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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Słowo Boże  
zostało skierowane do mnie
Rozważania do Ewangelii  
z II Niedzieli Adwentu (5 grudnia)

II NIEDZIELA ADWENTU (Łk 3, 1-6)
BÓG MÓWI DO MNIE 

Bóg jest Panem czasu i historii. Działa w kon-
kretnym czasie i w życiu konkretnych ludzi. Łukasz 
ewangelista pisze bowiem: Było to w piętnastym 
roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat 
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, 
brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Liza-
niasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów 
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże 
do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Również  
i dzisiaj Bóg mówi i zaprasza nas do głębokiej re-
lacji przyjaźni i miłości. Jaka jest twoja odpowiedź 
na Boże zaproszenie? Czego byś oczekiwał po Bo-
żym zaproszeniu? Czego pragniesz?

Zaproszenie Boga żywego oznacza zawsze 
dobro dla człowieka. Owo dobro nie oznacza, że 
będzie tylko lekko, miło i przyjemnie. Bóg za-
prasza najpierw człowieka do nawrócenia, aby 
chciał powrócić do Bożych planów i Jego miłości. 
Łukasz Ewangelista w drugą niedzielę Adwentu 
pisze: Jan Chrzciciel głosił chrzest nawrócenia 
dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane  
w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołają-
cego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, pro-
stujcie ścieżki dla Niego! Czy masz potrzebę na-
wrócenia? Czy prosisz Jezusa o dar nawrócenia?

Nawracanie ma szanse zakończyć się happy 
endem, gdy odbywa się na Bożych warunkach. 
Autor Psalmu 126 pisze bowiem: Ci, którzy we 
łzach sieją, żąć będą w radości. Idą i płaczą, niosąc 
ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc 
swoje snopy. Boże warunki to poznawanie praw-
dy o sobie, które na ogół jest bolesne. Nawró-
cenie domaga się trenowania w prawdzie, aby 
dotrzeć z tą prawdą do sakramentu pojednania, 
sakramentu nawracania się. Czy prosisz Boga  
o łaskę prawdy o sobie? Jak często przystępujesz 
do sakramentu pojednania? Czy twój sakrament 
pojednania jest efektem trenowania się w praw-
dzie?       [www.onjest.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 zjed-
noczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. (xIJ)

Bóg interesuje się człowiekiem, pragnie jego 
szczęścia. Człowiek żyje zaś w konkretnym cza-
sie i miejscu, gdzie może zauważyć troskę Boga 
o siebie. Bóg działa w historii świata i historii 
poszczególnych osób, które mogą okazać Mu 
posłuszeństwo i miłość, mogą być obojętne lub 
wzgardzić swoim Stwórcą. Do Jana, syna ży-

dowskiego kapłana Zachariasza, zostało skiero-
wane słowo Boże. Jan usłyszał przemawiające-
go Boga i wypełnił otrzymane zadanie. Zaczął 
szukać ludzi i wzywać ich do nawrócenia. Pro-
ponował im chrzest na odpuszczenie grzechów, 
aby ich duchowo uratować, czyli doprowadzić 
do Boga. Jan był głosem, którym mógł posłużyć 
się Chrystus, będący odwiecznym Słowem Ojca. 
Dziś również Jan woła na pustyni serc, na pusty-
ni braku myślenia, na pustyni braku słuchania, 
gdzie głód i pragnienie Boga, nieuświadomio-
ne i niezaspokojone, doprowadzają wielu do 
depresji i utraty sensu życia. Ludzie, zacznijcie 
wreszcie myśleć o Bogu i słuchać swego Boga, 
a wasze drogi staną się proste, a zobaczycie jak 
On działa w waszym życiu. Obietnica ujrzenia 
Bożego zbawienia jest dla nas. Tylko czy ja jesz-
cze czekam na to Zbawienie? A może sam chcę 
się zbawić?  (xIJ) 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2021
Ponad 61 tysięcy świec 28. edycji akcji 

„Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, 
w którą włączyła się Caritas Diecezji Sie-
dleckiej, trafiło już do wszystkich parafii 
diecezji siedleckiej. Nabywając świecę, 
będzie można wspomóc dzieci i młodzież. 

Tegoroczne hasło to „Świeca, która tworzy 
polską Wigilię”. W tym roku Caritas Diecezjalna 
przygotowała również specjalną świecę okolicz-
nościową z okazji 30-lecia istnienia.

Świece są rozprowadzane w okresie Adwen-
tu – od 28 listopada do 24 grudnia w kościołach 
diecezji siedleckiej. Do wyboru są 4 rodzaje: 
mała (10 zł), duża (15 zł), w kształcie stożka 
(20 zł) oraz okolicznościowa, przedstawiająca 
Świętą Rodzinę (30 zł).

Uzyskany dochód ze świec zostanie prze-
znaczony na działania charytatywne w kościo-
łach (2 zł z każdej świecy), w Caritas Polska 
na pomoc dzieciom i młodzieży w Kamerunie, 
Argentynie, Ukrainie, Białorusi, Litwie oraz We-
nezueli (10 groszy z każdej świecy) i w Caritas 
Diecezji Siedleckiej. Największa część środków 
posłuży zatem na utrzymanie 3 świetlic dla 
dzieci  (dwie w Siedlcach, jedna w Parczewie), 
prowadzenie (obsługę) programów stypen-
dialnych „Skrzydła”, „Dwa Talenty”, „Otwarty 
Horyzont”, obsługę programu „subkonta”, re-

alizację działań związanych z wolontariatem  
w Caritas.

Inną formą wsparcia akcji jest przelew ban-
kowy - można wesprzeć dowolną kwotą konto 
Caritas Diecezji Siedleckiej: ING Bank Śląski 
S.A. PL 38 1050 1953 1000 0090 3049 6757  
z dopiskiem „WDPD 2021”. 

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 
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Światowe Dni Młodzieży w Siedlcach: 20 i 21 listopada 2021 r. 
Areopag, wyprawy misyjne, spotkanie z Piotrem  
– trzy elementy w pracy młodych w Kościele

Chcemy zaprosić Jezusa do swego życia i rozbudzić na nowo pragnienie 
spotkania Go – mówił bp Grzegorz Suchodolski podczas Mszy św. w sie-
dleckiej katedrze na rozpoczęcie spotkania młodych rejonu siedleckiego 
w ramach 36. Światowych Dni Młodzieży.

Ks. bp Grzegorz Suchodolski w homilii wskazał, że nowy termin Świa-
towych Dni Młodzieży przeżywanych w wymiarze diecezjalnym, ukazuje 
nam, że stajemy na progu Uroczystości Chrystusa Króla, aby oddać Jezu-
sowi władzę nad swoim życiem. Chcemy, aby w naszym życiu Syn Boży 
– Pan i Zbawiciel był zawsze na pierwszym miejscu.

W nawiązaniu do tematu orędzia na 36. Światowe Dni Młodzieży: 
„Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś”, bp Suchodolski 
wskazał, że te słowa powinny być programem całorocznej pracy młodzie-
ży. – Te słowa mają nas prowadzić przez najbliższe miesiące formacji. Bóg 
nie potrzebuje wielu. Wystarczy mu jeden, który powie „Tak Panie, na Twoje 
słowo wstanę i będę świadkiem”. […] Żeby mówić o Panu Bogu, wskazy-
wać na Pana Jezusa i żeby prowadzić innych do łaski, Pan Bóg potrzebuje 
takiej osoby, która powie „Jestem gotowy!” – wskazał bp Suchodolski.

W nawiązaniu do postaci Pawła Apostoła, bp Grzegorz Suchodol-
ski mówił, że Pan Bóg nie wybiera człowieka do apostolstwa dlatego,  
że jest święty czy lepszy od innych. Najpierw potrzeba osobistego spo-
tkania z Jezusem, doświadczenia „swego Damaszku”, zobaczenia grzechu 
i słabości, oddania tego wszystkiego Panu Bogu. Pomocą dla Szawła był 
Ananiasz, który jest figurą animatora. Bp Suchodolski mówił, że młodzi 
potrzebują kogoś takiego na drodze wiary. Osoby, która wskaże na Boże 
prawdy i je wyjaśni, pomoże. Jednocześnie młodzież powinna być dla 
kogoś, kto jest daleko od Kościoła świadkiem, który przyprowadzi ich na 
nowo do wspólnoty.

W homilii wymieniono trzy elementy z działalności św. Pawła, które 
młodzi mogą wcielić w swej działalności ewangelizacyjnej i formacyj-
nej: areopag – miejsce w którym podzielą się ze swymi rówieśnikami 
doświadczeniem wiary i świadectwem spotkania z Jezusem; wyprawy 
misyjne – zastanowienie się co w naszej diecezji, miejscowości, parafii 
jest takim terenem misyjnym, obszarem wymagającym działania ewan-
gelizacyjnego; spotkanie z Piotrem – spotkanie z biskupem, Kościołem  
i poddanie naszych działań ocenie „Piotra”.

 – Wiemy, że jesteśmy słabi. […] W tym momencie jest ważne, czy chcę 
przeżyć swój Damaszek i pójść dalej szlakiem, który nakreśla nam św. Paweł 
– zakończył biskup.

Po Eucharystii młodzież, dziękując biskupowi Grzegorzowi Suchodol-
skiemu za przewodniczenie Eucharystii, pogratulowała także nominacji 
na przewodniczącego Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Młodzieży. W prezencie młodzi przekazali biskupowi plecak na wyprawy.

W sobotę młodzież diecezji siedleckiej spotykała się w kilku rejonach 
duszpasterskich. Sobotnie spotkanie w Siedlcach obejmowało jeszcze 

konferencję, którą wygłosił ks. Krystian Bajkowski. Kolejne punkty to czas 
pracy w grupach, wspólna agapa i modlitwa Koronką do Bożego Miłosier-
dzia pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Siedlcach. Całość sobotniego 
spotkania zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele  
św. Stanisława BM.

Natomiast w niedzielę o godz. 10.00, w katedrze siedleckiej sprawo-
wana była Msza św. pod przewodnictwem bpa Grzegorza Suchodolskie-
go. Jest to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. Tego dnia młodzież z KSM otrzymała relikwie bł. 
Carlo Acutisa. W Siedlcach odbyła się także inauguracja działalności Die-
cezjalnej Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Świadectwa młodych z naszej wspólnoty uczestniczących  
w rejonowych obchodach ŚDM:
•	Damian: W ostatnią sobotę w naszym rejonie odbyły się Światowe 

Dni Młodzieży, które przeżyłem jako animator. Całość spotkania opie-
rała się na historii nawrócenia świętego Pawła, która bardzo głęboko 
mnie dotknęła. Uświadomiła mi, że Bóg wzywa każdego po imieniu, 
bez względu na przeszłość czy ciężar win. To On daje nam przebaczenie  
i powołuje do Siebie, i do ludzi.

•	Oliwia: Całe spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą oraz krótką konfe-
rencją. Później była praca w grupach, gdzie czytaliśmy Orędzie Papieża 
Franciszka na XXXVI Światowe Dni Młodzieży. Bardzo mocno w głowę 
weszły mi zdania „Kiedy młody człowiek upada, w pewnym sensie 
upada ludzkość. Ale jest też prawdą, że kiedy młody człowiek powstaje  
z upadku, to tak, jakby podnosił się cały świat.” Rozumiem to tak, że 
to od nas młodych ludzi i od naszych błędów i ich naprawiania zależą 
następne lata, że bez nas świat może upaść, zacząć żyć bez Boga.

•	Michał: Światowy Dzień Młodzieży rozpoczął się Mszą św. o godzinie 
10.00, którą sprawował biskup pomocniczy Grzegorz. Wygłosił on ka-
zanie, w którym mówił o postawie św. Piotra. Po Mszy świętej wysłu-
chaliśmy konferencji księdza Bajkowskiego. Przekonywał nas do tego, 
że warto ruszyć się z miejsca i zmienić swoje życie na lepsze. Następnie 
udaliśmy się na spotkania w małych grupach. W czasie tych spotkań 
mogliśmy się bliżej poznać i rozmyślać nad orędziem Ojca Świętego. 
Następnym punktem programu był obiad i integracja. Po obiedzie uda-
liśmy się pod pomnik Jana Pawła II i odmówiliśmy koronkę do Bożego 
miłosierdzia. Później przeszliśmy do kościoła pw. św. Stanisława, gdzie 
odbyła się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Cały ten dzień 
uważam za bardzo owocny.

•	Milena: Na ŚDM podobała mi się praca w grupie. Były tam poruszane 
ciekawe i ważne treści. Podobała mi się również liturgia pod przewod-
nictwem księdza biskupa Grzegorza, który powiedział inspirujące ka-
zanie oraz konferencja księdza Krystiana.                                  Zebrał: xIJ
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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 otwierany  
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 6 grudnia 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU
albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

pierwszy dzień parafialnych 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: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć – of. Stanisław Zając

2. + Stanisława Wójcika w r. – of. córka Anna
3. Dz.-bł. w 30 r. urodzin Weroniki Rucińskiej z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mama
9.00 1. + Jerzego, Mariannę, Waldemara, Mariana i Genowefę – of. rodzina
11.00 1. + Mariana w 4 r. i Eugenię – of. córki
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
16.00 1. + Halinę Klewek w 1 r. – of. rodzina
18.00 1. + Helenę w r. i zmarłych z rodz. Miazgów

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
20.00 1. + Mariannę, Antoniego Piechurów, Tadeusza Zbiecia

Wtorek 7 grudnia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

drugi dzień parafialnych rekolekcji adwentowych 
1. czytanie (Iz 40, 1-11) Pan pocieszy swój lud

Psalm (Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a))
Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą

Ewangelia (Mt 18, 12-14) Bóg nie chce zguby zbłąkanych
6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Grzegorza Kosyla
3. Dz.-bł. w rocznicę urodzin Marzeny z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, dary Ducha Świętego, pokonywanie wszystkich trudności 
za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – of. rodzice

9.00 1. + Heronima, Tadeusza, Marię Bareja, Stanisławę Chmielak i Ma-
rię Strzałek – of. rodzina

11.00 1. + Jadwigę w 9 r. – of. Urszula Studzińska
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
16.00 1. + Mirosława Semianiuka i zmarłych z obu stron rodziny – of. żona
18.00 1. + Wiesławę Sokołowską, Jadwigę, Lucjana, Arkadiusza i zmar-

łych z obu stron rodziny – of. rodzina
2. + Leokadię i Jana – of. Teresa Królikowska

20.00 1. + Zofię Frankowską – of. Małgorzata Frankowska
Środa 8 grudnia 2021 r.

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
trzeci dzień parafialnych 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 (Ef 1, 3-6. 11-12)

Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata
Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć
2. + Józefa i Kazimierę w 21 r. i Andrzeja – of. Krystyna Stańczuk
3. Dziękczynna za otrzymane łaski w mijającym roku – of. Krystyna Charuta

9.00 1. Dz.-bł. w intencji KŻR nr 1 z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
sióstr z Koła i ich rodzin – of. zelatorka

11.00 1. + Genowefę w 13 r., Józefa, Czesława, Krystynę, Ryszarda, Ta-
deusza, Agnieszkę i zmarłych z rodz. Duków – of. Duk Barbara

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – od godz. 12.00 do 13.00 
Godzina Łaski

16.00 1. + Zmarłych rodziców: Aleksandra w 21 r. i Czesławę oraz braci: 
Zbigniewa, Jana, Aleksandra i Tadeusza – of. córka

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa

18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 
I. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Maryi 

i św. Józefa dla Marii Łukasz z racji imienin – of. koleżanki
II. O łaskę zdrowia dla mamy Janiny przez wstawiennictwo św. Jó-

zefa i przez Niepokalane Serce Maryi – of. rodzina
III. + O łaskę nawrócenia, światło wiary dla dzieci i wnuczków – of. mama
IV. + Sławomira Kindziuka w 5 msc. od śmierci i zmarłych rodziców 

Genowefę i Henryka Olszewskich
V. + Kazimierza Pieńkowskiego w 1 r. – of. żona
VI. + Roberta Wilczurę w 11 msc. od śmierci i Tadeusza Wilczurę  

i zmarłych rodziców z obu stron rodziny
VII. + Zbigniewa Łupińskiego w 1 msc. od śmierci – of. Renata  

i Bogdan Kisielińscy
VIII. + O dar nieba dla zmarłych: ś.p. Edwarda Mirońskiego i rodzi-

ców z obojga stron rodziny – of. rodzina
IX. + Iwo Mróz – of. pracownicy OSM Siedlce
X. + Kazimierza Grzebisz w 7 dzień od pogrzebu – of. rodzina
XI. + Zdzisławę Myszka – of. rodzina Sawków i Wakułów
XII. + Kazimierza Grzebisz – of. Personel Oddziału Okulistycznego 

w Siedlcach
XIII. + Tadeusza Jastrzębskiego w 7 dzień od pogrzebu – of. rodzina
2. Dz.-bł. w intencji Ruchu Światło-Życie naszej parafii
3. + Tomasza Górzyńskiego w 6 r. – of. rodzina
4. + Grażynę Norwa w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

20.00 1. + Józefa Świniarskiego w 10 msc. i rodziców z obu stron rodziny 
– of. rodzina

Czwartek 9 grudnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
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: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Marię Koziestańską w 13 r – of. córka z rodziną
3. + Stanisława w 16 r. i Stanisławę Magdziak – of. syn
4. + Adama Drygiel w 6 r. – of. syn
5. + Mieczysława Poszalskiego z racji urodzin – of. żona z dziećmi
6. Poza parafią: + Wiesławę Okuniewską w dniu imienin – of. córka

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. + Wiesława Chomka w dniu imienin – of. rodzina

2. + Wiesława Chmielewskiego z racji imienin – of. żona
3. + Kazimierza w 20 r. i Cecylię w 11 r. – of. córka Alicja
4. + Stanisławę Grabowską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 10 grudnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU
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: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Leona, Martę, Józefa i Marka
3. + Leokadię Gadomską z racji imienin – of. rodzina
4. + Józefa Trzaskalskiego – of. sąsiedzi z ul. Żeromskiego
5. + Zbigniewa Królikowskiego w 15 r. i rodziców z obojga stron 

rodziny – of. żona i córka
6. + Dz.-bł. w intencji Julii w 18 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dziadkowie
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. + Andrzeja Pytlaka i Leokadię Ornowską – of. Hanna Pytlak

2. + O łaskę nieba dla Sabiny Marciniak w 19 r., Mariana, Dariusza, 
Wacławę i Henryka – of. M. Kłos

3. + Wandę Tyczyńską w 13 r. – of. syn z rodziną
4. W intencji uczestników Mszy świętej z modlitwą o łaskę uzdro-

wienia i uwolnienia na duszy i ciele
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z modlitwą wstawienniczą
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Sobota 11 grudnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie św. Damazego I, papieża
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: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Andrzeja w 2 r., Eugeniusza, Rozalię, Stanisława – of. ciocia 
Łęczycka

3. + Adelę, Aleksandra, Barbarę Marciszewskich, Wandę i Teresę
4. + Tadeusza Banasiuka – of. żona Jadwiga Banasiuk
5. + Władysława Trocia w 45 r. – of. wnuczka Barbara

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. + Renatę Kołodzińską – of. syn, córka, brat Antoni z rodziną, 

synowa, wnuki, pozostała rodzina, przyjaciele, sąsiedzi
2. + Reginę Chalimoniuk w 1 r. – of. rodzina
3. + Bronisławę w 24 r. i zmarłych z rodziny Jakimiaków  

– of. wnuczka
Niedziela 12 grudnia 2021 r.

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU – Gaudete! 
1. czytanie (So 3, 14-17) Bóg jest wśród swojego ludu

Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6))
Głośmy z weselem: Bóg jest między nami

2. czytanie (Flp 4, 4-7) Pan jest blisko
Ewangelia (Łk 3, 10-18) Zapowiedź nowego chrztu

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Sabinę, Michała, siostry, braci i rodziców z obu stron rodziny 

Konstantych i Ryplów – of. p. Chalimoniuk
8.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Mariana w 18 r., rodziców, braci, zmarłych z obu stron rodziny 
– of. Helena Radzikowska

3. Dz.-bł. w intencji Mateusza z okazji 18 r. urodzin z prośbą o zdro-
wie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. rodzice

9.45 Modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach
10.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

2. + Ryszarda w 10 r, Adelę Klepacką w 5 r., Jana Alabę w 4 r.  
– of. Teresa Alaba

3. + Krystynę Biaduń w 1 r.
4. + Waldemara Oskrobę – of. Dyrekcja Szpitala Mazowieckiego  

w Siedlcach
11.30 1. Dz.-bł. w 7 r. urodzin Mikołaja z prośbą o dary Ducha Świętego,  

opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i rodziców  
– of. dziadkowie

2. + Jana Trętowskiego w 28 r. – of. żona z dziećmi
13.00 1. W intencji Parafian
15.00 1. Msza święta dla starszych i chorych w Strzale
15.30 Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z drugiej grupy 

i ich rodziców
16.30 1. Dz.-bł. w intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowa-

nia, ich rodzin i amatorów
18.00 1. + Aleksandra Dębskiego w dniu imienin – of. p. Skorupka
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 5 grudnia: 
•	Zbiórka ofiar do puszek na pomoc Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie.
•	Przed kościołem Domowy Kościół rozprowadza własnoręcznie wykonane 

szopki Bożonarodzeniowe. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji są 
przeznaczone na leczenie i rehabilitację dwójki dzieci. 
•	Adoracja eucharystyczna z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy 

świętej o godz. 13.00 i spotkanie z Kołami Żywego Różańca. 
•	Spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania z grupy pierw-

szej o godz. 15.30.
•	Mszą świętą ze śpiewem Hymnu do Ducha Świętego o godz. 18.00 rozpo-

czynamy REKOLEKCJE ADWENTOWE. 
•	Spotkanie modlitewne „Strumienie Miłosierdzia” 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, inne 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	REKOLEKCJE ADWENTOWE odbędą się w dniach 6-8 grudnia. Popro-

wadzi je ks. Sebastian Bisek, wikariusz z parafii św. Stanisława w Sie-
dlcach. Msze święte z homilią o godz. 6.30 (roraty), 9.00, 11.00, 16.00 
(z udziałem dzieci), 18.00 (ze szczególnym udziałem młodzieży, w tym 
kandydatów do bierzmowania), 20.00. 
•	Spowiedź pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej. Adoracja Naj-

świętszego Sakramentu każdego dnia w czasie rekolekcji po zakończeniu 
Mszy Świętej o godz. 11.00 do rozpoczęcia Mszy Świętej o godz. 16.00  
(z wyjątkiem czasu, gdy będzie się odbywał pogrzeb). 
•	Nauki stanowe w kościele po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00:  

w poniedziałek dla kobiet, we wtorek dla mężczyzn, w środę dla mło-
dzieży. 

 Q WTOREK 7 grudnia: 
•	W tym dniu nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 

 Q ŚRODA 8 grudnia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
•	GODZINA ŁASKI od 12.00 do 13.00. Zapraszamy do modlitwy. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

•	Członków Ruchu Światło-Życie: dzieci, młodzież, rodziny Domowego 
Kościoła i inne osoby żyjące tym charyzmatem zapraszamy w ŚWIĘTO 
PATRONALNE na Eucharystię o godz. 18.00 w ich intencji z wypowiedze-
niem aktu oddania Maryi. 
•	Duchowi Niewolnicy NMP, którzy zawierzali się rok temu 8 grudnia 2020 r. 

są zaproszeni, by w tym roku podczas Mszy świętej o godz. 20.00 w spo-
sób uroczysty odnowić akt oddania życia Jezusowi przez Maryję. 
•	Kult św. Józefa
•	Kończy się Rok św. Józefa. Na zakończenie każdej Mszy 

świętej odmówimy AKT ZAWIERZENIA NARODU POL-
SKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI.
•	17.00 – Różaniec św. Józefa
•	17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach poda-

wanych przez czcicieli św. Józefa.
•	Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy 

w zakrystii. 
 Q CZWARTEK 9 grudnia: 

•	Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość spowiedzi. 

 Q PIĄTEK 10 grudnia: 
•	Msza święta o godz. 18.00 w intencji wszystkich chorych z MODLITWĄ  

O ŁASKĘ UZDROWIENIA I UWOLNIENIA na duszy i ciele oraz z modli-
twą wstawienniczą nad każdą osobą. Po nabożeństwie będzie egzorcy-
zmowanie soli.
•	NOCNE CZUWANIE MŁODYCH w kaplicy przy parafii Ducha Świętego 

w Siedlcach rozpoczyna się o godz. 20.00. Zapraszamy naszą wspaniałą, 
parafialną młodzież do udziału w tym spotkaniu. Tematem będzie CISZA. 

 Q SOBOTA 11 grudnia: 
•	Śniadanie roratnie dla dzieci i młodzieży po roratach o godz. 6.30. 
•	Spotkania wspólnot Służby Liturgicznej (w dolnym kościele)

- godz. 9.00 – spotkanie lektorów dorosłych i młodzieży, psałterzystów, 
kandydatów na lektora

- godz. 10.00 – spotkanie kandydatów na ministranta w kościele
- godz. 11.00 – spotkanie ministrantów 



Strona 5 OPIEKUN nr 49 5 grudnia 2021 r.

Informacje o życiu parafii (5.12)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Zdzisława Myszka + Wanda Andrzejczuk

+ Kazimierz Grzebisz + Anna Cabaj 
+ Tadeusz Jastrzębski

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

•	 ul. Chrobrego 6 – 120 zł
•	 ul. Chrobrego 7 – 50 zł
•	 ul. Chrobrego 7 – 600 zł
•	 ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	 ul. Jagiełły 13 – 150 zł
•	 ul. Jagiełły 15 – 100 zł
•	 ul. Mieszka I 16 – 100 zł 

•	 ul. Mieszka I 20 – 100 zł 
•	 ul. Nowy Świat 4 – 100 zł 
•	 ul. Okrzei – 100 zł 
•	 ul. Sokołowska 71 – 200 zł

Kościół synodalny. Komunia – uczestnictwo – misja (cz. 3) 
– Katecheza przygotowana przez ks. dra Kamila Duszka 

3. KOMUNIA – CZYLI PIELGRZYMOWANIE W JEDNOŚCI 
Ewangelia mówiąca o uczniach podążających do Emaus najprawdo-

podobniej jest dobrze znana każdemu z nas. Opowiada ona o spotkaniu 
dwu uczniów z tajemniczym wędrowcem, którym ostatecznie okazał się 
sam Zmartwychwstały Chrystus. Warto zwrócić uwagę na to, w jaki spo-
sób rozpoczyna się owa historia. Otóż Kleofas i drugi uczeń, najprawdo-
podobniej Łukasz Ewangelista, na trzeci dzień po śmierci krzyżowej Pana 
Jezusa uciekają z Jerozolimy. Są oni wstrząśnięci tragicznymi wydarzenia-
mi Wielkiego Piątku. Zdaje się, że wskutek „klęski” swojego Nauczyciela 
zatracili wiarę oraz nadzieję, którą z Nim wiązali. Co prawda dotarły do 
nich przedziwne wieści o pustym grobie Chrystusa, lecz nie dali im wia-
ry i nie potrafili odczytać prawdziwego znaczenia tej nowiny. Dlatego 
uciekają... Ich ucieczka z Jerozolimy do Emaus jest obrazem rozproszenia 
wspólnoty, jest to rozbicie jedności uczniów, których wcześniej zjedno-
czył Jezus. Gdyby nie Zmartwychwstanie, zapewne w tym momencie 
zakończyłaby się historia chrześcijaństwa – uczniowie rozproszyliby się 
całkowicie, każdy z nich poszedłby w swoją stroną. 

Warto dostrzec, że Kleofas i drugi uczeń są w drodze – pielgrzymu-
ją. Nie są oni jednak w tym momencie obrazem Kościoła... Dlaczego? 
Ponieważ nie idą „razem” z innymi, nie pielgrzymują „wspólnie” z po-
zostałymi uczniami Pana. Ponadto całkowicie pomylili drogę i stracili  
z oczu cel – nie zmierzają ku świętemu miastu Jeruzalem, lecz wprost  
z niego uciekają. Są niczym pielgrzymi, którzy zeszli z pątniczego szlaku. 
Pamiętajmy jednak, że stan ten nie dotyczył tylko ich – zachowanie to 
charakteryzowało całą wspólnotę uczniów. Jest to obraz zerwanej ko-
munii uczniów. 

W tej historii zachowana jest dla nas ważna przestroga. Możemy uwa-
żać się za uczniów Pana, lecz jeśli nie pielgrzymujemy „razem” i „wspólnie”  
w tym samym celu, którym jest królestwo niebieskie, to wcale nie budu-
jemy Kościoła. Nie ma bowiem między nami prawdziwej komunii, lecz 
przypominamy wspólnotę pierwszych uczniów, którzy rozproszyli się po 
dramacie Kalwarii. Gdy każdy idzie w swoim własnym kierunku, trudno jest 

•	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. 
 Q NIEDZIELA 12 grudnia: 

•	O godz. 9.45 modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach  
z wyczytywaniem kartek. 
•	O godz. 10.00 Msza święta za tych wszystkich zmarłych.
•	Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie  

w naszej parafii rozpocznie się Mszą świętą o godz. 11.30. 
•	Pokutny Marsz Różańcowy ulicami Siedlec rozpocznie się pod po-

mnikiem św. Jana Pawła II o godz. 14.00, a zakończy Mszą świętą  
o godz. 16.00 w katedrze. 
•	Kandydatów do bierzmowania z grupy drugiej (klasy 1 szkół śred-

nich) wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie formacyjne o godz. 
15.30 w kościele i wspólną Eucharystię o godz. 16.30. 

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

świętej o godz. 7.00). Pamiętamy o lampionach. W środy i soboty nauka 
będzie szczególnie skierowana do dzieci. 
•	OPŁATKI WIGILIJNE można nabyć w zakrystii lub kancelarii. Ofiary 

składane przy tej okazji posłużą na pokrycie części kosztów ubezpie-
czenia pracowników parafialnych. 
•	POSŁUGA SAKRAMENTALNA WOBEC CHORYCH. Osoby starsze i scho-

rowane, które nie mogą przybyć do kościoła, kapłani odwiedzą „przed 
świętami” 23 grudnia br. od godz. 9.00. Chorych zgłaszamy w zakrystii 
lub kancelarii parafialnej. 
•	WIZYTA DUSZPASTERSKA, zwana „kolędą” w naszej parafii będzie 

odbywała się tak jak w roku ubiegłym na zaproszenie. Od dziś na sto-
liku pod chórem są kartki, które wypełnią osoby pragnące w tym roku 
zaprosić kapłana. Zaproszenie przynosimy do zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

mówić o komunii... trudno jest mówić o Kościele. Czy nie jest to przypad-
kiem smutny opis wielu chrześcijańskich wspólnot, do których należymy? 

Co zrobić zatem, aby budować prawdziwą komunię? Jak być jednym Lu-
dem Pana, wspólnie pielgrzymującym ku nowemu Jeruzalem? Aby odpo-
wiedzieć na to pytanie, należy zrozumieć przyczynę rozproszenia uczniów, 
którzy uciekali do Emaus. Nie trzeba zresztą daleko szukać, aby to pojąć, 
ponieważ uczniowie sami odkrywają swój problem słowami: A myśmy się 
spodziewali... (Łk 24,21). Powodem rozproszenia są zatem ich niespełnione 
oczekiwania. Uczniowie „spodziewali się” czegoś od Jezusa, gdy On zaś 
zrealizował wolę Bożą, a nie ludzką, postanowili uciec z Jerozolimy. Prze-
cież Chrystus wielokrotnie zapowiadał swoją mękę. Zdaje się jednak, że 
uczniowie woleli bardziej słuchać swoich własnych oczekiwań, niż głosu 
Pana. Był to główny powód rozbicia całej wspólnoty, czyli braku komunii. 

Pan Jezus, aby odbudować jedność uczniów, zaczął wyjaśniać im Pi-
sma (por. Łk 24,32). Oświecił ich umysły, aby mogli właściwie odczytać 
rzeczywistość Zmartwychwstania. Jeżeli chcemy być prawdziwym Ko-
ściołem – to znaczy Ludem Bożym idącym „wspólną” drogą, trwającym 
w prawdziwej komunii – to musimy zacząć słuchać słów Pana bardziej, 
niż własnych oczekiwań. Dlatego synodalność Kościoła nie oznacza  
w żadnej mierze demokracji. Synod nie jest zaś czymś na kształt po-
siedzenia sejmowego. Gromadzimy się na synodzie po to, aby „razem” 
słuchać Bożego słowa i „wspólnie” rozeznawać drogę, którą mamy iść. 
Oczywiście, w procesie tym musi istnieć przestrzeń dialogu, która w mia-
rę możliwości pozwoli każdemu na wypowiedzenie się. Nie chodzi jednak  
o to, abyśmy w ramach głosowania zdecydowali o tym, co jest słuszne. Jako 
jedna wspólnota chcemy raczej rozeznawać, co Bóg przez doświadczenia 
poszczególnych osób chce nam powiedzieć i nade wszystko pragniemy 
być Mu posłuszni. Wierzymy, że jeżeli naprawdę będziemy to robili w jed-
ności, to niemożliwe jest, abyśmy jako Kościół zbłądzili w wierze. Prawda 
ta nazywa się w teologii mianem sensus fidei. Kościół pielgrzymujący  
w jedności nie pobłądzi, ponieważ jego drogą jest sam Chrystus. Idąc tą 
Drogą, budujemy prawdziwą komunię.            Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

•	Parafialny Zespół Caritas w przedsionku kościoła rozprowadza świece 
WIGILIJNEGO DZIEŁA POMOCY DZIECIOM i artykuły bożonarodze-
niowe. Organizuje również akcję Torba Miłosierdzia. W zakrystii lub 
przedsionku można otrzymać papierową torbę, wypełnić ją artykułami 
świątecznymi, a następnie przekazać do PZC. Torby zostaną rozdane 
potrzebującym rodzinom z naszej parafii. 
•	Podejmujemy również akcję charytatywną organizowaną przez Fundację 

Małych Stópek „PACZUSZKA DLA MALUSZKA”. Przy kaplicy stoi choin-
ka z paczuszkowymi bombkami. Można taką bombkę zabrać ze sobą, 
a pod choinkę przynieść artykuły higieniczne potrzebne niemowlętom. 
•	Kolejne SPOTKANIE SYNODALNE będzie 14 grudnia o godz. 19.00  

w dolnym kościele. 
•	Rekolekcje „OAZA MODLITWY” w Domu Moria w Łukowie dla mło-

dzieży i dorosłych w dniach 17-19 grudnia. Można się zapisywać.  
Więcej informacji u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490).
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna. 
(opr. xHD)

OCZEKIWANIE

Sąsiadka przychodzi późnym wieczorem do 
sąsiadki:
– Pani Kowalska, niech mi pani pożyczy wałek.
– Kochana, nie mogę. Ja też na męża czekam.
ZDALNIE
Sprzątaczka dzwoni do dyrektorki szkoły:
– Pani dyrektor, jestem zachorowana i lekarz 
dał mi zwolnienie na 10 dni.
– O… to jak my sobie bez pani poradzimy?!
– To ja będę pracowała zdalnie.
– To znaczy jak? Nie rozumiem.
– Będę wam mówiła, co macie zrobić.
WIEK
Na przystanku autobusowym mały chłopak 
przygląda się starszej pani i pyta ją:
– Proszę pani, ile ma pani lat?
– Synku, ja jestem młoda, tylko opakowanie mi 
się trochę pomarszczyło.
REFLEKSJA
Ojciec rodziny wrócił z banku do domu i za-
dumał się. Żona go pyta:
– Nad czym tak myślisz?
– Zastanawiam się jak to jest? Przyjdziesz do 
stolarza, wszędzie trociny. U fryzjera wszędzie 
włosy. Tylko w banku pieniędzy nie widać,  
a i długopisy przywiązane!
ZAUFANIE
Student do kolegów:
– Ja tam już teraz nie ufam wszystkiemu co 
widzę.
– Skoro coś widzisz, to wiesz, co to jest. Nie 
musisz ufać.
– Głupoty pleciesz. Zobacz, dziś nawet sól wy-
gląda jak cukier! Rano solą posłodziłem kawę.
PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA
Do młodego małżeństwa przyjechała w odwie-
dziny mama. Poucza syna:
– Synku, prawdziwy mężczyzna musi zasadzić 
drzewo, zbudować dom i spłodzić syna.
Na to odzywa się synowa:
– Musi... musi! A ty kobieto potem męcz się: 
podlewaj drzewo, sprzątaj dom i wychowuj 
syna!
PODWYŻKI
Na drzwiach gabinetu szefa dużego zakładu 
wisi ogłoszenie:
– W sprawie podwyżek przyjmuję codziennie  
w gadzinach od 25.00 do 28.00.
CHOROBA
Mąż wrócił z pracy i w czasie obiadu mówi do 
żony:
 – Dziś znalazłem w słowniku słowo „ergofobia”.
 – Co ono oznacza?
 – Jest to lęk przed pracą. Wszyscy myślą, że ja 
jestem leniwy, a ja po prostu chory jestem.

Błogosławieni Męczennicy z Podlasia (cz. 5)
Kolejnym z 13 Męczenników z Pratulina jest 

błogosławiony Michał Wawryszuk. Urodził 
się we wsi Derło w 1853 r. Został ochrzczony  
w parafialnej świątyni unickiej w Pratulinie. 
Był człowiekiem uczciwym i pracowitym, a tak-
że czcicielem Matki Bożej. Brał czynny udział  
w procesjach. Mimo młodego wieku, cieszył 
się dobrą opinią i uznaniem u ludzi. Ożenił się  
w Olszynie i tam mieszkał, ale pracował  
w Derle, w majątku Pawła Pikuły. Paweł Pikuła 
to lokalny autorytet, człowiek który rozbudzał 
wśród sąsiadów i innych mieszkańców wiarę  
i miłość do Boga i Ojczyzny. Powtarzał: dla nas 
wszystkich tylko jest jedna droga, tj. trzymać 
się silnie naszej świętej wiary cokolwiek bądź 
się z nami stanie. (…) Ja przysięgam na moje 
siwe włosy, na zbawienie duszy, tak jak pragnę 
oglądać Boga przy skonaniu, że na krok nie od-
stąpię od naszej wiary i żaden z moich sąsiadów 
tego nie powinien zrobić. Znajomość z takim 
człowiekiem miała wpływ na Michała. W jego 

młodym sercu wyryły się słowa Pawła Pikuły: 
życie krótkie, wieczność bez końca. Wiele sły-
szał o mianowaniu rządowych proboszczów na 
miejsce siłą usuniętych duszpasterzy unickich, 
wiernych Papieżowi np. w pobliskich Sworach, 
Neplach czy Krzyczewie. Dlatego gdy w niebez-
pieczeństwie znalazła się również jego wspól-
nota parafialna w Pratulinie, czymś naturalnym 
było dla Michała, że przyłączył się do obrońców 
parafialnego kościoła przed zajęciem go przez 
carskich urzędników dla rządowego proboszcza. 
Bez wahania stanął naprzeciwko uzbrojonych 
żołnierzy. Zginął na miejscu. W dniu męczeń-
skiej śmierci miał 21 lat.

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

sławionemu Michałowi 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.   Cdn. (AZ) 

Zapraszamy  
na wystawę

W dniach 26 listopada 2021-31 marca 2022 
roku można zwiedzać Wystawę „Boże Narodze-
nie - światłość w ciemności świeci, od wieków 
po dziś dzień”. Na Wystawie zobaczymy piękno 
sztuki wyrażonej w scenach Bożego Narodzenia. 
Idea, jaka nam przyświeca to chęć opowiedzenia 
za pomocą obrazów o wielkim misterium zstą-
pienia Boga na ziemię, o tajemnicy Wcielonego 
Słowa, które stało się Ciałem. Ukazujemy ikono-
grafię związaną z symboliką światła w scenach 
Bożego Narodzenia, która wlałaby nadzieję  
w serca ludzkie ogarnięte pandemią strachu  
i lęku o przyszłość. Do siedleckiego muzeum 
przybyły obrazy z Muzeum Narodowego  
w Warszawie, w Krakowie, Wrocławiu, Zamku 
Królewskiego w Warszawie, Wawelu, Biblio-
teki Narodowej w Warszawie, Biblioteki PAU  

i PAN w Krakowie i Muzeum Archidiecezjalnego  
w Warszawie i Krakowie, Muzeum Diecezjalnego 
w Drohiczynie. Obecne są dzieła tak wybitnych 
mistrzów, jak Giambattista Tiepolo, Francesco 
Bassano, Rembrandt van Rijn, Giovanni Baptista 
Pittoni, Michał Wilmann, Piotr Le Brun, br Albert 
Chmielowski, Stanisław Wyspiański czy Cyprian 
Kamil Norwid. Zapraszamy w dniach od wtor-
ku do soboty w godzinach od 10.00 do 15.00. 
Ze względów covid-19 prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny lub mailowy. Szczegóły na 
stronie:  www.muzeum.siedlce.pl  Zapraszamy 
do Muzeum - to wyśmienita okazja, aby zapo-
znać się z wybitną sztuką o renomie europejskiej  
w siedleckim muzeum, ze sztuką przez duże S.

Ks. Robert Mirończuk, Dyrektor 
Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

Błogosławieństwo kandydatów na ministranta
W I Niedzielę Adwentu 28 listopada, na Mszy 

świętej o godz. 11.30, dziesięciu chłopaków przy-
jęło błogosławieństwo na rozpoczęcie przygoto-
wań do bycia ministrantem. Życzymy im wytrwa-
łości i radości w poznawaniu Jezusa i Kościoła.

Do służby przy ołtarzu mogą się zgłaszać 
kandydaci z klas 1-3 szkoły podstawowej. 
Chłopcy w tym wieku mają spotkania formacyj-
ne w piątki o godz. 17.00 w sali przy zakrystii, 
a ćwiczenia liturgiczne w niektóre soboty, prze-
ważnie o godz. 10.00. Chłopcy starsi też mogą 
rozpocząć służbę. Spotkania są w zależności od 
wieku kandydata. Opiekunem Służby Liturgicz-
nej jest ks. Ireneusz Juśkiewicz. 


