrzna wolność jest 
najważniejsza. 

Dziś także Chrystus mówi do nas: Uważajcie 
na siebie. To jest słowo, która ma nas obudzić, 
wyrwać z marazmu, z myślenia: jakoś to bę-
dzie. Nasze serca mogą być ociężałe, ciężkie od 
grzechów, niezdolne, by zgodnie z wezwaniem 
liturgicznym wznieść się do Pana. Jezus wy-
mienia obżarstwo, pijaństwo i troski doczesne 
jako przeszkody do spotkania z Nim. Obżarstwo 
może dotyczyć nie tylko jedzenia. Istnieje pew-
ne obżarstwo umysłu przekarmionego treściami 
niepochodzącymi od Ducha Świętego. Czasami 
po prostu za dużo chcemy. Pijaństwo to postawa 
ludzi, którzy chcą uciekać od problemów, którzy 
chcą się jakoś znieczulić, zapomnieć na chwilę. 
Troski doczesne to martwienie się rzeczami, na 
które nie mamy wpływu, to wpatrywanie się  
w ziemię i szukanie tylko ludzkich sposobów na 
rozwiązanie problemów. Dzień Pański nadejdzie 
czy chcemy, czy nie chcemy. Bóg upomni się  
o swój świat, o swoje dzieci. Niektóre będą przy-
gotowane, inne zaskoczone. Osobistym końcem 
świata dla każdego będzie śmierć, o której 
ostatnio ludzkość sobie bardziej przypomniała. 

Co mamy więc robić? Czuwać i modlić się  
w każdym czasie, aby nie utracić wiary i stanąć 
przed Jezusem z nadzieją i wdzięcznością. W Je-
zusowym wezwaniu „czuwajcie” nie ma jakiegoś 
straszenia, ale jest zawarta myśl o tym, że nasze 
życie jest adwentem, oczekiwaniem na pełne 
zjednoczenie z Panem. W doczesności jedność 
z Chrystusem realizuje się przede wszystkim 
poprzez modlitwę. Warto modlić się naprawdę 
i z serca.  (xIJ) 
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Zapraszamy do modlitwy 
Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zaprasza na 

Spotkanie modlitewne 5 grudnia od godziny 19.00 do 21.00. 
Motywem przewodnim będą słowa: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz 

Bóg... Iz 35, 4. Słowo Boże wygłosi ks. Sebastian Bisek.
W Niedzielę wieczorem rozpoczynają się rekolekcje adwentowe w na-

szej parafii. To duże wydarzenie! Chcemy modlić się w intencji wszystkich 
parafian i za księdza rekolekcjonistę ks. Sebastiana.

Z racji Adwentu będziemy Uwielbiać Pana - Jezusa Chrystusa jako 
Tego, który uzdrawia, który ma Moc przemienić ciemność naszego życia 
w poranek nowego dnia. Odnowić nasze serce spotkaniem z Jego Ser-
cem. Rozwiązywać węzły naszych zniewoleń i niemocy, wyprowadzać 
z niewoli grzechu i sprawić, że każdy kto podda się Jego Łasce, zostanie 
podniesiony z wszelkiego doświadczenia „paraliżu” życia jaki go dotyka. 
Będziemy się więc modlić z Maryją o Łaskę uzdrowienia i odnowy ducho-
wej naszej parafii - głębokich owoców rekolekcji.

Plan spotkania:
19.00 - początek i wprowadzenie
- modlitwa Uwielbienia
- modlitwa do Ducha Świętego (10 różańca)
- Słowo Boże - ks. Sebastian Bisek
- wystawienie Najświętszego Sakramentu
- modlitwa o Łaskę wiary
- modlitwa o uzdrowienie
- modlitwa wstawiennicza w intencji parafii i rekolekcji
- modlitwa błogosławieństwa (nałożenie rąk)
- błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
21.00 - Apel i zakończenie
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. 

Nowi ministranci
W niedzielę 21 listopada, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata, na Mszy świętej o godz. 11.30, siedmiu chłopaków przy-
jęło błogosławieństwo do pełnienie funkcji ministranta. Przygotowywali 
się do tego wydarzenia przez wiele miesięcy jako kandydaci. Zdali po-
myślnie egzamin teoretyczny i praktyczny. Otrzymali błogosławieństwo 
przez posługę ks. proboszcza Sławomira Olopiaka. Gratulujemy nowym 
ministrantom i ich rodzicom. 

Błogosławieństwo do bycia ministrantem przyjęli: 
Adamczyk Jakub (6 kl.), Domański Norbert (4 kl.), Gałecki To-

masz (8 kl.), Gawroński Antoni (4 kl.), Krasnodębski Maciej (6 kl.), 
Niepogoda Damian (3 kl. LO), Zalewski Oskar (4 kl.)

Chłopcy napisali też swoje świadectwa: 
Damian: Zostałem ministrantem, ponieważ chciałem zrozumieć co 

dzieje się podczas liturgii, a służba przy ołtarzu zdecydowanie temu 
sprzyja i za każdym razem pomaga godnie przygotować się do Mszy. 
Wymaga wcześniejszego przygotowania i podczas jej trwania skupienia.

Tomasz: Dlaczego zostałem ministrantem? Zaczęło się od tego, że 
pojechałem na wakacyjną Oazę Ewangelizacji, po której stwierdziłem, że 
chcę się zbliżyć do Boga, więc zapisałem się do oazy na stałe, gdzie jeden 
z kolegów zaproponował mi zostać ministrantem. Na początku nie byłem 
pewien, ale on powiedział mi, że to nic trudnego, a można dzięki temu 
pogłębić relację z Bogiem. Stwierdziłem, że co mi szkodzi pójść raz czy 
dwa. Spodobała mi się pomoc podczas sprawowania Mszy i stwierdziłem, 
że chcę zostać ministrantem na stałe.

Norbert: Ministrantem zostałem, ponieważ mój tata był i chciałem 
pójść w jego ślady. 

Oskar Zalewski: Często słyszałem, że ministranci są bliżej Boga i Mu 
służą. Mój tata i jego bracia opowiadali o tym jak w młodości służyli do 
Mszy. Moi koledzy też służą do Mszy. Kiedy byłem mały to często przyglą-
dałem się ministrantom, jak robią różne rzeczy, jak dzwonią dzwonkami, 
jak noszą naczynia liturgiczne. W końcu, w maju, w białym tygodniu były 
zapisy kandydatów na ministranta. Zapisało się nas mało, tylko czterech. 
Co tydzień mieliśmy spotkania z ks. Mariuszem, aż po wakacjach mini-
strantami zaczął zajmować się ks. Ireneusz. Przez wakacje chodziłem 
na oazę parafialną. W końcu nadszedł wyczekiwany dzień 21 listopada,  
w którym miałem poświęcenie komży. Bardzo cieszę się z tego, że zosta-
łem ministrantem. Mogę być bliżej tabernakulum i pełnić różne funkcje.

Maciej: Początkiem wstąpienia na drogę bycia ministrantem była 
wakacyjna Oaza Dzieci Bożych. Tam po raz pierwszy posługiwałem przy 
ołtarzu, ucząc się tego od kolegów i animatora. Zachwyciłem się tą po-
sługą, przełamując moją nieśmiałość i sam zgłosiłem się w swojej parafii 
na kandydata na ministranta. Zobaczyłem, że to nie jest takie trudne,  
a nawet dzięki temu mam większą odwagę i radość w sercu. Odkryłem, 
że to jest miejsce, w którym chcę być.

Jakub: Zostałem ministrantem, gdyż chciałem zbliżyć się do Boga 
oraz by poznać więcej osób myślących jak ja.

Do służby przy ołtarzu mogą się zgłaszać kandydaci z klas 1-3 szkoły 
podstawowej. Chłopcy w tym wieku mają spotkania formacyjne w piątki 
o godz. 17.00 w sali przy zakrystii, a ćwiczenia liturgiczne w niektóre 
soboty, przeważnie o godz. 10.00. Chłopcy starsi też mogą rozpocząć 
służbę. Spotkania są w zależności od wieku kandydata. Opiekunem Służ-
by Liturgicznej jest ks. Ireneusz Juśkiewicz.                             Zebrał: (xIJ)

Przepraszamy Boga  
za profanacje 

W naszej parafii i Ojczyźnie zdarzają się profanacje Krzyża i innych 
świętych znaków naszej wiary. 12 listopada o godz. 19.00 wierni naszej 
parafii licznie zgromadzili się na Ekspiacyjnej Drodze Krzyżowej, by wy-
nagrodzić Panu Bogu za te wszystkie zachowania ludzi, którym brakuje 
miłości. W modlitwie uczestniczyli nie tylko dorośli, ale także młodzież. 
Bóg zapłać za poświęcony czas i modlitwę. Ks. Ireneusz Juśkiewicz
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas  
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie  

w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwiera-
ny na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 29 listopada 2021 r. 

DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (Iz 2, 1-5) Pokój królestwa Bożego

1. czytanie (Iz 4, 2-6) Radość zbawionych
Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc))

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Ewangelia (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego
6.30 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich – of. Stanisław Zając

2. + Konstantego Kołodzieja – of. siostra żony
3. + Marka Czerskiego – of. rodzina Borkowskich
4. + Jadwigę Paczuską w 3 r. i Antoniego
5. + Grzegorza, Teresę, Rafała, Jana i Stanisławę – of. siostra
6. + Kazimierza, Marię i Wacława – of. żona

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana – of. mama

2. + Stanisława, ks. Adolfa Kryńskich, Annę, Franciszka Mikiciuk  
– of. Zdzisława Mikiciuk

3. + Alinę Brochocką w 1 r. – of. rodzina
Wtorek 30 listopada 2021 r.

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
1. czytanie (Iz 49, 1-6) Ustanowię cię światłością dla pogan

albo  1. czytanie (Rz 10, 9-18) Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa
Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a)) Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

Ewangelia (Mt 4, 18-22) Powołanie Apostołów
6.30 1. Gregorianka (zakończenie): + Annę i Zdzisława Kowalewskich 

2. +  Andrzeja Rucińskiego z racji imienin – of. córka
3. + Michała Łęczyckiego w 1 r. – of. siostra
4. + Józefa Trzaskalskiego – of. córka Małgorzata z mężem, wnu-

kami i prawnukami
5. + ks. Janusza Stefaniuka w 2 r. 
6. + Roberta Pazdykę w 10 r. – of. rodzice

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Marka Dziubana 

2. + Helenę Kostyra w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
3. Dz.-bł. w int. Katarzyny i Patryka w 5 r. ślubu z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i ich dzieci Basi i Kingi – of. rodzice
19.00 Celebracja Słowa Bożego – spotkanie synodalne

Środa 1 grudnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ADWENTU

pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Iz 25, 6-10a) Uczta mesjańska

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd))
Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Ewangelia (Mt 15, 29-37) Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm
6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć – of. Stanisław Zając

2. + Antoniego Rumowskiego w 39 r. – of. córka z rodziną
3. + Mariannę, Zenona w 17 r. i Tadeusza – of. rodzina
4. + Jacka Grabowskiego w 8 r. – of. żona i synowie
5. + Mariana Osipiaka w 4 r., Czarka, Roberta, Zbigniewa, Paulinę 

i rodziców z obu stron rodziny – of. rodzina
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. + Halinę Janusz – of. rodzina Anusiewiczów
II. + Grażynę Norwę – of. sąsiedzi
III. + Zygmunta Brochockiego i Alinę Brochocką – of. rodzina
IV. + Sabinę Mitrzak w 43 r. – of. syn
V. + Roberta Wilczurę i Tadeusza Wilczurę i zmarłych rodziców  

z obu stron rodziny – of. mama
VI. + Tadeusza Paczuskiego – of. siostra Halina z rodziną
VII. + O dar nieba dla zmarłych: śp. Edwarda Mirońskiego i rodzi-

ców z obojga stron rodziny – of. rodzina
2. + Tadeusza Perkowskiego – of. rodzina Porczyńskich z Wrocławia
3. + Andrzeja w 30 r. i Stanisławę Tarkowskich, Jadwigę Tarkowską 

oraz zmarłych z rodz. Tarkowskich, Łupińskich – of. rodzina
4. + Renatę Kołodzińską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

Różaniec w intencji małżonków i rodzin prowadzony przez Cristeros 

Czwartek 2 grudnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ADWENTU pierwszy czwartek miesiąca

1. czytanie (Iz 26, 1-6)
Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności wejdzie do królestwa Bożego

Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a))
Błogosławiony, idący od Pana, albo: Alleluja

Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27)
Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć
2. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą  

o obfitość łask Bożych oraz o dobre powołania kapłańskie,  
zakonne i misyjne – of. Apostolat „Złota Róża”

3. + Hannę w 21 r., Wiesława z racji imienin – of. Honorata Ko-
walczyk

4. + Edwarda Piwowara w 1 r., Piotra, Teresę i Jana – of. żona
5. + Tadeusza Banasiuka w 1 r. – of. rodzina
6. + Jarosława Jaroszczyka – of. rodzina Kędziorów i Andrzejczuków

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. + Zdzisława Zarębę – of. rodzina

2. + Stanisława w 11 r. i Eugenię Dybowskich i Andrzeja Frankow-
skiego – of. córka

Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 
godz. 21.00

Piątek 3 grudnia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Iz 29, 17-24)

W owym dniu oczy niewidomych będą widziały
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b))

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Ewangelia (Mt 9, 27-31) Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć
2. + Feliksę w 4 r. i Józefa – of. córka
3. + Józefa i zmarłych rodziców z obu stron rodziny – of. Sabina 

Łukasiuk
4. + Barbarę Sułek z racji imienin – of. rodzina
5. + Zofię Halinę Stańczuk – of. córka Alicja z rodziną
6. + Bogumiła Bulik, Antoninę, Michała, Kazimierę i Piotra, za zmar-

łych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące – of. rodzina Kozioł
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. + Mariana, Eugeniusza, Marka, Józefa i Milenę – of. rodzina

2. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Całonocna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Sobota 4 grudnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI I TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora 
Kościoła  albo wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (Dn 7, 15-27) Anioł wyjaśnia Danielowi wizję czterech królestw

Psalm (Dn 3, 82a i 83a i 84a i 85a. 86a i 87 (R.: por. 57b))
Chwalcie na wieki najwyższego Pana

Ewangelia (Łk 21, 34-36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Zdzisławę Wdowiak w 7 r., rodziców i teściów – of. córka z rodziną
3. + Barbarę Lichaczewską z okazji urodzin – of. mama
4. + Franciszka Łęczyckiego w 41 r. – of. syn
5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi  

i z prośbą o wyzwolenie z nałogów
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
Różaniec prowadzony przez KWC



Strona 4OPIEKUN nr 4828 listopada 2021 r.

Informacje o życiu parafii (28.11)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. + Teresę Halinę Pawłowską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

2. + Jana, Zofię, Eugenię Leoniaków – of. rodzina
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec, rozmyślanie
20.00 Spotkanie formacyjno-modlitewne Duchowych Niewolników NMP

Niedziela 5 grudnia 2021 r.
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (Ba 5, 1-9) W drodze do nowego Jeruzalem
Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
2. czytanie (Flp 1, 4-6. 8-11)

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa
Ewangelia (Łk 3, 1-6) Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Jadwigę Burgs w 15 r., Mieczysława, Barbarę i Marka – of. P. Wanda
8.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Kazimierę 8 r. oraz Władysława, Danutę, Janusza i Zdzisława, 
zmarłych z rodzin Krupów i Strzałków – of. rodzina

3. + Stanisława, Reginę, Józefa, Mariannę, Stanisława i Mieczysława
10.00 1. Dz.-bł. w int. wnuków: Mikołaja, Mateusza, Mai z prośbą o opie-

kę Matki Bożej i św. Józefa
2. Dz.-bł. w 60 r. urodzin Haliny z prośbą o Boże błogosławieństwo, po-

trzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla jubilatki i rodziny
11.30 1. Dz.-bł. w intencji siostry Emmanueli z racji imienin z prośbą  

o dary Ducha Świętego i opiekę św. Józefa w realizacji powoła-
nia zakonnego – of. Urszula Strzalińska

2. + Józefa Czapskiego, Jadwigę, Henryka, Antoniego, Tadeusza, 
Aleksandrę, Mariannę, Henryka, Stanisława, zmarłych z rodziny 
Toczyskich, Wojewódzkich, Czapskich, Czarnockich, Waszczu-
ków – of. Barbara Czapska

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – spotkanie z Kołami Żywego Różańca
15.30 Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z pierwszej 

grupy i ich rodziców
16.30 1. + Marka Goszczyńskiego w 3 r.
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. + Dariusza Wakułę w 24 r. 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – Strumienie Miłosierdzia 
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 28 listopada: 
•	Zostaną poświęcone opłatki. Będzie je można nabyć w zakrystii. Ofiary 

składane przy tej okazji posłużą na pokrycie części kosztów ubezpieczenia 
pracowników parafialnych. 
•	Błogosławieństwo kandydatów na ministranta podczas Mszy świętej  

o godz. 11.30. 
•	Nabożeństwo wypominkowe o godz. 17.30. 
•	Poświęcenie nowych organów odbędzie się podczas Mszy świętej  

o godz. 18.00. Na tę liturgię zapraszamy szczególnie wszystkich grających 
i śpiewających w naszej parafii. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 29 listopada: 

•	O godz. 6.30 pierwsze w tym roku RORATY!
 Q WTOREK 30 listopada: 

•	Zaproszenie na spotkanie synodalne: Komunia-Uczestnictwo-Misja 
Papież Franciszek zwołuje Kościół Boży na Synod. Pragnieniem Ojca Świę-
tego jest, aby zebrać bogactwo doświadczeń, by każdy ochrzczony mógł 
wypowiedzieć się i podzielić swoim doświadczeniem Kościoła. Zasadni-
cze pytanie, które kierowane jest do konsultacji brzmi: Jak „podążanie 
razem” Kościoła realizuje się dzisiaj w naszych wspólnotach lokalnych? 
Dla papieża każdy głos jest ważny, dlatego również my jako wspólnota 
parafialna chcemy podjąć ten dialog. Zapraszamy zatem wszystkich człon-
ków Rady Parafialnej, osoby należące do grup religijnych i modlitewnych 
oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby wsłuchując się w głos Ducha 
Świętego, wnieść swój wkład w prace Synodu Biskupów, na spotkanie 
– Celebrację Słowa Bożego, które odbędzie się w dniu 30 listopada br.  
o godz. 19.00 w naszej świątyni parafialnej. 
•	W tym dniu nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego.  

Stałych uczestników Kręgu zapraszamy na powyżej opisaną celebrację. 
 Q ŚRODA 1 grudnia: pierwsza środa miesiąca 

•	17.00 – Różaniec św. Józefa
•	17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

cieli św. Józefa, różaniec w intencji małżeństw i rodzin prowadzony przez 
Cristeros. 
•	Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

 Q CZWARTEK 2 grudnia: pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się za 
kapłanów i o powołania kapłańskie. 
•	Po Eucharystii o godz. 18.00 Godzina Święta i adoracja Jezusa w Naj-

świętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji moż-
liwość spowiedzi. 

 Q PIĄTEK 3 grudnia: pierwszy piątek miesiąca.
•	Spowiedź święta w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. Nabo-

żeństwa wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po Mszy świętej 
o godz. 6.30 i 18.00. Całonocna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
XIX Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!”  
odbędzie się 3-4 grudnia 2021 r. Zapraszamy do włączenia się w tą 
ogólnopolską akcję, w której zbieramy (w wybranych sklepach diecezji 
siedleckiej) produkty spożywcze z długim terminem ważności. Pozy-
skana żywność będzie przekazana osobom najbardziej potrzebującym 
wsparcia żywnościowego, szczególnie przed Świętami Bożego Naro-
dzenia, ale także i po nich, oraz zasili również dwie Jadłodajnie Caritas 
(w Siedlcach i w Białej Podlaskiej).
 Q SOBOTA 4 grudnia: pierwsza sobota miesiąca.

•	W tym dniu po Mszy świętej o godz. 6.30 i od godz. 17.00 będzie można 
oddać cześć relikwiom św. Maksymiliana Marii Kolbego, wielkiego Czcicie-
la Niepokalanej. Relikwie będą wystawione pod krzyżem. 
•	Nabożeństwa do NMP po Mszy świętej o godz. 6.30 i 18.00. Po Mszy 

świętej o godz. 6.30 różaniec prowadzony przez członków Krucjaty Wy-
zwolenia Człowieka w intencji osób uzależnionych. Po Mszy świętej  
o godz. 18.00 różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP i roz-
myślanie.
•	O godz. 20.00 w kościele spotkanie formacyjno-modlitewne Ducho-

wych Niewolników NMP i kandydatów. Duchowi Niewolnicy, którzy 
zawierzali się rok temu 8 grudnia 2020 r. są zaproszeni, by przeżyć re-
kolekcje parafialne jako czas odnowy zawierzenia. 8 grudnia br. podczas 
Mszy świętej o godz. 20.00 będzie miało miejsce uroczyste odnowienie 
aktu oddania życia Jezusowi przez Maryję. 
•	Nie będzie w tym dniu duszpasterskiego wyjazdu do chorych. Osoby star-

sze i schorowane, które nie mogą przybyć do kościoła, kapłani odwiedzą 
„przed świętami” 23 grudnia br. od godz. 9.00. 
•	Próba scholi dziecięcej „Światełko” o godz. 10.00 w sali przy zakrystii. 
•	Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” o godz. 11.30 w sali 

przy zakrystii. 

•	Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla. Błogosławieństwo ma-
tek oczekujących narodzin dziecka po Mszy świętej o godz. 18.00.
•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
•	W przedsionku kościoła będzie można nabyć książki: 

Ewangelia 2022; Ewangelia 2022 dla dzieci i inne.
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Tadeusz Paczuski + Iwo Mróz

+ Helena Charuta

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

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

Marcin Zbucki, kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Troć, panna 
z parafii tutejszej – zapowiedź 2 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

•	 ul. Mieszka I 20 – 70 zł •	 ul. Mieszka I 20 – 100 zł 

Kościół synodalny. 
Komunia – uczestnictwo – misja (cz. 2) 
– Katecheza przygotowana przez ks. dr. Kamila Duszka 

2. KOŚCIÓŁ SYNODALNY – PIELGRZYMUJĄCY LUD BOŻY 
Kościół podczas Soboru Watykańskiego II powiedział o sobie samym, 

że jest Ludem Bożym, który wśród prześladowań świata i pociech Bożych 
zdąża naprzód w pielgrzymce (KK 8). Jesteśmy zatem pielgrzymami – 
naszym celem jest niebieskie Jeruzalem, czyli królestwo samego Boga. 
Królestwo to już jest w nas zasiane, niczym ziarnko gorczycy (Mt 13,31), 
lecz jego pełnia objawi się dopiero w przyszłości. Jest ono naszym celem, 
ku któremu pielgrzymujemy. Jako pielgrzymujący Lud Boży wpatrujemy 
się więc w niebo, do którego dążymy, oraz chcemy, aby królestwo niebie-
skie urzeczywistniało się już tu na ziemi, zgodnie ze słowami modlitwy 
Pańskiej: przyjdź królestwo Twoje, (...) jako w niebie, tak i na ziemi. Króle-
stwo niebieskie – oto nasz cel i zadanie. Być członkiem Kościoła oznacza 
więc pielgrzymować, czyli być w drodze. Dokładnie ta prawda wyraża się  
w greckim słowie synodos. 

Jak już wspomnieliśmy, słowo synod kojarzyć się powinno przede 
wszystkim ze zgromadzeniem biskupów, albo ogólniej ze zgromadze-
niem kościelnym zwoływanym na różnych poziomach (np. diecezjal-
nym czy powszechnym) – jest to termin techniczny o znaczeniu ściśle 
określonym przez Kodeks Prawa Kanonicznego. W pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa słowo synod miało jednak szersze znaczenie. Na przykład 
żyjący szesnaście wieków temu św. Jan Chryzostom uważał, że „Kościół” 
i „synod” to słowa tożsame, które wskazują na tę samą rzeczywistość. 
Greckie synodos dosłownie znaczy bowiem „chodzić razem” lub „być na 
wspólnej drodze” (syn – razem, hodos – droga). Warto w tym momen-
cie przypomnieć sobie słowa Pana Jezusa, który mówił: Ja jestem drogą  
i prawdą, i życiem (J 14,6). Ponadto, gdy Pan powoływał swoich uczniów, 

to wzywał ich słowami: Pójdź za Mną (Łk 5,27). Pierwsi chrześcijanie zaś 
początkowo byli nazywani „zwolennikami drogi” (por. Dz 9,2). Nowy Te-
stament pokazuje nam zatem, że przynależność do Kościoła polega na 
„byciu w drodze”. Drogą tą jest ostatecznie sam Chrystus, który w Duchu 
Świętym prowadzi nas do Ojca. W ten sposób dochodzimy do najważniej-
szego wniosku: synodalność, rozumiana jako owo „bycie w drodze”, jest 
istotną cechą Kościoła. Kościół jest synodalny – jest bowiem pielgrzymu-
jącym Ludem Bożym prowadzonym przez Ducha Świętego. 

Powróćmy jeszcze raz do obrazu pieszej pielgrzymki – podobnie jak 
jedną kolumnę tworzą różne grupy, tak też i jeden Kościół budują różne 
Kościoły lokalne. W Kościele znajdziemy różne funkcje i urzędy, które na-
dają mu struktury – podobnie jak na pielgrzymce dostrzegamy przeróżne 
służby. Szczególną rolę pełnią biskupi, kapłani i diakoni, lecz – jak na 
pielgrzymce – są oni najpierw pielgrzymami, którzy znajdują się w dro-
dze jak wszyscy wierni. Przecież kapłan, zanim staje się głosicielem słowa 
i szafarzem sakramentów, jest najpierw tym, który słucha słowa Bożego  
i sam przyjmuje sakramenty. Wreszcie Kościół, niczym pielgrzymi, kroczy 
jedną drogą, którą jest sam Chrystus. Kościół ma też jeden cel – Chrystu-
sowe królestwo. Dzięki temu Kościół trwa w jedności – komunii. Wszyscy, 
którzy należą do Kościoła, są wezwani do czynnego uczestniczenia w jego 
życiu, tak jak pielgrzymi razem są odpowiedzialni za siebie nawzajem. 
Kościół pielgrzymujący jest także świadkiem Ewangelii dla świata, wy-
pełniając w ten sposób swoją misję. Papież Franciszek uważa, że te trzy 
cechy – komunia, uczestnictwo i misyjność – w sposób szczególny obja-
wiają synodalny charakter Kościoła. Aby lepiej to zrozumieć, sięgniemy 
do czytań z Nowego Testamentu, których przed chwilą wysłuchaliśmy.

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

•	 Eucharystia za zmarłych polecanych w wypominkach: w każdą drugą 
niedzielę miesiąca od grudnia 2021 r. o godz. 10.00 - 15 minut przed tą 
Mszą św. będziemy wspominali zmarłych, których imiona zostały wy-
pisane na kartkach wypominkowych.

•	Różaniec z wyczytywaniem kartek wypominkowych: w listopadzie  
o godz. 17.30.

PORZĄDEK WYCZYTYWANIA KARTEK 
•	 28.11 – ul. Nowy Świat
•	 29.11 – ulice Okrzei i Północna
•	 30.11 – kartki z innych ulic, parafii i bez adresu, kartki przynie-

sione „po terminie” danej ulicy czy miejscowości 

•	Zajęcia sportowe dla młodzieży – turniej dla grup kandydatów do 
bierzmowania w sali przy kościele od godz. 14.00. 

 Q NIEDZIELA 5 grudnia: pierwsza niedziela miesiąca.
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy świętej o godz. 

13.00, następnie spotkanie z Kołami Żywego Różańca. 
•	Kandydatów do bierzmowania z grupy pierwszej (klasy 8) wraz z ro-

dzicami zapraszamy na spotkanie formacyjne o godz. 15.30 w kościele  
i wspólną Eucharystię o godz. 16.30. 
•	Spotkanie modlitewne „Strumienie Miłosierdzia” po Mszy świętej  

o godz. 18.00. 
•	W przedsionku kościoła będzie można nabyć świece WIGILIJNEGO DZIEŁA 

POMOCY DZIECIOM i kartki świąteczne rozprowadzane przez Parafialny 
Zespół Caritas. Dochód jest przeznaczony na wsparcie dla najuboższych.
•	Będzie można włączyć się w akcję „Paczuszka dla maluszka”.
•	Zbiórka ofiar do puszek na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. 

QQQ
•	RORATY codziennie w dni powszednie o godz. 6.30 (nie będzie Mszy świę-

tej o godz. 7.00). Pamiętajmy o lampionach! W środy i soboty nauka będzie 
szczególnie skierowana do dzieci. W soboty 4 i 11 grudnia w dolnym koście-
le śniadanie roratnie dla dzieci i młodzieży przygotowane przez Oazę. 
•	WIZYTA DUSZPASTERSKA, zwana „kolędą” w naszej parafii będzie od-

bywała się tak jak w roku ubiegłym na zaproszenie. Od przyszłej niedzieli 
5.12 na stoliku pod chórem będą kartki, które wypełnią osoby pragnące 
w tym roku zaprosić kapłana. 
•	REKOLEKCJE ADWENTOWE w parafii odbędą się w dniach 6-8 grudnia. 

Poprowadzi je ks. Sebastian Bisek. Msze święte o godz. 6.30, 9.00, 11.00, 
16.00 (z udziałem dzieci), 18.00 (ze szczególnym udziałem młodzieży), 
20.00. Więcej informacji za tydzień. 
•	MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE będzie sprawowana  

w piątek 10 grudnia o godz. 18.00. Po liturgii będzie adoracja Najświęt-
szego Sakramentu z indywidualną modlitwą wstawienniczą. 
•	Rekolekcje „OAZA MODLITWY” w Domu Moria w Łukowie dla młodzie-

ży i dorosłych w dniach 17-19 grudnia. Więcej informacji u ks. Ireneusza, 
tel. 500 636 490.
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(opr. xHD)

HOROSKOP

Po Mszy św. przed kościołem zatrzymują się 
starsze panie, by pogadać o ważnych życiowych 
sprawach. Jedna z nich opowiada:
 – Wyobraźcie sobie wczoraj moja córka prze-
czytała mi horoskop o mnie. Pisało tam, że 
niedługo spotkam faceta: wysokiego, w gar-
niturze, który obsypie mnie masą kwiatów…
 – Ooo… To na sto procent będzie facet z zakła-
du pogrzebowego!
DIAGNOZA
Pani w sile wieku prosi swego lekarza rodzinne-
go o teleporadę:
 – Panie doktorze dolega mi zmęczenie, sen-
ność, niepohamowana chęć drzemki, ciągła 
ochota na coś słodkiego...
 – A poza tym pewnie pani ma problem z po-
rannym wstawaniem i odkładaniem wszystkie-
go co się da na jutro!
 – Dokładnie tak, panie doktorze.
 – Więc przejdźmy do diagnozy. Medycyna zna 
tę jednostkę chorobową. Jest to „listopadzica”. 
Muszę jednak panią zmartwić. Jak dotąd far-
maceuci nie dysponują lekiem eliminującym tę 
chorobę.
ZAWODOWY NARZEKACZ
Mąż w swoim pokoju odpoczywa, a w tym cza-
sie żona stawia wazę z rosołem na stół i krzyczy:
 – Marian, chodź. Będziesz mógł „ponarzekać”. 
Obiad gotowy!
DO ŚW. MIKOŁAJA
Starsza pani pisze list do św. Mikołaja:
 – Drogi Święty Mikołaju. W tym roku niestety 
nie byłam grzeczna. Tak więc zamiast dawać, 
możesz mi coś zabrać. Na przykład: zmarszczki, 
debet w banku lub 10 kilo nadwagi.
PROBLEM KIESZONKOWCÓW
Kieszonkowcy wystosowali list do premiera, 
w którym proszą o wsparcie w ramach tarczy 
antykryzysowej:
 – Panie Premierze. Wprowadzony podczas epi-
demii dystans społeczny wynoszący półtora do 
dwóch metrów pozbawił nas środków do życia. 
Prosimy o uratowanie naszego środowiska pra-
cowniczego.
STÓŁ I PŁOT
W barze przy piwie zażarta dyskusja na temat 
emigrantów i wschodniej granicy. Stary Maciej, 
lokalny mędrzec przysłuchuje się rozmowie. 
Pytają go:
 – Macieju, a co wy o tym wszystkim myślicie?
 – Myślę tak: jeżeli w życiu powiodło ci się bar-
dziej niż innym, to zbuduj dłuższy stół, a nie 
wyższy płot...
WINDA
W wieżowcu na Chrobrego do windy wszedł 
chłopak, a tuż za nim wbiegła zdyszana dziew-
czyna. Chłopak pyta:
 – Na drugie?
 – Monika...

Błogosławieni Męczennicy z Podlasia (cz. 4)
Błogosławiony Onufry Wasyluk 

urodził się w 1853 r. we wsi Zaczopki. 
Jego rodzice byli patriotami, którzy 
chcąc uchronić syna przed zrusyfiko-
waniem zapłacili ogromną w tam-
tych czasach sumę 800 rubli, aby nie 
poszedł do wojska carskiego. Mimo 
młodzieńczego temperamentu Onu-
fry uważany był we wsi za człowieka statecz-
nego. Był uczciwy i szanowany przez miesz-
kańców, dlatego został wybrany sołtysem  
w Zaczopkach. W pamiętnym dniu stycznio-
wym przybył do Pratulina bronić świątyni 
razem ze swoją żoną i matką, choć nie spo-
dziewał się krwawego zakończenia wydarzeń. 
Sądził, że prowokację tę uda się rozwiązać 
przepędzeniem kozaków. Dlatego w pierw-
szym szturmie czynnie bronił dostępu wojska 
do cerkwi. W chwili, gdy rozwinięto wojskowy 

sztandar i uderzono w bębny, zrozu-
miał, że nie jest to awantura, lecz 
„bitwa za wiarę i dla Chrystusa”. Padł 
rozkaz strzału, pocisk roztrzaskał mu 
czaszkę. Jego żona pocieszała zroz-
paczoną teściową: Matko, nie płaczcie 
swego syna jak ja nie płaczę straty 
męża, wszak on ani za zbrodnię, ani za 

występek został zabity. Owszem, cieszmy się, 
że poległ za wiarę. O, gdybym ja była godna 
umrzeć z nim. Miał zaledwie 21 lat. 

Modlitwa do bł. Onufrego 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogo-

sławionemu Onufremu dałeś udział w męce 
Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale 
naśladowali jego męstwo w wyznawaniu wia-
ry katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zobacz: www.syracydes.pl/wierni-do-konca

Jestem za życiem
Nieustannie doświadczamy ogromnego ata-

ku przeciwko ochronie życia poczętego. To co się 
dzieje na naszych oczach to walka: walka życia 
ze śmiercią. Czy możemy temu przeciwdziałać?

Tak! Jedyną odpowiedzią na te ataki 
nienawiści jest czynienie dobra w każdy 
możliwy sposób – modlitwa, ofiarowy-
wanie cierpienia w intencji ochrony ży-
cia nienarodzonego oraz działanie.

Jako rodziny Domowego Kościoła 
mamy świadomość konieczności troski 

my podejmowane kroki w tym kierunku zgod-
nie z nauczaniem Kościoła. Pragniemy czynić to 
nie tylko słowem, ale i czynem.

W związku z tym Wspólnota Domo-
wego Kościoła wykonała wła-
snoręcznie SZOPKI BOŻONARO-
DZENIOWE, które zrobione są 
z naturalnych surowców. Będą 
one rozprowadzane w naszym 
kościele w II niedzielę Adwen-
tu, tj. 5.12.2021 r. po każdej 
Mszy Św. przed kościołem.

SZOPKI BOŻONARODZENIOWE 
mogą tworzyć ducha i atmosferę świąt Bożego 
Narodzenia w naszych domach lub być wspa-
niałym prezentem dla bliskich.

Ofiary, które będą dobrowolne zostaną prze-
kazane rodzinom chorych dzieci z różnymi wada-
mi z naszej Wspólnoty i parafii. Będą one prze-
znaczone na kosztowne leczenie i rehabilitację.

Gorąco zachęcamy do wsparcia finansowego 
tych dzieci i ich rodzin. Już teraz dziękujemy za 

Państwa wrażliwe serca.
Wspólnota Domowego Kościoła

o każde ludzkie życie, szcze-
gólnie to bezbronne czy 
chore. Naszą modlitwą, 
świadec t wem jako 
Wspólnota wspiera-

Nocna Adoracja
Pierwszy piątek miesiąca 3 grudnia – 

nocna Adoracja Pana Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie!

Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja 
Niepokalana” zaprasza serdecznie na nocną 
Adorację Jezusa w nocy z piątku na sobotę. To 
już za tydzień!!! Nie możemy się doczekać po-
święcić swój wypoczynek i trud Jezusowi. Pan 
Jezus bardzo błogosławi i działa w tym czasie. 
Wiele osób doświadczyło łaski i owoców tej 

Adoracji. Ta mała ofiara z naszej strony jest wy-
znaniem wiary i miłości Jezusowi, na którą Pan 
faktycznie odpowiada. Każdy kto przychodzi  
w tym czasie do Pana, robi to bardzo świadomie 
i z serca i w jakiejś intencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału i do za-
pisywania się na konkretną godzinę u Eli Kielak 
tel. 605 322 214 lub Uli Pernach tel. 509 470 097  
lub kontakt przez Facebook: Adoracja.Strumie-
nie Miłosierdzia.św.Józef Siedlce


