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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
POWINIENEM BYĆ W TYM, 

CO NALEŻY DO MEGO OJCA (Łk 2, 41-52)
Jakże nam pomaga myśl, że Maryja i Józef nauczy-

li Jezusa odmawiania modlitw! Oraz świadomość, 
że w ciągu dnia modlili się razem, a w szabat szli razem 
do synagogi, aby słuchać Pism Prawa i Proroków oraz 
chwalić Pana wraz z całym ludem. Z pewnością pod-
czas pielgrzymki do Jerozolimy modlili się śpiewając 
słowa Psalmu: „Uradowałem się, gdy mi powiedzia-
no: «Pójdziemy do domu Pańskiego!» Już stoją nasze 
nogi w twych bramach, o Jeruzalem” (122,1-2).

Jak ważne jest, aby nasze rodziny podążały ra-
zem i miały ten sam cel, który chcą osiągnąć! Wiemy, 
że mamy do pokonania wspólną trasę, drogę na któ-
rej napotykamy trudności, ale również chwile rado-
ści i pocieszenia. W tej pielgrzymce życia dzielimy 
również czas modlitwy. Cóż może być dla ojca i matki 
piękniejszego, niż pobłogosławienie swoich dzieci na 
początku dnia i na jego zakończenie, nakreślenie na ich 
czole znaku krzyża, jak w dzień chrztu. Czyż nie jest to 
najprostsza modlitwa rodziców za swoje dzieci? Pobło-
gosławić je, to znaczy powierzyć je Panu, aby On sam był 
ich ochroną i wsparciem w różnych wydarzeniach dnia. 
Jakże ważne dla rodziny jest spotkanie się na krótką 
chwilę modlitwy przed wspólnym spożyciem posiłków, 
żeby podziękować Bogu za te dary i nauczyć się dzielić 
tym, co otrzymaliśmy z najbardziej potrzebującymi. Są 
to wszystko małe gesty, które jednak wyrażają wielką 
rolę wychowawczą jaką posiada rodzina.

Na zakończenie tej pielgrzymki Jezus powrócił do 
Nazaretu i był poddany swoim rodzicom (por. Łk 2,51). 
Także ten obraz zawiera piękną naukę dla naszych ro-
dzin. Pielgrzymka bowiem nie kończy się po osiągnię-
ciu celu, jakim jest sanktuarium, ale kiedy wracamy do 
domu i podejmujemy swoje codzienne życie, realizu-
jąc owoce duchowe przeżytego doświadczenia. 

(homilia papieża Franciszka z 27 grudnia 2015 r.)

Módlmy się. Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały 
przykład Świętej Rodziny, spraw łaskawie, abyśmy 
przez naśladowanie Jej cnót oraz więzi miłości zasłu-
żyli na wieczną nagrodę w Twoim domu, pełnym ra-
dości i szczęścia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. (xIJ)

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”, mówi do Niej Elżbieta. Ale i wy 
jesteście błogosławieni, którzyście usłyszeli i uwierzyli. Albowiem każda du-
sza, która wierzy, poczyna w sobie i rodzi Słowo Boga i rozpoznaje Jego dzie-
ła. Niech więc każda dusza będzie duszą Maryi, aby uwielbiała Pana. Niech  
w każdej duszy będzie duch Maryi, aby radowała się w Bogu. Jest tylko jed-
na Matka Chrystusa, Ta, która Go zrodziła, ale przez wiarę każda dusza rodzi 
Chrystusa. (św. Ambroży, biskup)

Świętujemy przyjście Jezusa do nas.
Życzymy, aby w każdym domu było Boże Narodzenie, 
abyśmy skupili się na istocie,
i nie martwili się zbytnio dodatkami. 
Życzymy żywej wiary, pomocnej w codzienności;
nadziei, która daje moc do tego, by wybierać dobro;
miłości, o której mówimy, 
że jest czasem poświęconym kochanej osobie i obecnością.
Niech Święta Narodzenia Pańskiego zmienią nasze życie;
niech światło Bożego słowa ukaże nam właściwą drogę;
niech miłość przychodzącego Zbawiciela zwycięży wszelki lęk.
Życzymy świętowania po Bożemu.

Załoga św. Józefa i Redakcja „Opiekuna” 

Boże Narodzenie
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Być jak Święta Rodzina!
W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół katolicki obchodzi Święto Świętej Rodziny. W tym 

dniu przyglądamy się nie tylko Jezusowi, Maryi i Józefowi, ale też swoim rodzinom, wzajemnym relacjom. 
Wielu z nas próbuje sobie odpowiedzieć, w jakim stopniu może siebie i swoją rodzinę nazywać prawdzi-
wie chrześcijańską. Czy potrafimy uczyć się od Świętej Rodziny budowania więzi rodzinnych opartych 
na prawdziwej bezinteresownej miłości i trwać ze sobą mimo trudności? Droga Świętej Rodziny wcale 
nie była łatwa, obfitowała w wiele trudnych, a nawet dramatycznych wydarzeń. Mimo to Józef i Maryja 
pozostali wierni i posłuszni Panu Bogu.

Żyjemy w czasach, w których rodzina jako sakramentalny związek małżeński przestaje być warto-
ścią, a wiele kobiet-matek uzurpuje sobie prawo do decydowania o życiu lub śmierci noszonych pod ser-
cem dzieci. Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy wpatrywać się w przykład Świętej Rodziny. To 
wcale nie oznacza, że mamy być dokładnie tacy jak Maryja czy Józef. Wystarczy, że tak jak oni całkowicie 
zaufamy Panu Bogu, oddamy nasze życie w Jego ręce. I choć nie zawsze to, co nas spotka będzie zgod-
ne z naszymi oczekiwaniami i planami, bądźmy otwarci na niesienie każdego krzyża wpisanego w nasz 
ziemski byt. Rodzina to przede wszystkim tworzenie i rozwijanie więzi, to fundament do budowania 
dobrego życia, niekoniecznie idealnego. We wszystkim co nas spotka po prostu bądźmy razem. (EZ) 

Każdego roku z racji Świąt Bożego Narodzenia wiele instytucji, 
organizacji i osób przesyła serdeczne życzenia adresowane do Pa-
rafii i do poszczególnych kapłanów. Dziękujemy za nie serdecznie. 
Życzymy obfitości Bożych łask, opieki Matki Bożej i naszego Patro-
na – św. Józefa. 

W tym roku życzenia przesłali: 
•	 Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej – 

rektor ks. kan. dr Piotr Paćkowski i senior alumnów Jan Kociubiński 
•	 Ks. dr Alojzij Oberstar, Rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego 

Redemptoris Mater w Warszawie
•	 Ks. Jacek Wł. Świątek - Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie I KLO w Siedlcach
•	 ks. Wojciech Hackiewicz i Redakcja „Echa Katolickiego”
•	 Dyrekcja oraz pracownicy Caritas Diecezji Siedleckiej – ks. Marek Bień-

kowski i ks. Paweł Zazuniak 
•	 Dyrektor Adam Kowalczuk

•	 Ks. Dariusz Denisiuk – Prezes Fundacji Diecezjalnego Centrum Piel-
grzymkowo-Duszpasterskiego Arka oraz Fundacji Pamięci Unitów Pod-
laskich Arka 

•	 siostra M. Elżbieta OSBap ze Wspólnotą Sióstr Benedyktynek od nieusta-
jącej adoracji Najświętszego Sakramentu w Siedlcach 

•	 Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) 
•	 Wójt Gminy Wisznice pan Piotr Dragan i Przewodnicząca Rady Gminy 

Wisznice pani Ewa Nuszczyk
•	 Poseł na Sejm RP p. Krzysztof Tchórzewski
•	 Prezydent Miasta Siedlce p. Andrzej Sitnik
•	 Nauczyciel, Uczniowie, Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły Pod-

stawowej nr 9 i. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach 
•	 Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie oraz Rada Rodziców  

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
w Siedlcach

Świadectwo małżonków z Domowego Kościoła
W Domowym Kościele jesteśmy 10 lat, to dużo powiedzą niektórzy, ale 

tak naprawdę to wciąż mało, by zgłębić charyzmat Ruchu Światło-Życie  
i jego gałęzi rodzinnej jaką jest Domowy Kościół. Wciąż za mało, ponieważ 
tak wielkie jest jego bogactwo. A co daje nam, małżonkom z 20-letnim 
stażem? 

Przede wszystkim możliwość wspólnego wzrostu duchowego, kształ-
towania naszej, nie tylko mojej wiary, naszej, a nie tylko mojej, relacji  
z Panem Bogiem. Uczy nas jak czerpać z cudownego naczynia łask ja-
kim jest sakrament małżeństwa zakorzeniony najpierw w Bogu, a potem  
w nas samych. Uczy nas żywego kontaktu z Chrystusem w Słowie Bożym, 
w modlitwie osobistej, która nie jest li tylko odmawianym pacierzem, 
ale przede wszystkim spotkaniem z żywym i prawdziwym Bogiem, któ-
ry jest obecny w naszym życiu, a przynajmniej staramy się by tak było. 
Ogromnym darem dla nas jest też wspólna modlitwa małżeńska, do 
której gorąco zachęcamy wszystkie małżeństwa. W Domowym Kościele 
uczymy się wciąż na nowo dialogu, który nie jest zwykłą codzienną 
rozmową jakich wiele, ale przestrzenią, która pozwala nam odkrywać 
się nawzajem i nie boi się mówić o sprawach trudnych, niejednokrot-
nie bolesnych czy wstydliwych, ale też pozwala dzielić się radościami 
codziennego życia w blasku świecy, która symbolizuje Chrystusa obec-
nego w tym dialogu. Bo to przez pryzmat Jego miłości, a nie naszego 
widzi mi się, mamy spojrzeć na naszą miłość i na naszą relację, na nasze 
postrzeganie siebie nawzajem.

Dla nas nieocenionym odkryciem jest też dar wspólnoty. Dopiero w Do-
mowym Kościele zaczęliśmy rozumieć co to jest wspólnota, po co ona jest, 
jaki jest jej sens i na czym polega jej siła. To właśnie we wspólnocie uczymy 
się służby (nie służalczości) w duchu miłości. Mamy możliwość czerpać ze 
wspólnoty, z jej bogatego skarbca, doświadczenia, z jej świeżości i młodo-
ści, ale przede wszystkim dawać z radością siebie, swoje zdolności, talenty, 
siebie samych na wzór Chrystusa w postawie pokory i miłości. 

Pewien poeta napisał:
...Być osobną osobą
To do szczęścia zbyt mało
Pragnę stworzyć więc z Tobą
Niepodzielną już całość!...
A tą niepodzielną całością jest właśnie wspólnota: najpierw ta mała, 

dwuosobowa - nasze małżeństwo, potem rodzina, wreszcie np. wspólno-
ta Domowego Kościoła, czy każda inna. Jeśli jakieś małżeństwo poszukuje 
dla siebie miejsca w Kościele, zapraszamy gorąco. Tego trzeba doświad-
czyć, to po prostu trzeba przeżyć. My, mimo, że już 10 lat, jesteśmy na 
początku tej pięknej drogi, do ideału jeszcze bardzo daleko, ale z Bożą 
pomocą i we wspólnocie nie ma rzeczy niemożliwych.

Ewa i Grzegorz 
W parafii aktualnie powstaje nowy krąg Domowego Kościoła. 

Zainteresowanych Małżonków prosimy o zgłoszenie się do dusz-
pasterzy lub telefon: 500 636 490. 

Dziękujemy za życzenia
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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.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Gdzie jesteś, Panie Jezu? Gdzie jest  mój Nazaret? 
Rozważanie do Ewangelii w Święto Świętej Rodziny (26 grudnia)

Rodzice Jezusa żyli zgodnie z wiarą Izraela, przestrzegali tradycji religij-
nych i co najważniejsze – modlili się i uczyli modlitwy swego Syna. Zabrali 
Jezusa na pielgrzymkę do Jerozolimy, by tam wspólnie przeżywać Paschę. 
Nie przypuszczali zapewne, że 21 lat później Jezus treść tego święta wypeł-
ni poprzez swą Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Uroczystości w świątyni 
się skończyły i trzeba było wracać do domu. Ufali swemu nastoletniemu 
Synowi, że również jest w drodze powrotnej, tylko w innej grupie pielgrzy-
mów. W końcu okazało się, że Jezus został w świątyni. Trzy dni poszukiwań 
pełnych niepokoju były zapowiedzią wyjścia Jezusa z grobu na trzeci dzień. 
Maryja i Józef odnaleźli Jezusa, a czy nam udaje się odnaleźć Pana, gdy 
nasza relacja z Nim osłabnie lub zostaje całkowicie zerwana przez grzech 
ciężki?

Jezus w świątyni nie zachowywał się jak zagubione dwunastoletnie 
dziecko, nie siedział w kącie, nie płakał, że nie ma mamy i taty. Wprost 

przeciwnie – odważnie dołączył do społeczności uczonych w Piśmie. 
Jezus słuchał i zadawał pytania. Jest to niezwykle istotna umiejętność. 
Dziś niestety wielu ludzi nie potrafi słuchać i żyje bezrefleksyjne, bez 
stawiania pytań. Jezus potrafił się także bardzo mądrze wypowiedzieć, 
co było przyczyną zdumienia nauczycieli żydowskich. Nie ma w tym 
nic dziwnego, gdyż mądrość Boga i Jego wiedza przewyższają ludzkie 
zdolności. 

Rodzice Zbawiciela zdziwili się bardzo tym wszystkim. Maryja pyta-
jąc o przyczynę takiego działania, powiedziała o bólu serca, który dzieli-
ła z Józefem, w czasie poszukiwań Jezusa, a On powiedział, że poszukiwa-
nia i martwienie się nie były potrzebne. Jezus czuł się dobrze i bezpiecz-
nie w domu swego Ojca. Odkrywał, że w tym domu trzeba być, że Jego 
relacja z Ojcem Niebieskim jako Boga i człowieka jest szczególna. Tych 
wydarzeń i słów przez Jezusa wypowiedzianych Jego Rodzice wówczas 
nie zrozumieli. I my nie wszystko w naszej wierze musimy znać i rozu-
mieć. Ważne jest zaufanie do Boga i rozważanie słowa Bożego w swym 
sercu tak jak Maryja. 

Gdy było już po wszystkim Jezus wrócił do Nazaretu, co stanowi Jego 
uniżenie się. W Nazarecie było biednie; nic się nie działo w małej miej-
scowości na końcu ówczesnego świata, ale to właśnie tam Jezus wzra-
stał w łasce Bożej. Potrzebujemy miejsca wzrostu. Co jest naszym Naza-
retem , w którym uczymy się pokory, słuchania i posłuszeństwa?  (xIJ) 

Błogosławieni Męczennicy z Podlasia (cz. 7)
Imię i nazwisko tego męczennika z Pratulina jest najbardziej znane 

spośród wszystkich trzynastu. To błogosławiony Wincenty Lewoniuk. 
Urodził się w Krzyczewie w 1849 r. Jak większość męczenników był mę-
żem i ojcem. Ożenił się w Woroblinie z Marianną. Prowadził proste życie, 
utrzymując siebie i rodzinę z ciężkiej pracy na roli. Cieszył się uznaniem 
wśród mieszkańców. Był pobożnym i szczerze przywiązanym do Kościoła 
człowiekiem, który czynnie uczestniczył w życiu parafialnym. Najpierw 
we własnej parafii w Krzyczewie, gdzie się urodził, a potem, po jej zbesz-
czeszczaniu w parafii pratulińskiej, do której się przeniósł. Za to, że trwał 
wiernie przy Unii Brzeskiej wraz z rodziną był prześladowany. Całe młode 
życie Wincentego wskazywało, że również i jego nie mogło zabraknąć 
wśród tych, którzy w tragiczny, zimowy dzień 24 stycznia 1874 roku bro-

nili swojej parafialnej świątyni. Kiedy żołnierze 
carscy oddali pierwszą salwę, to właśnie tą kulą 
został trafiony Wincenty. Jako pierwszy oddał 
swoje życie w obronie wiary i świątyni. Miał  
25 lat. Tak jak pozostali obrońcy pokazał, że Chry-
stus był największą miłością jego życia.

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

nemu Wincentemu dałeś udział w męce Chrystusa, 
spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali jego męstwo w wyznawa-
niu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.  (AZ) cdn.

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Anna Rastawicka, „Maryjo, okaż się nam Matką”, Częstochowa 2021 r. 

Bóg nie rezygnuje z człowieka 
Drogi kamień nie przestaje być sobą, nawet wtedy, 

gdy wpadnie w błoto i zabrudzi się. Dzieło sztuki po-
mimo uszkodzeń nie traci swej historycznej wartości, 
człowiek obciążony dziedzictwem grzechu nie stra-
cił w oczach, w myśli, w planie i zamiarach Boga tej war-
tości, którą w niego włożył. Trzeba mieć to przed oczyma, 
aby uchronić się od dewaluacji osoby ludzkiej. Niekiedy 
uważa się depresję za ogólnoludzką psychozę obezwład-
niającą człowieka tak, że nie jest on zdolny zdobyć się na 
żaden wysiłek, bo nie warto. Świat jest bezsilny wobec takiego człowieka, 
ale Bóg nadal jest mocarzem. Świat nie ma już leków, które mógłby zasto-
sować, ale jeszcze ma je Bóg.

Miłość Boża nie wzgardziła ciałem ludzkim, kształtem Dziecięcia, łonem 
Dziewicy, piersią macierzyńską, pieluszką. Ale to wszystko mało! Bogu to 
nie starczyło. Pan Wszechświata posunął miłość swoją - przekraczając już 
niemal granice tego, co ludzkie - aż do stajni, żłobu i bydląt. 

Zaprawdę Bóg chciał być pośrodku ludzi, Bóg chciał wejść we wszystkie 
sprawy człowieka. Wola Ojca ustawiła pierwsze Tabernakulum na gnoju, 
wśród nawozu i zwierząt. Ziarno gorczyczne wpadło w taką ziemię, aby 
wydać owoc stokrotny, aby stać się drzewem posadzonym pośrodku życia, 
konkretnego ludzkiego życia. 

W „Echu Katolickim”
•	Jaki	był	ten	mijający	rok	dla	Kościoła	siedleckiego	–	w	rozmowie	 
z ks. bp. Kazimierzem Gurdą. 
•	Tekst	rozważań	Drogi	Betlejemskiej.
•	 O	 zagrożeniu,	 jakim	 jest	 próba	 budowania	 chrześcijaństwa	 bez	
Chrystusa, i wierze, która wyprowadza z lęku – mówi ks. prof. Robert 
Skrzypczak.
•	Naprotechnologia	to	szansa	na	poczęcie	dziecka.	O	sukcesach	Porad-
ni Świętej Rodziny w Siedlanowie.
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 27 grudnia 2021 r.
ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

1. czytanie (1 J 1, 1-4) Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli
Psalm (Ps 97, 1-2. 5-6. 11-12 ) Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

Ewangelia (J 20, 2-8) Jan ujrzał i uwierzył
6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć – of. Stanisław Zając

2. + Tadeusza w 25 r.
3. + Józefa Trzaskalskiego w 80 r. urodzin

7.00 1. + Aleksandrę, Mariana, Jacka, zmarłych z rodz. Ślepowrońskich, 
Bujalskich i Wyrozębskich – of. Krystyna Wyrozębska
2. + Zofię w 23 r., Eugeniusza, Genowefę, Mariannę, Rozalię, 
Wacława dziadków Helenę i Kazimierza oraz Rozalię i Franciszka 
i zmarłych z rodziny Rozbickich, Replinów, Salachów, Krzyckich 
i Jereminiaków – of. Elżbieta Jereminiak
3. Dz.-bł. w intencji Duchowej Adopcji Dziecka o jego przyjście na 
świat i życie w Chrzcie Świętym, pod opieką św. Józefa

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. + Mariannę w 23 r. oraz zmarłych z rodz. Stańskich, Skorupków, 

Sikorskich, Getlerów i Kudelskich – of. córka
2. + Bogumiłę Plichta w 11 r. – of. mąż z rodziną

Wtorek 28 grudnia 2021 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW

1. czytanie (1 J 1, 5 – 2, 2)
Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu

Psalm (Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8 ) Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca
Ewangelia (Mt 2, 13-18 ) Śmierć dzieci w Betlejem

6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć
2. + Tadeusza Paczuskiego – of. sąsiedzi
3. + Kazimierza Grzebisz w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

7.00 1. + Bogusława Trocia w 1 r. – of. córka Monika z rodziną
2. + Arkadiusza Świątkowskiego i zmarłych rodziców z obu stron 
rodziny i zmarłych z rodziny
3. Dz.-bł. w intencji Jakuba Zalewskiego z okazji 10 r. urodzin z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. + Zbigniewa Stefańskiego w 17 r., zmarłych rodziców: Jana 

i Teresę Stefańskich oraz Helenę i Stefana Tarapata – of. rodzina
2. + Za rodziców: Władysławę i Józefa i wszystkich zmarłych z ro-
dziny Iwaniuków – of. córka

Środa 29 grudnia 2021 r.
PIĄTY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO

1. czytanie (1 J 2, 3-11) Kto miłuje brata, trwa w światłości
Psalm (Ps 96 (95), 1-2. 3 i 5b i 6 (R.: por. 11a))

Niebo i ziemia niechaj się radują
Ewangelia (Łk 2, 22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć
2. + Jolantę Skłodowską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu
3. Dz.-bł. w intencji Ks. Tomasza Sałasińskiego w dniu urodzin oraz 
imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa

7.00 1. Dz.-bł. z racji 14 r. urodzin Weroniki z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz dary Ducha Świę-
tego na każdy dzień – of. rodzice
2. + Wiesława Soczewka w 6 msc. od śmierci – of. rodzina
3. + Adelę Orzyłowską – of. pracownicy zakładu Roma

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

I. Z prośbą o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Sylwii  
i Piotra – of. rodzice
II. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczurę i zmarłych rodziców  
z obu stron rodziny – of. mama
III. + O dar nieba dla zmarłych: Edwarda Mirońskiego i rodziców  
z obojga stron rodziny – of. rodzina

18.00 IV. + Iwo Mróz – of. pracownicy OSM Siedlce
V. + Kazimierza Grzebisz – of. szwagier Stanisław z rodziną
VI. + Bożenę Zalewską – of. rodzina Jończaków i Wysokińskich
VII. + Aleksandra Błońskiego – of. córka Justyna z mężem
VIII. + Mateusza Turyk – of. Agnieszka I Rafał Strzałek
IX. + Krystynę Suchoń – of. Wspólnota Domowego Kościoła
X. + Sylwestra Kleszczewskiego – of. bratanek Kondrat i Paweł
XI. + Piotra Lach w 7 dzień po śmierci – of. żona
XII. + Helenę Charutę, Marię Rzewuską – of. synowa
2. Dz.-bł. w 1 r. urodzin Alberta z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę 
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa
3. + Mariannę Popławską w 7 r., zmarłych z rodziny Owczarczyków 
i Popławskich – of. córki

Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros
19.00 Nieszpory i Spotkanie synodalne „Komunia-Uczestnictwo-Misja” 

(dolny kościół)
Czwartek 30 grudnia 2021 r.

SZÓSTY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (1 J 2, 12-17) Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

Psalm (Ps 96 (95), 7-8. 9-10 (R.: por. 11a)) Niebo i ziemia niechaj się radują
Ewangelia (Łk 2, 36-40)

Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza
6.30 1. Gregorianka: + Andrzeja i Bogumiłę Kuć (zakończenie)

2. + Helenę Chmielewską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

7.00 1. + Eugeniusza Przytułę z racji imienin – of. Irena Przytuła
2. + Mieczysława Wrzoska w 1 r. i Helenę w 15 r. – of. rodzina
3. Dz.-bł. w intencji Agaty z okazji 23 r. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. + Eugeniusza Sawickiego i zmarłych z obu stron rodziny  

– of. żona i dzieci
2. + Zofię Frankowską – of. Katarzyna Siwek

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 31 grudnia 2021 r.

SIÓDMY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (1 J 2, 18-21) Mamy namaszczenie od Boga i znamy prawdę

Psalm (Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13 (R.: por. 11a))
Niebo i ziemia niechaj się radują

Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem
6.30 1. Dz.-bł. w 94 r. urodzin Czesława Tokarskiego z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i łaskę zdrowia
2. + Mariannę Piekart w 7 r., Bolesława Piekarta i zmarłych z ro-
dzin Wakułów i Piekartów – of. córki

7.00 1. + Genowefę Łęczycką w 18 r. i zmarłych z obu stron rodziny – of. syn
2. + Jana, Jana, Apolonię, Franciszka, Władysławę, Sylwię i Mie-
czysława – of. córka
3. Dz.-bł. w intencji Aleksandra z okazji 21 r. urodzin z prośbą  
o łaskę żywej wiary, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. rodzice

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. + Mirosława Demianiuka i zmarłych z obu stron rodziny

2. Dz.-bł. z okazji imienin Sylwestra z prośbą o zdrowie, błogosławień-
stwo Matki Bożej, św. Józefa na dalsze lata życia – of. mama i rodzeństwo

Nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne za rok 2021 r.
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

Sobota 1 stycznia 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (Lb 6, 22-27) Błogosławieństwo Boże

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a))
Bóg miłosierny niech nam błogosławi

2. czytanie (Ga 4, 4-7) Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty
Ewangelia (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus

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.
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

Informacje o życiu parafii (26.12)

+ Czesław Paczóski
+ Piotr Lach 

8.30 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka (rozpoczęcie) – of. żona 
Jadwiga
2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wy-
zwolenie z uzależnień – of. KWC

10.00 1.Dz.-bł. w intencji Bogumiły Flis w 88 r. urodzin i za śp. Mariana 
Flis w 11 r. śmierci – of. córka

11.30 1. + Mieczysława z racji imienin oraz zmarłych z rodz. Przesmyc-
kich – of. córka
2. + Leokadię Zubek – of. Anna Mędza
3. + Tadeusza Kulgawczyka w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

13.00 1. W intencji parafian
18.00 1. + Mieczysława, Romualda, Wiesława, Pawła, zmarłych z rodz. 

Kozaków
2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 
soboty miesiąca

Nabożeństwo pierwszosobotnie: różaniec i rozmyślanie
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP: Nieszpory i agapa (dolny 

kościół)
Niedziela 2 stycznia 2022 r.

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12) Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Psalm (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14))
Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało Albo: Alleluja

2. czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18) Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Ewangelia (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Banasiuka

2. + Halinę w 20 r., Edwarda, Reginę i Stefana Podniesińskich, sio-
strę Teresę oraz Mariannę i Stanisława Zabadałów – of. Jadwiga 
Podniesińska

8.30 1. Gregorianka: + Alinę Gadomską (rozpoczęcie)
2. + Genowefę, Stanisława, brata Zdzisława, zmarłych teściów, 
brata Stanisława i dziadków – of. córka
3. Dz.-bł. dziękując Bogu za przeżyty rok prosząc o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny na rozpoczynający się 
rok – of. Maria

10.00 1. Dz.-bł. z racji 18 r. urodzin Oli z prośbą o dary Ducha Świętego 
oraz opiekę Maryi i św. Józefa w dorosłym życiu – of. rodzice
2. Dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego Elżbiety w intencji kapła-
na, który udzielił chrztu świętego, rodziców i rodziców chrzestnych 
– of. Elżbieta Kielak
3. + Michała Łęczyckiego z racji urodzin – of. siostra

11.30 1. + Wandę Kajdę – of. Robert Siwiec
2. + Halinę Witkowską – of. Barbara

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli miesiąca  
i spotkanie z Kołami Żywego Różańca
16.30 1. Dz.-bł. w intencji Ruchu Światło-Życie
Spotkanie świąteczne Oazy dzieci i młodzieży
18.00 1. + Zofię w 32 r. i zmarłych z obu stron rodziny – of. rodzina

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

l ul. Graniczna – 200 zł 
l ul. Jagiełły 19 – 300 zł 
l ul. Jagiełły 23 – 200 zł 
l Na dekorację żłóbka: KŻR nr 8 – 100 zł 
Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 26 grudnia: ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
•	Msze Święte sprawowane tak jak w każdą niedzielę. 
•	JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 

Podczas Eucharystii o godz. 13.00 sprawowanej w intencji Jubilatów 
wszystkie małżeństwa świętujące w tym roku swoją  
1., 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60. …
rocznicę ślubu odnowią swe małżeńskie ślubowanie. 

•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji mał-
żeństw i rodzin o godz. 19.00 w kościele. 

•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. 
•	 Taca przeznaczona na budowę nowych kościołów w diecezji. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 27 grudnia: Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

Błogosławieństwo wina podczas Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00.
 Q WTOREK 28 grudnia: Święto św. Młodzianków. Modlimy się  

o obronę życia poczętego. Zapraszamy do parafii Bożego Ciała w Siedl-
cach, gdzie o godz. 18.00 będzie Msza święta w intencji życia, a następnie 
nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
•	Nie będzie spotkania Kręgu biblijno- liturgicznego. 

 Q ŚRODA 29 grudnia: 
•	Kult św. Józefa

17.00 – różaniec św. Józefa
17.45 – Nowenna do świętego Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-
cieli św. Józefa. Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii na 
Nowy Rok. 
•	SPOTKANIE SYNODALNE o godz. 19.00 w dolnym kościele. Zaprasza-

my wszystkich, którzy chcą się razem pomodlić i porozmawiać o swoim 
doświadczeniu Kościoła. 

•	O godz. 21.40 w Katolickim Radio Podlasie będzie audycja z udziałem 
Duchowych Niewolników NMP z naszej parafii. 
 Q CZWARTEK 30 grudnia: 

•	Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym  
Sakramencie w ciszy do godz. 21.00.  
W czasie adoracji możliwość spowiedzi od godz. 20.00. 
 Q PIĄTEK 31 grudnia: 

•	 Zapraszamy, by dziękować Bogu za mijający rok: Msza święta na zakoń-
czenie roku 2021 o godz. 18.00. Po liturgii nabożeństwo dziękczynno-
-ekspiacyjne. O godz. 20.00 Nieszpory w dolnym kościele. 
 Q SOBOTA 1 stycznia: UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI  

MARYI – pierwsza sobota miesiąca
•	Msze Święte będą sprawowane o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 

18.00. W tym dniu mamy obowiązek udziału w Eucharystii i powstrzy-
mania się od prac niekoniecznych.

•	Nabożeństwo pierwszosobotnie przy relikwiach św. Maksymiliana Marii 
Kolbego po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00 – różaniec i rozmy-
ślanie. 

•	O godz. 20.00 spotkanie Duchowych Niewolników NMP i uczestników 
Kręgu biblijno-liturgicznego. W ramach spotkania modlitwa Nieszpo-
rów i agapa. 

•	W pierwszą sobotę stycznia nie będzie planowego wyjazdu duszpaster-
skiego do chorych.

 Q NIEDZIELA 2 stycznia: II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
•	Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie z racji pierwszej niedzieli miesiąca i spotkanie z Kołami 
Żywego Różańca.

•	Dzieci i młodzież, którzy należą do Ruchu Światło-Życie, ministran-
tów i lektorów, zapraszamy na Mszę świętą w ich intencji o godz. 16.30. 
Po liturgii spotkanie świąteczne w dolnym kościele. 

•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
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Dzieje się w parafii 
OAZA MODLITWY w Łukowie w dniach 17-19 grudnia 2021 r. 

„Słuchanie słowa Bożego razem z Maryją” w Domu Moria. W tych 
rekolekcjach wzięło udział 40 osób, w większości byli to ludzie 
młodzi. Poniżej świadectwa niektórych uczestników oazy. 

Damian: Pojechałem na Oazę Modlitwy z pewną intencją, na którą do-
stałem częściową, ale i satysfakcjonującą odpowiedź. Miałem tam wiele 
czasu na modlitwę, dzięki której mogłem w pełni skupić się i rozpoznać do 
czego wzywa mnie Bóg. Szczególnie udało mi się Go spotkać w spowiedzi, 
gdzie wiele zostało mi wytłumaczone przez kapłana, który podszedł do 
mojej sprawy z delikatnością i miłością. Zostałem również pobłogosławio-
ny do funkcji lektora, co utwierdziło moją wiarę i chęć służby. Wróciłem do 
domu z radością i pokojem ducha.

Adrian: Oazę Modlitwy przeżyłem bardzo owocnie. Zrozumiałem jak 
ważne jest utrzymywanie stałej relacji z Bogiem, którą niestety zaniedba-
łem w ostatnim czasie. Ta oaza i czas spędzony w towarzystwie Chrystusa 
wpłynął na mnie bardzo pozytywnie i otworzył mnie na wiele dobra. Zro-
zumiałem, że zaniedbanie relacji z Bogiem i poświęcanie większości czasu 
na inne rzeczy, między innymi na rozrywkę, wywołało u mnie większą 
skłonność do popadania w grzech. Dzięki Chrystusowi, z którym spotka-
łem się na oazie, wiem jak lepiej radzić sobie z grzechem i jak dysponować 
swoim czasem.

Damian: W dniach 17-19 grudnia uczestniczyłem w Oazie Modli-
twy w Łukowie. Tematem było słuchanie słowa Bożego razem z Maryją. 
Ta Oaza była szczególna, bo poświęcona Maryi. Dzięki rozważaniom słowa 
Bożego, mogłem lepiej zgłębić tajemnicę Niepokalanej. Maryja jest wzo-
rem Człowieka, który potrafi się oddać w Duchu Świętym Chrystusowi. 
Chciałbym umieć Ją naśladować. Dodatkowo był to czas który pomógł mi 
lepiej przygotować się do Bożego Narodzenia. Byłem na Oazie po raz dru-
gi i bardzo mi się podobało. Przeżyłem wspaniały czas wielkiej łaski Bożej. 
Otwartość, uśmiech, życzliwość i dobroć serc wszystkich uczestników była 
wsparciem każdego dnia. Cieszę się, że mogłem tam być.

Adrian: Oaza Modlitwy otworzyła mi oczy na słowo Pana. Na tych reko-
lekcjach spędziłem super czas z moimi bliźnimi. Chwała Panu!

Vanessa: Oaza ta, jak i dwie poprzednie na jakich byłam, przyniosła 
wiele owoców. Dzięki niej poczułam chęć rozpoczęcia relacji z Maryją. 
Przed wyjazdem nie lubiłam i nie czułam potrzeby takiej modlitwy, jed-
nak wyjazd uświadomił mi jak cudowna Ona jest. Modlitwa wstawiennicza 
bardzo mi pomogła. Słowa, które usłyszałam w modlitwie bardzo mnie 
podniosły na duchu. Sakrament pokuty i pojednania przyniósł mi spokój, 
szczęście i uczucie uwolnienia od grzechu. Przez te 48 godzin uświadomi-
łam sobie, że nigdy nie jesteśmy tak naprawdę sami. Gdy nie ma przy nas 
ludzi, to Bóg jest przy nas, więc relację z Nim trzeba utrzymywać i rozwijać, 
bo jest On z nami cały czas. Bardzo polecam oazy i zapewne wybiorę się na 
kolejną, jak tylko pojawi się taka możliwość.

Mikołaj: Na tegorocznej Oazie Modlitwy zrozumiałem jak ważne jest 
posłuszeństwo i zaufanie względem Pana Boga. Uświadomiłem sobie, że 
powinienem modlić się też do Maryi, bo trochę o Niej zapomniałem. Matka 
Boża pomogła mi zrozumieć Boga w adoracji i usłyszeć Go w modlitwie. 
Dziękuję Bogu, że mogłem pojechać na tą oazę i zrobić porządek w swojej 
duszy przed świętami Bożego Narodzenia.

Kuba: Pierwszy raz miałem okazję pojechać na Oazę Modlitwy. Szcze-
gólnie naszą uwagę zwracaliśmy na Maryję i na Jej słowa, które wypo-
wiedziała podczas Zwiastowania: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa”. Była codzienna modlitwa Liturgią Godzin oraz 
Msze Święte.

Amelia: Dzięki Oazie Modlitwy w Łukowie bardzo przybliżyłam się do 
Maryi i wyciszyłam. 

Patrycja: Na tegorocznej Oazie Modlitwy zrozumiałam jak ważne jest 
posłuszeństwo i zaufanie względem Pana Boga. Uświadomiłam sobie, że 
powinnam, tak jak Maryja, zgadzać się na wolę Bożą w każdej sytuacji. 
Matka Boża stała się moim wzorem do naśladowania w mówieniu Bogu 
,,tak’’ i spełnianiu Jego woli.

Zebrał: (xIJ)

WIZYTA DUSZPASTERSKA, zwana „kolędą” w naszej parafii od-
bywa się w tym roku na zaproszenie. Kapłani odwiedzą tylko tych 
parafian, którzy złożyli zaproszenie. 
•	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)

 Q Rok 2022
•	3 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00: ul. Chrobrego 1, 2, 3, 5
•	4 stycznia (wtorek) od godz. 16.00: ul. Chrobrego 4, 6, 7
•	5 stycznia (środa) od godz. 16.00: ul. Chrobrego 8, 9, 10, 12
•	8 stycznia (sobota) od godz. 9.00: ul. Chrobrego 11, 14, 15, 19, 21
•	10 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00: u. Batorego 5 i 7,  

ul. Jagiełły 13, 15, 17
•	11 stycznia (wtorek) od godz. 16.00: ul. Jagiełły 19, 21, 23, 25
•	12 stycznia (środa) od godz. 16.00: ul. Mieszka I 2, 4, 6, 8 
•	13 stycznia (czwartek) od godz. 16.00: ul. Mieszka I 10, 14, 16, 18
•	14 stycznia (piątek) od godz. 16.00: ul. Mieszka I 20, 22, 26,  

ul. Sokołowska 70, 80
•	15 stycznia (sobota) od godz. 9.00: ul. Sokołowska 71, 75, 77, 79, 81, 83, 

84, 85, 87, 88, ul. Dolna
•	17 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00: ul. Sokołowska 91, 93, 124, 158, 163, 

domy jednorodzinne 
•	18 stycznia (wtorek) od godz. 16.00: ul. Żytnia 26, 28, ul. Żytnia domy 

jednorodzinne, ul. Łąkowa, Chabrowa i Rumiankowa
•	19 stycznia (środa) od godz. 16.00: ul. Broniewskiego, Graniczna,  

Konopnickiej, Pola, Rejtana 
•	20 stycznia (czwartek) od godz. 16.00: Okrzei, Północna, Plac Wolności, 

Sierakowskiego, Słowackiego, Tuwima, Żeromskiego
•	21 stycznia (piątek) od godz. 16.00: ul. Bema, Góreckiego, Jagiellońska, 

Mireckiego
•	22 stycznia (sobota) od godz. 9.00: ul. Nowy Świat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
•	24 stycznia (poniedziałek) od godz. 16.00: ul. Nowy Świat 9, 11, 13, 14 
•	25 stycznia (wtorek) od godz. 16.00: ul. Nowy Świat 15, 17; rodziny i oso-

by, które wcześniej nie mogły przyjąć kapłana lub zdecydowały się zaprosić 
księdza po ustalonym terminie

Najbardziej aktualny plan kolędy będzie na stronie internetowej pa-
rafii i na parafialnym Facebooku. W razie potrzeby prosimy dzwonić: 
500 636 490. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Dyspensa w sylwestra
Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, zgodnie z kanonem 87 

Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz uwzględniając normy zawarte w kan. 
1251 KPK, udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od 
spożywania pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia br. wszystkim 
wiernym Diecezji Siedleckiej, a także innym osobom przebywają-
cym w tym dniu na terenie Diecezji.

Korzystających z dyspensy zobowiązuję, aby tego dnia ofiarowali dowol-
ną modlitwę według intencji Ojca Świętego lub zastąpili wstrzemięźliwość 
innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności (statut 
546 II Synodu Diecezji Siedleckiej).

Z pasterskim błogosławieństwem Biskup Siedlecki + Kazimierz Gurda
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Schola „Światełko”

Wigilia Paschalna – 3 kwietnia

Niedziela Palmowa– 28 marca

Odpust parafialny  – 1 maja

Duchowi Niewolnicy Maryi – 31 maja

Pierwsza Komunia  Święta– 15 maja

Bierzmowanie – 10 czerwca 
Pielgrzymka Duchowych Niewolników 

NMP do Kodnia i Pratulina - 26 czerwca

50 lat kapłaństwa księży kanoni-
ków Henryka Drozda, Stanisława 

Grochowskiego i Jana Pracza – 
13 czerwca

Dzień Dziecka– 1 czerwca 

Nowi lektorzy– 6 czerwca 
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PSZCZOŁY I MUCHY

(opr. xHD)

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1700 egz. wydaje 
 Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,

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

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

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

Beata Woźniakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska. 
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do 

poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 

Fotograficzny przegląd wydarzeń 2021 r.

Oaza Ewangelizacji w Okunince - 14 - 21 sierpnia

15 sierpnia

Krąg biblijno-liturgiczny - 
wtorki, godz. 19.00

Nieszpory

Synod – 30 listopada

Nowi ministranci – 21 listopada Diakonia Muzyczna „Płomyki”

Bal Wszystkich Świętych – 30 października

Oaza w parafii - 8 - 11 lipca

Młodzież w Bieszczadach - 24 - 30 sierpnia

Przyjęcie do Szkaplerza 
NMP - 16 lipca

Turniej tenisa stołowego – 16 października

Córka rozmawia z ojcem:
 – Nie wiem, tato, jak przemówić do rozumu 
moim kolegom i koleżankom: palą papierosy, 
upijają się piwem, marnują czas i nerwy na oglą-
daniu pornusów…
 – Córeczko, zostaw ich. Pszczoły nie tracą czasu 
na tłumaczenie muchom, że miód jest lepszy niż 
kuchenne odpady w śmietniku. Bądź pszczołą, rób 
swoje i nie trać czasu na tłumaczenie…
PRAWO DO WYBORU
W ostatnim dniu przed świąteczną przerwą  
w szkole dziewczyny w klasie odbierają telefon 
od nieobecnej koleżanki:
 – Zaczęłaś świąteczne wagary?
 – Nie, mam lekki katar.
 – To na pewno Covid…
 – No właśnie! Ktoś z was się orientuje, czy jest 
teraz możliwość zachorowania na zwykłą grypę? 
Czy od razu koronują?
NOWOROCZNE PLANY
Przy wigilijnym stole rodzinna rozmowa:
 – Planujemy pojechać w czerwcu do Niemiec na 
zbiór truskawek. Podobno dobrze płacą.
Na to odzywa się dziadek:
 – Jak to jest: Ukraińcy zbierają truskawki u nas, 
my u Niemców. A gdzie zbierają Niemcy i kto 
zbiera u Ukraińców?
DLACZEGO
Dzieci ze szkoły przyniosły Covida. Rozchorował 
się dziadek, a reszta rodziny przebywa w domu 
na uciążliwej kwarantannie. Dziadek zadaje re-
toryczne pytanie:
 – Dlaczego zaraziliśmy się tym zakichanym Co-
videm, a nie możemy zarażać się szczęściem?
WIGILIA
W czasie wigilii dziadków odwiedza liczna 
wielopokoleniowa rodzina. Młodsi opowiadają  
o swoich kłopotach i domowych kłótniach. Bab-
cia zabiera głos:
 – Kochani: nie ma idealnych rodziców i nie ma 
idealnych dzieci. Jest za to mnóstwo idealnych 
momentów na bycie razem, takich, jak ta Wigi-
lia.


