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

Czas nawracania się –   
rekolekcje, spowiedź, nowe życie
Rozważania do Słowa Bożego z II Niedzieli Adwentu

Prorok Izajasz zapowiada, że Mesjasz będzie na-
pełniony Duchem Pańskim i dzięki temu wypełni 
swą misję sprawiedliwego sądzenia i ukazywania 
wierności Boga, który jest miłością. W czasach 
mesjańskich na świecie zapanuje pokój, bo ludzie 
wreszcie poznają Pana, tzn. będą Mu posłuszni. 
Bóg będzie wyzwalał biedaków, nędzarzy i ubo-
gich, a oni będą Go chwalić. Wszystkie te zapo-
wiedzi wypełniły się i nadal wypełniają w osobie 
Jezusa Chrystusa, którego mamy dziś i jutro,  
i w kolejnych dniach przyjmować do swego serca. 

Adwent to czas robienia porządków, ale nie 
tylko w domu, by świąteczni goście dobrze się 
czuli i pochwalili gospodarzy. W Adwencie Bóg 
pragnie uporządkować nasze życie i dlatego daje 
nam dziś ciągle aktualne przesłanie św. Jana 
Chrzciciela, który głosił konieczność radykalnego 
nawrócenia. Jan był i jest głosem Boga wołające-
go na pustyni ludzkich serc. Przygotowanie drogi 
do mojego serca dla przychodzącego Chrystusa 
jest moim zadaniem; nikt mnie w tym nie wyrę-
czy, nikt się za mnie nie nawróci. Trzeba już wy-
dawać godny owoc nawrócenia, bo czasu jest bar-
dzo mało, bo ludzie nienadający się do królestwa 
niebieskiego mają przed sobą perspektywę ognia 

nieugaszonego. Nie wystarczy formalnie należeć 
do Kościoła i mówić sobie: „jakoś to będzie”. 

Adwentowe nawrócenie to m.in. przyjęcie 
od Boga łaski cierpliwości, pociechy, nadziei. Nie 
trudno zauważyć, że tych cnót w naszym rozpę-
dzonym świecie bardzo brakuje. Na co dzień zbyt 
często powtarzamy: „nie mam czasu”. Bóg jed-
nak z nas nie rezygnuje. Chrystus nas przygarnął 
– jak napisał św. Paweł – i od Niego możemy się 
uczyć przygarniania siebie nawzajem, zwłasz-
cza w sytuacjach, gdy nasz bliźni ma bardzo cięż-
ko w swoim życiu.  (xIJ) 

II NIEDZIELA ADWENTU
NAWRACAJCIE SIĘ, BO BLISKIE JEST  

KRÓLESTWO NIEBIESKIE (Mt 3, 1-12)
Kościół w Adwencie stawia nam przed oczy 

postać Jana, jako światło na naszej własnej dro-
dze nawrócenia. Jest lampą, co płonie i świeci, 
przynosząc radość i duchowe światło potrzebne, 
by wytrwać na drodze czuwania i nawrócenia. 
Jan będąc prekursorem Jezusa, jest równocze-
śnie Jego doskonałym uczniem, który łączy ściśle 
swój los z losem Mesjasza. Podobnie jak Jezus, 
głosi orędzie nawrócenia i otwarcia serca na 
królestwo niebieskie. Nie wahał się bronić Prawa 
Bożego nawet w obliczu ludzi mających władzę, 
którzy z tego powodu uznali go za osobistego 
wroga. W podobny sposób stał się ofiarą prześla-
dowania, a w końcu został odrzucony i zgładzo-
ny śmiercią na pozór bezsensowną, jak igraszka 
pijanego króla i mściwej kobiety. Jan jest figurą 
Jezusa, podobny do Niego tak w narodzinach, 
jak i w śmierci. Nade wszystko jest Przyjacielem 
Mesjasza-Oblubieńca, który całym sobą wska-
zuje na Nadchodzącego i wsłuchany w jego głos 
oraz w natchnienia Ducha, doznaje najwyższej 
radości, gdy rozpoznaje Go w swoim młod-
szym o sześć miesięcy kuzynie. 

Pytania do refleksji i dzielenia się: 
W jaki sposób dociera do mnie poprzez głos 

Kościoła Janowe wezwanie do nawrócenia, po-
kuty i otwarcia się na nowość życia w Duchu 
Świętym? Czy nie zagłuszam tego głosu? W jakim 
momencie doświadczyłem ostatnio radości i po-
koju, które są owocem osobistego nawrócenia, 
otwarcia oczu naprawdę o moim grzechu i o Bo-
żym miłosierdziu? Do czego wzywa mnie Duch, 
który przemawia nieustannie do Kościoła? Czy 
pozwalam mu przemawiać do mnie, by zobaczyć 
siebie oczyma Zmartwychwstałego Pana i przyjąć 
wezwanie do nawrócenia i nowej nadziei? Jakie 
postanowienie rodzi się w moim sercu z tego dia-
logu z Panem? (www.sfd.kuria.lublin.pl)

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny 
Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszka-
dzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim 
Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość 
kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjed-
noczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i królu-
je w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen. (xIJ)

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

Księdzu Ireneuszowi  
z powodu śmierci  

Mamy Małgorzaty  
składamy głębokie  

wyrazy współczucia. 
Wspieramy modlitwą.

Parafianie 

REKOLEKCJE  
ADWENTOWE

„Wierzę w Kościół” 
odbędą się w dniach 6-8 grudnia. 

Poprowadzi je ks. Dariusz Radywaniuk, 
Dyrektor Domu Pielgrzyma w Pratulinie. 
Msze święte z homilią o godz. 6.30 
(roraty), 9.00, 11.00, 16.00 (z udziałem 
dzieci), 18.00 (ze szczególnym udzia-
łem młodzieży, w tym kandydatów do 
bierzmowania), 20.00. 
Spowiedź pół godziny przed rozpoczę-
ciem Mszy świętej. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
każdego dnia w czasie rekolekcji po za-
kończeniu Mszy Świętej o godz. 11.00 do 
rozpoczęcia Mszy Świętej o godz. 16.00. 
Nauki stanowe w kościele po zakoń-
czeniu Mszy świętej o godz. 18.00 we 
wtorek dla kobiet, w środę dla mężczyzn. 

P r z y p o m i n a m y  
o  m o ż l i w o ś c i  
uzyskania odpustu 
zupełnego za wysłu-
chanie trzech nauk 
rekolekcyjnych przy 
spełnieniu pozosta-
łych warunków.
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Codziennie walczymy o niebo (cz.2)
Wojownicy Maryi – męska formacja Maryjna,  
której założycielem i opiekunem duchowym jest  
ks. Dominik Chmielewski. Jej głównym założeniem  
jest takie formowanie mężczyzn, by poprzez modlitwę, 
przykład, świadectwo wiary, uświęcenie siebie i swoich 
rodzin realizowali swoje powołanie i byli gotowi  
walczyć o najwyższe wartości i prawdy Kościoła  
Katolickiego. Ich walka to starcie duchowe z własnymi 
słabościami i grzechami, a orężem do zmagań  
z szatanem jest różaniec. 

O swojej drodze do zostania Wojownikiem Maryi opowiedzieli: Jarek 
Cieślak (lider) i Adam Supeł, pasowani Wojownicy Maryi oraz Piotr 
Kusiński i Kamil Krystosiak, którzy są w trakcie formowania. Wszyscy 
należą do łukowskiej grupy tej wspólnoty.

Adam: – Zaczynałem swoją drogę cztery lata temu w Lądzie, czyli tam, 
gdzie podczas otwartych spotkań ks. Dominik Chmielewski mówił nam 
jak ważne jest powołanie mężczyzny do życia na wzór Jezusa Chrystusa, 
gotowego walczyć o najwyższe wartości i prawdy. I nie chodzi tu o walkę 
fizyczną, ale o walkę duchową, codzienne zmagania ze swoimi słabościami. 
Momentem przełomowym było dla mnie zrozumienie, czym naprawdę jest 
Eucharystia. Ks. Dominik rozkochał mnie w Eucharystii zanim jeszcze zosta-
łem Wojownikiem Maryi. Kiedy uświadomiłem sobie, że Bóg na każdej Mszy 
św. ponawia swoją ofiarę i daje nam żywego siebie moje życie się odmieniło. 
Zapragnąłem czegoś więcej, chciałem zgłębiać naukę Chrystusa i podjąć się 
codziennej walki o siebie, swoją rodzinę i prawdę – mówi Adam. – W okre-
sie pandemii, zacząłem codziennie uczestniczyć w Eucharystii. To było dla 
mnie coś wspaniałego. Do tego stopnia ustawiało mój codzienny rytm dnia, 
że bałem się dnia bez Eucharystii. Uczestnictwo w nabożeństwie  dawało 
mi spokój, który przekładał się na moje zachowanie w pracy i w domu. To 
ciepło, które miałem w sercu po Eucharystii rozlewało się na wszystkich 
wokół. – mówi Adam. – Takich mężczyzn jak ja, którzy chcieli realizować 
swoje powołanie przez modlitwę, przykład i świadectwo wiary było coraz 
więcej. Nie mieściły nas już nawet wielkie hale sportowe. Wtedy zaczęły się 
tworzyć grupy regionalne, w tym grupa łukowska, którą założył Wojciech 
Bartoszewski. 

Piotr od zawsze był blisko kościoła. – Chodziłem na pielgrzymki, regu-
larnie uczestniczyłem w Mszach św., korzystałem z sakramentów, słuchałem 
kazań i konferencji ks. Dominika. Przez dwa lata zbierałem się w sobie, by 
odezwać się do Wojowników Maryi, ale ciągle brakowało czasu, może od-
wagi, jakiegoś bodźca. Maryja w końcu zadziałała w moim życiu i zupełnie 
przypadkowo, będąc w Częstochowie, spotkałem lidera z Przemyśla, a on 
nie czekając ani chwili skontaktował mnie z Wojtkiem, który przewodniczył 
wówczas grupie łukowskiej. Zaprosił mnie na pierwsze spotkanie, które pa-
miętam do dziś i tak już zostałem. Aktualnie jestem w trakcie formowania 

na Wojownika Maryi. Mamy pewne statutowe zobowiązania, jak poma-
ganie w parafii, częste uczestnictwo we Mszy św., czy wynagradzanie za 
grzechy Niepokalanemu Sercu Maryi przez udział w nabożeństwach pierw-
szosobotnich. Dla mnie niezwykle ważna jest codzienna adoracja. Wiem, 
jak bardzo ona mnie zmienia. Do tego, by pragnąć spotkania z Jezusem 
każdego dnia musiałem dojrzeć duchowo. Jestem w formacji od trzech lat, 
ale dopiero od kilku miesięcy staram się być na adoracji co dzień, bo czuję 
tam siłę. Każdy ma swój czas dojrzewania do pewnych form czczenia Jezusa 
czy Maryi. To nie jest tak, że od razu poczujemy potrzebę codziennej adoracji 
czy rozważania Męki Pańskiej. Najważniejsze jest serce. Nic na siłę. 

Jarek – lider grupy łukowskiej, pasowany Wojownik Maryi: – Każ-
dy z nas dołączył do Wojowników Maryi w innym momencie swojego życia. 
Na pewno nasze uczestnictwo w tej formacji nie jest przypadkowe. Maryja 
nas powołała do tego by być w tej wspólnocie. Jesteśmy o tym przekonani. 
Jeśli ktoś trafi do Wojowników to już chce tu zostać, bo życie takiego mężczy-
zny zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Przychodzą, bo czują, że to czym 
żyli do tej pory nie daje im szczęścia. Moja droga do formacji była dość dra-
matyczna (została opisana w ubiegłotygodniowym Opiekunie). Świadec-
twa Wojowników mają wielkie znaczenie, bo niemal na każdym spotkaniu 
pojawiają się nowe osoby, które gdzieś o nas słyszały lub czytały. Jesteśmy 
ruchem Maryjnym. Naszym charyzmatem jest wojowanie różańcem. Chce-
my zrzeszać i przyciągać młodych mężczyzn, żeby kształtowali i uświęcali 
swoje rodziny, dawali przykład swoim życiem, postępowaniem, zaangażo-
waniem w dobro kościoła. 

Kamil jest w trakcie formowania na Wojownika Maryi. – Wierzę,  
że to mama wymodliła moje nawrócenie. W tamtym roku w lutym powie-
działa mi o ks. Teodorze i zaproponowała, żebym odmówił z nim różaniec. 
Od tego pierwszego różańca wszystko się zaczęło. Później obejrzałem kilka 
konferencji w internecie aż trafiłem na nagranie z pasowania Wojowni-
ków Maryi w Lądzie. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Każde kazanie  
ks. Dominika, nauki rekolekcyjne po prostu pochłaniałem. Skontaktowałem 
się z łukowską grupą i jestem. Wiara zawsze jest wymodlona przez kogoś, 
kto się wstawiał za nami, a nasze życie się odmienia w najmniej spodziewa-
nym momencie. To Matka Boża zmienia nasze życie, nie my. W momencie 
kiedy poczułem, że chce zostać Wojownikiem Maryi, ówczesny lider grupy 
łukowskiej Wojtek powiedział mi wprost: Dla Maryi nie ma przypadków. 

 Q Z kim i o co walczą Wojownicy Maryi? 
Piotr: Walczymy z szatanem o nasze rodziny, prawdę i o życie wieczne. 

Maryja jest największym gwarantem duchowej stabilności i najprostszą 
drogą do Jezusa. 

Kamil: Naszą bronią i głównym narzędziem jest różaniec. 
Adam: Miecz, który otrzymuje każdy pasowany na Wojownika jest 

tylko symbolem duchowego wojowania ze złem. Powieszony w widocz-
nym miejscu w domu ma przypominać, że życie to jest codzienna wal-
ka o świętość.  
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 Q Czy wspólnota Wojowników Maryi pozwala włączyć się w for-

mowanie całym rodzinom,  czy ogranicza się tylko do mężczyzn? 
Adam: Wspólnota nie zamyka się kategorycznie w gronie męskim. 

Ks. Dominik organizował już spotkania i rekolekcje dla całych rodzin, dla 
ojców i córek. To jest zgodne z charyzmatem Wojowników Maryi, którzy 
mają dbać o więzy rodzinne i bronić świętości małżeństwa. To ma być świę-
tość w codzienności.

Jarek: Na pewno tak duże zaangażowanie mężczyzn jest wielką siłą tej 
wspólnoty. Niespotykane jest to, że pięć tysięcy mężczyzn wypełnia kościół, 
odmawia wspólnie różaniec, śpiewa Bogurodzicę, czy Pieśń Wojowników 
Maryi. Taka wspólna męska modlitwa przeszywa serce i ma wielką siłę. 
Myślę, że w sercach wielu mężczyzn kiełkuje wiara, tylko boją się o tym 
mówić. Jesteśmy męską formacją, ale tak naprawdę działamy dla całych 
rodzin, bo dzisiaj największy atak jest skierowany właśnie na rodziny. Mło-
dzi mężczyźni, którzy planują zawarcie małżeństwa powinni wiedzieć, jak 
kształtować i prowadzić to życie rodzinne. U nas mogą się do tego przygo-
tować. Nasza codzienność ma toczyć się normalnie, ale to Bóg musi w niej 
zajmować pierwsze miejsce. 

 Q Jak zmienia się życie mężczyzny, który staje się Wojownikiem 
Maryi? 

Kamil: Diametralnie. Czasami jest to proces, który trochę trwa, a czasa-
mi Bóg potrzebuje tylko 24 godzin, by odmienić życie. My naszym codzien-
nym postępowaniem pokazujemy jacy jesteśmy, jak idziemy do Chrystusa, 
jak działamy w naszych parafiach – to najpierw zaciekawia, a później 
przyciąga innych.

Jarek: Zmiana powinna przyjść w konkretnej osobie, nie poprzez naka-
zanie czy chęć spełnienia założeń statutowych formacji. To, co zachodzi we 
mnie zmienia otoczenie. Moja żona, dzieci przechodzą ten proces ze mną. 

My zmieniamy innych przez zmiany, które zachodzą w nas. A później oni 
zmieniają kolejne osoby. To promieniuje. Wielu chłopaków z chwilą przyj-
ścia do wojowników odmieniło swoje życie z dnia na dzień i to oni są dzisiaj 
apostołami Jezusa. Zmiana zaczyna się od serca i wtedy już nie ma odwrotu.

Adam: – Oprócz zmiany duchowej i poznawania Boga na nowo, for-
mowanie w Wojownikach Maryi dało mi dużą wiedzę. To bardzo ważne, 
bo żeby świadczyć i odpierać ataki wrogów kościoła trzeba mieć solidne 
argumenty. Bycie Wojownikiem Maryi zobowiązuje i kładzie na nas od-
powiedzialność. Nasze świadczenie ma być jakościowe – to od początku 
podkreślał ks. Dominik Chmielewski. 

 Q Czujecie się zwycięzcami w tym codziennym wojowaniu?
Jarek: Na pewno jeszcze nie. Czy zwyciężymy okaże się dopiero na końcu 

naszej ziemskiej drogi. Gdybyśmy wszyscy zawierzali wszystko Panu Bogu 
nie byłoby czasami tak trudno, ale my ciągle się tego jeszcze uczymy. Tak 
naprawdę będziemy się nawracać do końca życia... 

Adam: My nie jesteśmy święci, bo gdyby tak było, to byśmy tej wspólnoty nie 
potrzebowali. Codziennie walczymy o świętość, o niebo dla nas i naszych rodzin. 

 Q W pierwszą środę miesiąca będziemy Was gościć w naszej 
parafii. 

Piotr: Tak. Pomysł spotkania w pierwsze środy miesiąca w sanktu-
arium św. Józefa przyszedł mi do głowy już w ubiegłym roku. Musieliśmy 
go wspólnie z tutejszymi kapłanami przemodlić i we wrześniu na spotkaniu 
ustaliliśmy już konkretny plan. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 grudnia. 
Zapraszamy nie tylko mężczyzn, ale całe rodziny na Eucharystię, wspólną 
adorację, świadectwa. Spotkanie poprowadzą Wojownicy Maryi z Łukowa. 
Być może będzie to początek formowania się nowej, siedleckiej grupy naszej 
wspólnoty. Wierzę, że to plan Maryi, który mamy wypełnić...

EDYTA ZDUNEK   

Godzina Łaski dla świata
8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  
od godz. 12.00 do 13.00 przypada nabożeństwo zwane „Godziną Łaski dla świata”.

Cała historia tego nabożeństwa ma swoje początki w prywatnych 
objawieniach we włoskim Montichiari, gdzie ukazała się Maryja i przed-
stawiła jako Matka Boża Róża Duchowna. Wydarzenie to miało miej-
sce 8 grudnia 1947 roku w bazylice Montichiari, gdzie Maryja ukazała 
się Pierinie Gilli, skromnej pielęgniarce miejscowego szpitala. Przed 
kobietą stanęła Matka Najświętsza ubrana w fioletową szatę, ze łza-
mi w oczach i trzema mieczami wbitymi w serce. Wizja bardzo smut-
na, a Maryja ogranicza się do wypowiedzenia trzech słów: „Modlitwa. 
Ofiara. Pokuta.” Kiedy Pierina w czerwcu ponownie ujrzała Matkę Naj-
świętszą, Maryja miała na sobie jasną szatę, uśmiechała się, a w miejscu 
mieczy znajdowały się trzy róże. Matka Boża z trzema różami na piersiach 
zapewnia: „Nadejdzie dzień, kiedy modlitwa, pokuta i ofiara zaowocują 
świętością Kościoła! Będzie to dzień radości i triumfu!”. Trzy róże, a każda 
inna. Pierwsza róża biała mówi o czystości i wierności w wierze, druga 
czerwona opowiada o dawaniu siebie i o trwaniu przy Bogu, aż po mę-
czeństwo. Trzecia zaś złota mówi o świętości. Kiedy ludzie Kościoła będą 
jak te róże, Serce Maryi wypełni radość.

U podnóża włoskich Alp rozsiadła się skromnie ta miejsco-
wość o dźwięcznej nazwie Montichiari. Dla nas Polaków nazwa ta budzi 
najpiękniejsze skojarzenia, jej tłumaczenie brzmi bowiem „Jasne Góry”. 
Dziś z tamtejszego sanktuarium rozchodzi się po świecie sława Maryi 
wzywanej jako Róża Duchowna, zaś nazwa miasteczka nabrała nowego 
sensu i mówi się o nadziei na „jasne dni”, jeśli tylko człowiek podejmie się 
drogi na szczyt zjednoczenia z Bogiem.

Objawienia te przez wiele lat były i są badane, pomimo jednak pier-
wotnej decyzji o nieuznaniu tych objawień, Kościół ponownie wrócił do 
badania tego wydarzenia. Przełomową decyzję podjął w 2000 roku bi-
skup diecezji Brescia, nie unieważniając poprzedniej decyzji, przychylił 
się do kultu Matki Bożej Róży Duchownej. Oznacza to, że modlitwa do 
Matki Bożej Róży Duchownej jest dopuszczalna, a tym samym można ją 
praktykować w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.

Ważne jest w tym nabożeństwie, by spełnić życzenie Matki Naj-
świętszej, która powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu  

8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki 
modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe 
nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską 
Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby 
ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej 
Godziny Łaski.

Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił 
się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele 
łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnaj-
dzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał 
zapewnioną opiekę i łaskę.

Niezwykle istotnym elementem tego nabożeństwa jest również 
wołanie Matki Bożej o modlitwę w intencji zagrożonej świętości ka-
płanów i osób konsekrowanych, podejmowania dzieł zadośćuczynie-
nia i pokuty szczególnie za tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys 
wiary, a nierzadko odchodzą z drogi powołania lub nawet zaczynają 
walczyć z Kościołem.

W obliczu otaczających nas zagrożeń i walki z Kościołem, prób ze-
pchnięcia wspólnoty chrześcijańskiej w niebyt, ukierunkowanych ata-
ków na kapłanów jest to niezwykle ważne, by podejmować modlitwę, 
zwłaszcza w takim czasie, kiedy Matka Boża w szczególny sposób pochyla 
się nad ziemią i swoimi dziećmi.

Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez tę godzinę, przez te sześć-
dziesiąt minut w roku Niebo w szczególny sposób otwiera się na naszą 
szczerą i gorącą modlitwę, która może zniszczyć szatańskie pęta, któ-
rymi zostaliśmy zniewoleni. Obietnica jest naprawdę ogromna, bo nikt 
naszych serc tak nie rozumie jak nasza Matka, która wszystko rozumie, 
która kocha nas i pragnie naszej świętości.

Matko Boża z Montichiari – z Jasnych Gór, przyjmij nasze modlitwy, 
które zaniesiemy w tą świętą Godzinę Łaski dla świata, w ten wyjątkowy 
czas, w dniu uroczystości Twojego Niepokalanego Poczęcia! Różo Du-
chowna – módl się za nami! 

(G Ł-K)
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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 5 grudnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (Iz 35, 1-10) Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 35, 4d))
Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

Ewangelia (Łk 5, 17-26) Chrystus uzdrawia duszę i ciało
6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2.+ Mariannę Liżewską z racji imienin – of. córka
3.+ Dariusza Wakułę w 25 r. – of. Wiesława Szczepanik
4. + Halinę Klewek w 2 r. – of. Anna Sadowska
5. + Mieczysławę Dybowską w 1 r. – of. syn z rodziną
6. + Józefę, Danutę Frankowską w 30 dzień po śmierci i Ryszarda w 17 r.

17.15 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym
Rozpoczęcie Parafialnych Rekolekcji Adwentowych

18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej
2. + Janinę, Franciszka, Zygmunta i Marka
3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

Wtorek 6 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa 
Parafialne Rekolekcje Adwentowe

1. czytanie (Iz 40, 1-11) Pan pocieszy swój lud
Psalm (Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 40, 10a))

Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą
Ewangelia (Mt 18, 12-14) Bóg nie chce zguby zbłąkanych

6.30 1. + Zdzisławę Wdowiak w 8 r., rodziców i rodzeństwo
9.00 1. + Stanisława Harasim w 15 r., Jana i Wandę Ławeckich, Helenę 

i Henryka Chodowiec – of. Jadwiga Harasim
11.00 1. + Kazimierza Grzebisz w 1 r. – of. dzieci
Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk ( zakończenie )

2. + Mariana w 5 r. i Eugenię – of. córka
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Genowefę Duk w 14 r., Józefa, Czesława, Krystynę, Ryszarda, 
Tadeusza i Agnieszkę – of. Barbara Duk

Konferencja dla kobiet
20.00 1. Dz.-bł. w rocznicę urodzin Jasia oraz Rafała i Miłosza z prośbą o 

dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina
Środa 7 grudnia 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
pierwsza środa miesiąca Parafialne Rekolekcje Adwentowe

1. czytanie (Iz 40, 25-31) Bóg dodaje mocy zmęczonemu
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10 (R.: por. 1b))

Chwal i błogosław, duszo moja, Pana
Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych

6.30 1. + Rodziców: Aleksandra w 22 r. i Czesławę oraz braci: Zbigniewa, 
Jana, Tadeusza i Aleksandra – of. córka

2. + Jadwigę w 10 r.
9.00 1. + Leokadię i Jana Wiech oraz Stanisława – of. Teresa Królikowska
11.00 1. Dz.-bł. w 70 r. urodzin Bożeny z prośbą o opiekę Matki Bożej, 

światło i dary Ducha Świętego
Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00 1. Dz.-bł. w rocznicę urodzin Marzeny z prośbą o Boże błogosławień-

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

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

I. Dz.-bł. w 50 r. urodzin Wiesława z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Świętej Rodziny dla niego i jego najbliższych

II. Dz.-bł. w intencji Barbary Tokarskiej z prośbą o opiekę Matki Bo-
żej i św. Józefa – of. Czesław Tokarski

III. O zdrowie i dobre wyniki badań dla córki – of. rodzice
IV. O zdrowie dla Danuty i Krzysztofa Walaszczyków
V. Z prośbą o przecięcie węzłów zła w rodzinie
VI. + Zofię Iwińską o spokój duszy
VII. + Stanisława, Zofię, Zygmunta, Kamilę, Wiesławę z rodz. Ra-

doszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące

VIII. + Jadwigę Małycha – of. rodz. Małychów
IX. + Romana Frankowskiego – of. Jolanta Makaruk z rodziną
X. + Mariannę Chomka – of. rodz. Jakimiaków i Dynek
XI. + Krzysztofa Wakuła – of. Anna Kłos i Wiesława Troć
XII. + Irminę Małycha – of. siostry z rodz. Kłaków
XIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
XIV. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmar-

łych z obu stron rodziny – of. mama
XV. + O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzic – of. córka
XVI. + Bogdana Duciaka – of. sąsiedzi z klatki
XVII. + Małgorzatę Juśkiewicz – of. syn
2. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

Konferencja dla mężczyzn
20.00 1. + Henryka Filipowicza w 5 r. 

Czwartek 8 grudnia 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Parafialne Rekolekcje Adwentowe
1. czytanie (Rdz 3, 9-15) Wprowadzam nieprzyjaźń  
pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty
Psalm (Ps 98, 1-4) Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

2. czytanie (Ef 1, 3-6. 11-12)
Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
6.30 1. + Józefa, Kazimierę w 22 r. i Andrzeja – of. Krystyna Stańczuk

2. + Mariannę, Józefa, Henryka Błońskich
9.00 1. + Stanisława, Leontynę, Wiesława, Łukasza, zmarłych z rodz. 

Trociów, Bronisława, Bronisławę, Kazimierza, zmarłych z rodz. 
Gałązków – of. Zofia Górecka

2. W intencji KŻR nr 1 z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, o łaskę zdrowia dla sióstr

11.00 1. + Sabinę, Michała, siostry i braci, rodziców z obu stron rodziny 
Konstantych i Rypków – of. p. Chalimoniuk

2. Dz.-bł. z prośbą o łaskę zdrowia i pomoc w wychowaniu dzieci 
dla Elżbiety

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Godzina Łaski od 12.00 do 13.00
16.00 1. Dz.-bł. za przeżyty rok, za otrzymane łaski z prośbą o łaskę wiary 

dla całej rodziny
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. Dz.-bł. w intencji Ruchu Światło Życie
Spotkanie członków Ruchu Światło-Życie – oddanie się Niepokalanej 
20.00 1. Dz.-bł. w intencjach Duchowych Niewolników NMP
Odnowienie Aktu oddania życia Jezusowi przez Maryję

Piątek 9 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU
albo wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin

1. czytanie (Iz 48, 17-19) O, gdybyś zważał na me przykazania!
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)  

Dasz światło życia idącym za Tobą
Ewangelia (Mt 11, 16-19)

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa
6.30 1. + Kazimierza Pieńkowskiego w 2 r. – of. żona

2. + Stanisława w 17 r. i Stanisławę Magdziaków – of. rodzina
3. + Marię Koziestańską w 14 r. – of. córka z rodziną
4. + Tadeusza, Marię, Heronima Bareję, Stanisławę Chmielak i Ma-

riannę Strzałek – of. rodzina
5. + Wiesławę Okuniewską z racji imienin – of. córka

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Rafała Włodarka, Wandę Rojek, Alinę Guzek, Zdzisławę Mysz-
kę – of. Małgorzata

3. Dz.-bł. w 50 r. urodzin Wiesława z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. żona

Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie
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Informacje o życiu parafii

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Michalina Głuchowska
+ Małgorzata Juśkiewicz 

– mama ks. Ireneusza

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Sobota 10 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej
1. czytanie (Syr 48, 1-4. 9-11)  

Eliasz przyjdzie powtórnie
Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4))

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Ewangelia (Mt 17, 10-13)  

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go
6.30 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Władysława Troć i Anielę 
3. + Leona, Martę, Józefa i Marka – of. Janusz Nasiłowski
4. + Leszka, Wacława, Lucję Zubek
5. Dz.-bł. z racji imienin siostry Emanueli z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i potrzebne łaski
Śniadanie roratnie
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 3
18.00 1. Dz.-bł. w 15 r. urodzin Mai z prośbą o światło i dary Ducha Świę-

tego, opiekę Maryi
2. + Wandę Tyczyńską w 14 r. – of. syn
3. + Wiesławę Sokołowską w 10 r., Jadwigę, Lucjana, Arkadiusza  

i zmarłych z rodziny – of. rodzina
Niedziela 11 grudnia 2022 r.
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU  

Gaudete!
1. czytanie (Iz 35, 1-6a. 10)  

Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Iz 35, 4))

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, albo: Alleluja
2. czytanie (Jk 5, 7-10) Przyjście Pana jest już bliskie

Ewangelia (Mt 11, 2-11) Na Chrystusie spełniają się proroctwa
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Ryszarda Alaba w 11 r., Adelę Klepacką w 6 r. i Jana Alaba  

w 5 r. – of. Teresa Alaba
8.30 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Krystynę Biaduń w 1 r. i Hieronima – of. rodzina
3. Dz.-bł. w 19 r. urodzin Mateusza z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę św. Józefa – of. babcia
10.00 1. + Apolonię, Jana i zmarłych z rodz. Serzysków i Kajków – of. córka

2. + Jana Trębowskiego w 29 r., rodziców z obu stron rodziny  
– of. żona z dziećmi

11.40 Spotkanie dzieci z klas II i ich rodziców
12.00 1. W intencji Parafian

2. + Bożenę Zalewską w 1 r. – of. mąż z dziećmi
3. + Mariannę Guz oraz zmarłych z rodz. Guzów, Pieczyńskich,  

Romaniuków i Stasiuków
4. + Reginę Chalimoniuk w 2 r. – of. rodzina

13.20 Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
16.30 1. Dz.-bł. w intencji Ruchu Światło-Życie oraz kandydatów  

do bierzmowania, ich rodziców i animatorów
18.00 1. + O łaskę Nieba dla Sabiny Marciniak w 20 r., Mariana, Wacławy, 

Henryka i Dariusza – of. Mirosława Kłos
Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory (kościół)

Ofiary na malowanie kościoła
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na malowanie. 
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 8 – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Sokołowskiej 88 – 200 zł
•	 Bezimienna ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 100 zł 

 Q NIEDZIELA 4 grudnia: Druga Niedziela Adwentu
•	 DZIEŃ POMOCY KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE – zbiórka ofiar do puszek. 

W II Niedzielę Adwentu, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Pol-
ski, obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi 
na Wschodzie, któremu w tym roku towarzyszy hasło: „Posłani w pokoju 
Chrystusa”. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła 
katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Bia-
łorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, na Ukrainie w Mołdawii, Rosji, Armenii, 
Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uz-
bekistanie. Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy 198 ka-
płanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr i 40 braci 
zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy. (Początek Komunikatu 
– całość zob. www.diecezja.siedlce.pl )

•	 Przed kościołem Domowy Kościół rozprowadza własnoręcznie wykonane 
BOMBKI CHOINKOWE. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji są 
przeznaczone na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli mie-
siąca po Mszy świętej o godz. 12.00; następnie spotkanie z członkami 
Kół Różańcowych.

•	 Po Mszy świętej o godz. 12.00 będą poświęcone OPŁATKI WIGILIJNE, 
które można nabywać w zakrystii lub kancelarii. Ofiary składane przy tej 
okazji posłużą na pokrycie części kosztów ubezpieczenia pracowników 
parafialnych. 

•	 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 (udział w Liturgii Godzin może 

być bardzo dobrym postanowieniem adwentowym) 
Zapraszamy wszystkich chętnych. 

•	 Katecheza chrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzestnych o godz. 
19.00 w sali przy zakrystii. 

•	 RORATY codziennie w dni powszednie o godz. 6.30 (nie będzie Mszy świę-
tej o godz. 7.00). Pamiętajmy o lampionach! W soboty nauka będzie szcze-
gólnie skierowana do dzieci. W soboty 10 i 17 grudnia w dolnym kościele 
śniadanie roratnie dla dzieci 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 na-
uczenia się i śpiewania piosenka roratnia pt. „Wielkie czekanie”. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 5 grudnia: 

•	 Mszą świętą ze śpiewem Hymnu do Ducha Świętego o godz. 18.00 roz-
poczynamy PARAFIALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE.
 Q WTOREK 6 grudnia: Wspominamy św. Mikołaja, biskupa – bądźmy 

dobrzy dla siebie. 
•	 Z racji rekolekcji nie będzie wspólnych Nieszporów i Spotkania Kręgu 

Biblijno-Liturgicznego. 
 Q ŚRODA 7 grudnia: pierwsza środa miesiąca 

•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	 17.00 – Akatyst do świętego Józefa
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

cieli św. Józefa 
•	 Spotkanie/konferencja dla WSZYSTKICH MĘŻCZYZN prowadzone 

między innymi przez mężczyzn będących we wspólnocie Wojowników 
Maryi (więcej w artykule o Wojownikach Maryi).
 Q CZWARTEK 8 grudnia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

•	 GODZINA ŁASKI od 12.00 do 13.00. Zapraszamy do modlitwy. 
•	 Członków Ruchu Światło-Życie: dzieci, młodzież, rodziny Domowego 

Kościoła i inne osoby żyjące tym charyzmatem zapraszamy w ŚWIĘTO 
PATRONALNE na Eucharystię o godz. 18.00 w ich intencji z wypowie-
dzeniem aktu oddania Maryi. 

•	 Duchowi Niewolnicy NMP, którzy zawierzali się 8 grudnia lub w in-
nym czasie są zaproszeni, by w tym roku podczas Mszy świętej o godz. 
20.00 w sposób uroczysty ODNOWIĆ AKT ODDANIA ŻYCIA JEZUSOWI 
PRZEZ MARYJĘ. Spotkanie przygotowujące do odnowienia [lub pierw-
szego zawierzenia] będzie o godz. 19.30 w sali przy zakrystii. 

Znaleziono – do odbioru w zakrystii 
- męski zegarek przy Klubie „Lech”
- okulary dziewczęce zostawione przez młodą parafiankę na zapleczu 
kościoła 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
 Q PIĄTEK 9 grudnia: 

•	 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. 

•	 W kaplicy przy parafii Ducha Świętego w Siedlcach kolejne Nocne Czu-
wanie Młodych. Początek o godz. 20.00. Zapraszamy młodzież. 
 Q SOBOTA 10 grudnia: 

•	 Roraty z udziałem dzieci o godz. 6.30. Następnie śniadanie rorat-
nie w dolnym kościele. Zapraszamy dzieci i młodzież, a zwłaszcza służbę 
liturgiczną i oazowiczów.
 Q NIEDZIELA 11 grudnia: III Niedziela Adwentu, czyli Niedziela Rado-

ści (Gaudete!) 
•	 Modlitwa wypominkowa – jak w każdą drugą niedzielę miesiąca 

– o godz. 9.45.
•	 Spotkanie dzieci z  klas 2 przygotowujących się do I Komunii Świę-

tej i ich rodziców o godzinie 11.40.
•	 W parafii będziemy przeżywali ADWENTOWY REJONOWY DZIEŃ 

WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE Rejonu Siedleckiego 1. 
•	 13.30 - Zawiązanie Wspólnoty (sala konferencyjna)
•	 Konferencja
•	 Pracaw grupach
•	 15.40 - Namiot Spotkania (w kościele)
•	 16.10 - Przygotowanie do Eucharystii
•	 16.30 - Eucharystia
•	 Agapa Zapraszamy wszystkich oazowiczów.

•	 Kandydatów DO BIERZMOWANIA i rodziców zapraszamy na Mszę 
świętą o godz. 16.30. Kandydaci należący do Oazy i inni oazowicze są 
proszeni, by uczestniczyć w całym Dniu Wspólnoty. 

•	 Błogosławieństwo KANDYDATÓW NA MINISTRANTA podczas Mszy 
świętej o godz. 16.30. 

•	 Druga katecheza chrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzest-
nych o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

•	 Nieszpory o godz. 20.00 w kościele

Dlaczego kocham Kościół Chrystusowy?

Wiara czyni cuda! 

Informacje o życiu parafii

Nazywam się Kuba Mączarski. Chodzę do klasy ósmej, mam 14 lat i je-
stem z parafii świętego Józefa w Siedlcach.

Jezus powiedział «Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie im 
czyńcie» (Łk 6, 31). Kocham, bo wierzę. Kocham, bo służę. Kocham, bo czu-
ję. Kościół Chrystusowy wiele mnie uczy, daje mi poznać to, co trudne, czy 
niezrozumiałe. Pomaga rozwinąć mi wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który oddając za nas swoje życie, ożywił i umocnił wiarę wielu ludzi po-
przez ich nawrócenie. Mówi wiele przypowieści, poucza, napominając tych, 
którzy źle czynią. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem (J 15, 
12) – Powiedział Jezus – Miłujcie waszych nieprzyjaciół (Łk 6, 27). Podporą 
wiary jest wspólnota, do której należymy, czyli Kościół Chrystusowy. Czyń-
my to, co dobre i miłe w oczach Boga, tak, jak nas tego uczy. Wiarą można 
nazwać służbę, nasze powołanie, które razem we wspólnocie Chrystusowej 
wypełniamy. Aby nasza wiara była żywa i trwała, musimy o nią szczególnie 
dbać. Dbam o nią, pogłębiając wiedzę o Bogu, o Jego Słowie, które właśnie 
do mnie kieruje. Słucham tego, co On do mnie mówi, abym mógł wypełniać 
Jego wolę. Pamiętajmy, że Bóg nas kocha, miłuje nas, grzesznych, mówi Nie 
lękaj się, bo ja jestem z tobą (Iz 41, 10a), jest z nami bez względu na wszystko, 
nawet, gdy o tym zapominamy. 

Ja posługuję jako ministrant i gram na organach podczas Mszy świętych, 
Nieszporów oraz czuwań; przez co umacniam się w wierze oraz ją pogłębiam 
robiąc to, co kocham, czyli służąc. Należę do oazy, w której również posługuję 
oraz biorę udział w wyjazdach oazowych z parafii świętego Józefa w Siedlcach.

Za to wszystko: chwała Panu!

OGŁOSZENIA RÓŻNE
•	 Osoby starsze i schorowane, które nie mogą przybyć do kościoła, ka-

płani odwiedzą z posługą sakramentalną „przed świętami” 23 grudnia 
br. od godz. 9.00. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej. 

•	 DIAKONIA SŁOWA: Pod chórem można nabyć różańce i książki reli-
gijne. Ofiary składane przy zakupie różańców są przeznaczone jako 
wsparcie Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych 
(zob. www.wspomozycielki.pl ). Zachęcamy, by nabyć dla siebie i bli-
skich jako prezent: Ewangelia 2023 na każdy dzień w formacie A5, A6 
oraz dla dzieci.

•	 Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem lub rozpo-
cząć przygotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, wy-
pełnić zgłoszenie i udać się na odpowiednie spotkanie, ewentualnie 
zadzwonić do ks. Ireneusza pod nr: 500 636 490. 

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

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

•	 Parafialny Zespół Caritas rozprowadza w przedsionku kościoła świece 
WIGILIJNEGO DZIEŁA POMOCY DZIECIOM, karty i artykuły bożona-
rodzeniowe. Organizuje również akcję TORBA MIŁOSIERDZIA. W za-
krystii lub u wolontariuszy w przed-
sionku kościoła można otrzymać 
papierową torbę, wypełnić ją pro-
duktami świątecznymi, a następnie 
przekazać do Parafialnego Zespołu 
Caritas w terminie do 18 grudnia. 
PZC rozdzieli je najbardziej potrze-
bującym. 

•	 Podejmujemy również akcję chary-
tatywną organizowaną przez Fun-
dację Małych Stópek „PACZUSZKA 
DLA MALUSZKA”. Przy kaplicy stoi 
choinka z paczuszkowymi bombka-
mi. Można taką bombkę zabrać ze 
sobą, a pod choinkę przynieść arty-
kuły higieniczne potrzebne niemow-
lętom. 
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Módlmy się  
za dzieci!
O tym jak bardzo potrzebna jest w tych czasach 
modlitwa za dzieci wiedzą chyba wszyscy,  
którzy obserwują młode pokolenie i widzą jak  
wiele pokus i zniewoleń czyha na nie na co dzień. 

Nadmiar informacji, wielość bodźców, coraz bardziej wciągający wir-
tualny świat, w którym pojawia się wszystko oprócz Boga – to sprawia, 
że dzieci zaczynają się gubić, schodzić na złe ścieżki, a nawet odwracać 
się od Kościoła. Codzienna, wytrwała modlitwa może je uchronić przed 
szatańskimi sidłami i przemienić ich serca. 

26 listopada w naszym kościele podczas Mszy św. została pobłogosła-
wiona Róża Różańcowa rodziców, którzy pragną wspierać swoje dzieci 
modlitwą. Patronką tej wspólnoty została św. Monika. To nie pierwsza 
taka Róża w naszej parafii. Jest ich już kilkadziesiąt, ale większość z nich 
zawiązała się dość dawno temu. Róża Różańcowa św. Moniki jest powro-
tem do takiej formy wspierania dzieci po kilkuletniej przerwie. Powsta-
ła z inicjatywy Justyny Panasiuk. – Jakiś czas temu poczułam w sercu 
wezwanie do tego, by wznowić w naszej parafii tworzenie wspólnot ró-
żańcowych skupionych na dzieciach. Sama mam dwóch synów i wiem, 
jak bardzo dzieci są dzisiaj pogubione i jak potrzebują naszego wsparcia. 
Modlitwa zawsze działa, może nie od razu, może nawet nie za miesiąc 
czy rok, ale wytrwałość w tej modlitwie na pewno przyniesie owoce  
– mówi Justyna. 

Dzień skupienia dla dorosłych i młodzieży w Domu Rekolekcyjnym w Osinach Dolnych

Razem z Maryją wchodzimy w Adwent 
W sobotę 26 listopada br. 30 osób uczestniczyło w Dniu sku-

pienia, którego hasłem były słowa „Maryja wstała i poszła z po-
śpiechem” (Łk 1,39). Rozważaliśmy wydarzenie nawiedzenia św. 
Elżbiety przez Maryję. 

Skupienie rozpoczęło się o godz. 11.00 zawiązaniem wspólnoty; na-
stępnie była konferencja tematyczna oraz spotkanie z Jezusem wystawio-
nym w Najświętszym Sakramencie. Adorując Chrystusa, rozważaliśmy 
słowo Boże w Namiocie Spotkanie oraz odmówiliśmy radosną część Ró-
żańca Świętego. Po modlitwie nadszedł czas na kawę, herbatę i ciastko, co 

przyczyniło się do integracji zgromadzonych osób. Każdy uczestnik miał 
możliwość odbycia spowiedzi lub rozmowy duchowej. Najważniejszym 
momentem była oczywiście Eucharystia sprawowana w intencji zgroma-
dzonych wiernych. Po Mszy świętej był pyszny obiad. Gdy już zrobiło się 
ciemno i liturgicznie rozpoczynała się I Niedziela Adwentu w Oratorium 
sprawowaliśmy Nieszpory. I w ten sposób, przeżywając ten Maryjny dzień 
skupienia, razem z Maryją weszliśmy w Adwent. 

Już dziś zapraszamy na kolejne skupienie do Domu w Osinach  
19 grudnia o godz. 19.00. (xIJ)

Różę Różańcową tworzy 20-osobowa grupa rodziców. Każdy z nich od-
mawia codziennie jedną dziesiątkę różańca i rozważa wyznaczoną w har-
monogramie tajemnicę. W ten sposób każdego dnia jest odmawiany cały 
różaniec w intencji dzieci. Kto może się włączyć w taką modlitwę? 

 – Warto podkreślić, że do Róży Różańcowej za dzieci mogą wstąpić 
nie tylko kobiety. Mogą to być małżeństwa, sami ojcowie, same mamy, 
nawet rodzice rozwiedzeni. Jest to wspólnota przeznaczona także dla 
osób, które nie mają własnych dzieci, ale chcą się modlić za chrześniaków, 
dzieci nienarodzone, czy objęte duchową adopcją. Są też tacy, którzy mo-
dlą się za synowe lub zięciów – mówi Justyna. Wiele osób ma obawę, 
czy podoła i wytrwa w tej codziennej modlitwie. – To tylko kilka minut 
dziennie. Możemy się modlić w drodze do pracy, na spacerze, czy pod-
czas prac domowych. Nawet jeśli zdarzy się, że nie damy rady odmówić 
tego dziesiątka różańca danego dnia, nie mamy grzechu, a dziecko i tak 
jest omodlone przez pozostałych dziewiętnaście osób. Nie bójmy się! 
Naprawdę nie ma lepszej inwestycji w dzieci niż codzienna modlitwa. 

Opracowanie: EZ
W naszej parafii właśnie tworzy się kolejna Róża Różańcowa 

pod wezwaniem błogosławionego Carla Acutisa. Jeśli ktoś z Was 
poczuje w sercu wezwanie do modlitwy za dzieci i chce włączyć 
się w tę wspólnotę, powinien skontaktować się z Justyną Pana-
siuk (tel. 518 714 822) lub z ks. Mariuszem Baranem. Módlmy się 
za dzieci, a owoce na pewno będą! (EZ)  
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FAJNY

(opr. xHD)

Mama zachęca córkę:
 – Są rekolekcje, pójdziesz do spowiedzi?
 – Nie chce mi się. U nas nie ma fajnych księży.
 – Nie każdy ksiądz jest „fajny”, ale każdy ksiądz 
może odpuścić ci grzechy.
KRYZYS
Zimowe spotkanie kolegów:
 – Co tam u Ciebie?
 – Kryzysowo. Zacząłem oszczędzać na ogrze-
waniu.
 – Rozchorujesz się!
 – Może nie. Pożytek jest taki, że przy niskiej 
temperaturze komary przestały mnie ką-
sać, a zaczęły kaszleć…
SUCHAR O BETONIE
 – Dlaczego beton nie ma pracy?
 – Bo go wylali.
GŁOSY
W czasie rozprawy sądowej sędzia pyta oskar-
żonego:
 – Dlaczego oskarżony zabił człowieka?
 – Głosy mi kazały.
 – Gdzie oskarżony je słyszał?
 – W internecie!
BAJKA O HUCZKU I TŁUCZKU
 – Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka
i niechcący huknął żuczka.
Ale heca... – wnuczek mruknął
i z hurkotem w hełm się stuknął.
Leży żuczek, leży wnuczek,
a pomiędzy nimi tłuczek.
Stąd dla huczka jest nauczka
by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.
MOWA I MILCZENIE
Rozmowa z synem:
 – Tato, ile lat potrzebuje człowiek, aby się na-
uczyć mówić?
 – Około dwu lat.
 – To chyba niewiele?
 – Tak, ale potrzebuje pięćdziesięciu, aby na-
uczyć się milczeć (znane powiedzenie Ernesta 
Hemingwaya).
SŁOWO
Rozmawiają dwie kumpele:
 – Dałam mężowi słowo, że w Adwencie nie 
będę piła piwa.
 – I co, dotrzymałaś?
 – Tak, moje słowo to świętość. Dlatego teraz 
piwo zamrażam i jem.

Prawdziwy święty Mikołaj (6 XII)
Święty Mikołaj to postać  
uwielbiana przez wszystkie  
dzieci (i nie tylko) na świecie. 

W grudniu czekają na niego z wielką niecier-
pliwością. Ale na kogo tak naprawdę czekają? 
Na uroczego starszego pana z długą białą bro-
dą, w czerwonej czapce i kubraku obszytym bia-
łym futerkiem, z ogromnym workiem wypełnio-
nym prezentami (naszymi marzeniami)? A wi-
zerunek świętego żyjącego w III i IV wieku jest 
daleki od wersji św. Miko-
łaja, rozpowszechnionej 
dziś na wielu kontynen-
tach i w wielu kulturach. 
Co dzisiaj wiemy o św. Mi-
kołaju? Prawie nic. Tylko 
tyle, że przynosi prezenty. 
Ale św. Mikołaj nie przy-
nosił prezentów grzecz-
nym dzieciom. Mikołaj 
pomagał ludziom w po-
trzebie i czynił to zawsze 
chętnie i anonimowo. Bez 
rozgłosu. 

Mikołaj urodził się ok. 
roku 270 w Azji Mniej-
szej w Patarze (w dzisiej-
szej Turcji).  Był wymodlo-
nym i jedynym dzieckiem 
Teofana i Nonny, gorliwych 
chrześcijan. Choć był jedynakiem i miał zamoż-
nych rodziców, nie był egoistą, ani snobem. 
Od najmłodszych lat był wrażliwy na ludzkie 
potrzeby i niedole. Mógł żyć w luksusie, ale 
wolał pomagać biednym i potrzebującym. I to 
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna.

właśnie z nimi chętnie dzielił się odziedziczo-
nym po śmierci rodziców majątkiem. Był czło-
wiekiem dobrym, pobożnym, miłosiernym, 
dlatego mieszkańcy Miry wybrali go na swojego 
biskupa. Był gorliwym pasterzem, kochającym 
ojcem. Już za życia biskupa opowiadano o jego 
niezwykłej pobożności i licznych cudach, które 
działy się za jego wstawiennictwem. Na przy-
kład św. Mikołaj miał swoją modlitwą uratować 
rybaków od niechybnego utonięcia w czasie 
gwałtownej burzy (dlatego jest również pa-

tronem marynarzy i ryba-
ków). Według legendy, 
wskrzesił trzech ludzi, za-
mordowanych w złości 
przez hotelarza za to, że 
nie mogli mu zapłacić 
należności. W czasie za-
razy, jaka nawiedziła jego 
strony, nie dbając o siebie 
pomagał zarażonym z na-
rażeniem własnego życia 
i... zawsze starał się, by 
jego osoba pozostawa-
ła w cieniu, by była nie-
znana. Zmarł w podeszłym 
wieku, 6 grudnia w połowie 
IV wieku.

Co jest istotą tego, 
co wydarza się 6 grud-
nia w dzień śmierci bisku-

pa Mikołaja z Miry? Jest to oczekiwanie na dar, 
ale też nasze obdarowywanie innych: miłością, 
pokojem serca, poświęconym czasem, zrozu-
mieniem, życzliwą rozmową. A może tylko... 
cichą obecnością? (AZ)

Wśród nas jest wiele Miłych Pań, 
które znają lub pragną poznać 
sztukę szydełkowania.

Są i takie, które robią prawdziwe cuda, któ-
rymi można ozdobić choinkę w naszym kościele. 
Spotkajmy się więc we wtorek 6 grudnia o go-
dzinie 17.00, w kawiarence parafialnej (pod ko-
ściołem). Podzielimy się doświadczeniem i roz-
dzielimy zadania. Może uda się przygotować 
wiele świątecznych gwiazdek. Będzie to nasz 
osobisty wkład w dekorację naszego kościoła.

Preferujemy włóczkę ADA 10 i 5. Mogą być 
także MUZA 10 lub 5 oraz ARIA 10 lub 5). Kon-
takt: na profilu FB naszej Parafii i w zakrystii.

Szydełkowe szczęście


