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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

Boże, daj nam  
wymagających proroków!
Rozważania do Słowa Bożego z III Niedzieli Adwentu

1. czytanie (Iz 35, 1-6a. 10) Sam Bóg przyjdzie, 
aby nas zbawić

Pustynia, spieczona ziemia i step nie są miej-
scami, gdzie następuje bujny rozwój życia. A jed-
nak prorok Izajasz mówi, że tam właśnie objawi 
się życie – wiele pięknych kwiatów i radość 
mieszkańców. W niedzielę radości warto pod-
kreślić, że w tym zagubionym i cierpiącym świe-
cie rozradują się ludzie, którzy zobaczą chwałę 
Pana i Jego wspaniałość, którzy będą mieli oso-
bistą relację z Bogiem. Taka relacja jest warun-
kiem przyjęcia pokrzepienia i umocnienia. Dziś 
nie brakuje ludzi, którym „opadają ręce” i którzy 
mają słabe kolana. Pomoc w takiej sytuacji moż-
na znaleźć w modlitwie. Ręce i kolana przydają 
się do modlitwy. Ale czasami brakuje siły do 
modlitwy. W takiej sytuacji trzeba usłyszeć słowo 
Boże i przyjąć zachętę ze strony tych wiernych, 
którzy aktualnie nie są w kryzysie. 

„Odwagi! Nie bójcie się!” – to wezwanie bar-
dzo wiele mówi o nas, którzy często kierujemy 
się strachem, swoimi wyobrażeniami, zamiast 
słuchać natchnień Ducha Świętego. Można się 
przestraszyć przychodzącego Boga, gdy się Go nie 
poznało, gdy ma się jakieś dziwne zdania na Jego 
temat. Wezwanie proroka dociera do małodusz-
nych, czyli do ograniczonych strachem i własnym 
interesem. Bóg przychodzi z darem zbawienia, 
które oznacza uwolnienie od tych wszystkich 
słabości. Dzięki łasce Bożej niewidomi zaczynają 
widzieć, głusi słyszą, sparaliżowani mogą swo-
bodnie chodzić, a smutni są wypełnieni radością. 

Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: 
por. Iz 35, 4)) Przybądź, o Panie, aby nas wybawić, 
albo: Alleluja

Chcemy być mocni, chcemy radzić sobie bez 
konieczności korzystania z czyjejś pomocy. Tak 
dzieje się po grzechu, a w naszych czasach jeste-
śmy dodatkowo „nakręcani” na niezależność od 
Boga i ludzi. A tymczasem psalm mówi o tym, 
że Bóg może pomóc słabym, że oni Go potrzebu-
ją i otwierają się na Jego działanie. Człowiek sam 
się nie zbawi. Czekamy na Zbawiciela. Wołamy do 
Niego z wiarą: „Przybądź”. 

2. czytanie (Jk 5, 7-10) Przyjście Pana jest już 
bliskie

„Trwajcie cierpliwie” to bardzo dobre sło-

wo na ten czas i w ogóle dla współczesnych. 
My przeważnie mamy wielki problem z czeka-
niem, z cierpliwością, z ciszą. Chcemy, by się 
działo wiele i szybko. A tymczasem wzrost wia-
ry w człowieku jest długotrwałym procesem. 
Trzeba deszczu Bożej łaski i pracy nad umocnie-
niem serca. Zazwyczaj walka z grzechem trwa 
latami, likwidacja wad odbywa się powoli, nie 
brakuje upadków i chwil słabości, nie raz też na-
rzekamy na siebie i na innych, że jesteśmy jeszcze 
tak nie święci. Słowo Boże wzywa nas, abyśmy 
wytrwałości i cierpliwości uczyli się od proroków, 
którzy chociaż występowali w imię Boże, spoty-
kali się ciągle z odrzuceniem i niezrozumieniem. 
Gorliwy chrześcijanin będzie spełniał misję proro-
ka dla innych i nie podda się, bo Pan będzie jego 
mocą. 

Ewangelia (Mt 11, 2-11) Na Chrystusie spełnia-
ją się proroctwa

Jan Chrzciciel był uwięziony i czekał na karę 
za prawdomówność i odwagę w głoszeniu Słowa 
Bożego, ale nawet on pośród cierpień przez chwi-
lę miał wątpliwości. Chciał, aby Jezus był zapo-
wiadanym Mesjaszem, ale nie odczytał do końca 
znaków tożsamości swego Krewnego. W odpo-
wiedzi danej uczniom Jana Jezus przywołuje 
rozliczne cuda i ogłasza błogosławieństwo dla 
wierzących. W nauczaniu skierowanym do 
tłumów Jezus pochwalił Jana jako człowieka 
konsekwentnego, stałego w poglądach, nie szu-
kającego wygody, proroka, który jest najwięk-
szy z narodzonych z niewiasty. Jan Chrzciciel jest 
bardzo dobrym prorokiem dla chrześcijan niesta-
łych w wierze, nieznających Boga, wygodnych, 
leniwych. Oby Bóg posyłał nam proroków, anima-
torów, nauczycieli, kapłanów, którzy będą mieli 
odwagę, by wymagać od nas nawrócenia i nie 
zgodzą się na bylejakość. (xIJ)

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
we wtorek o godz. 19.30 w dolnym kościele. 

III NIEDZIELA ADWENTU  Gaudete!
WYSZLIŚCIE ZOBACZYĆ PROROKA? 

(Mt 11, 2-11)
Przesłanie Jana Chrzciciela wypowiadane nad 

Jordanem: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie (Mt 3,1) jest kontynuowane przez Je-
zusa. W swojej Ewangelii Mateusz podkreśla to 
wskazując, że pierwszym publicznym orędziem 
Jezusa było takie samo wezwanie do nawróce-
nia, jakie głosił Jan. Pomimo uwięzienia Jana 
wezwanie do nawrócenia i ogłaszanie bliskości 
królestwa niebieskiego jest kontynuowane. Jed-
nak nie jest to prosta kontynuacja, Jezus przyno-
si równocześnie orędzie nieznane prorokom Sta-
rego Testamentu. Jan był prorokiem uprzedzają-
cym nadejście Mesjasza. Jezus jest Mesjaszem, 
który przychodzi, aby dokonać zbawienia Ludu. 

Pytania do refleksji i dzielenia się: 
Problem oczekiwania na spotkanie z Jezu-

sem. W jaki sposób oczekuję? Co robię, aby nie 
przegapić, nie stracić spotkania z Jezusem, Który 
narodził się w czasie, już przyszedł; Który przyj-
dzie na końcu czasów w chwale; Który nieustan-
nie przychodzi do swojego Kościoła poprzez 
Słowo i Sakramenty?

Pytanie o to, w jaki sposób realizuję misję 
Jana Chrzciciela. Jak nawołuję moich bliźnich do 
nawrócenia?  Jak pomagam innym przygotować 
się na spotkanie z Jezusem? (Podpowiadam, 
że takie spotkanie to Eucharystia, modlitwa, 
celebracja sakramentów, katecheza, nabożeń-
stwa, choroba, śmierć...) Jak wskazuję przycho-
dzącego Jezusa, tym, którzy żyją wokół mnie?  
(www.sfd.kuria.lublin.pl)

Módlmy się. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą 
oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, 
abyśmy przygotowali swoje serca i z radością 
mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego 
zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. (xIJ)
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Kocham Kościół Chrystusowy, bo… 
(świadectwo nr 3)

Szczęść Boże, mam na imię Milena. Chciałabym najpierw zacytować 
fragment jednej ze znanych pieśni: ,,Kościół to nie tylko dom z kamieni 
i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota...”. Kościół Chry-
stusowy to dla mnie wspólnota ludzi, którzy chcą iść za Jezusem i dojść 
do najważniejszego celu dla nas – chrześcijan, czyli nieba. Kroczenie za 
Chrystusem to nie jest wcale łatwe zadanie, szczególnie samemu, dlate-
go życie we wspólnocie Kościoła jest czymś bardzo ważnym, ponieważ 
razem jesteśmy w stanie lepiej poznać naszego Pana i rozpoznawać Jego 
wolę. 

Ja we wspólnocie odkryłam, że Chrystus powołuje nas do miłości. 
Gdy faryzeusze chcąc wystawić Jezusa na próbę zapytali, które z przy-
kazań jest najważniejsze, a On odpowiedział, że przykazanie miłości, 
które mówi, abyśmy miłowali Boga całym sercem, a naszych bliźnich jak 
siebie samych. To przykazanie poznałam i zrozumiałam na spotkaniach 
formacyjnych Ruchu Światło - Życie. Uczestnicząc w tych spotkaniach od-
kryłam jak mogę realizować moją miłość do Kościoła, która objawia się  
w służbie bliźnim poprzez chociażby formowanie innych. Zaczęłam po-
sługę jako animatorka oazowa w parafii św. Józefa i dzięki temu jeszcze 
bardziej zobaczyłam co to znaczy kochać. Moja grupa to najpiękniejszy 
dar jaki mogłam otrzymać od Chrystusa, w niej mogę realizować to do 
czego zostałam powołana, czyli służbę i miłość. 

Moje powołanie również realizuję w parafialnej diakonii Nowej Kul-
tury, w której uczę się jak świadczyć swoim życiem, że kocham Chrystu-
sa i Jego kościół np. przez podpisanie deklaracji i trwanie w Krucjacie 
Wyzwolenia Człowieka, czy przez propagowanie mody Maryjnej oraz 
pokazywanie jak można bawić się bez alkoholu, w skromnym stroju  
i przy tym być bardzo szczęśliwym. Od niedawna dołączyłam również do 
diecezjalnej diakonii liturgicznej, gdzie mogę odkrywać piękno Liturgii 
oraz dowiadywać się jak jeszcze głębiej i świadomiej mogę ją przeżywać. 
Wspólnota jaką jest oaza daje mi bardzo dużo możliwości do pogłębienia 
mojej miłości do Kościoła Chrystusowego.

Trzecia niedziela adwentu
Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca 

od pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucha-
rystyczną. Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest 
wezwaniem do radości: Radujcie się ! Jej przyczyną ma być odnowienie 
świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym 
bratem.

Tego dnia w liturgii używa się szat koloru różowego (stosuje się je 
jeszcze tylko w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę laetare). 
Papież Paweł VI w 1975 r. w adhortacji apostolskiej „Gaudete in Domino” 
(O radości chrześcijańskiej) pisał: „Należy rozwijać w sobie umiejętność 
radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, ja-
kich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę”.

Jeszcze bardziej będziemy się radować, gdy odkryjemy prawdę o tym, 
że Chrystus wciąż do nas przychodzi. Wtedy przepełni nas radość płyną-
ca ze świadomości, że stoi On także u podwoi naszego serca i kołacze. 
Otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi. Najważniejsze rozgrywa się 
przecież w głębinach naszego serca. Może ono stać się Betlejem, gdzie 
zamieszka Emmanuel – Bóg z nami. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę cza-
su, by Go ugościć. Papież Jan XXIII powiedział, że do Nieba nie wpuszczają 
ponuraków, tylko ludzi, którzy umieją się cieszyć. Oby nie okazało się, że 
nie nadajemy się do Nieba, ponieważ nie umiemy się cieszyć, bo zapo-
mnieliśmy, jak to się robi. Usłyszmy więc to dzisiejsze wezwanie Kościoła: 
Bądź radosny! Nie zamykaj się w samotności i smutku. Jezus jest z Tobą!

Adwent przygodnie napotkanemu katolikowi niejednokrotnie koja-
rzy się tylko i wyłącznie z okresem przed Bożym Narodzeniem, jako czas 
przygotowania do świąt. Niekiedy też, niestety, bywa on postrzegany 
jako okres swoistej pokuty i postu, co jest jak najbardziej błędnym prze-
świadczeniem.

Ogólnie możemy powiedzieć, że Adwent jest czasem pobożnego  
i radosnego oczekiwania na pojawienie się Jezusa Syna Bożego. Obecnie 
przeżywamy jego trzecią niedzielę, w której manifestujemy naszą radość 

z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś 
ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! 
Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: 
„Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „nie-
dzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

Istnieje jeszcze jedna, dość intrygująca, nazwa tej niedzieli. Bywa ona 
bowiem nazywana „niedzielą różową”. Określenie to wywodzi się od ko-
loru szat liturgicznych przewidzianych na ten dzień. Otóż, jest to właśnie 
kolor różowy. W całym roku liturgicznym stosuje się go tylko dwa razy 
(poza niedzielą gaudete, używa się go w tzw. niedzielę laetare, którą jest 
czwarta niedziela Wielkiego Postu).

W Adwencie szaty liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy, któ-
ry w jasnym świetle wydaje się przybierać barwę różową. Dobór koloru 
wynika z jego skojarzenia z widokiem nieba o świcie. Wyobraża on blask 
przyjścia Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Przychodzą-
cy Zbawiciel jest bowiem dla nas Światłością, podobnie jak wschodzące 
Słońce. Właśnie tego typu porównanie odnajdujemy np. w tzw. Pieśni 
Zachariasza: „nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć 
tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 78n).

Wspólnota kościelna rozumie znaczenie wyjątkowego charakteru Ad-
wentu jako czasu przygotowania do przyjęcia prawdy o Wcieleniu Boga. 
Dlatego też umieszcza ona adwentowe niedziele wysoko w tabeli pierw-
szeństwa dni liturgicznych. Oznacza to, że nie wolno nam zrezygnować 
z celebrowania „niedzieli gaudete” na rzecz np. parafialnych uroczystości 
odpustowych. Radość płynąca ze zbliżających się świąt nie wynika z emo-
cjonalnych uniesień, lecz bierze się z autentycznych religijnych przeżyć. 
Sam Adwent zaś ukazuje nam prawdziwą radość bycia chrześcijaninem, 
który oczekuje pojawienia się swojego jedynego Pana.

Damian Kwiatkowski
Źródło: www.niedziela.pl/artykul/1840/Niedziela-radosci 
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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 12 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI TRZECIEGO TYGODNIA ADWENTU

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
1. czytanie (Lb 24, 2-7. 15-17a) Wschodzi Gwiazda z Jakuba

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b)) Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami
Ewangelia (Mt 21, 23-27) Skąd pochodził chrzest Janowy?

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
6.30 1. + Mariana w 19 r., rodziców, braci i zmarłych z obu stron rodziny 

– of. Helena Radzikowska
2. + Andrzeja w 3 r., Rozalię, Stanisława i Eugeniusza – of. Elżbieta Łęczycka
3. + Bronisławę Jakimiuk, Józefa i zmarłych z rodziny – of. wnuczka
4. + Halinę Stańczuk – of. Barbara z rodziną
5. + Marzenę Celińską – of. rodzina

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Aleksandra w dniu imienin
3. Z racji imienin w intencji Aleksandra Dębskiego – of. żona

Wtorek 13 grudnia 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY

1. czytanie (So 3, 1-2. 9-13) Bóg obiecuje zbawienie pokornym
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 6-7. 17-18. 19 i 23 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Ewangelia (Mt 21, 28-32) Grzesznicy uwierzyli Janowi

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
6.30 1. + Stanisława Borkowskiego w 40 r., Bronisławę, Ryszarda, Jana, 

Stanisławę, zm. z rodz. Borkowskich – of. Krystyna Borkowska
2. + Izydora Hardeja, rodziców z obu stron rodziny
3. + Władysława, Weronikę Zbuckich, Alfredę i Stanisława Nowac-

kich – of. rodzina
4. + Ryszarda Lada w 1 r. – of. żona
5. Dz.-bł. w intencji sióstr i braci z Koła Różańcowego nr 6  

– of. zelatorka Janina Głowacka
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Jana, Mariannę Winiarczyk, dziadków, Helenę Muszyńską – of. syn
3. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  

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

19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny 

Środa 14 grudnia 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25) Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. Iz 45, 8))

Sprawiedliwego spuśćcie nam, niebiosa
Ewangelia (Łk 7, 18b-23) Na Chrystusie spełniają się proroctwa

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
6.30 1. + Andrzeja Ficka w 12 r. – of. Danuta Doroszenko

2. + Wandę w 9 r., Henryka, Adama, Zbigniewa, Ludwika, zmar-
łych z rodz. Gadowskich – of. córka

3. + Mariannę Wrona i zmarłych dziadków – of. rodzina
4. + Reginę i Jana Ławeckich – of. Barbara Ławecka
5. + Irminę Małycha w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

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

I. Dz.-bł. z podziękowaniem Bogu za przyczyną św. Józefa za 
wszystkie łaski dla mnie, synów, synowych i wnuczek i całej 
rodziny otrzymane w 2022 r. – of. rodzina

II. Dz.-bł. z prośbą o szczęśliwy poród dla córki Joanny – of. mama
III. Z prośbą o przecięcie węzłów zła w rodzinie 
IV. O łaskę uwolnienia od nałogu dla Jakuba i znalezienie pracy dla 

niego i Anny – of. Anna
V. + Romana Frankowskiego – of. siostra Wiesława
VI. + Krzysztofa Wakułę – of. rodzina
VII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba
VIII. + O wieczne szczęście dla Roberta Wilczura i zmarłych z obu 

stron rodziny – of. mama

IX. + O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzica – of. córka
X. + Bogdana Duciaka – of. sąsiedzi z klatki
XI. + Stanisława, Zofię, Zygmunta, Kamilę, Wiesławę z rodz. Ra-

doszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące – of. Marianna Wrona
XII. + Małgorzatę Juśkiewicz – of. Oaza i Służba Liturgiczna
2. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej
3. + Irenę Szewczyk w 13 r., Bolesława i Izabelę – of. syn z rodziną

Czwartek 15 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI TRZECIEGO TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Iz 54, 1-10) Pan Bóg dotrzyma Przymierza
Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Ewangelia (Łk 7, 24-30) Jan przygotowuje drogę Chrystusowi

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
6.30 1. + Adelę, Kazimierza, Marka, zmarłych z rodz. Demianiuków, 

Marcina Kostyrę, Franciszka Mikołajczuka, Martynę Wielogór-
ską i zmarłych z obu stron rodziny

2. + Czesława Paczóskiego w 1 r. – of. żona
3.+ Józefa, Leokadię, Wojciecha, Władysławę, Tomasza, Tadeusza, 

Sabinę i Mariana – of. zięć
4. + Krzysztofa Wakułę w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
5. + Irminę Małychę – of. sąsiedzi z klatki

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Jana Rudolfa w 33 r. – of córki
3. + Adelę, Józefa, Teklę, Jana, Wacławę, Stanisławę, Władysławę i zmar-

łych z rodz. Korycińskich i Wojewódzkich – of. Zdzisława Trębicka
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00

Piątek 16 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI TRZECIEGO TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Iz 56, 1-3a. 6-8)
Zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich narodów

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 7-8 (R.: por. 4))
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Ewangelia (J 5, 33-36) Jan był lampą, co płonie i świeci
6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
6.30 1. + Honoratę Januśkiewicz w 36 r. – of. rodzina

2. + Wiesława Duka, rodziców z obu stron rodziny – of. żona
3. Dz.-bł. w intencji KŻR nr 3 pw. Matki Bożej Ostrobramskiej z prośbą 

o opiekę Maryi dla członków Koła, ich rodzin oraz wieczny pokój 
dla zmarłych sióstr z Koła – of. Zelatorka Wanda Kowalczyk

14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 4
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Jadwigę w 17 r., zmarłych z rodz. Łastowieckich, Tomaszew-
skich i Skolimowskich – of. mąż z rodziną

3. + Genowefę w 5 r. – of. córka
4. Dz.-bł. w 8 r. urodzin Mikołaja z prośbą o zdrowie, dary Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i rodziców 
– of. dziadkowie

Sobota 17 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI TRZECIEGO TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (Rdz 49, 1a. 2. 8-10) Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy
Psalm (Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17 (R.: por. 7))

Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie
Ewangelia (Mt 1, 1-17) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida

6.10 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
6.30 1. + Bolesława Piekarta w 13 r., Mariannę w 7 r., zmarłych z rodz. 

Piekartów i Wakułów – of. córki z rodzinami
2. + Franciszka w 38 r., Kazimierza, Janinę, Czesławę,
Elżbietę i Władysława, zm. z rodzin Kokoszkiewiczów i Mikołajczu-

ków oraz Marcina Kostyrę – of. Marian
3. + Janinę w 10 r., Edwarda, Michała, Mariannę i Mariana  

– of. rodzina
4. + Piotra w 1 r., Sabinę, Jana, Mariannę i Bronisławę – of. Elżbieta Dropio
5. + Jadwigę Dmowską w 2 r.

Śniadanie roratnie

Kocham Kościół Chrystusowy, bo… 
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11.00 Msza Instytutu Teologicznego w Siedlcach
17.15 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Tomasza w 7 r., Władysława w 20 r., zmarłych z rodz. Supry-
nów i Wielogórskich

3. + Zbigniewa w 48 r. – of. córka
Niedziela 18 grudnia 2022 r.
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

1. czytanie (Iz 7, 10-14)  
Panna pocznie i porodzi Syna

Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 7c i 10b))
Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

2. czytanie (Rz 1, 1-7)  
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Ewangelia (Mt 1, 18-24)
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Alfredę, Krystynę, Czesława Łagodzin, Barbarę i Edmunda 

Harasim – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka:+ Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Mariannę Rozbicką w 18 r., Eugeniusza Rozbickiego  
– of. Teresa Rozbicką

3. + Janinę w rocznicę śmierci, jej rodziców: Bolesławę i Mateusza, 
braci i siostry, Wawrzyńca i Franciszkę

10.00 1. + Eugeniusza Barnaciaka w 35 r., Janinę, Mirosławę w 9 r., Zofię 
w 34 r. – of. rodzina

2. + Ewę i Adama Kurentów, Jana Dziedzica, i rodziców z obu stron 
rodziny i wszystkich zmarłych bliskich – of. Alina Dziedzic

11.30 Spotkanie dla wszystkich dzieci, które należą do Dziecięcych Kół Ró-
żańcowych (dolny kościół)

12.00 1. W intencji Parafian
2. + Walerię i Franciszka Biardów i zmarłych rodziców z obu stron 

rodziny
Spotkanie dla rodziców i dzieci klas 3 przygotowujących się do I Komunii Świętej
16.30 1. + Jadwigę Gała w 3 r. i zmarłych z rodz. Gała i Chraniuk  

– of. córka z rodziną
18.00 1. + O łaskę Nieba dla Andrzeja Kłosa w 10 r. oraz Wiesława  

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

 Q NIEDZIELA 11 grudnia: III Niedziela Adwentu, czyli Niedziela Ra-
dości (Gaudete!) 
•	Modlitwa wypominkowa – jak w każdą drugą niedzielę miesiąca 

– o godz. 9.45.
•	W parafii przeżywamy ADWENTOWY REJONOWY DZIEń WSPÓLNOTY 

RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE Rejonu Siedleckiego 1. Rozpoczęcie o godz. 
13.30 w auli w dolnym kościele. 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 (udział w Liturgii Godzin może być 
bardzo dobrym postanowieniem adwentowym)

 Q RORATY codziennie w dni powszednie o godz. 6.30 (nie będzie Mszy 
świętej o godz. 7.00). Pamiętajmy o lampionach! W soboty nauka będzie 
szczególnie skierowana do dzieci. W sobotę 17 grudnia w dolnym koście-
le śniadanie roratnie dla dzieci i młodzieży przygotowane przez tych, 
którzy się do tego zgłoszą. Po Mszy świętej roratniej dzieci będą otrzy-
mywały naklejki do wklejenia na odpowiednią planszę. Na ten rok jest 
też do nauczenia się i śpiewania piosenka roratnia pt. „Wielkie czekanie”. 

WYDaRZEnIa W TYM TYGODnIU
 Q WTOREK 13 grudnia: 

•	W dolnym kościele:
•	 	Nieszpory o godz. 19.00
•	 	Spotkanie	Kręgu	Biblijno-Liturgicznego o godz. 19.30

Każdy może przyjść, pomodlić się, posłuchać słowa Bożego. 
 Q ŚRODA 14 grudnia: 

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

czcicieli św. Józefa 
•	O godz. 19.30 spotkanie nowotworzącego się kręgu Domowego Ko-

ścioła. Chętne małżeństwa mogą przyjść, zobaczyć, podjąć formację. 
Informacje: tel. 500 636 490.
 Q CZWARTEK 15 grudnia: 

•	Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość spo-
wiedzi od godz. 20.00.

•	Spotkanie oazowe DROGA NOWEGO ŻYCIA dla młodzieży ze szkół 
średnich o godz. 19.00 w dolnym kościele.
 Q PIĄTEK 16 grudnia: 

•	Wyjazd na Oazę Modlitwy do Łukowa o godz. 17.00. Prosimy o mo-
dlitwę za tych, którzy będą uczestniczyć w tych rekolekcjach. 
 Q SOBOTA 17 grudnia: 

•	Roraty z udziałem dzieci o godz. 6.30. Następnie śniadanie rorat-
nie w dolnym kościele. Potrzebna pomoc w przygotowaniu. Zaprasza-
my dzieci i młodzież.
 Q NIEDZIELA 18 grudnia: IV Niedziela Adwentu

•	Okazja do spowiedzi świętej będzie także w przyszłym tygodniu. 
•	O godz. 11.30 w dolnej części kościoła spotkanie dla wszystkich dzieci, 

które należą do Dziecięcych Kół Różańcowych.
•	Po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klas 3 

przygotowujących się do I Komunii świętej. W czasie spotkania będą 
poświęcone medaliki dla dzieci.

•	Nieszpory o godz. 20.00 w kościele.

OGłOsZEnIa RóżnE
•	Osoby starsze i schorowane, które nie mogą przybyć do kościoła, 

kapłani odwiedzą z POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ „przed świętami” 23 
grudnia br. od godz. 9.00. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej. 

•	 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. 

•	ADWENTOWY WIECZÓR SKUPIENIA w Domu Rekolekcyj-
nym w Osinach Dolnych 19 grudnia od godz. 19.00. Istnieje moż-
liwość wyjazdu zarezerwowanym busem – jeśli zgłoszą się chętni do 
piątku do godz. 16.00. 

•	DIAKONIA SŁOWA: Pod chórem można nabyć różańce i książki religijne. 
Zachęcamy, by nabyć dla siebie i bliskich jako prezent: Ewangelia 2023 
na każdy dzień w formacie A5, A6 oraz dla dzieci.

•	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 przedsionku kościoła można otrzymać 
papierową torbę, wypełnić ją produktami świątecznymi, a następnie 
przekazać do Parafialnego Zespołu Caritas w terminie do 18 grudnia. 
PZC rozdzieli je najbardziej potrzebującym. 

•	 Podejmujemy również akcję charytatywną organizowaną 
przez Fundację Małych Stópek „PACZUSZKA DLA MA-
LUSZKA”. Przy kaplicy stoi choinka z paczuszkowymi 
bombkami. Można taką bombkę zabrać ze sobą, a pod 
choinkę przynieść artykuły higieniczne potrzebne niemow-
lętom. 

DOKOńCZENIE ZE STR. 4
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Informacje o życiu parafii
•	W wybrane dni przed kościołem Domowy Kościół rozprowadza własno-

ręcznie wykonane BOMBKI CHOINKOWE. Dobrowolne ofiary składane 
przy tej okazji są przeznaczone na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

Rekolekcje „OaZa MODLITWY” 
 dla młodzieży i dorosłych
Zapraszamy na adwentową Oazę Modlitwy,  
która odbędzie się w dniach 16-18 grudnia  
w Domu „Moria” w łukowie.  
Tematem oazy są słowa: Czas dla Boga, czyli …

W trakcie rekolekcji będziemy rozważali słowo Boże: „A ktokolwiek 
chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania” (Wj 33,7).

Do udziału w oazie zapraszamy wszystkich, którzy mają pragnienie 
modlitwy, którzy chcą uczyć się modlitwy, w ramach krótkich, inten-
sywnych rekolekcji oazowych, a szczególnie młodzież oazową, członków 
Domowego Kościoła i wspólnot dorosłych, członków diakonii modli-
twy i osoby chętne do tego, aby należeć do diakonii modlitwy. Każdy 
może przyjechać i spotkać się z Bogiem we wspólnocie. 

Rekolekcje rozpoczną się kolacją w piątek o godz. 18.00, a zakończą 
obiadem w niedzielę o godz. 14.00. W czasie Oazy Modlitwy przeżywa-
my: Eucharystię, Jutrznię i Nieszpory, spotkania w grupie, konferencje 
tematyczne, modlitwę osobistą przed Najświętszym Sakramentem, 
modlitwę wspólnotową, różaniec, Celebrację Sakramentu Pojednania, 
pogodny wieczór. 

Wyjazd z Siedlec i okolic autobusem w piątek o godz. 17.00 z parkingu 
parafii św. Józefa w Siedlcach. Powrót w niedzielę ok. godz. 17.00.

Koszt pobytu, czyli nocleg i wyżywienie: 120 zł – młodzież, studenci, eme-
ryci; 200 zł – osoby dorosłe pracujące. Koszt transportu autobusem: 40 zł.

Zapisy odbywają się przez formularz na stronie www.siedlce.oaza.pl 
lub w zakrystii.

Informacje pod nr telefonu: 500 636 490.
ks. Ireneusz Juśkiewicz – Moderator Diecezjalnej Diakonii Modlitwy

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do pana
+ Mieczysław Godlewski

+ Tadeusz Tymiński

Dziękujemy za ofiary 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za:

 Q Na malowanie: 
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	 Bezimienna z ul. Jagiełły 25 – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 2 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Sierakowskiego – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Sokołowskiej 71 – 100 zł
•	 Bezimienna ze Strzały, z ul. Łąkowej – 100 zł

 Q Na renowację ławek:
•	 Bezimienna z ul. Jagiełły 19 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 8 – 100 zł 

 Q Na dekorację związaną z Bożym Narodzeniem:
•	 KŻR nr 8 – 100 zł 

Zbiórka darów dla Ukrainy
Młodzieżowy Wolontariat działający przy Centrum Duszpasterstwa 

Młodzieży w Siedlcach przygotowuje świąteczny transport humanitar-
ny na Ukrainę. W związku z tym wolontariusze zwracają się z prośbą do 
ludzi dobrej woli o wsparcie tej inicjatywy i przekazywanie darów, które 
jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia dotrą do miejscowości Czort-
ków na Ukaranie, skąd zostaną przekazane dalej na wschód, również  na 
linię frontu i trafią do walczących ukraińskich żołnierzy. 

Zbierana jest żywność, słodycze, kosmetyki, środki czystości, latarki, 
baterie, powerbanki, ubrania (kurtki zimowe, polary, skarpety, nowa 
bielizna osobistą i termiczną oraz czapki i rękawiczki). 

Dary można składać w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Siedl-
cach, ul. Brzeska 37 (dawna kaplica parafii Ducha Świętego) od środy 
14 grudnia do soboty 17 grudnia w godz. 16.00-19.00 (wejście od stro-
ny parkingu przy kościele). Istnieje możliwość wsparcia finansowego 
prowadzonej zbiórki. Środki można przekazać w tym samym miejscu, 
co dary. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych 
towarów i dołączone do świątecznego transportu.

ks. Radosław Piotrowski

PODZIęKOWanIa 
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przez dwa miesiące modlili 

się o zdrowie mojej Mamy, gdy przebywała w szpitalu i hospicjum w Bia-
łej Podlaskiej. Dziękuję tym, którzy modlili się, modlą i będą się modlić 
dla Niej o wieczny pokój. Dziękuję za tak liczne ofiarowane Msze świę-
te i Komunię święte oraz odpusty – to największy dar. 

Dziękuję kapłanom i wiernym z naszej parafii, którzy uczestniczy-
li w pogrzebie śp. Małgorzaty w sobotę 3 grudnia; służbie liturgicz-
nej i oazowiczom za asystę. Dziękuję również za pamięć o mnie, o mojej 
rodzinie i za dziesiątki kondolencji i wyrazów współczucia. 

Msza święta w niedzielę 11 grudnia o godz. 16.30 będzie sprawo-
wana w intencji mojej Mamy – śp. Małgorzaty Juśkiewicz o zbawienie 
wieczne. – ks. Ireneusz Juśkiewicz
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. w niedziele nieczynna.

W domu przygotowania do ślubu i do wesela. 
Dziadek tłumaczy przyszłym nowożeńcom:
– Szczęśliwy związek to zazwyczaj taki, w któ-
rym jedna osoba uwielbia gotować, a druga 
kocha jeść!
Babcia dodaje:
– W małżeństwie każdy powinien robić to co 
chce, a dokładnie: żona robi to co zechce, a mąż 
robi to co zechce żona!
TYP MĄKI
Mama do synka:
– Krzyś, skocz do naszego „spożywczaka” i kup 
dwa kilogramy mąki.
Syn po chwili wraca z czterema kilogramami:
 – Ta mąka, mamo, jest jakoś dziwnie pako-
wana. Na każdej torebce pisało „450”, więc na 
wszelki wypadek wziąłem cztery opakowania.
BAJKA O TRZNADLACH
W krzakach rzekł do trznadla trznadel:
Możesz mi pożyczyć szpadel?
Muszę nim przetrzebić chaszcze,
bo w nich straszą straszne paszcze.
Odrzekł na to drugi trznadel:
Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!
Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach,
z krzykiem pierzchnie każda, paszcza!
KŁOPOTY ATEISTY
Ateista żali się swemu koledze:
 – Mam kłopot z Kościołem.
 – A cóż to za kłopot?
 – Chcę dokonać apostazji, a proboszcz nie chce 
jej przyjąć.
 – Dlaczego?
 – Bo nie jestem ochrzczony.
SIERŻANT I MAJOR
Kowalski jest bardzo dobrym pracownikiem, 
ale ma jedną wadę: nałogowo spóźnia się do 
pracy, a przez to daje zły przykład młodszym. 
Szef zmiany strofuje go po raz kolejny:
 – Był pan w wojsku, panie Kowalski?
 – Tak, byłem.
 – I co tam panu mówił sierżant, jak się pan 
spóźniał?!
 – Nic szczególnego. Najczęściej mówił mi: 
„Dzień dobry, panie majorze!”
KILOGRAMY
Sąsiadki rozmawiają o życiowych sprawach,  
o rekolekcjach oraz o diecie, którą stosują  
w Adwencie:
– Te nasze diety są dobre, tylko mało skuteczne.
– To prawda. Szkoda, że z kilogramami nie jest 
tak, jak z zaufaniem: trudno je zdobyć, a łatwo 
stracić!
SUCHAR O ARCE
„Suchar” to krótki kalambur słowny, który 
potrafi rozbawić. Oto przykład (podobny do 
biblijnego):
 – Co robi Arka w garderobie?
 – Przymierza.

Pusty żłóbek

Nie pozwólmy sobie wmówić, że Pan 
Jezus jest zbędny! Jak ten biały opłatek 
łamie się w naszych dłoniach, tak też nasze 
serca często przełamują się i otwierają na 
drugiego człowieka. Nie pozwólmy sobie tego 
odbierać! To jest nasza wiara, nasz Bóg i na-
sze życie. Wszystko możemy oddać, pozbyć 
się wielu rzeczy, ale Bóg żyje w nas, dopóki 
Go sami nie oddamy! Dlaczego od pewnego 
czasu z naszych spotkań świątecznych Dzie-
ciątko Jezus jest wypychane, dlaczego zaczęło 
przeszkadzać? Czy nie jest to oczywiste, że bez 
Boga łatwiej manipuluje się ludźmi, łatwiej 
łamie się ich sumienia? To zadanie dla każdego  
z nas, by zajrzeć we własne serce i zdecydować,  
co jest dla nas ważne? Wiele mówi się obecnie 
o tolerancji, że niby obecność opłatka na takim 
spotkaniu kogoś rani, ale jest to tylko wielkie 
kłamstwo, ponieważ ludzie innych wyznań i ci 
deklarujący się jako ateiści wiedzą doskonale 
jaki charakter ma spotkanie opłatkowe, jeśli 
chcą uczestniczyć w nim, to opłatek nie będzie 
im przeszkadzał. Kto szanuje wiarę katolicką 
i człowieka wierzącego, uszanuje również 
obecność opłatka, zwłaszcza, że Jezus umarł 
za wszystkich, a nie tylko za wybranych.

Zaangażujmy się w przygotowanie takiego 
spotkania, odczytajmy fragment Ewangelii św. 
Łukasza: Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel, za-
śpiewajmy kolędę i uśmiechnijmy się do tych, 

co są dla nas szczególnie trudni, 
pozwólmy, by Bóg pokochał in-
nych przez nas. Razem z Maryją 
i Józefem pochylmy się nad zło-
żonym w żłóbku Dzieciątkiem 
Jezus, które ogarnia nas swoją 
miłością i nie dopuśćmy, by ktoś 
uczynił dla nas ten żłobek pu-
stym.

Weź do ręki biały opłatek  
i choćbyś nie miał go z kim dzielić, 
to życz całemu światu błogosła-
wieństwa Bożej Dzieciny! (G Ł-K)

Trwa adwent, a wraz z nim  
przygotowania  
do Świąt Bożego narodzenia.

Dla wielu z nas to czas wyciszenia, pra-
cy nad sobą, przewartościowania aspektów 
naszego życia, by wydobyć to, co dobre,  
a wyzbyć się tego, co nas gubi, co sprowadza 
nasze życie na tzw. drogi światowe. Czeka-
my na Światłość, którą niesie nam Matka 
Najświętsza. Wołamy głośno – przyjdź Panie 
Jezu, czekamy na Ciebie, choć dla wielu z nas 
to jednak takie staroświeckie, takie zacofane, 
takie niemodne. Szukamy innego rodzaju 
przygotowań, innego oczekiwania na święta, 
które coraz rzadziej łączymy z przyjściem na 
świat naszego Boga jako małej Dzieciny, która 
niesie światu pokój i miłość. 

Adwent to czas, w którym organizowane są 
spotkania opłatkowe w zakładach pracy. Niby 
spotkanie opłatkowe, ale bez opłatka, bez 
świątecznych i szczerych życzeń. A modlitwa  
i  obecność kapłana na takim spotka-
niu to czysta aberracja! Smutne? Bar-
dzo smutne, ale prawdziwe. Takie spo-
tkanie często ogranicza się do zaofero-
wania pracownikom dobrego posiłku, 
dużej ilości alkoholu, paczek z prezentami  
i życzeń zdrówka i słodyczy. 

Czy naprawdę chcemy uczestniczyć w ta-
kich spotkaniach? Nie ma na nich miejsca dla 
Dzieciątka Jezus, żłóbek jest pusty, a wokoło 
weseli ludzie przy choineczce, poruszający się 
lekko zawianym krokiem śpiewają niekoniecz-
nie kolędy. Wielu z nas jest jeszcze przed takimi 
spotkaniami, które mogą stać się naprawdę 
dobrym wydarzeniem. Wystarczy pamiętać, że 
święta obchodzone są na pamiątkę narodzenia 
Jezusa Chrystusa, a spotkanie urodzinowe bez 
Jubilata nie ma sensu. 


