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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Chodźcie, czuwajcie, rozumiejcie -  
zadania na Adwent
Rozważania do Słowa Bożego z I Niedzieli Adwentu

1. czytanie (Iz 2, 1-5) Pokój królestwa Bożego
Żyjemy na końcu czasów, w czasach osta-

tecznych, gdyż czekamy już na Paruzję – osta-
teczne przyjście i zwycięstwo Jezusa Chrystusa. 
Wielu ludzi już usłyszało Ewangelię, wielu przy-
szło do Boga, wielu żyje w pokoju Bożym, czy-
li w światłości Pańskiej. Wypełniła się i wypeł-
nia zapowiedź proroka Izajasza o tym, że ludzie 
nawracający się będą szukać pokoju królestwa 
Bożego i znajdą go. Wojny i zbrojenia nie są po-
trzebne, gdy miedzy ludźmi panuje miłość, gdy 
jeden o drugim może powiedzieć: jak dobrze, 
że mój brat żyje w świetle Bożej łaski, bo dzięki 
temu traktuje mnie dobrze, z szacunkiem. Bli-
skość Boga pomaga być blisko człowieka. Nie 
trzeba się bać naszych bliźnich, ale zachęcać 
siebie nawzajem do postępowania w światłości 
Pańskiej. 

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9  
(R.: por. 1bc)) Idźmy z radością na spotkanie Pana

Zapewne śpiewaliśmy refren dzisiejsze-
go psalmu. Słowa „Idźmy z radością na spo-
tkania Pana” ukazują nam, że potrzebny 
jest wspólnotowy trud pójścia drogą, która 
zakończy się radosnym spotkaniem z Bo-
giem. W kościele dość powszechnie brakuje ra-
dości. Mamy mnóstwo smutnych pasterzy i wier-
nych, a przecież uśmiech jest najprostszym 
apostolstwem, a przecież nikt nas nie zmusza 
do bycia na liturgii, a przecież to my potrzebu-
jemy Boga i odnosimy wielką korzyść ze spotka-
nia z Nim. Uciesz się tym, że jesteś w kościele, 
na Mszy świętej, na jakimś nabożeństwie czy 
spotkaniu. Niech spotkanie z Panem wypełni 
twe serce wielką radością. Zaproś też swoich 
bliskich i znajomych do udziału w tej radości. 

2. czytanie (Rz 13, 11-14) Zbliża się nasze 
zbawienie

Wydaje się, że dziś niewiele osób rozumie 
chwilę obecną i w ogóle rozumie swoje życie. Dość 
często lubimy żyć wspomnieniami i mówimy: 
„kiedyś to było”, „za naszych czasów”, „ja w twoim 
wieku”. Dość często uciekamy w marzenia i mówi-
my: „jeszcze się nawrócę”,  „jeszcze jest tyle cza-
su”, „jak będę bogaty”. A Bóg spotyka się z nami 
tu i teraz; a Bóg zbawia w teraźniejszości. Teraz 
jest godzina powstania z duchowego snu, teraz 
trzeba się obudzić, wyjść z marazmu i uwierzyć 

radykalnie, co polega na odrzucaniu uczynków 
ciemności. Zrozumiał to bardzo dobrze św. Au-
gustyn, który po wielu latach zmagań z własną 
słabością przeżył swoje nawrócenie, czytając 
ten dzisiejszy fragment Listu św. Pawła Aposto-
ła do Rzymian. Wystarczyło kilka zdań z Pisma 
Świętego, by nastąpiło jedno z największych 
nawróceń w historii Kościoła. Gdyby ludzie – 
powiedzmy już tylko o ochrzczonych – poważ-
nie potraktowali słowo Boże, nie byłoby na tym 
świecie tyle: pijaństwa, rozpusty, wyuzdania 
itp. W czasach kultu pięknego i sprawnego ciała 
ważne jest, by nie troszczyć się zbytnio o ciało, 
które kiedyś umrze. 

Ewangelia (Mt 24, 37-44) Potrzeba czujno-
ści w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Ludzie w czasach Noego nie spodziewali 
się potopu, choć widzieli jak Noe od wielu lat 
budował arkę i wszystko starannie przygoto-
wywał zgodnie z wolą Najwyższego. Znak arki 
został zlekceważony i nie odczytany właści-
wie; a chwilę później potop pustoszył wspaniałe 
domy wielmożnych ówczesnego świata. Potop 
pochłonął wszystkich, którzy byli uparci w swo-
jej niewierze i grzeszeniu. 

Przyjście Jezusa będzie sądem nad ludzką nie-
wiarą. Nie wszyscy pójdą do nieba. Bóg wybierze 
kto będzie wzięty, a kto zostawiony. Ludzie mogą 
zajmować się tym samym, piastować te same sta-
nowiska, ale przed Sędzią nic się nie ukryje. Dla-
tego trzeba być gotowym na sąd Boży, a przygo-
towanie polega najpierw na czuwaniu, na obro-
nie przed duchowymi zagrożeniami, na wierności 
małym sprawom. Warto podejmować swoje co-
dzienne obowiązki z miłości do Boga i Kościoła. 
Wtedy nie trzeba będzie się domyślać dat i szcze-
gółów wydarzeń apokaliptycznych. Jezus przyj-
dzie ponownie w ciele na ten świat, aby dać nam 
udział w swoim zwycięstwie. Czy przyjmiemy tę 
propozycję Jezusa? (xIJ)

I NIEDZIELA ADWENTU
CZUWAJCIE WIĘC, BO NIE WIECIE (Mt 24, 37-44)

Nadejście Syna Człowieczego nie jest dla czło-
wieka powodem do strachu i przygnębienia, lecz 
wręcz przeciwnie powinno być nadzieją i radością. 
Wraz z tym nadejściem można dostrzec głęboką, 
duchową rzeczywistość, w której prawda zwycię-
ża nad kłamstwem a dobro tryumfuje nad złem. 
Centralną postacią wydarzeń eschatologicznych 
jest Syn Człowieczy, który objawia się jako Oblu-
bieniec i Odkupiciel człowieka. Jego celem nie jest 
destrukcja rzeczywistości, lecz jej przemiana na 
Nowe Niebo i Nową Ziemię. W tej perspektywie 
człowiek wierzący może nosić w sobie mentalność 
zwycięzcy łączącego swe życie ze zwycięskim Chry-
stusem. Oczekiwanie na zwycięski dzień nie wzbu-
dza lęku i przerażenia, lecz jest głębokim pragnie-
niem każdego, kto pokłada nadzieję w Bogu. Pełen 
mocy i chwały Syn Człowieczy ukazuje ludzkości, 
że krzykliwe zło i wyrafinowane kłamstwo zostaje 
unicestwione. Człowiek wiary winien nieustannie 
prostować swoją postawę i wznosić swoją głowę 
ku niebu. Tylko w takiej postawie może mocno 
stąpać po twardym ziemskim gruncie ludzkiej 
egzystencji, której sens i cel nie wyczerpuje się  
w doczesności. Ze wzrokiem skierowanym ku Nie-
bu człowiek w mocy Chrystusa potrafi przeciw-
stawić się złu i prowadzić z nim zwycięską walkę  
w różnych płaszczyznach swojego życia. 

Co odczuwam w swoim sercu, kiedy myślę  
o czasach ostatecznych? Kim dla mnie jest postać 
Syna Człowieczego? Czy potrafię odrywać się od 
spraw doczesnych, aby dostrzegać duchowy wy-
miar swojego życia? Czy jestem przygotowany na 
przyjście Pana? Czy podejmuję trud, aby w moim 
życiu dominowała postawa czuwania i modlitwy? 
Jakie postanowienie zamierzam przedstawić Bogu 
na nadchodzący czas Adwentu? [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel swoim 
wiernym siły woli, aby pełniąc dobre uczynki, spieszyli 
na spotkanie z przychodzącym Chrystusem i zgroma-
dzeni po Jego prawicy, mogli posiąść królestwo nie-
bieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twoje-
go Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
we wtorek o godz. 19.30 w dolnym kościele. (xIJ)
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Zostań Wojownikiem Maryi! (cz.1)
To wezwanie do wszystkich mężczyzn,  
którzy czują potrzebę rozwoju duchowego,  
być może są w trudnym momencie życia,  
chcą wzmacniać swoje relacje rodzinne, a przede 
wszystkim bronić żywej wiary i jej wartości.

Kim są Wojownicy Maryi i co zrobić by stać się jednym z nich? Za-
pytałam o to czterech przedstawicieli formacji, którzy zgodzili się spo-
tkać i opowiedzieć o swojej drodze do ruchu Wojowników Maryi: Jarka, 
Adama, Piotra i Kamila. 

Jarosław Cieślak – lider łukowskiej grupy formacji rozpoczyna nasze 
spotkanie od modlitwy. – Wszystko w swoim życiu powierzam Maryi, spo-
tkane osoby, każde wypowiedziane słowo, tę rozmowę również. Tylko wte-
dy mogę być spokojny, że zadzieje się coś dobrego i wszystko, co tu zostanie 
powiedziane będzie działało na chwałę Pana – mówi mój rozmówca. 

 Q  Kim są Wojownicy Maryi? 
 – To wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się 

cyklicznie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn, organizowa-
nych przez Salezjanów ks. Bosko w Lądzie n. Wartą. Założycielem i opie-
kunem duchowym wspólnoty jest ks. Dominik Chmielewski. Obecnie nasz 
ruch liczy aż 95 grup formacyjnych w Polsce i poza jej granicami. Można 
powiedzieć, że rozwija się bardzo prężnie i gromadzi z roku na rok coraz 
więcej mężczyzn. Pasowanych Wojowników jest już 1333, a osób stale 
uczęszczających ok. 2800. Nasz ruch formuje mężczyzn, mężów i ojców 
tak, by na fundamencie Słowa Bożego i nauki Kościoła byli przewodni-
kami na drodze ku świętości  na wzór Maryi i opiekunami swoich rodzin 
na wzór św. Józefa. Formacja ma tak kształtować, by obudzić w mężczyź-
nie wojownika, gotowego walczyć o małżeństwo, rodzinę, o najwyższe 
wartości i prawdy. I nie chodzi tu o wojowanie fizyczne, ale o codzienną 
walkę duchową. Bardzo dużą wagę przykładamy do wiedzy i przygoto-
wania merytorycznego, nasze przewodnictwo i świadczenie o Bogu musi 
być jakościowe. Jesteśmy też oddanymi czcicielami Najświętszej Maryi 
Panny, naszym zadaniem jest szerzenie wszelkich nabożeństw i praktyk 
wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu, na przykład uczestnicze-
nie w pierwszych sobotach miesiąca. 

 Q  Jakie trzeba spełnić warunki by stać się Wojownikiem Maryi?
– Na spotkania regionalne jak i ogólnopolskie może przyjść każdy 

mężczyzna, który poczuje w sercu taką potrzebę. Mogą to być zarówno 
świeccy jak i duchowni. Formacja skierowana jest do osób w wieku  od 
18 do 50 lat, ale jeśli ktoś przekracza tę granicę wieku też nie zostanie 
odrzucony. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia do wspólnoty jest ukoń-
czenie procesu formacyjnego, który obecnie 
trwa trzy lata i jest zakończony egzami-
nem. W tym czasie kandydaci na Wojow-
ników Maryi muszą uczestniczyć w 4 spo-
tkaniach ogólnopolskich i 12 regionalnych, 
brać czynny udział w życiu sakramentalnym, 
codziennie odmawiać jedną część różańca 
oraz odbyć 33-dniowe rekolekcje przygoto-
wujące do zawierzenia Jezusowi przez Ma-
ryję. Po zakończeniu procesu formacyjnego, 
kandydat musi jeszcze pomyślnie przejść 
rozmowę z liderem grupy i dopiero po jego 
rekomendacji może przystąpić do uroczyste-
go pasowania na Wojownika Maryi. 

 Q Co oznacza pasowanie i jaki 
ma przebieg?

 – Ma bardzo uroczysty charakter na wzór 
historycznego pasowania na rycerza. Doko-
nuje go kapłan za pomocą miecza – symbolu 
walki duchowej ze swoimi grzechami i sza-
tanem. Każdy Wojownik otrzymuje własny 
miecz, który po pasowaniu powinien być 
umieszczony w widocznym miejscu w jego 
domu i tam pozostać, bo od tego momentu 

prawdziwym orężem i „mieczem” Wojownika Maryi staje się różaniec. 
Podczas uroczystości Przyrzeczenia Miecza pasowany zobowiązuje się 
całkowicie oddać serce i życie Jezusowi, Maryi i rodzinie, walczyć ze swo-
imi grzechami i wadami oraz bronić Kościoła i wartości chrześcijańskich.

 Q Jesteś liderem łukowskiej grupy Wojowników Maryi. Ile osób 
liczy obecnie ta grupa? 

– W tej chwili jest 60 mężczyzn, z czego 14 jest pasowanych, a reszta 
to formujący się. Naszym opiekunem jest ks. Radosław Osipacz. Mamy 
sporą grupkę uczestników, którzy przyjeżdżają do nas z Siedlec i okolic. 
Coraz bardziej więc zaczyna rodzić się potrzeba, by powstała nowa grupa, 
być może  uformuje się ona w Siedlcach. Chcemy właśnie tutaj, w sank-
tuarium św. Józefa spotkać się z osobami, które poczuły w sercach po-
trzebę formacji. W pierwszą środę grudnia, zapraszamy na wspólną Eu-
charystię, różaniec, adorację Najświętszego Sakramentu, konferencję. Na 
pewno będziemy chcieli opowiedzieć o naszej wspólnocie i podzielić się 
własnymi doświadczeniami, bo zostanie Wojownikiem Maryi całkowicie 
odmienia życie.

 Q Co takiego wydarzyło się w Twoim życiu, że stanąłeś w szere-
gach Wojowników Maryi?

– W moim przypadku nawrócenie dokonało się na długo przed Wo-
jownikami, bo 10 lat temu. Przyszło do mnie przez cierpienie. Pan Bóg 
upominał się o mnie kilkukrotnie. Trzy razy uniknąłem śmierci. Ostatni raz 
był bardzo dramatyczny. Ścisnęła mnie prasa, z której sam nie miałbym 
szans się wydostać. W ostatniej chwili Pan Bóg przysłał mi anioła – ura-
tował mnie chłopak, którego miało nie być w tym czasie w tym miejscu. 
Rozpłakałem się wtedy jak dziecko, bo do śmierci brakowało kilku sekund. 
To był dla mnie przełom. Od razu pojechałem do kościoła. 

Padłem na kolana i przeprosiłem Pana Boga za ten czas, kiedy On mnie 
wołał, a ja Go nie słyszałem. To był rok 2011. Od tamtej pory rozpoczął się 
proces mojego nawracania. Po drodze było jeszcze sporo cierpienia. Prze-
szedłem depresję, nerwicę lękową związaną z pracą, bezsennością. Przez 
kilka miesięcy codziennie jeździłem pod krzyż stojący na rozstaju dróg 
oddalony pięć kilometrów od mojego domu i tam żarliwie się modliłem. 
Płakałem, rozmawiałem z Bogiem, krzyczałem „Jezu ulituj się nade mną! 
Pomóż mi, bo nie wiem, co ze sobą zrobić”.  Pan Bóg od tej pory zaczął 
przemieniać moje życie, dał mi domowy kościół, zaprosił mnie do Mad-
jugorje, gdzie doświadczyłem namacalnych cudów – zobaczyłem krzyż 
otoczony Najświętszym Sakramentem. Poczułem wezwanie Pana Boga do 
codziennej Eucharystii. Odpowiedziałem na nie. Od pięciu lat codziennie 
uczestniczę w Mszy św. Wtedy też Wojtek Bartoszewski założyciel i pierw-
szy lider łukowskiej grupy Wojowników Maryi namówił mnie na rekolekcje 
Ojciec i córka, które prowadził ks. Dominik Chmielewski. Pojechałem tam 

ze starszą córką. Było to tak przeszywające 
przeżycie. Ja płakałem nad córką, ona płakała 
nade mną. To był bardzo mocny impuls. Po 
drodze spotkałem jeszcze wielu tzw. szaleń-
ców bożych, którzy otworzyli mi oczy i serce, 
pokazywali jak żyć. Wierzę, że to wszystko jest 
działaniem bożym, a w życiu nie ma przypad-
ków. Formowanie się w Wojownikach Maryi 
dało mi ogromną wiedzę. Poznałem Boga, 
jakiego nie znałem. To jest dla mnie ogrom-
na wartość. Obecność w tej wspólnocie jest 
codziennym, małym zwycięstwem z samym 
sobą, z duchowym lenistwem. Wielu chłopa-
ków z chwilą przyjścia do Wojowników zmie-
niło swoje życie z dnia na dzień. Przychodzą 
umorusani w grzechach i zniewoleniach, a po 
kilku dniach stają się zupełnie innymi ludźmi, 
zaczynają walczyć o niebo...

Świadectwa pozostałych moich roz-
mówców: Adama, Piotra i Kamila znajdzie-
cie w kolejnym numerze „Opiekuna”. 

EDYTA ZDUNEK
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Światowy Dzień  
Młodzieży w Diecezji 
Siedleckiej

W parafii św. Józefa w Siedlcach, obchodzono 19 listopada Diecezjalny 
Światowy Dzień Młodzieży.

Centralnym punktem wydarzenia była Msza święta pod przewodnic-
twem biskupa pomocniczego Grzegorza Suchodolskiego. 

Młodzi rozpoczęli spotkanie od zawiązania wspólnoty. Następnie wy-
konywali prace w grupach. Podczas homilii, biskup Grzegorz nawiązał 
do tegorocznego hasła Światowego Dnia Młodzieży „Maryja wstała i po-
szła z pośpiechem”. – Słowo „wstań”, papież Franciszek przywołuje nam 
już od ostatniego ŚDM w Panamie. Co roku, pisząc orędzie do młodych, 
używa słowa „wstań”. To jest właśnie przeciwieństwo tego, że jesteśmy 
bardzo leniwi, że wolimy pozycję taką wyczekującą. 

Papież mówi – nie bądź takim człowiekiem. Bądź w swojej wie-
rze i swoim życiu człowiekiem odważnym. Nie lękaj się wyzwań. 
Już w Krakowie podczas ŚDM mówił: „wstań z kanapy załóż buty, najle-
piej wyczynowe i idź, bo świat potrzebuje twojego świadectwa” – mówił 
biskup Grzegorz.

Ks. Radosław Piotrowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży powie-
dział, że SDM w diecezji to piękny czas dla młodego Kościoła. – Dziękuje 
wam wszystkim, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie papieża Fran-
ciszka, jesteście tutaj i chcecie świętować swój dzień w Kościele. W Pana-
mie papież Franciszek powiedział, że młodzi w Kościele są „Bożym teraz”. 
Czujcie, że to miejsce w Kościele dla was jest – podkreślił.

Na koniec Mszy św. została odmówiona modlitwa w intencji ŚDM w Li-
zbonie, z udziałem tych, którzy się na nie wybierają. Diecezjalny Świato-
wy Dzień Młodzieży zakończył koncert zespołu „Porozumienie”. 

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Drogi Bracie Droga Siostro, dziś rozpoczyna się Adwent - czas ocze-
kiwania na spotkanie z Nowonarodzonym Dzieciątkiem Jezus. Jest to 
szczególny okres w roku liturgicznym pozwalający zbliżyć się do Maryi 
Niepokalanej, która nosiła pod swoim sercem Syna Bożego. Adwent 
wprowadza nas w niezgłębioną tajemnicę Bożej Miłości do człowieka. 
Maryja odegrała tutaj kluczową rolę mówiąc niech mi się stanie według 
słowa Twego. Jej postawa, pełna pokory, jest wzorem dla każdego z nas. 
Uczestnicząc w Roratach czy Rekolekcjach Adwentowych możemy doko-
nać rewizji swojego życia duchowego, odpowiadając sobie na pytanie: 
Czy jestem gotowy na spotkanie z Bogiem?

 Adwent to także czas gestów miłosierdzia. Pomagamy potrzebującym 
na różne sposoby – organizując paczki, prezenty, przekazując darowizny 
na cele charytatywne itd. W naszej parafii wspólnota Domowego 
Kościoła zorganizowała akcję BOMBKA. Od paru tygodni rodziny 
przygotowują ręcznie robione bombki, które będą rozprowadzane na 

Pomocna bombka 

terenie parafii. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na 
rehabilitację potrzebujących dzieci z naszej wspólnoty. Zapraszamy, aby 
dołożyć swoją cegiełkę do tego dzieła! Bombki zdobiące choinkę w Twoim 
domu lub wręczone jako prezent bliskiej osobie będą przypominały o wy-
ciągnięciu pomocnej dłoni w kierunku dzieci, które potrzebują naszego 
wsparcia. Zachęcamy do nabycia bombek w dniach 4 i 18 grudnia po każ-
dej Mszy świętej niedzielnej oraz po Mszach świętych w trakcie rekolekcji 
parafialnych. Do zobaczenia! (NB)

Świeca Caritas  
budzi wrażliwość

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oznacza nadzieję na lepszy los dla 
setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W ramach 28. edy-
cji akcji Caritas Polska przygotowała ok. 2 mln świec, które zapłoną na 
wigilijnych stołach. Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, 
stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu – to główne 
cele, którym służą co roku środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas, 
prowadzonej w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. O przezna-
czeniu wpływów związanych z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom 
będą decydować diecezjalne Caritas, uwzględniając lokalne potrzeby. 
Ponadto w tym roku 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych 
świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na komplek-
sowy rozwój placówek dla dzieci w krajach rozwijających się (edukacja, 
dożywanie).

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Cari-
tas w 1994 r. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w pa-
rafiach w całej Polsce. Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. 
Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformo-
wanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od początku 
nawiązuje do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina 
Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.

Źródło: www.wigilijnedzielo.caritas.pl

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można na-
być w Diakonii Słowa. Dodatkowo są tam kartki świąteczne i inne 
artykuły. Tradycyjnie można też włączyć się w akcję Torba Miło-
sierdzia. Papierową torbę charytatywną po wypełnieniu przyno-
simy do Parafialnego Zespołu Caritas. 
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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 28 listopada 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla

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

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

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego
6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. + Zdzisława z racji imienin oraz zmarłych z rodz. Stańczuków  
i Lewickich – of. Anna Ługowska

3. + Bogdana w 7 r., Irenę, Jerzego Sobiesiaków i zmarłych z rodzi-
ny – of. Jadwiga Sobiesiak

4. + Jadwigę Przesmycką w 2 r. – of. córka
5. + Klemensa Jasińskiego w 3 r. – of. siostra

17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Zdzisława, Andrzeja Marciniaków z racji imienin – of. rodzina
3. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretta Molla

Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Wtorek 29 listopada 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (Iz 11, 1-10) Na Chrystusie spocznie Duch Pański

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7))
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Ewangelia (Łk 10, 21-24) Jezus rozradował się w Duchu Świętym
6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. + Henryka Jareckiego – of. sąsiedzi z ul. Sokołowskiej 88
3. + Zmarłych z rodz. Sałatów, Kobylińskich i Nasiłowskich
4. + Alicję Wróblewską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
5. + Kazimierza z okazji urodzin i jego rodziców – of. żona

17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Zdzisława Kliczek z racji imienin
3. + Alinę Brochocką w 2 r. – of. rodzina
4. + Jadwigę Paczuską w 4 r. i Antoniego i zmarłych z rodz. Paczu-

skich i Wyczółkowskich – of. Janusz Paczuski z rodziną
19.00 Nieszpory (dolny kościół)
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Środa 30 listopada 2022 r.  
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

1. czytanie (Iz 49, 1-6) Ustanowię cię światłością dla pogan
albo 1. czytanie (Rz 10, 9-18) Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a)) Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Ewangelia (Mt 4, 18-22) Powołanie Apostołów

6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Jadwigę w 5 r. i Józefa w 21 r. i zmarłych z rodziny
3. + Władysławę i Stanisława Uziak i zmarłych rodziców z obu 

stron rodziny
4. + Krystynę Zwolińską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
5. + Helenę, Zygmunta, Zdzisława, Zofię w r. śmierci – of. córka

17.15 Nabożeństwo wypominkowe
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. + Artura Sopińskiego – of. sąsiedzi z ul. Mieszka I 10
II. + Alinę Bednarczyk w 1 r. i Andrzeja Filipa z racji imienin  

– of. siostra Jadwiga
III. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin, aby cieszyli się 

chwałą Nieba – of. żona
IV. + Zofię i Stanisława Mazur – of. rodz. Harasim z Kędzierzyna Koźle 
V. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmarłych 

z obu stron rodziny – of. mama
VI. + Tadeusza Kosińskiego – of. żona z dziećmi
VII. + Zygmunta w 1 r., Łucję Żybowskich
VIII. + Krzysztofa Wakuła – of. brat 
IX. + Dariusza Hryciuka – of Halina Lichaczewska
X. + Irminę Małycha – of. Agnieszka i Dariusz Żymuła z rodziną

XI. Z prośbą o przecięcie węzłów zła w rodzinie
XII. O łaskę uzdrowienia Małgorzaty Juśkiewicz
2. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich (zakończenie)
3. + Roberta Pazdykę w 11 r. – of. rodzice

Czwartek 1 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU

pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Iz 26, 1-6)

Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności wejdzie do królestwa Bożego
Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a))

Błogosławiony, idący od Pana, albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27)  

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego
6.30 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-

bą o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania kapłańskie, 
misyjne, zakonne w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża”

2. + Antoniego Rumowskiego w 40 r. oraz Jadwigę Rumowską  
– of. córka z rodziną

3. + Mariannę i Zenona w 18 r. i Tadeusza
4. + Tadeusza Banasiuka w 2 r. – of. żona
5. + Annę Cabaj w 1 r. – of. Andrzej Cabaj

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej (rozpoczęcie)

2. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
3. + Jacka Grabowskiego w 9 r. – of. żona i synowie
4. + Reginę, Stanisława, Józefa, Mariannę, Stanisława i Mieczysła-

wa – of. Jadwiga Izdebska
Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 2 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Iz 29, 17-24) W owym dniu oczy niewidomych będą widziały

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b))
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Ewangelia (Mt 9, 27-31) Uzdrowienie niewi-
domych, którzy uwierzyli w Jezusa

6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Józefa – of. żona
3. + Zdzisława Zarębę – of. rodzina
4. + Jana, Zofię, Eugenię Leoniaków – of. rodzina
5. + Jolantę Skłodowską – of. mąż

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Mariana, Eugeniusza, Marka i Milenę
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
4. O powołania kapłańskie w diecezji

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Sobota 3 grudnia 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Iz 30, 19-21. 23-26) Bóg zlituje się nad swoim ludem
Psalm (Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. Iz 30, 18))

Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu
Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8) Jezus lituje się nad znękanymi

6.30 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej
2. + Marka Goszczyńskiego w 4 r. i Irenę Goszczyńską w 1 r.
3. + Feliksę i Józefa – of. córka
4. + Jerzego w 30 r. i Mariana, Waldemara i Mariannę oraz Geno-

wefę – of. żona
5. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwo-

lenie z uzależnień – of. KWC
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
Różaniec prowadzony przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
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Informacje o życiu parafii18.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Tomasza Górzyńskiego w 7 r.
3. Dz.-bł. w 85 r. urodzin Heleny z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla niej, córki, zięcia i wnuczki – of. Helena Wrona
4.Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 

soboty miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi: różaniec, roz-

myślanie
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP

Niedziela 4 listopada 2022 r.
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU  
pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (Iz 11, 1-10)  
Na Chrystusie spocznie Duch Pański

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7))
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

2. czytanie (Rz 15, 4-9)  
Chrystus zbawia wszystkich ludzi

Ewangelia (Mt 3, 1-12)  
Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Jadwigę Burgs w 16 r. oraz Mieczysława Burgs, Romana Burgs, 

Barbarę Mrawiec i Marka Mrawiec – of. Wanda Cieloch
8.30 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2.  + Barbarę z racji imienin – of. mama
3. + Andrzeja w 31 r. i Stanisławę Tarkowskich oraz zmarłych z ro-

dziny Tarkowskich i Łupińskich, Lucynę i Stefana Bot i Jadwigę 
Tarkowską – of. rodzina

10.00 1. Dz.-bł. w intencji Mai z okazji 18 r. urodzin o łaski Boże, opie-
kę Matki Bożej i św. Józefa o zdrowie, pomyślność dla Bartosza  
– of. babcia

12.00 1. W intencji Parafian
2. Dz.-bł. w dniu urodzin Gabrysia o opiekę Matki Bożej i św. Józefa
3. + Hannę w 22 r. i Wiesława – of. Honorata Kowalczyk
4. + Tadeusza w 1 r., Annę i Mikołaja Kulgawczyków

Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 1. + Józefa Czapskiego, Jadwigę, Henryka, Antoniego, Tadeusza, 

Aleksandrę, Mariannę, Henryka, Stanisława, Jana, zmarłych 
z rodziny Toczyskich, Wojewódzkich, Czapskich, Czarnockich, 
Waszczuków – of. Barbara Czapska

18.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Franciszka w 42 r., zmarłych z obu stron rodziny – of. syn

Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory (kościół)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Bogdan Duciak
+ Halina Rudnicka
+ Halina Gleń

 Q NIEDZIELA 27 listopada: Pierwsza Niedziela Adwentu
•	 Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców z klas I o godz. 11.40 

(przed Mszą św. z udziałem dzieci).
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w kościele (udział w Liturgii Godzin może być 

bardzo dobrym postanowieniem adwentowym). 

 Q WTOREK 29 listopada: 
•	 Każdy może przyjść, pomodlić się, posłuchać słowa Bożego. 
W dolnym kościele:

•	 Nieszpory o godz. 19.00
•	 Spotkanie	Kręgu	Biblijno-Liturgicznego o godz. 19.30

 Q ŚRODA 30 listopada: święto św. Andrzeja Apostoła
•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.

•	17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa 
•	 Spotkanie REDAKCJI „Opiekuna” o godz. 19.00 w dolnym koście-

le. Zapraszamy nowe osoby z pomysłami do współtworzenia naszego 
tygodnika. 

•	 W Katolickim Radiu Podlasie o godz. 21.40 audycja Duchowych Nie-
wolników NMP z udziałem naszych parafian o tajemnicy Przemienie-
nia Pańskiego w życiu zawierzonych. Zachęcamy do słuchania.

 Q CZWARTEK 1 grudnia: pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się za 
kapłanów i o powołania kapłańskie.
•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 Godzina Święta i adoracja Jezu-

sa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie 
adoracji możliwość spowiedzi od godz. 20.00.

•	 Spotkanie oazowe DROGA NOWEGO ŻYCIA dla młodzieży ze szkół śred-
nich o godz. 19.00 w dolnym kościele.

 Q PIĄTEK 2 grudnia: pierwszy piątek miesiąca
•	 Spowiedź święta w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. 

Nabożeństwa wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po 
Mszy świętej o godz. 6.30 i 18.00.

•	 Spotkanie młodzieży chętnej do śpiewania i grania w Młodzieżowej 
Diakonii Muzycznej „Płomyki” odbędzie się o godz. 17.00 w sali przy 
zakrystii. 

•	 Mszą świętą o godz. 18.00 rozpocznie się odprawa animatorów Ru-
chu Światło-Życie. 

•	 Msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu o powołania kapłań-
skie w diecezji o godz. 18.00.

Wypominki
Przez cały listopad od poniedziałku do sobo-

ty o godz. 17.15 odmawiamy różaniec, wspominając 
zmarłych z poszczególnych ulic i miejscowości. Kartki 
są na stolikach pod chórem. Po wypełnieniu przyno-
simy do zakrystii lub kancelarii. 

Porządek wyczytywania kartek wypominko-
wych w tym tygodniu:
•	 28.11 – ulice Okrzei i Północna, ul. Rumiankowa
•	 29.11 – ul. Góreckiego, Tuwima, Żeromskiego
•	 30.11 – kartki z innych ulic, parafii i bez adresu, 

kartki przyniesione „po terminie”

•	 RORATY codziennie w dni powszednie o godz. 6.30 
(nie będzie Mszy świętej o godz. 7.00). Pamiętaj-
my o lampionach! W soboty nauka będzie szczegól-
nie skierowana do dzieci. W soboty 3, 10 i 17 grud-
nia w dolnym kościele śniadanie roratnie dla dzie-
ci i młodzieży przygotowane przez tych, którzy się do 
tego zgłoszą. Po Mszy świętej roratniej dzieci będą 
otrzymywały naklejki do wklejenia na odpowiednią 
planszę. Na ten rok jest też do nauczenia się i śpiewa-
nia piosenka roratnia pt. „Wielkie czekanie”. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 28 listopada: Parafialne wspo-

mnienie św. Joanny Beretta Molla. 
•	 Błogosławieństwo matek oczekujących naro-

dzin dziecka po Mszy świętej o godz. 18.00. Przed 
Mszą świętą odczytanie intencji modlitewnych prze-
kazanych przez Czcicieli. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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DOKOŃCZENIE NA STR. 8

 Q SOBOTA 3 grudnia: pierwsza sobota miesiąca
•	 Roraty z udziałem dzieci o godz. 6.30. Następnie śniadanie rorat-

nie w dolnym kościele. Zapraszamy dzieci i młodzież, a zwłaszcza służ-
bę liturgiczną i oazowiczów.

•	 Nabożeństwa do NMP po Mszy świętej o godz. 6.30 i 18.00. Po 
Mszy świętej o godz. 6.30 różaniec prowadzony przez członków Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji osób uzależnionych. Po Mszy 
świętej o godz. 18.00 różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu 
NMP i rozmyślanie.

•	 O godz. 20.00 w dolnym kościele spotkanie formacyjno-modlitew-
ne Duchowych Niewolników NMP i kandydatów. Duchowi Niewol-
nicy, którzy zawierzali się 8 grudnia są zaproszeni, by przeżyć rekolekcje 
parafialne jako czas odnowy zawierzenia. 8 grudnia br. podczas Mszy 
świętej o godz. 20.00 będzie miało miejsce uroczyste odnowienie aktu 
oddania życia Jezusowi przez Maryję.

•	 Nie będzie w tym dniu duszpasterskiego wyjazdu do chorych. Osoby 
starsze i schorowane, które nie mogą przybyć do kościoła, kapłani od-
wiedzą z posługą sakramentalną „przed świętami” 23 grudnia br. od 
godz. 9.00.

 Q NIEDZIELA 4 grudnia: II Niedziela Adwentu, pierwsza niedziela 
miesiąca
•	 Dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie – zbiórka ofiar do puszek
•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli 

miesiąca po Mszy świętej o godz. 12.00; następnie spotkanie z człon-
kami Kół Różańcowych.

Spotkanie Parafialnej i Diecezjalnej DIAKONII MODLITWY:
- Eucharystia o godz. 16.30
- Agapa
- Dzielenie się życiem
- Formacja
- Przygotowanie najbliższej Oazy Modlitwy
- Nieszpory o godz. 20.00 w kościele 
Zapraszamy wszystkich chętnych. 

OGŁOSZENIA RÓŻNE
•	 ADWENTOWE REKOLEKCJE PARAFIALNE odbędą się w dniach 5-8 

grudnia br. Program w kolejnym numerze Opiekuna. 
•	 DIAKONIA SŁOWA: Pod chórem można nabyć różańce i książki religijne. 

Ofiary składane przy zakupie różańców są przeznaczone jako wsparcie 
Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (zob. www.
wspomozycielki.pl ). Zachęcamy, by nabyć dla siebie i bliskich jako pre-
zent: Ewangelia 2023 na każdy dzień w formacie A5, A6 oraz dla dzieci.

Z narodzeniem Jezusa było tak...
Na początku Bóg dał cały raj,
ale potem coś wydarzyło się
i naprawdę zaczęło dziać się źle.
Posmutniała mojego brata twarz,
wielka woda zalała cały świat.
Na kamieniu ktoś wyrył dziesięć słów.
Co mam zrobić, by dobrze było znów

Refren: 
Wielkie czekanie,
niech to się wreszcie stanie,
wypatrywanie
Za Tobą, Panie, za Tobą, Panie!

Z narodzeniem Jezusa było tak...
Emmanuel – mówiono – będzie znak.
Anioł paszczę głodnego zamknął lwa,
Na pustyni ktoś wołał: Idzie Pan!

Refren...

Z narodzeniem Jezusa było tak...
Ona odpowiedziała Bogu: Tak!
Pastuszkowie śpiewali „Gloria” 
wraz,
a królowie kłaniali Mu się w pas!

Źródło: www.gosc.pl 

Piosenka roratnia 2022

Adwent to szczególny czas
W Kościele katolickim rozpoczynamy Adwent. 

To ostatni okres roku kalendarzowego, ale dla nas wierzących to nowy 
początek, bo Boże Narodzenie nie jest finałem, a ostateczne przyjście 
Chrystusa nie jest końcem. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny. 

Czas Adwentu nie jest też okresem pokuty, ale radosnego oczekiwa-
nia. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na 
pełne spotkanie z Bogiem. Już wielokrotnie słyszeliśmy te słowa w ko-
ściele. Czy słyszę je również w swoich myślach?.. w swoim sercu? A może 
coś je zagłusza? Współczesnemu człowiekowi bardziej od dziury ozono-
wej, zanieczyszczonej wody i powietrza grozi hałas. Nie tylko ten mierzo-
ny w decybelach, ale przede wszystkim natłok informacji, często nieistot-
nych wiadomości. Ten hałas ze świata otacza nas i wdziera się w nasze 
wnętrze. Zagłusza wszystko, nawet głos sumienia. Św. Augustyn mówił 
że: „głos sumienia, to głos Boga w człowieku”. Ten szczególny głos staraj-
my się usłyszeć w tegorocznym Adwencie. Początek nowego roku litur-
gicznego zachęca nas do wyciszenia i nasłuchiwania. Dobrym sposobem 
by tak się stało, może być rezygnacja z wszelkich mediów, na przykład 
jeden dzień w tygodniu.

Adwent jest także czasem czuwania. Czuwać to znaczy nie spać i być 
trzeźwym, (także w znaczeniu dosłownym, stąd często podejmowane są 
przez nas na ten czas postanowienia abstynenckie). Bo tylko taki człowiek 
może dobrze widzieć i odpowiednio reagować na to, co się w nim i wokół 
niego dzieje. Tylko taki człowiek ostatecznie nie przeoczy chwili, w której 
przyjdzie Pan.

Informacje o życiu parafii

•	 Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem lub rozpocząć przy-
gotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, wypełnić zgłosze-
nie i udać się na odpowiednie spotkanie, ewentualnie zadzwonić do ks. 
Ireneusza pod nr: 500 636 490. 

•	 W pierwszą środę grudnia rozpoczynamy w naszym sanktuarium SPO-
TKANIA FORMACYJNE DLA WSZYSTKICH MĘŻCZYZN. Te spotkania 
będą prowadzone między innymi przez mężczyzn będących we wspól-
nocie Wojowników Maryi. Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00.

•	 Rekolekcje „OAZA MODLITWY” w Domu Moria w Łukowie dla mło-
dzieży i dorosłych w dniach 16-18 grudnia. 

•	 Adwentowy Wieczór Skupienia w Domu Rekolekcyjnym w Osi-
nach Dolnych 19 grudnia od godz. 19.00. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
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Kocham Kościół Chrystusowy, bo …

Program „Wierzę w Kościół Chrystusowy”  
odpowiedzią na narastające zwątpienie w Kościół

„Spuśćcie rosę niebiosa”

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” – to hasło nowego 
programu duszpasterskiego, który rozpocznie się  
w Kościele w Polsce w pierwszą niedzielę Adwentu, 
czyli 27 listopada. 

Jak zaznacza bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpaster-
stwa KEP, która opracowała program, hasło to wyrasta z analizy obecnej, 
trudnej sytuacji Kościoła w Polsce i narastające zwątpienie w Kościół.

Program skierowany jest nie tylko do duszpasterzy ale również bez-
pośrednio do wiernych. „Projekt programu duszpasterskiego na rok litur-
giczny 2022/2023, pod hasłem ‘Wierzę w Kościół Chrystusowy’, wyrasta 
z analizy aktualnej sytuacji Kościoła i dość powszechnego uznawania jej, 
nie tylko pośród duchownych, za wyjątkowo trudną. By nie ulec frustracji 
czy wręcz rezygnacji z podjęcia dzieła odnowy i szukania dróg ku temu 
wiodących, uznano za pierwszorzędne zadanie na dziś i jutro Kościoła  
w Polsce obudzenie i umocnienie wiary w Kościół, bo zaczynamy wąt-
pić w to dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas, grzesznych, z myślą  
o naszym zbawieniu” – czytamy w Słowie Wstępnym autorstwa bp. Andrze-
ja Czai. Biskup zwraca uwagę na wzrastający poziom ignorancji i niewiedzy  

na temat tego, czym jest Kościół w swej istocie a co za tym idzie, brak  
zaufania do Kościoła i podważanie sensu jego funkcjonowania w świecie.

Na czym polega zamysł nowego programu duszpasterskiego? – na nowo 
zobaczyć, rozważyć i zastosować w swoim życiu to, że pomimo wielu trud-
nych spraw w dzisiejszym Kościele trzeba nam wierzyć w Kościół i wierzyć 
Kościołowi. Wiara w Kościół to bowiem konkretyzacja wiary w Boga, który 
nam się objawił jako Emmanuel (Bóg z nami). Słuszność zaś dawania wia-
ry Kościołowi wynika z faktu, że jego nauczanie jest oparte na autorytecie 
Boga, na prawdzie przezeń objawionej – zaznacza bp Czaja.

Program, w odróżnieniu od kilkuletnich programów z lat ubiegłych 
zaplanowany jest na jeden rok. Jak wyjaśnia bp Czaja, wiąże się to  
z chęcią jak największego uwzględniania w programach duszpaster-
skich znaków czasu i bieżących wyzwań w Kościele. Jednoroczny pro-
gram nie wyklucza oczywiście możliwości kontynuacji określonych 
treści w kolejnym roku.

Źródło: www.misyjne.pl 
W nawiązaniu do wspomnianego programu będziemy publiko-

wali świadectwa naszych parafian, którzy kochają Boga i Jego Ko-
ściół i chcą o tym napisać. Przesyłajcie świadectwa.

Nazywam się Michał Kozak, mam 14 lat. Należę do 
parafii pw. św. Józefa w Siedlcach. Jestem ministran-
tem oraz oazowiczem. Podczas moich przygotowań do 
Pierwszej Komunii Świętej wierzyłem w Pana Boga, ale 
nic więcej z tą wiarą nie robiłem. Niedzielna Eucharystia 
była dla mnie rutyną. Wszystko zmieniło się, gdy byłem 
w szóstej klasie. Do mojego domu przyszedł po kolędzie 
ksiądz Mariusz i powiedział, abym przyszedł na zbiórkę 
ministrancką. Głupio mi było odmówić, więc się zgodzi-
łem. Parę tygodni później nadszedł czas na moje pierw-
sze spotkanie ministranckie. Trochę się obawiałem tego 
jak to będzie wyglądało, więc wziąłem ze sobą młodsze-
go brata. Okazało się, że nie jest tam tak strasznie. Jakiś 
czas później zostałem ministrantem. Później ksiądz Irene-
usz długo zapraszał mnie, abym w wakacje uczestniczył  
w oazie parafialnej. Po tej oazie czułem się super, więc 
postanowiłem uczestniczyć w spotkaniach w ciągu roku  
i dzięki temu, pokochałem Kościół. Bo właśnie tu odkryłem 
Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela. On daje mi siłę i nadzieję 
na każdy kolejny dzień. Jezus dał mi to czego najbardziej 
mi brakowało. Dał mi siebie samego pod postacią chleba  
i wina. Eucharystia jest dla mnie czymś bardzo ważnym 
dlatego staram się w niej codziennie uczestniczyć. Bez Kościoła nie miał-
bym możliwości uczestniczenia w tak wielkiej tajemnicy.

W Kościele odnalazłem swoje miejsce, swoją wspólnotę – Ruch 
Światło-Życie. Dzięki tej wspólnocie z każdym kolejnym dniem 
coraz bardziej przybliżam się do Boga i Jego wielkiej miłości. 
Zrozumiałem, że Bóg cały czas do mnie mówi, więc staram się Go 
codziennie słuchać w Namiocie Spotkania. Kościół to wspólnota,  
a wspólnota to ludzie. Poznałem tu wiele wspaniałych osób, któ-
re nie raz wsparły mnie dobrym słowem, bądź modlitwą. Ruch, 
do którego należę to także różne wyjazdy, te formacyjne, takie 
jak Oazy Modlitwy oraz te bardziej wypoczynkowe, na przykład 
wyjazdy na narty. Często w nich uczestniczę, bo to nie tylko czas 
odkrywania Boga i drugiego człowieka, ale także siebie samego.

Dzięki nauczaniu Kościoła poznałem, także Maryję – mój wielki 
wzór posłuszeństwa woli Bożej. Dlatego codziennie staram się Ją 
naśladować i pogłębiać swoją miłość do Niej w różańcu świętym. 
Jestem także odpowiedzialny za ministranckie kółko różańcowe 
w mojej parafii, które motywuje mnie do tej właśnie modlitwy. 
To wszystko po to, aby osiągnąć życie wieczne, bo Chrystus zba-
wia w Kościele, we wspólnocie. Gdyby nie Jezus i Jego wspólnota 
wierzących, moje całe życie nie miało by sensu. Bo ja nie żyje dla 
siebie, lecz dla Boga i Jego chwały. Chcę by wszystko co robię, jak 
żyję było zgodne z Jego wolą, bo wiem, że wtedy będę naprawdę 
szczęśliwy.

Podsumowując, Kościół dał mi prawdziwą radość spotkania z Bogiem 
i ludźmi. I za to wszystko chwała Panu!

Rozpoczynamy Adwent. W tym okresie już od wielu wieków tra-
dycyjnie odprawiane są Msze święte wotywne o Najświętszej Ma-
ryi Pannie, tzw. roraty. Nazwa „roraty” pochodzi od zwyczajowej 
pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów Rorate caeli desu-
per – Spuśćcie rosę niebiosa. Msze święte roratnie są odprawia-
ne przed wschodem Słońca, co podkreśla wyjątkowość tego okre-
su. Te Msze święte mają podkreślić szczególną obecność Maryi  
w okresie Adwentu. Ona bowiem w wyjątkowy sposób oczekiwała Me-
sjasza i niosła Go pod swoim Sercem całemu światu. W czasie tych Mszy 
świętych zapala się dodatkową świecę symbolizującą Maryję. Potocznie 
świeca ta nazywana jest „roratką”. Ma ona przypominać Maryję, gdyż jak 
jutrzenka wyprzedziła wschód słońca, tak Maryja poprzedziła przyjście 
Pana Jezusa, który jest Światłością świata. Świeca roratnia jest zdecydo-
wanie wyższa od pozostałych przy ołtarzu i przewiązana białą wstążką. 
Wierni uczestniczący w roratach przynoszą lampiony, których światło 
pięknie rozświetla kościół i pomaga w budowaniu wspólnoty, która wraz 
z Maryją oczekuje na Pana Jezusa - naszej Światłości. 

Roraty odprawiano w Polsce już za czasów panowania Bolesława 
Wstydliwego. Przez całe wieki Król, umieszczając w czasie rorat na ołtarzu 
zapaloną świecę, oświadczał: Gotów jestem na sąd Boży, za nim czynił to 
Prymas Polski, mówiąc Sum paratus ad adventum Domini (Jestem gotów 
na przyjście Pana), po nich zaś kolejno przedstawiciele różnych stanów: 
senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop, powtarzając słowa króla.

Wieki mijają, a Maryja wraz z wszystkimi pokoleniami oczekuje na przyj-
ście Mesjasza i niesie Go nam pod swoim Niepokalanym Sercem. Od chwili, 
kiedy archanioł Gabriel zwiastował Jej, iż pocznie i porodzi Syna Bożego – 
obiecanego Emanuela, oczekiwała Pana Jezusa w szczególny sposób, a teraz 
wraz z całym Kościołem czeka ponownie na przyjście uwielbionego Chrystusa.  

Adwent jest wyjątkowym czasem przeżywanym w Kościele, a Msze 
święte roratnie odprawiane są tylko w czasie tego oczekiwania na nasze-
go Zbawiciela. Starajmy się jak najliczniej w nich uczestniczyć, zróbmy 
wszystko, by podążać za Maryją, która niesie światu Boga – Odkupiciela. 
Niech nasze serca rozraduje to oczekiwanie, a miłość do Chrystusa i Jego 
Matki po wielekroć wzmocni się i rozświetli naszą codzienność. (G Ł-K) 
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EPIZOD W RAJU

(opr. xHD)

A wszystko mogło potoczyć się inaczej. Oto Ewa 
stoi przy „Drzewie Życia” i woła męża:
– Adamie, sięgnij po to jabłko, na które wskazuje 
wąż. Wygląda bardzo apetycznie.
– Ja myślę, że lepiej będzie zrobić grilla i upiec 
na nim węża.
– Absolutnie nie! Ja jestem wegetarianką.
OPEROWY ŚPIEW
Sąsiad do sąsiada:
– Podziwiam pana, sąsiedzie. Zrobiło się już chłod-
no, a pan coraz dłużej przesiaduje na balkonie.
– Moja żona przygotowuje się do występu w fil-
harmonii. Ćwiczy trudne arie operowe. Ja wycho-
dzę na balkon, żeby sąsiedzi nie myśleli, że ją biję!
EGZORCYSTA
Stary parafianin rozmawia z proboszczem:
– Proszę księdza poszukuję egzorcysty lub kogoś 
innego, kto by mi pomógł.
– A po cóż ci egzorcysta?
– W moim domu dzieją się dziwne rzeczy. Rano 
staję przed lustrem, a tam jakiś stary, nieogo-
lony i pomarszczony dziad, podobny do mnie, 
zasłania mi widok!
RADA NADZORCZA
W dużej firmie zbiera się „Rada Nadzorcza”. 
Wchodzi dyrektor i mówi:
– Dzień dobry wszystkim.
Po chwili dodaje:
– I z takich weselszych rzeczy to byłoby na tyle.
PRZEWIDUJĄCA
Młode małżeństwo. Żona do męża:
– Kochanie, a co byś chciał dostać na „Dzień 
Chłopaka”?
– Uśmiechniętą żonę.
– Liczyłam, że to powiesz i kupiłam sobie nowe 
drogie buty.
WIELKI PAN BÓG
Synek pyta ojca:
– Tatusiu, Pan Bóg jest duży, czy mały?
– Widzisz ten samolot na niebie? Jaki jest?
– Mały!
Któregoś dnia tato zabrał syna na lotnisko i po-
kazał mu samolot z bliska:
– I jaki jest samolot, duży czy mały?
– Jest wielki!
– Widzisz, im bliżej jesteś Boga, tym On jest większy.

DZIEJE SIĘ W PARAFII
Nowi ministranci, kandydaci i animatorzy

Tego samego dnia podczas Mszy świętej o godz. 16.30 trzech chłopaków z klasy drugiej i trzeciej 
przyjęło błogosławieństwo przewidziane dla kandydatów rozpoczynających swą drogę formacji 
ministranckiej. Kolejny termin błogosławieństwa dla zgłaszających się chłopaków to 11 grudnia 
– Eucharystia o godz. 16.30. 

W tym dniu odbywało się też comiesięczne spotkanie kandydatów do bierzmowania, wraz z ro-
dzicami i animatorami. Część animatorów oazowych i pracujących z kandydatami do bierzmowania 
otrzymała błogosławieństwo do posługi, którego zewnętrznym wyrazem było wręczenie zapalonej 
świecy. Aktualnie w parafii mamy 11 grup kandydatów do bierzmowania, które są na drugim roku 
przygotowań i 13 grup, które rozpoczynają swą formację. Opracowanie: (xIJ)

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w niedzielę 20 listopada, podczas Mszy 
świętej o godz. 12.00 trzech kandydatów na ministranta przyjęło błogosławieństwo do pełnienia 
posługi ministranta udzielone im przez ks. Proboszcza Sławomira Olopiaka. Kandydaci zgłosili się 
zaraz po pierwszej Komunii Świętej w tym roku. Aktualnie są w klasie czwartej. Jeden z nich napi-
sał: W tym roku przystąpiłem do pierwszej Komunii Świętej. Zachęcony przez starszych kolegów za-
pragnąłem zostać ministrantem, aby służyć Bogu i ludziom. (Piotr) Nowymi ministrantami są: Piotr 
Bazan, Aleksander Nikitiuk, Błażej Szakowski. Gratulujemy Chłopakom, ich Rodzicom i Ani-
matorom Pawłowi, Karolowi i Michałowi, którzy włożyli wiele trudu i serca w całość przygoto-
wań. W parafii mamy ponad 70 ministrantów. 
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To właśnie taki, czujny i rozmodlony, ma być 

nasz tegoroczny Adwent. 
Mamy niespełna cztery tygodnie podzielone 

na dwa etapy, aby przygotować się do Bożego 
Narodzenia. Pierwszy do 17 grudnia, wskazu-
jący na ostateczne przyjście Chrystusa, drugi 
poprzedzający Boże Narodzenie przypomina 
wydarzenia biblijne związane z narodzeniem 
Jezusa Chrystusa w Betlejem. Dlatego przy-
chodźmy na roraty, mimo, że trudno będzie 
nam rano wstać, nie zniechęcajmy się gdy nasze 
postanowienia nie będą wychodzić, nie pozwól-
my, by egoizm wygrywał z pełnieniem dobrych 

uczynków. W świecie, w którym żyjemy czas 
przed Bożym Narodzeniem to zwykle intensyw-
ne przygotowania, listy z prezentami, świąteczne 
porządki i codzienna krzątanina w napięciu z po-
wodu zbliżającego się terminu. Ale to nie jest do-
bry kierunek, bo przez te wszystkie aktywności 
tracimy coś, co jest w tym czasie najważniejsze: 
przygotowanie się, by tak przeżyć Boże Narodze-
nie, aby w nim najważniejszy był Jezus Chrystus. 
Ważniejszy niż przedświąteczne porządki, drogie 
prezenty i przepisy kulinarne. 

Bóg daje nam Adwent – czas szukania i od-
krywania Boga... dzisiaj, teraz, tu, w naszym 
życiu. (AZ)

Adwent to szczególny czas
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1300 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 
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Kancelaria Parafialna czynna 

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 
W niedziele nieczynna.


