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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Słowo nawracające 
Rozważania do Ewangelii  
z III Niedzieli Adwentu (12 grudnia)

III NIEDZIELA ADWENTU
Gaudete!

RADOŚĆ NAWRACAJĄCYCH SIĘ (Łk 3, 10-18)
•	Ludzie, którzy dopiero przed chwilą zostali ochrzczeni 
przez Jana Chrzciciela (a więc dopiero weszli na dro-
gę nawrócenia) pytają, co teraz mają robić, aby żyć 
dobrze, aby podobać się Bogu. Może chcą pozbyć się 
smutku z powodu grzechów, które popełniali i poczuć 
szczęście czyniąc dobro. Czy zadaję Bogu pytanie o to, 
jak żyć? Czy zauważam, że powstrzymywanie się od 
grzechu daje mi radość i szczęście?
•	Jan podaje łatwe do wprowadzenia w życie wskazówki. 
Pokazuje, że dojrzewanie duchowe trzeba podejmować 
małymi krokami. Często boimy się, że nie damy rady na-
wrócić się, że jest to dla nas za trudne. Tymczasem prorok 
nie daje nowoochrzczonym całego arsenału przykazań, 
ale każdemu udziela tylko jednej rady. Czy w nawróceniu 
skupiam się na dniu dzisiejszym i na małych sprawach? Jak 
przeżywam codzienność?
•	Te pouczenia kryją w sobie ważne tematy biblijne: jał-
mużnę, służbę i uczciwość. W języku greckim „jałmuż-
na” bardziej oznacza miłosierdzie i współczucie niż fi-
nansowy datek. Czy pamiętam i wspomagam ubogich? 
Czy celem tej pomocy jest autentyczne współczucie 
innym, czy raczej podbudowywanie swojego ego? Czy 
moje życie jest służbą dla innych?
•	Dziś jest „niedziela radości”. Tak jak lud oczekiwał z na-
pięciem, tak i my czekamy na przyjście Tego, który wy-
zwoli nas z grzechu i przyniesie radość. Radość, która 
będzie owocem Ducha Świętego.
•	Niesamowite jest świadectwo ostatniego Proroka 
Starego Przymierza o nadchodzącym Mesjaszu. Jezus 
zaświadcza o nim: między narodzonymi z niewiast nie 
powstał większy od Jana Chrzciciela. Jan umniejszał 
się, aby Jezus był wywyższony. Jan Chrzciciel mówi 
o Jezusie: idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie 
jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Roz-
wiązywanie swemu panu rzemyka u sandałów było 
zajęciem niewolnika. Czy potrafię się umniejszać, aby 
chwała Boga objawiała się we mnie?   [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą ocze-
kujemy świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy 
przygotowali swoje serca i z radością mogli obchodzić 
wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Słowo Boże głoszone przez św. Jana 
Chrzciciela budziło reakcję tłumów. Lu-
dzie wychodzili ze swojej strefy komfortu, 
ze swojej obojętności, z myślenia w stylu 
„zawsze tak było, już taki jestem, nic się 
nie zmieni”. Gdy Jan nauczał, ludzie za-
dawali mu pytanie. Ich serca i sumienia 
zostały poruszone do tego stopnia, że 
chcieli wiedzieć co w tej sytuacji należy 
uczynić, by pełnić wolę Bożą. „Cóż mamy 
czynić?” – bo królestwo Boże jest blisko, 
bo Mesjasz nadchodzi, bo życie takie krót-
kie. Niezwykle istotna jest ta zależność: 
głoszenie słowa Bożego – pojawienie się 
u słuchaczy wątpliwości i pytań – odpo-
wiedź proroka – deklaracja nawrócenia 
– realizacja słowa Bożego w praktyce 
codziennego życia. Od wieków jest tak 
samo. Najpierw jest prorok, który głosi do-
brą nowinę. Wokół proroka gromadzą się 
ludzie, którzy są zainteresowani słowem  
i znakami Bożej mocy. Niektórzy my-
ślą nad tym co usłyszeli, wpuszczają 
światło słowa do swej duszy i wchodzą 
na drogę nawrócenia. Trzeba tak gło-
sić słowo, by ludzie zadawali pytania;  
a my niestety często próbujemy odpowie-
dzieć na pytania, których nikt już bądź 
jeszcze nie stawia. 

Prorok znad Jordanu udzielał wielu 
praktycznych, konkretnych odpowiedzi. 
Ludzie, którym się dobrze powodziło  
w życiu, mieli podzielić się swymi dobrami 
z ubogimi i głodnymi. My często lubimy 
mieć wiele rzeczy na zapas, na wszelki 
wypadek, a Jan mówił: nie gromadźcie 
zapasów szat, żywności – dzielcie się ze 
sobą. Łatwiej się o tym myśli teraz, w okre-
sie przedświątecznym, gdy wokół tyle akcji 
charytatywnych, gdy zawsze można wrzu-
cić jakiś pieniądz czy produkt na taką czy 
inną zbiórkę, ale przecież pomagać można 

i trzeba przez cały rok, i nie zawsze chodzi  
o dobra materialne. 

Jan udzielał też wskazówek przedsta-
wicielom pewnych grup zawodowych.  
W Ewangelii są wymienieni celnicy i żoł-
nierze, czyli w tamtych czasach ludzie 
pracujący na rzecz rzymskiego okupanta, 
często znienawidzeni przez wielu „nor-
malnych” Izraelitów. Funkcjonariusze 
państwowi zostali wezwani do uczciwości  
i powstrzymania się od przemocy – we-
zwanie w każdym czasie aktualne. Zda-
rza się bowiem, że ludzie mający trochę 
władzy, zaczynają się wywyższać i gnębić 
swych współobywateli. Z tego powodu ro-
dzą się też podziały w społeczeństwie, bo 
wielu jest znających się na wszystkim, bo 
wielu chce mieć rację, chce jak najwięcej 
mieć, a tylko nieliczni pragną służyć. 

Lud czekał z napięciem na deklarację 
Jana co do jego misji. Wielu myślało, że 
Jan jest Mesjaszem, ale on pełen pokory, 
zgodnie z prawdą, wyznawał, że zapo-
wiada Mesjasza. Jan chrzcił tylko wodą, 
Mesjasz będzie chrzcił Duchem Świętym 
i ogniem, czyli dokona uświęcenia tych, 
którzy się otworzą na łaskę i zbierze ich 
w swoim spichlerzu, w swoim króle-
stwie. Zapowiadany Mesjasz plewy spali 
w ogniu nieugaszonym, ukarze bezboż-
nych, którzy uczynili siebie niezdolnymi 
do udziału w zbawieniu. Jezus – Mesjasz, 
namaszczony Duchem Świętym, udzie-
la swego Ducha. Czy chcesz Go przyjąć  
i mieć życie w obfitości?   (xIJ) 
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Nowa siedziba Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej
W Siedlcach odbyło się poświęcenie nowej siedziby Diecezjal-

nego Studium Muzyki Kościelnej. Od października, studenci tej 
placówki uczą się w salach znajdujących się w podziemiach ko-
ścioła parafii św. Józefa w Siedlcach.

23 listopada o godz. 17.00 w dolnym kościele ks. Biskup Kazimierz 
Gurda przewodniczył modlitwie Nieszporów, w której uczestniczyli kapła-
ni, przyszli organiści, nasi parafianie. Następnie miała miejsce prezentacja 
poszczególnych pomieszczeń oraz poświęcenie, którego dokonał Biskup 
Siedlecki. – Bardzo się cieszę, że takie miejsce powstało dla tych, którzy 
chcą dbać o piękno muzyki liturgicznej w kościołach diecezji siedleckiej  
– mówił  Pasterz Kościoła Siedleckiego. 

Akt Zawierzenia Narodu Polskiego  
i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej 
godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty 
Józefie i Tobie się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, 
pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności 
Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemno-
ści! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak 
teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szata-
nem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi 
nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowie-
dzialność za Boży plan zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, 
pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę 
naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie 
troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzciel-
nym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płoną-
cego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i cho-
rymi, chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu 
dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z na-
szej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech 
oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzi-
nach, parafiach i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające ser-
ca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu 
Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga 

Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz 
doświadczali radości w Duchu Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, 
pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy 
się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia 
godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szcze-
gólnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.

Amen.

warunkach pracować indywidualnie i grupowo. Do tej pory zajęcia 
odbywały się w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach. Był to bardzo 
dobry czas. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa dziękuje dyrekcji Szkoły Mu-
zycznej za życzliwe przyjęcie w tej placówce, ale jednocześnie cieszy 
się, że „są już u siebie”. Uroczyste poświęcenie nowej siedziby Diece-
zjalnego Studium Muzyki Kościelnej zakończył koncert studentów  
i pedagogów siedleckiego studium oraz agapa.

Poświęcenie siedziby Studium wpisuje się w trwające Dni Muzyki 
Kościelnej, organizowane przez Komisję ds. Muzyki Kościelnej diecezji 
siedleckiej i Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej.                                                   
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Jak dodała Mał-
gorzata Trzaskalik
-Wyrwa – Dyrek-
tor Diecezjalnego 
Studium Muz yki 
Kościelnej, w nowej 
siedzibie przygoto-
wano sale do kształ-
cenia muzycznego, 
w y p o s a ż o n o  j e  
w odpowiednie wy-
tłumienie akustycz-
ne,  instrument y  
i sprzęty potrzebne 
do pracy. – Dzię-
ki temu możemy 
w komfor tow ych 
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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 13 grudnia 2021 r. 
WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

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: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć – of. Stanisław Zając
2. + Władysława i Weronikę Zbuckich i Alfredę Nowacką – of. rodzina
3. + Adelę, Kazimierza, Marka Demianiuków, Franciszka Mikołaj-

czuka i zmarłych z obu stron rodziny – of. p. Mikołajczuk
4.+ Stanisława Borkowskiego w 39 r., Bronisławę, Ryszarda, Jana, 

Stanisławę i zm. z rodz. Borkowskich – of. Krystyna Borkowska
5. + Izydora Hardej w 10 r. – of. żona

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie 

w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Ro-
dziny z Nazaretu i o zdrowie dla rodziny

2. + Reginę Chalimoniuk w 1 r. – of. pracownicy Urzędu Miasta  
i Gminy Mordy

3. + Józefa Sołowińskiego w r. śmierci
Wtorek 14 grudnia 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
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: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Wandę w 8 r., Henryka, Adama, Zbigniewa, Ludwika, zmar-
łych z rodz. Gadomskich – of. córka

3. + Mariannę Wrona w 3 r. – of. rodzina
4. + Andrzeja Ficka w 11 r. – of. Danuta Doroszenko
5. + Zbigniewa Guza i Sebastiana Guza – of. żona
6. + Barbarę Kowalską w 9 r.

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1.+ Helenę i Władysława i zmarłych z rodziny – of. córka

2. + Irenę Szewczyk w 12 r., Izabelę i Bolesława – of. syn Andrzej 
z rodziną

19.00 Spotkanie synodalne - „Komunia - uczestnictwo - misja” w dolnym kościele
Środa 15 grudnia 2021 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: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Jana Rudolfa Głuchowskiego w 32 r. – of. córki
3. + Józefa, Leokadię, Wojciecha, Władysławę, Tomasza, Tadeusza 

i Sabinę – of. rodzina
4. + Aleksandra Dębskiego z racji imienin – of. żona
5. Dz.-bł. w 1 r. urodzin Matyldy z prośbą o opiekę Matki Bożej 

 i wstawiennictwo św. Józefa dla niej i jej rodziców
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. +Jadwigę i Henryka Stanisławowskich – of. sąsiadka
II. + Roberta Wilczurę i Tadeusza Wilczurę i zmarłych rodziców  

z obu stron rodziny
III. + Ireneusza z racji rocznicy śmierci, Anielę, Stanisława, Józefę, 

zmarłych z rodz. Bujalskich, Boguckich i Borychowskich
IV. + O dar nieba dla zmarłych: Edwarda Mirońskiego i rodziców  

z obojga stron rodziny
V. + Iwo Mroza – of. Pracownicy OSM Siedlce
VI. + Zmarłych rodziców: Edwarda i Zofię oraz teściów: Teofila i Józefę
VII. + Kazimierza Grzebisza – of. rodzina Staręgów
VIII. + Tadeusza Kulgawczyka w 7 dzień od pogrzebu
IX. + Jolantę Skłodowską – of. mieszkańcy bloku nr 3

2. Dz.-bł. w intencji Janka w 4 r. urodzin z podziękowaniem  
za otrzymane łaski – of. rodzina

3. + Adelę, Józefa, Teklę, Jana, Wacławę, Władysławę, zmarłych  
z rodziny Korycińskich i Wojciadzkich

4. + Tadeusza Paczuskiego w 30 dzień do śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros
Czwartek 16 grudnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (Iz 54, 1-10) Pan Bóg dotrzyma Przymierza

Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Ewangelia (Łk 7, 24-30) Jan przygotowuje drogę Chrystusowi
6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Marię, Mieczysława Ostapskich – of. córka
3. + Tomasza Supryna w 6 r., Władysława i zmarłych z rodz. Supry-

nów i Wielgurskich – of. mama
4. + Anielę Gadomską w rocznicę śmierci, Józefa, Mariana, Jana  

i Władysławę Malackich – of. córka
5. + Honoratę Januszkiewicz w 35 r. – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. + Genowefę Wojtczuk i zmarłych z obu stron rodziny – of. córka

2. + Anielę Gadomską, Józefa i Mariana, Jana i Władysławę Malackich
3. Poza parafią: + Władysławę, Stanisława, Andrzeja, Józefę i Wie-

sława – of. Alina Bednarczyk
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 17 grudnia 2021 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: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć
2. + Franciszka Mikołajczuka, teściów, zmarłych z obu stron rodzi-

ny – of. Maria Mikołajczuk
3. + Bolesława Piekarta w 14 r., Mariannę Piekart, zmarłych  

z rodz. Piekartów i Wakułów – of. córki
4. + Janinę w 9 r., Edwarda, Mariannę, Michała – of. wnuczka
5. + Wandę Kołodziej – of. koledzy z pracy syna
6. + Stanisława, Leontynę, Wiesława, Łukasza, zm. z rodz. Troć, 

Bronisławę, Bronisława, Kazimierza z rodz. Gałązków
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 1. W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. + Zbigniewa w 47 r. – of. córka

2. + Jadwigę Gała w 2 r. i zmarłych z rodz. Gała i Chraniuk  
– of. córka z rodzina

3. + Stanisławę Sawicką w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sobota 18 grudnia 2021 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: + Andrzeja i Bogumiłę Troć
2. + Alfredę, Krystynę, Czesława Łagodzin, Barbarę i Edmunda 

Harasim – of. rodzina
3. + Dariusza z racji imienin, Stanisławę, Stanisława, Mirosławę, 

Witolda, Katarzynę, zmarłych z rodz. Krupów, Kowalczyków  
– of. Danuta Kruk

4. + Eugeniusza w 34 r., Zofię w 33 r., Mirosławę w 8 r. – of. rodzina
5. + Krystynę Piórko w 42 r. i Jana Piórko – of. Ewa Piórko



Strona 4OPIEKUN nr 5012 grudnia 2021 r.

Informacje o życiu parafii (12.12)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Helena Chmielewska + Tadeusz Kulgawczyk

+ Jolanta Skłodowska

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

•	ul. Chrobrego 9 – 100 zł
•	ul. Chrobrego 14 – 100 zł

•	ul. Jagiełły 23 – 100 zł
•	ul. Żytnia 26 – 50 zł

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. + Franciszkę i Kazimierza 

2. + Jadwigę w 16 r., zmarłych z rodz. Łastowieckich, Tarczuków, 
Tomaszewskich, Sienickich, Skolimowskich i Krystynę Ostojską 
– of. Stanisław Łastowiecki

3. + Halinę, Mariannę, Stanisława Krasuskich i Wacława Stefaniu-
ka – of. rodzina

Niedziela 19 grudnia 2021 r.
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

1. czytanie (Mi 5, 1-4a) Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4))

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
2. czytanie (Hbr 10, 5-10) Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Gabrielę Grzebisz, zmarłych dziadków Helenę i Józefa  

– of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Mariannę Rozbicką w 17 r., Eugeniusza Rozbickiego  
– of. Teresa Rozbicka

3. + Hieronima Biaduń w 21 r. 
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Jakuba Józefa w 21 r. urodzin z prośbą o opiekę 

Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego – of. rodzice
2. Dz.-bł. z racji imienin Ewy z prośbą o zdrowie, Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mama
11.30 1. + Eugeniusza w 30 r. i Helenę w 22 r. – of. Hanna Cecotka

2. + Mieczysława, Stanisława, Michalinę, Adriana, Ryszarda, 
zmarłych teściów, braci, siostry i zmarłych kapłanów z naszej 
parafii – of. Teresa Wakuła

3. + Dariusza z racji imienin i Mariana – of. siostra
13.00 1. W intencji Parafian
Spotkanie rodziców i dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej przygotowu-

jących się do I Komunii Świętej
16.30 1. + Cecylię Kowalczyk w 6 r. – of. syn
Czuwanie ze św. Józefem
18.00 1. + Zbigniewa w 20 r., Barbarę w 12 r. i zmarłych z rodzin Were-

dów, Zaliwskich i Zaliskich – of. rodzina
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory
21.00 Akatyst do św. Józefa

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 12 grudnia: 
•	 O godz. 9.45 modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach  

z wyczytywaniem kartek. O godz. 10.00 Msza święta w intencji wszyst-
kich tych 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 
pomnikiem 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. 

•	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. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 13 grudnia:

•	 Spotkanie animatorów kandydatów do bierzmowania o godz. 19.30 
w dolnym kościele. 
 Q WTOREK 14 grudnia: 

•	SPOTKANIE SYNODALNE o godz. 19.00 w dolnym kościele. 
•	 W tym dniu nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 

 Q ŚRODA 15 grudnia: 
•	Kult św. Józefa 

17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – Nowenna do świętego Józefa 

18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez  
czcicieli św. Józefa. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
 Q CZWARTEK 16 grudnia: 

•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość spowiedzi. 
 Q PIĄTEK 17 grudnia: Rozpoczyna się druga część Adwentu. W naj-

bliższych dniach bezpośrednio przygotowujemy się do Uroczystości Na-
rodzenia Pańskiego.
•	 Dzień modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego 

 Q NIEDZIELA 19 grudnia: 
•	 Mszą świętą o godz. 13.00 rozpocznie się spotkanie rodziców i dzieci 

z klas trzecich przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
•	Czuwanie ze św. Józefem: 

- godz. 18.00 – Eucharystia  
- godz. 19.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu 
- godz. 20.00 – Nieszpory w kościele 
- godz. 21.00 – Akatyst do św. Józefa

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. Na stoliku pod 
chórem są kartki, które wypełniają osoby pragnące w tym roku zaprosić 
kapłana. Zaproszenie przynosimy do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

•	 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 choinka 
z paczuszkowymi bombkami. Można taką bombkę zabrać ze sobą, a pod 
choinkę przynieść artykuły higieniczne potrzebne niemowlętom. 

•	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). Wspólny wyjazd w piątek 
o godz. 17.00.

•	JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE w Niedzielę Świętej Rodziny 26 grudnia 
podczas Mszy świętej o godz. 13.00. Prosimy o zgłaszanie się zainte-
resowanych małżonków.

•	„W	Kościele	czuliśmy	się	naprawdę	wolni”	-	mówią	działacze	opozycji	
antykomunistycznej z regionu. 

•	O	życiu	katolików	na	Islandii	i	ich	związkach	z	naszą	diecezją.
•	„Litera	zabija,	Duch	Ożywia”.	Jak	uniknąć	sekciarskiej	interpretacji	Pisma	

Świętego? - w trzecim odcinku adwentowego cyklu „Weź i czytaj!”.
•	Czym	dla	młodzieży	jest	dzisiaj	wiara?	

W „Echu Katolickim”
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Kościół synodalny. Komunia – uczestnictwo – misja (cz. 4) 
– Katecheza przygotowana przez ks. dra Kamila Duszka 

4. UCZESTNICTWO – CZYLI WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W drugim czytaniu, którego dziś wysłuchaliśmy, św. Paweł opowiada 

nam o Kościele, posługując się obrazem jednego Ciała, zbudowanego z róż-
nych członków. Jezus Chrystus jest naszą Głową. Ożywia nas On swoim 
Świętym Duchem, którym wszyscy zostaliśmy napojeni w chrzcie świę-
tym. Każdy z nas jest członkiem tego Ciała – członkiem Kościoła. Wszyscy 
uczestniczymy w budowaniu Go i wszyscy jesteśmy wezwani przez Pana, 
aby brać za Kościół odpowiedzialność. Panująca dziś w mediach narracja 
przedstawia Kościół głównie jako księży i biskupów. Wiele ochrzczonych 
osób, słysząc słowo Kościół, automatycznie myśli – „oni”, tzn. duchowni, 
zapominając zarazem o tym, że każdy ochrzczony uczestniczy w jednym 
Ciele Chrystusa. Trzeba niestety przyznać, że za takie postrzeganie Kościoła 
często winę ponosi samo duchowieństwo, które nie daje właściwej prze-
strzeni „uczestnictwa” wiernym świeckim. Z drugiej strony wielu świeckich 
chętnie komentuje aktualną sytuację Kościoła, lecz nie do końca chce za 
Kościół brać odpowiedzialność. Wielu jest krytyków Kościoła, lecz niewiele 
jest osób, gotowych do budowania Kościoła na nowo. 

Przed kilkunastoma już laty na Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu 
Światło-Życie w Częstochowie zaproszony był pewien świecki ewangeli-
zator z Chin. Mówił on wtedy o tym, że współczesny Kościół zbyt mocno 
przypomina mecz piłki nożnej. Zdaje się, że jest to bardzo trafne porów-

nanie. W tradycyjnych rozgrywkach piłkarskich uczestniczy dwudziesty 
dwu zawodników (po jedenastu w każdej drużynie), musimy do tego 
doliczyć oczywiście graczy rezerwowanych, którzy mogą wejść na bo-
isko. Podczas meczu gra zatem raptem dwudziestu kilku zawodników. Na 
trybunach zasiada zaś tysiące kibiców... Przed ekranami telewizorów – 
nierzadko miliony. Każdy z oglądających jest często świetnym komenta-
torem wydarzeń, które dzieją się na boisku. W niejednym kibicu budzi się 
podczas meczu ukryty „specjalista” od piłki nożnej, a wielu nawet twier-
dzi, że gdyby tylko „grali”, to mecz przebiegałby inaczej... W tym jednak 
problem, że nie grają. Taki o to mamy dziś problem Kościoła – jest zbyt 
wielu widzów i komentatorów, a zbyt mało graczy. Otóż bracie i siostro! 
Czy zdajesz sobie sprawę, że dosłownie dostałeś „powołanie” od Chrystu-
sa, aby grać w Jego drużynie? Nie bój się budować Chrystusowego Ciała, 
miej odwagę wziąć odpowiedzialność za Kościół! Pan zaprasza Cię, abyś 
czynnie uczestniczył w życiu Jego wspólnoty. 

Gdy na pielgrzymce pątnicy kroczą ku Jasnej Górze, to wszyscy razem 
biorą na siebie krzyż służby i trudu – dzielą się odpowiedzialnością i służą 
sobie nawzajem. Ostatecznie Kościół nie jest meczem piłki nożnej, lecz 
właśnie wspólnym pielgrzymowaniem. Dlatego nie bądźmy tylko widza-
mi, lecz pielgrzymami – czynnymi uczestnikami wspólnej drogi.

           Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Księga Rodzaju przedstawia ład Boży, zaprowadzony stwór-
czą mocą miłującego Boga. Często powtarza się w niej dominan-
ta, stwierdzenie, że wszystko, co uczynił Bóg, było dobre... było 
bardzo dobre (por. Rdz 1, 10-31).

W swobodnym opisie Księgi Rodzaju [...] następuje zgrzyt, 
zakłócenie ładu Bożego, jak gdyby ktoś do maszyny dobrze 
funkcjonującej nasypał piachu. Między Boga i człowieka wtrą-
cił się szatan. Zastanawia nas motyw jego działania. Wiemy, iż 
działał z nienawiści ku Bogu i usiłował zasiać ją w stworzeniach, 
które wyszły z ręki Boga przez miłość i w sobie również ujawnia-
ły miłość. Wszystko, co w Bogu jest z prawdy, miłości i mądro-
ści, włożył On w najdoskonalsze ze stworzeń – poza aniołami 
– w człowieka.

Podziwiamy niezgłębioną miłość, którą wlał Bóg w świat 
stworzeń [...]. Nie miał więc człowiek wątpliwości, że wszystko, co go 
otaczało w raju, było przejawem miłości Bożej. Wiedział, że to jest dla 
niego. Był tego pewny. Nawet na podstępne pytanie węża Czy to prawda, 
że Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? 
Ewa spokojnie odpowiedziała: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 
tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu Bóg powiedział: 
Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli 
(por. Rdz 3, 1-3).

Grzech zwątpieniem w miłość Boga
Jest to odpowiedź obiektywna, spokojna, bez cienia wątpli-

wości i nieufności – rzeczowa informacja udzielona duchowi, 
którego chytrości pierwsza niewiasta nie przewidziała. Nawet 
go o nic nie spytała.

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie!. To jest 
już próba zasiania nieufności do Boga w sercu człowieka, próba 
zadania kłamstwa Temu, który jest Prawdą. Ale wie Bóg, że gdy 
spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg 
będziecie znali dobro i zło (por. Rdz 3, 4-5). Coraz bardziej pogłę-
bia się próba siania nieufności do Tego, który działa przez samą 
prawdę, mądrość i miłość, który wszystko czyni dla człowieka, 
nie ukrywając przed nim niczego. 

Szatan jest duchem niepokoju. Zakłóca więc w człowieku rów-
nowagę, stan błogiego posiadania pewności, budzi nieufność, 

tak iż człowiek zaczyna pytać: kto wie, może istotnie tak jest, jak on mówi? 
Może Bóg, kierując się zazdrością o swoją Prawdę, Miłość, Mądrość, chce 
to wszystko ukryć i zabezpieczyć przede mną? Pod wpływem wątpliwości 
rozpoczyna się szukanie prawdy niejako «na własną rękę» [...]

Do tej pory miał człowiek całkowitą pewność i zaufanie do swego 
Boga. A teraz stoi, jakby na dwóch ruchomych deskach, które ciągle się 
chwieją. Nic więc dziwnego, że od czasu do czasu upada, wstaje i znowu 
upada... Anna Rastawicka, „Maryjo, okaż się nam Matką”, Częstochowa 2021 r. 

Błogosławieni Męczennicy z Podlasia (cz. 6)
Parafianinem, który również stanął w obronie swojej unickiej para-

fii w Pratulinie był młody, 22 letni błogosławiony Łukasz Bojko. Uro-
dził się w roku 1852 we wsi Zaczopki. Swoje młodzieńcze lata spędził  
w niedaleko położonych Łęgach, gdzie mieszkał i pracował w nie-
wielkim gospodarstwie rolnym. Był kawalerem, synem Dymi-
tra i Anastazji z domu Wojda. Był człowiekiem religijnym, szla-
chetnym, o łagodnym usposobieniu. Dlatego wśród mieszkań-
ców cieszył się dobrą opinią. Wychowywał się u boku Daniela 
Karmasza (innego z męczenników). Kiedy sytuacja w Pratulinie stała 
się poważna, to właśnie Łukasz Bojko rozniósł wiadomość po okolicy  
o konieczności obrony kościoła. I sam także stawił się na miejscu w dniu 
24 stycznia 1874 r. Na polecenie Daniela zaczął bić w dzwony jak na 

procesję z Najświętszym Sakramentem. Słysząc 
je obecni tam ludzie natychmiast zaintonowa-
li pieśń: „Kto się w opiekę odda Panu swemu”. 
Kiedy rozległy się strzały jedna z kul carskich 
żołnierzy dosięgła młodego Łukasza Bojko przed 
drzwiami kościoła. Zginął na miejscu. 

Modlitwa do bł. Łukasza 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławio-

nemu Łukaszowi dałeś udział w męce Chrystusa, 
spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali 
jego męstwo w  wyznawaniu wiary katolickiej i  w  budowaniu jedności  
Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  (AZ) cdn.
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna. 
(opr. xHD)

MÓZG

Chłopak czyta ciekawostki w internecie. Krzyczy 
do mamy:
 – Wiesz mamo, nasz mózg jest niesamowity, 
ma 90 miliardów komórek. Pracuje bez przerwy  
w dzień i w nocy.
 – Tak synku i to od urodzenia aż do zakupu tele-
wizora lub przyłączenia internetu.
WRZEŚNIOWY DYLEMAT
Jest pora obiadowa. Żonaty syn wyszedł na bal-
kon, żeby nikt go nie słyszał i dzwoni do ojca:
– Tato, musisz mi poradzić, bo nie wiem co mam 
zrobić...
 – Pytaj śmiało…
 – Moja Jadzia wczoraj była na grzybach. Dziś 
ugotowała z nich sos i podała mi na obiad. Sama 
zaś je kartofle z maślanką. Co mam o tym sądzić? 
Trochę się boję…
POWÓD
Koleżanka wpada do koleżanki na kawę:
– A co tu u ciebie tak czyściutko, wszystko po-
sprzątane i świeżo pachnie…
– Mam kłopot, internet od wczoraj mi nie działa!
LĄDY I BRZEGI
Syn skarży się mamie:
– Już chyba dłużej w tej pracy nie wytrzymam. 
Dyrektor skłócił ludzi. Wszyscy na siebie war-
czą…
– Zmień pracę. Jesteś młody, wykształcony i pra-
cowity… Dasz radę.
– Tak zwyczajnie mam zwolnić się z pracy?
– Tak… „Nie odkryjesz nowych lądów, jeśli nie 
odpłyniesz od starego brzegu” (Mark Twain).
MATRYMONIALNE
Spotykają się dwie starsze samotne sąsiadki:
 – Czemu jesteś taka zdenerwowana?
 – Pomogłam sąsiadowi spod „dwunastki”  
w zrobieniu zakupów, a on do nie: „Mógłbym się 
z panią ożenić?”
 – To pięknie!
 – Tak... pięknie!? Ludzie! Robisz komuś przysłu-
gę, a on ci grozi, że ci życie zrujnuje!!
POBUDKA
Z samego rana żona budzi męża:
 – To wszystko twoja wina!
 – A co ja takiego zrobiłem?
– Daj mi pomyśleć. Przecież dopiero się obudziłam.
PORANEK
W pobliżu „spożywczaka” jest ławeczka. Na niej 
stali bywalcy z piwem. Najmłodszy z nich pyta:
 – Ciekawe dlaczego ptaki tak pięknie śpiewają 
o poranku?
 – Bo nie muszą iść do pracy!
SZCZĘŚCIE
Na lekcji wychowawczej w szkole pani nauczyciel-
ka pyta:
 – Kto z was mi powie: kiedy do człowieka przy-
chodzi szczęście?
 – Do mnie szczęście przychodzi wtedy, gdy nie 
muszę nastawiać budzika na następny dzień!

Dzieje się w naszej parafii
SYNOD W PARAFII

30 listopada o godz. 19.00 przeżywaliśmy w naszej parafii Celebrację Słowa Bożego na rozpoczę-
cie parafialnego etapu konsultacji synodalnych. Wzywaliśmy Ducha Świętego, aby dokonał odnowy 
naszej wspólnoty w świetle Bożego słowa. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały do osobistej 
refleksji i modlitwy. W najbliższy wtorek o godz. 19.00 (14.12) spotkamy się w dolnym kościele, 
by modlić się i rozmawiać w małych grupach, szukając odpowiedzi na postawione nam pytania.  
O istocie synodu mówią katechezy publikowane w kolejnych 
numerach Opiekuna. Na najbliższe spotkanie zapraszamy 
wszystkich chętnych, członków grup i wspólnot działających  
w parafii, członków Rady Parafialnej, dorosłych i młodzież.

RORATY
W dni powszednie o godz. 6.30 w parafii są roraty – adwentowa Msza święta o Matce Bożej. 

Przychodzi wiele osób. Liturgia rozpoczyna się w ciemności, w której uświadamiamy sobie nasze 
grzechy. W czasie hymnu Chwała na wysokości Bogu zapalane są światła. Oddając chwałę przycho-
dzącemu Panu, sami przechodzimy z ciemności do światła. A Ty już byłeś na roratach? 

REKOLEKCJE
W dniach 5-8 grudnia 

przeżywaliśmy rekolekcje 
adwentowe, które prowa-
dził ks. Sebastian Bisek, 
wikariusz z parafii św. 
Stanisława w Siedlcach. 
Dziękujemy Księdzu za 
wygłoszone słowo Boże, 
modlitwę, posługę sakra-
mentalną. Niech Bóg bło-
gosławi. 

„TOTUS TUUS – CAŁY TWÓJ, MARYJO”
8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP podczas Mszy świętej o godz. 20.00 

Duchowi Niewolnicy Maryi odnowili lub złożyli po raz pierwszy Akt oddania życia Jezusowi przez 
Maryję. Bogu dzięki za to, że tak wiele osób żyje w oddaniu wszystkiego Matce Bożej. Spotkania 
Duchowych Niewolników są w naszej parafii w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 20.00  
w kościele. Nowe osoby mogą wejść w święte niewolnictwo po odbyciu 33-dniowych rekolekcji, 
które mają się rozpocząć 28 kwietnia 2022 r. Do udziału w rekolekcjach trzeba się przygotować. 
Osoby chętne już teraz prosimy o zgłaszanie się. (xIJ)

Zdjęcia: Tomasz Końko


