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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 (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

IV NIEDZIELA ADWENTU
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY (Łk 1,39-45)

Wydarzenie to pomaga nam odczytać w bardzo 
szczególnym świetle tajemnicę spotkania człowie-
ka z Bogiem. Jest to spotkanie, które nie jest w duchu 
niesamowitych cudów, ale raczej w duchu wiary i miło-
ści. Maryja jest istotnie błogosławiona, ponieważ uwie-
rzyła: spotkanie z Bogiem jest owocem wiary. Nato-
miast Zachariasz, który wątpił i nie uwierzył, pozostał 
głuchy i niemy, aby wzrastać w wierze podczas długiego 
milczenia. Bez wiary pozostajemy nieuchronnie głusi na 
pocieszający głos Boga; i nie potrafimy wypowiedzieć 
słów pociechy i nadziei dla naszych braci. Widzimy to 
codziennie: ludzie niewierzący, czy też posiadający bar-
dzo małą wiarę, nie ma sił, kiedy powinna zbliżyć się 
do osoby cierpiącej wypowiada do niej słowa okolicz-
nościowe, ale nie potrafi dodać otuchy, bo nie ma siły. 
Nie ma siły, bo brakuje jej wiary, a jeśli nie ma wiary, to 
nie przychodzą słowa, które dotarły by do serca drugiej 
osoby. Z kolei wiara karmiona jest miłością. Ewangelista 
mówi nam, że Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem 
(w. 39) do Elżbiety, nie z niepokojem, nie pełna lęku,  
a z pośpiechem, ale w pokoju. „Wybrała się” – to 
gest pełen troski wobec starszej krewnej. Mogła po-
zostać w domu, by przygotować się na narodziny 
syna. Tymczasem zatroszczyła się bardziej o innych 
niż o siebie, ukazując w czynach, że jest już uczenni-
cą tego Pana, którego nosi w swoim łonie. Wydarzenie 
narodzin Jezusa rozpoczęło się w ten sposób, prostym 
gestem miłosierdzia. Zresztą prawdziwe miłosierdzie 
jest zawsze owocem miłości Boga.

Niech Najświętsza Maryja Panna wyjednam nam ła-
skę skierowanego na zewnątrz, ale nie rozproszonego 
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia: niech w cen-
trum nie będzie naszego „ja”, lecz „Ty” Jezusa i „ty” bra-
ci, szczególnie tych, którzy potrzebują pomocy. Wtedy 
pozostawimy przestrzeń dla Miłości, która także i dziś 
chce stać się ciałem i zamieszkać pośród nas.

[katecheza papieża Franciszka z 23 grudnia 2018 r.] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiasto-
wanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Two-
jego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, 
abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni 
do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i kró-
luje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO – LITURGICZNEGO 
we wtorek o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Błogosławiona jesteś Maryjo 
Rozważania do Ewangelii z IV Niedzieli Adwentu (19 grudnia)

Boże Narodzenie  
– wiara czy nowoczesność?

Maryja uwierzyła w niezwykłe obietni-
ce, które otrzymała od Boga za pośrednic-
twem archanioła Gabriela w dniu zwiasto-
wania i dała od razu odpowiedź na to słowo. 
Niepokalana nie miała w sobie blokady na 
słowo Boże, nie było w Niej buntu wobec 
Bożych planów; chętnie zgodziła się na 
to, co Bóg Jej przewidział. Po otrzyma-
niu informacji o stanie błogosławionym 
swej krewnej Elżbiety Maryja wybiera 
się i idzie w góry do miasta Ain Karim w po-
bliży Jerozolimy. Nie wiemy zbyt wiele o po-
dróży Maryi. Prawdopodobnie odbywała się 
pieszo. Trzeba było pokonać w kilka dni ok. 
150 km, a droga nie była zbyt bezpieczna 
dla nastoletniej dziewczyny. Maryja po-

szła z pośpiechem, bo gdy się kogoś kocha, 
chce się mu służyć i pomagać we wszyst-
kim. Miłość nie ociąga się w spełnianiu do-
brych uczynków. Trzeba się spieszyć przede 
wszystkim w podejmowaniu służby. 

Matka Jezusa ma Go w sobie, w swoim 
łonie i sercu. Jest też wypełniona Duchem 
Świętym jako Jego wierna Oblubienica. 
Słowa pozdrowienia wypowiedziane przez 
Maryję przynoszą radość wszystkim, który 
je słyszą. Dzięki obecności Maryi Duch Świę-
ty napełnił Elżbietę i uzdolnił ją do wypo-
wiedzenia błogosławieństwa i proroctwa. 
Elżbieta otrzymała łaskę poznania Maryi 
jako Matki Pana na długo przed Bożym Na-
rodzeniem. Wystarczyło słowo wypowie-
dziane z natchnienia Bożego Ducha. 

Dziewica Bogurodzica jest błogosławiona 
przez swoją wielką wiarę, przez przyjęcie Sło-
wa, którym jest Syn Bożym i słowa o Nim.  
I każdy z nas może być błogosławiony, szczę-
śliwy po Bożemu, jeśli tylko zechce naślado-
wać Maryję posłuszną, pokorną i chętną do 
służby i poprosi Ją o pomoc w uwierzeniu  
w niezwykłe Boże obietnice.  (xIJ) 

Święta Bożego Narodzenia – peł-
ne radości i uroczystej atmosfery.  
Czy mają dla nas taki sam wymiar, jak 
w czasach naszego dzieciństwa, czy 
przybrały formę bardziej skomercjali-
zowaną? Na ile trzymamy się tradycji, 
a na ile ulegamy tzw. nowoczesności?

W Polsce Boże Narodzenie pachnie choin-
ką, siankiem pod białym obrusem, pysznymi 
świątecznymi potrawami, które tylko raz  
w roku pojawiają się na naszym stole. Dla nas 
Katolików najważniejszym jest fakt narodze-
nia naszego Zbawiciela. To najważniejszy  
i najcieplejszy dzień roku, kiedy gasną 
wszystkie animozje, kiedy rodzące się Dzie-
cię leczy nasze zranienia, kiedy przebaczenie 
staje się oczywistością, które niejednokrotnie 
opłukane jest naszymi łzami przy dzieleniu 
się opłatkiem. Dzień pełen wzruszeń, poczu-
cia domowego ciepła i spotkania z najbliższy-
mi. Nie zasiadamy do stołu wigilijnego zwa-

śnieni, bez spowiedzi świętej, ale pogodzeni 
z ludźmi i pojednani z Bogiem.

Świat, który nas otacza nieustannie się 
zmienia, pojawiają się jakieś nowe świeckie 
„autorytety”, w przekonaniu których Święta 
Bożego Narodzenia są tylko okresem świą-
tecznym, a imię Maryja może kogoś urazić, 
jednoznacznie kojarząc się z Matką Syna 
Bożego, więc lepiej zamienić to imię na inne 
np. Malika?! Padają również stwierdzenia, 
że ten czas jest bardzo stresujący, więc le-
piej go unikać!? Często również słyszymy, że 
lepiej wyjechać na święta w góry albo nad 
morze, miło spędzić czas z przyjaciółmi. Być 
może jest to nam na rękę, unikniemy trud-
nych pytań rodziców, pełnych zatroskania 
spojrzeń naszej babci, ale czy naprawdę 
chcemy uciec od tego wszystkiego, w czym 
wyrośliśmy? Jak daleko można uciec od 
własnej tożsamości?

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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Obrzęd wieczerzy wigilijnej w rodzinie
Boże Narodzenie to obok Wielkanocy najbardziej uroczyste 

święta w polskiej tradycji. Już poprzedzający je wieczór wigilij-
ny jest dla nas, Polaków, najpiękniejszym, najbardziej rodzin-
nym i wzruszającym wieczorem roku. Pamiętajmy jednak, że 
wieczerza wigilijna przeżywana w rodzinnym gronie powinna 
mieć charakter religijny

Wokół odpowiednio udekorowanego i nakrytego do wieczerzy stołu 
gromadzi się rodzina. Na środku stołu umieszczone jest siano, a na nim 
uroczyście złożona Księga Pisma Świętego, obok ustawiamy udekoro-
waną świecę. Symbolizuje ona obecność w rodzinie Chrystusa, który 
przyszedł na ziemię jako Światłość świata. Wszyscy stoją, a najstarszy  
z rodziny zapala świecę.

Prowadzący: Oto Światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, 
by rozproszyć ciemności grzechu.

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

 Q EWANGELIA
Prowadzący: Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 1-14):
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowa-

dzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, 
gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się 
dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta 
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Ma-
ryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go  
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną 
nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska ze-
wsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem ca-
łego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte 
w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo 
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wy-
sokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Oto słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.
Teraz następuje śpiew kolędy, np. „Wśród nocnej ciszy”.

 Q WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, wszyscy odpowiada-

ją: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
– Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy 

za noc, w której posłałeś nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana 
i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
– Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej 

nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
– Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych 

na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
– Naszych zmarłych (wymienić imiona bliskich zmarłych) obdarz szczę-

ściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
– Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem praw-

dziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego. Spraw, abyśmy jaśnieli 
blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chry-
stusa, Pana naszego. Amen.

„Ojcze nasz...”.
 Q ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM I ŻYCZENIA
Obrzęd łamania się opłatkiem uczy, że nawet ostatnim kawałkiem 

chleba należy podzielić się z bliźnim, a jednocześnie przypomina, że Syn 
Boży stał się człowiekiem i ustanowił Eucharystię.

Ojciec: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłat-
kiem, chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwie-
ramy je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. 
Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu.

Ojciec rodziny składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem 
najpierw z matką, a potem z pozostałymi członkami rodziny. To samo czy-
nią następnie wszyscy obecni.

 Q SPOŻYWANIE WIECZERZY
Spożywanie wieczerzy powinno przebiegać w atmosferze rodzinnej 

życzliwości.
 Q ŚPIEWANIE KOLĘD I WYMIANA UPOMINKÓW
Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewem kolęd  

i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. Przy choince, w świą-
tecznym nastroju oczekujemy na Pasterkę, na którą w miarę możliwości 
wybieramy się całą rodziną.

 Q MODLITWA PO WIECZERZY
Ojciec: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna, Jezusa 

Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilij-
ny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.

Wszyscy: Amen.         Źródło: Niedziela Ogólnopolska 51/2015

Dzieje się w parafii 
DZIEŃ WSPÓLNOTY
W minioną niedzielę 12 

grudnia, zwaną niedzielą 
Gaudete, dzieci Boże, mło-
dzież oraz rodziny Domo-
wego Kościoła z rejonu sie-
dleckiego I zgromadziły się 
w parafii pw. św Józefa w Siedlcach, aby wspólnie przeżywać Adwentowy 
Rejonowy Dzień Wspólnoty. Rozpoczęliśmy od Eucharystii, aby spotkać 
się z naszym Panem i Zbawicielem. Po radosnym zawiązaniu wspólnoty, 
wysłuchaliśmy konferencji ks. Witka Juszczuka, który mówił o PRAWDZIE. 
Naszą nauczycielką w odkrywaniu prawdy o Bogu i o nas samych jest 
Niepokalana, która towarzyszyła nam podczas całego Dnia Wspólnoty. 
Praca w małych grupach pomogła nam zastanowić się skąd czerpiemy 
wiarygodne informacje i w jaki sposób Słowo Boże staje się naszym Sło-
wem Życia. Spotkanie zakończyliśmy radosną ucztą Agape. Bogu niech 
będą dzięki za ten owocny czas.

KONSULTACJE SYNODALNE
We wtorek 14 grudnia 24 parafian spotkało się na konsultacjach syno-

dalnych. Po wspólnej modlitwie do Ducha Świętego i wysłuchaniu słowa 
Bożego, rozpoczęły się spotkania w czterech grupach, gdzie mogliśmy 
poszukać odpowiedzi m. in. na pytania: Kogo mamy słuchać, a kto wy-
słuchuje nas i innych we wspólnocie Kościoła? Warto przypomnieć sobie 
sytuacje w których zostaliśmy wysłuchani lub nie wysłuchani w Kościele. 
Może w refleksji należy pójść dalej i zapytać siebie, jak ja słucham in-
nych we wspólnocie Kościoła? Jak mnie słuchają inni w Kościele? A tak 
naprawdę to, kto kogo powinien słuchać w Kościele? Najważniejsze jest 
jednak to, czy we wspólnocie słuchamy Jezusa? Co znaczy zabierać głos 
w wolności, prawdzie i miłości? Jak rozumiemy to zaproszenie? W jaki 
sposób to wezwanie realizuje się w Kościele lokalnym i środowisku? 

Następne spotkanie w środę 29 grudnia o godz. 19.00 w dol-
nym kościele. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się razem po-
modlić i porozmawiać.     (opr. 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 20 grudnia 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Iz 7, 10-14) Panna pocznie i porodzi Syna
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 7c i 10b))

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały
Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna

6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć – of. Stanisław Zając
2. + Mariannę, Bolesława, zmarłych z rodz. Czerskich i Jasińskich 

– of. rodzina
3. + Annę Grabelską w 14 r. – of. mąż
4. + Kazimierza Ilczuka w 4 r.
5. + Danutę i Janusza Zająców
6. + Jadwigę w 3 r., Aleksandra Zalewskich 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. + Kazimierę i Kazimierza Troć, Adelę i Wacława Stanisławow-

skich – of. rodzina
2. + Andrzeja w 9 r. i Wiesława – of. M. Kłos
3. + Iwo Mróz w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Wtorek 21 grudnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (PnP 2, 8-14) Nadchodzi umiłowany
albo  1. czytanie (So 3, 14-17) Bóg jest wśród swojego ludu

Psalm (Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21 (R.: por. 3a))
Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy

Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Bogusławę Ługowską – of. sąsiadka Wiesława
3. + Stanisławę Grabowską – of. Janusz Kozioł z rodziną
4. + Józefa, Franciszkę, Henryka, Piotra, Grażynę i zmarłych z ro-

dziny Mularzuków – of. Apolonia Gigoła
5. Dz.-bł. w dniu imienin syna Dariusza z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. + Romana i Grażynę Norwę, Stanisławę, Albina Norwę, Irenę  

i Edmunda Stepczuk – of. córki z rodzinami
2. + Stanisławę, zmarłych z obu stron rodziny – of. Lech Warecki
3. + Henryka Filipowicza w 4 r. – of. żona Lucyna z dziećmi
4. + Helenę Charuta w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

19.00 Spotkanie synodalne – „Komunia-uczestnictwo-misja” w dolnym kościele
Środa 22 grudnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (1 Sm 1, 24-28)

Anna dziękuje za narodzenie Samuela
Psalm (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b))

Całym swym sercem raduję się w Panu
Ewangelia (Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć
2. + Zygmunta w 40 r. i Aleksandrę Matyków, Mikołaja i Janinę 

Karwowskich, Krystynę i ich rodziców – of. rodzina
3. + Aleksandra Sekulskiego – of. córka
4. + Hannę w 12 r., Stefana i wszystkich zmarłych z rodziny Wy-

miatał i Stańczuków – of. dzieci
5. + Roberta Soszyńskiego w 11 r. – of. rodzina
6. + Zmarłych z rodziny Sekulskich i Wolgiemutów – of. rodzina

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

I. + Bogdana Byszyńskiego – of. rodzina
II. + Waldemara Oskrobę w 9 msc. od śmierci i zmarłych z rodziny
III. + Roberta Wilczurę i Tadeusza Wilczurę i zmarłych z obu stron 

rodziny
IV. + Aleksandra i Konstancję Krasnodębskich, Joannę i Franciszka 

Borychowskich i zmarłych z rodziny
V. + Tadeusza Paczuskiego w 30 dzień od śmierci – of. Dyrekcja, 

nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach

18.00 VI. + O dar nieba dla zmarłych: Edwarda Mirońskiego i rodziców 
z obojga stron rodziny

VII. + Iwo Mróz – of. Pracownicy OSM Siedlce
VIII. + Weronikę w 26 r. i Zdzisława w 16 r. , Jerzego oraz zmarłych 

rodziny – of. syn z rodziną
IX. + Leszka Jasińskiego – of. rodzina
X. + Jarosława Jaroszczyka
XI. + Bożenę Zalewską – of. koleżanki i koledzy z Wydziału Sądu 

Rejonowego w Siedlcach
2. + Rodziców: Kazimierę i Henryka Sawickich oraz Zofię Fran-

kowską – of córka
3. + Jana Łuciów – of. Wiktor Nowak z rodziną

Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros
Czwartek 23 grudnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (Ml 3, 1-4. 23-24) Eliasz poprzedzi przyjście Pana

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. Łk 21, 28))
Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi

Ewangelia (Łk 1, 57-66) Narodzenie Jana Chrzciciela
6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Jana Remiszewskiego, zmarłych z rodz.  Krzewniaków i Re-
miszewskich – of. żona

3. + Stefana Wolgemut – of. córka
4. + Pawła Kalickiego w 21 r. – of. żona
5. + Barbarę Głuchowską w 3 r. – of. rodzina
6. + Zygmunta Koć w 6 r., Kazimierę Koć oraz zmarłych z rodz. 

Kociów i Kolów – of. syn
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Dz.-bł. za dar życia i  łaskę wiary dla Beaty w 51 r. urodzin  

z prośbą o dalszy rozwój duchowy, zdrowie i opiekę Matki Bo-
żej Pompejańskiej – of. przyjaciółka

2. + Bogusława w 2 r. – of. rodzina
3. + Zdzisławę Myszka w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 24 grudnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI IV TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie
Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a))

Na wieki będę sławił łaski Pana
Ewangelia (Łk 1, 67-79) Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce

6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć
2. + Reginę i Bolesława Baran, Tadeusza Baran – of. rodzina
3. + Stanisławę, Stanisława, Jana, Kazimierza
4. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tade-

usza, Annę, Leokadię, Sewerynę, Mirosława i zmarłych z rodz. 
Brochockich, Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

5. + Joannę, Lucjana, Stanisława Wypych, Bronisławę, Stanisława, 
Ryszarda, Stanisławę, Jana i zmarłych z rodziny Borkowskich  
– of. Krystyna Borkowska

6. + Zofię Ługowską w 1 r. – of. rodzina
7. + Mariannę i Andrzeja Rucińskich

Sobota 25 grudnia 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

1. czytanie (Iz 52, 7-10) Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd))

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
2. czytanie (Hbr 1, 1-6) Bóg przemówił do nas przez Syna

Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem
23.15 Godzina Czytań
0.00 1. Pasterka w intencji parafian
8.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć

2. + Zygmunta Wojtczuka w 45 r. i zmarłych z obu stron rodziny 
– of. córka

3. + Tadeusza Artycha w 5 r. – of. żona
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Bożena Zalewska 
+ Józefa Kościesza

+ Andrzej Starczewski 
+ Ryszard Lada

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

•	 ul. Sokołowska – 100 zł 
•	 Bezimienna – 50 zł 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

10.00 1. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, 
Teresę, Janinę, Władysława i zmarłych z rodz. Sysików i Sta-
chowiaków – of. rodzina

2. Dz.-bł. w 63 r. ślubu Jana i Wiesławy Makaruk z prośbą o opiekę 
Matki Bożej , światło i dary Ducha Świętego oraz wstawien-
nictwo św. Józefa

11.30 1. Dz.-bł. w intencji 80 r. urodzin Henryka z prośbą o zdrowie, po-
trzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia

2. + Wandę Andrzejczuk w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

13.00 1. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską – of. rodzina
15.00 Ślub: Jakub Sienkiewicz i Joanna Sienkiewicz z d. Celińska
16.30 1. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. żona
18.00 1. + Rafała Włodarka oraz Wandę Rojek, Alinę Guzek, Zdzisławę 

Myszkę
19.00 Nieszpory w kościele

Niedziela 26 grudnia 2021 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1. czytanie (1 Sm 1, 20-22. 24-28)  
Samuel zostaje przedstawiony Panu

Psalm (Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10 (R.: por. 5a))
Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu

2. czytanie (1 J 3, 1-2. 21-24)
Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy

Ewangelia (Łk 2, 41-52)  
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Jozafata, Kazimierę, o. Zygmunta, Wincentego, Józefa i Halinę 

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

2. + Józefa i zmarłych z rodziny – of. żona z córkami
3. Dz.-bł. z racji imienin Szczepana z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę św. Józefa, wstawiennictwo św. Patrona  
i św. Joanny Beretta Molla – of. żona i syn

10.00 1. Dz.-bł. w 20 r. ślubu Iwony i Mirosława z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla córek: 
Patrycji i Magdy – of. mama

2. W intencji Kół Żywego Różańca nr 21 i nr 23 ze Strzały o wsta-
wiennictwo Świętej Rodziny dla nich i ich rodzin

3. + Grażynę i Wojciecha Szyszko vel Chorąży – of. córki z rodzinami
11.30 1. + Tadeusza Jastrzębskiego w 30 dzień od śmierci – of. uczest-

nicy pogrzebu
2. + Jacka Rozbickiego w 1 r. – of. żona
3. + Stanisława Sałatę w 28 r., Jerzego Sałatę w 3 r. – of. Teresa 

Górecka
13.00 1. W intencji Parafian

2. W intencji małżonków przeżywających różne jubileusze mał-
żeńskie :
Krystyna i Andrzej Szklarz w 50 r. ślubu
Marianna i Janusz Anusiewicz w 50 r. ślubu
Anna i Jarosław Budziak w 20 r. ślubu

16.30 1. + Tadeusza Chudzyńskiego w 4 r. – of. rodzina
18.00 1. + Eugeniusza Sawickiego z racji imienin – of. żona z rodziną
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji małżeństw  

i rodzin

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 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

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	 POSŁUGA SAKRAMENTALNA WOBEC CHORYCH. Osoby starsze  

i schorowane, które nie mogą przybyć do kościoła, kapłani odwiedzą 
23 grudnia br. od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie chorych, by nie byli 
przez wiele miesięcy czy lat pozbawieni łaski sakramentalnej. Zgłosze-
nia w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

•	 SPOWIEDŹ w tygodniu przed rozpoczęciem Mszy świętej. Dyżur spo-
wiedniczy będzie w czwartek (23.12) od godz. 16.00 do 21.00.

•	 Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna od poniedziałku do 
czwartku w godz. 16.00 – 17.30. 

 Q WTOREK 21 grudnia: 
•	 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego w dolnym kościele o godz. 

19.00. Zapraszamy też lektorów, którzy chcą pełnić służbę w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia i ministrantów. 
 Q ŚRODA 22 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. Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
 Q CZWARTEK 23 grudnia: 

•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość 
spowiedzi. 
 Q PIĄTEK 24 grudnia: 

•	 W kościele tylko Msza święta roratnia o godz. 6.30. Nie ma Mszy świę-
tej o godz. 18.00. 
 Q SOBOTA 25 grudnia: UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

•	 W świętą noc Bożego Narodzenia zapraszamy na czuwanie modlitewne 
przed Pasterką. O godz. 23.15 będziemy sprawować Godzinę Czytań. 

•	 25 grudnia Msze Święte będą sprawowane o godz. 0.00 (Pasterka), 
8.30, 10.00, 11.30, 13.00 (chrzty), 15.00 (ślub), 16.30, 18.00. 

•	 O godz. 19.00 modlitwa Nieszporów w kościele. 
 Q NIEDZIELA 26 grudnia: ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

•	 Msze Święte będą sprawowane tak jak w każdą niedzielę. 
 Q JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

•	 W niedzielę Świętej Rodziny 26 grudnia na Eucharystię o 13.00 zapra-
szamy wszystkie małżeństwa świętujące w tym roku swoją 1 rocznicę 
ślubu, 5 rocznicę, 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60. …
rocznicę. W czasie Mszy Świętej sprawowanej w intencji Jubilatów 
odnowią oni swe małżeńskie ślubowanie. Prosimy małżeństwa, które 
będą uczestniczyły w tym obrzędzie o zgłoszenie się w najbliższych 
dniach do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

•	 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji małżeństw 
i rodzin o godz. 19.00 w kościele. Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym 
kościele. 

•	 Taca przeznaczona na budowę nowych kościołów w diecezji. 
QQQ

•	 RORATY codziennie w dni powszednie o godz. 6.30 (nie będzie Mszy 
świętej o godz. 7.00). Pamiętamy o lampionach. W środę nauka szcze-
gólnie 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. 
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Kościół synodalny. Komunia – uczestnictwo – misja (cz. 5) 
– Katecheza przygotowana przez ks. dra Kamila Duszka 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

5. MISYJNOŚĆ – CZYLI IŚĆ I GŁOSIĆ 
Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu powiedział do apostołów: Idź-

cie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). 
Wezwanie to określa podstawową misję Kościoła, którą jest ewangeliza-
cja. Kościół, gdyby nie był misyjny i gdyby przestał głosić Dobrą Nowinę, 
zatraciłby swoją tożsamość. W jaki jednak sposób realizuje się ta misyj-
ność Kościoła? W pierwszej mierze poprzez świadectwo Jego członków. 
Czy można wyobrazić sobie pielgrzymów, którzy przechodziliby przez 
jakieś miasto i nie byliby dla jego mieszkańców świadkami wiary? Nie-
stety można... byłaby to sytuacja, gdyby swoją postawą dawali antyświa-
dectwo, to znaczy – swoim zachowaniem zaprzeczaliby temu, co mają na 
ustach. Niektórzy z nas zapewne na własne oczy widzieli takie przykre sy-
tuacje... A może sami kiedyś staliśmy się dla kogoś powodem zgorszenia? 
Pielgrzyma, który nie jest świadkiem, trudno w ogóle nazwać pielgrzy-
mem. Podobnie, gdy my – członkowie Kościoła – nie jesteśmy świadkami 
Ewangelii, przestajemy budować Kościół. Nie wystarczy zatem jedynie 
„być w drodze” – nie wystarczy jedynie „iść”. Naszym zadaniem jest „iść” 
i „głosić”. Głoszenie to rozpoczyna się zaś od świadectwa życia. 

Chrystus uzdolnił swoich uczniów do wypełniania tej misji w dniu 
Pięćdziesiątnicy. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o językach ognia, 
które ukazały się nad apostołami zebranymi razem z Maryją w Wieczer-
niku. Ogień ten, wraz z gwałtownym uderzeniem wiatru, był znakiem 
obecności Ducha Świętego, który napełnił Dwunastu. Pierwszym przeja-
wem i działaniem Ducha we wspólnocie był dar języków – apostołowie 
zaczęli przemawiać w taki sposób, że każdy, kto ich słyszał, był w stanie 
zrozumieć ich słowa. Dzieje Apostolskie wspominają, że ludzie przybyli 
ze wszystkich stron świata, dziwili się temu wydarzeniu i mówili: słyszy-
my ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże (Dz 2,11). Także 
dziś Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy przemawiali w „językach” 
zrozumiałych dla całego świata. Na czym polega ten dar? 

Po pierwsze jest to dar jedności w różnorodności. Jesteśmy tak róż-
ni, a jednak budujemy jeden Kościół. Nasza różnorodność jest skarbem 

Kościoła – pozwala bowiem, by Kościół naprawdę głosił we wszystkich 
językach świata! Ważne jednak, aby każdy z nas odkrył, że jest powoła-
ny do dawania świadectwa. Nie wystarczy, aby biskupi i kapłani głosili 
Ewangelię. Ich świadectwo być może nie dotrze do każdego... Potrzebny 
jesteś także ty! Potrzebne są twoje usta, twoje słowa – twój „język”. Być 
może to właśnie ty najskuteczniej dotrzesz z Ewangelią do pewnych osób, 
ponieważ tylko ty przemawiasz ich „językiem”. Nie chodzi tu oczywiście 
jedynie o słowa, ale także o mentalność i sposób myślenia. 

Po drugie Duch Święty uzdalnia każdego z nas, abyśmy przemawiali 
najprostszym językiem świata – językiem zrozumiałym absolutnie dla 
każdego. Jest to język miłości. Chrystus, pozostawiając nam przykaza-
nie miłości, dodał: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali (J 13,35). Wierzymy, że Pan nie tylko 
domaga się od nas świadectwa miłości, ale także nas do tej miłości uzdal-
nia swoim Duchem. Obyśmy jako pielgrzymujący Lud Boży byli zawsze 
otwarci na tę nadprzyrodzoną łaskę. 

Papież Franciszek zwołując cały Kościół na synod wskazał drogę syno-
dalności jako drogę, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia, 
wyjaśniając przy tym, że Kościół synodalny, to Kościół słuchający, w któ-
rym każdy może się czegoś nauczyć od drugiego człowieka. Odkrywając 
nasze miejsce w Kościele to, że stanowimy ważną jego część oraz to, że 
głos każdego z nas jest ważny, chcemy odpowiedzieć na zaproszenie Ojca 
Świętego i podjąć konsultację w naszej wspólnocie. Zdajemy sobie spra-
wę, że nie jest to zadanie łatwe, ale wierzymy, że Duch Święty uzdolni 
nas do właściwego rozeznawania naszych osobistych doświadczeń, 
doda nam odwagi do dzielenia się nimi i nauczy nas z miłością słuchać 
drugiego człowieka. Ten dialog, wychodzący od refleksji nad dotychczas 
przebytą przez wspólnotę Kościoła drogą, pozwoli pod kierunkiem Ducha 
Świętego dojść do odkrycia ścieżek, którymi Bóg chce nas dalej prowa-
dzić ku odnowie. Nie bójmy się tego, ale złóżmy nadzieję w Panu. On jest 
Głową Kościoła, który przewodzi nam w drodze do Swojego Królestwa. 

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 przed-
sionku można otrzymać papierową torbę, wypełnić ją artykułami świą-
tecznymi, a następnie przekazać do PZC. Torby zostaną rozdane potrze-
bującym 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. 

•	 W przedsionku kościoła można nabyć książki: 
- Ewangelia 2022, Ewangelia 2022 dla dzieci, inne 

•	 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 
do poniedziałku 20 grudnia włącznie. 

Plan kolędy na najbliższy czas:
28 grudnia (wtorek) od godz. 9.00: Strzała, ul. Siedlecka i przyległe  

– numery parzyste
29 grudnia (środa) od godz. 9.00: Strzała, ul. Siedlecka i przyległe  

– numery nieparzyste
30 grudnia (czwartek) od godz. 9.00: Kolonia Strzała – ul. Kolonijna, 

ul. Stawowa, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Łąkowa, ul. Słoneczna i inne; 
31 grudnia (piątek) od godz. 9.00: Purzec i Żytnia (wieś)
Za tydzień, po zakończeniu zapisów, podamy plan wizyty duszpaster-

skiej w Siedlcach. 
Z kościoła można wziąć wodę święconą. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Zawsze kusi to, co nowe, ale są w życiu sfery, których nie warto i nie 

można zmieniać! Wyrastamy jak drzewo, nasze korzenie są w naszych 
najbliższych, oni przekazują nam to co najlepsze i najcenniejsze. Wzra-
stamy w wierze, kierujemy się prawdami wiary i ufamy, że każdy dzień 
jest dla nas łaską Bożą. Ten nasz szlak, utarty, mocy jest dla nas opoką, 
nawet jak pogubimy się w życiu, to wiemy gdzie powrócić, gdzie jest nasz 
rodowód. Tracąc to wszystko na rzecz źle pojętej nowoczesności, możemy 
zagubić siebie samych, a być może i sens życia. 

Za rok może już nie będzie babci, może rodzice odejdą, a przy stole 
wigilijnym pozostanie więcej, niż jedno wolne nakrycie. Czy przej-

dziemy obok tego obojętnie?  To naturalne, że chcemy być na bieżąco, 
korzystać z nowinek, ale pewnych rzeczy nie warto zmieniać. To nie 
tylko przeszłość, ale wiara, która oddziaływuje na naszą teraźniejszość 
i przyszłość. 

Nic i nikt nie zastąpi nam rodziny wokół stołu w opłatkiem. Nikt nie 
da nam takiego pokoju serca jak Nowonarodzone Dziecię. Usiądźmy 
przy szopce, z Maryją, z Józefem, z najbliższą rodziną i zaśpiewajmy 
„Lulajże Jezuniu, moja Perełko…” Spróbujmy w tej nowoczesności 
znaleźć miejsce dla siebie i wybrać mądrze, żeby nie umknęło nam coś 
naprawdę ważnego, co ma wpływ na to kim jesteśmy i jacy jesteśmy. 
(G Ł-K)

Boże Narodzenie – wiara czy nowoczesność?
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LABRADOR

Młody pies wpatrzony w swoją „panią”. Ona do 
niego:
– Sąsiad mi mówił, że ganiasz ludzi na rowerze!
– No coś ty! Przecież ja nawet nie mam roweru!
KARALUCH
Rozmowa koleżanek:
– Dzisiaj mojemu mężowi wydawało się,  
że w kuchni zobaczył karalucha...
– O... to niedobrze. I co?
– Pozalepiał wszystkie szpary w glazurze i tera-
kocie. Wysprzątał i wydezynfekował całą kuch-
nię tak, że wszystko lśni.
– To pięknie. Masz pracowitego męża.
– Za kilka dni podłożę tego karalucha w łazience.
PRANIE
Telefon od sąsiadki:
 – Co porabiasz?
 – Przygotowuję ciuchy do prania.
 – Szybko się z tym uporasz.
 – Chyba nie. Jest tego tak dużo. Dochodzę do 
wniosku, że w naszym domu mieszka jeszcze kil-
ka osób, o których ja nie mam zielonego pojęcia!
PIĘKNA
Na lekcji szkolnej, po wizycie w Muzeum Diece-
zjalnym, pani pyta dzieci:
 – Co znajduje się w muzeum?
 – Różne eksponaty, dzieła sztuki...
Jedna z dziewczynek dodaje:
 – Nie wszystkie dzieła sztuki są w muzeum.  
Ja na przykład jestem w domu.
PIĘKNY ZAWÓD
Autobus zatrzymał się na przystanku. Wsiadła 
kobieta w stanie błogosławionym. Kierowca 
zwrócił się do pasażerów:
 – Czy ktoś z państwa może ustąpić miejsca tej 
pani?
Ponieważ nikt nie zareagował, kierowca wstał, 
na swoim miejscu posadził kobietę i stojąc  
z boku, ruszył autobusem do przodu, klucząc 
całą szerokością ulicy. Pasażerowie zaczęli 
wrzeszczeć i żądać od kierowcy, aby zajął swo-
je miejsce. Znalazło się też wśród pasażerów 
miejsce dla ciężarnej kobiety. Kierowca usiał za 
kierownicą i pomyślał:
 – Dobrze jest być kierowcą autobusu!
MOC
Wnuczka pyta dziadka:
 – Dziadku, jak się czujesz w te zimowe dni?
 – Rano i do południa, droga wnusiu, chce mi 
się góry przenosić, a po południu mówię sobie: 
„A... niech tam stoją na swoim miejscu!”
PIELĘGNIARKA
Rodzina wysyła dziadka na szczepienie „dawką 
przypominającą”:
 – Niech dziadek tylko nie drażni pielęgniarki. 
Igły są w różnych rozmiarach i to ona je wybie-
ra!

Czym jest dla mnie Adwent?
Powoli dobiega końca okres oczekiwa-

nia na przyjście Pana Jezusa. Dla jednych 
Adwent to czas zatrzymania, refleksji, 
pogłębionej modlitwy, dla innych przy-
spieszenia tempa, szaleństwa zakupowe-
go i skupiania się na świątecznym menu, 
zamiast na świątecznym nastroju w sercu. 
A jak czas Adwentu – przygotowania do 
Bożego Narodzenia spędzają nasi para-
fianie?   

Krystyna: Muszę przyznać, że od lat zanie-
dbuje trochę czas Adwentu. Niewiele różni się 
od zwykłego czasu w ciągu roku. Tak samo, co 
niedziela chodzę do kościoła, raczej nie uczest-
niczę w rekolekcjach z braku czasu i natłoku 
obowiązków, spowiadam się tuż przed Święta-
mi z obawy, by nie nagrzeszyć. Słabo to wyglą-
da.... Może następny będzie inny...  

Agnieszka: Tegoroczny Adwent jest dla 
mnie wyjątkowy. Wydaje mi się, a nawet je-
stem pewna, że nigdy wcześniej nie przeży-
wałam go tak głęboko, tak radośnie, z takim 
rozmodleniem. Seria różnych zdarzeń spowo-
dowała, że zbliżyłam się do Boga, sięgnęłam 
po Pismo Święte. Na pewno udział w rekolek-
cjach i częsta spowiedź też dały mi poczucie 
spokoju, wyciszenia. Wystarczyło trochę się 
zaangażować i poświęcić nieco więcej czasu niż 
zwykle swojemu życiu duchowemu, by poczuć, 
że Adwent jest czasem wyjątkowym, danym 
nam od Boga nie po to, by przeżyć go byle jak. 
Dużą dawkę umocnienia wiary podczas tego-
rocznego Adwentu otrzymałam podczas Mszy 
św. o uzdrowienie i uwolnienie, która pięknie 
wpisała się w czas oczekiwania. Wszystko co 
przeżyłam, czego doświadczyłam przez tych 

kilka tygodni dało mi poczucie dobrego przy-
gotowania do przyjścia Pana i czekam na ten 
moment z wielką radością w sercu. 

Michał: W mijającym Adwencie postara-
łem się bardziej niż zwykle. Mam poczucie, że 
zrobiłem więcej niż podczas ostatnich kilku lat. 
Przede wszystkim byłem na rekolekcjach, pod-
czas których zdecydowałem się na spowiedź. 
Na moją decyzję chyba wpłynął przykład żony, 
która jest mocno zaangażowana w życie para-
fii i cały czas pogłębia swoją wiarę. Najpierw 
patrzyłem na to z dystansem, nawet czasami się 
podśmiewałem z jej aktywności i tego ciągłego 
„biegania do kościoła”, ale z upływem czasu 
zauważyłam, jak ją to zmienia. Jaki spokój, 
wyciszenie przynosi jej modlitwa, często przyj-
mowana Eucharystia. Też zapragnąłem takiej 
zmiany. Może właśnie tegoroczny czas oczeki-
wania na Boże Narodzenie będzie początkiem 
mojej przemiany... 

Teresa: W moim rodzinnym domu ocze-
kiwanie na przyjście Pana Jezusa od zawsze 
było przepełnione radością. Przede wszystkim 
spędzaliśmy ze sobą więcej czasu, bo wyma-
gały tego przygotowania do Świąt, zarówno te 
związane z tradycyjnym ozdabianiem domu, 
ubieraniem choinki, zakupami, jak i te zwią-
zane z duchową odnową. Rodzinnie uczestni-
czyliśmy w rekolekcjach czy roratach. To nam 
dawało siłę i wspaniale nastrajało na ten wy-
czekiwany moment narodzin Jezusa. Boże Na-
rodzenie i Adwent to dla naszej rodziny zawsze 
był czas błogosławiony. Dziękujemy Ci Boże, że 
potrafimy i chcemy go tak przeżywać!

Zebrała: Edyta Zdunek

•	„Jezu,	Ty	się	tym	zajmij!”.	W	czym	tkwi	siła	aktu	
zawierzenia ks. Dolindo?
•	O	dwóch	 lat	 żyjemy	w	poczuciu	 zagrożenia	 

i strachu. Jak spokojnie przeżyć święta? 
•	Demencja	cyfrowa.	O	nowej	chorobie	wśród	na-

stolatków - w rozmowie z Jackiem Pulikowskim. 
•	Jak	towarzyszyć	i	wspierać	osoby	przewlekle	 

i nieuleczalnie chore?
•	 Jakie	 błędy	 najczęściej	 popełniają	 pacjenci	

cierpiący na reumatyzm?

W „Echu Katolickim”


