
Opłata dowolnaNumer 51(1170) 18 grudnia 2022 r.

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Czego potrzebuję,  
aby przyjąć Jezusa?
Rozważania do Słowa Bożego z IV Niedzieli Adwentu

Bóg objawia się człowiekowi, daje mu znaki 
swej obecności i mocy, gdyż Jemu zależy na spo-
tkaniu. A człowiek często nie chce prosić o znaki, 
nie widzi, nie chce widzieć, nie słucha, nie chce 
słyszeć. Prorok Izajasz wzywał króla Achaza do 
wiary, ale to wezwanie nie odniosło upragnio-
nego skutku. Nie da się wszystkich nawrócić. Do 
nawrócenia potrzebne są: łaska Boża, wezwanie 
prorockie, grzesznik słuchający i decyzja. Dziś 
wielu ludzi unika podejmowania jakichkolwiek 
decyzji, które miałyby dla nich istotne konse-
kwencje. Żyjemy w pewnej kulturze „nie – de-
cyzji”, tymczasowości, chwilowych przyjemno-
ści i wzruszeń, z których nic stałego i trwałego 
nie wynika. Pan Bóg nawet w tych okoliczno-
ściach daje nam jednak znaki, gdyż jest Emma-
nuelem, czyli Bogiem z nami. Cały świat jest 
dziełem i własnością Pana. My również do Niego 

należymy, chociaż jeszcze nie mamy rąk w pełni 
nieskalanych, a nasze serce nie zawsze jest czyste. 
Ważne jest jednak, aby Boga szukać i otwierać się 
na Jego błogosławieństwo. 

W Ewangelii słyszymy jak było z narodze-
niem Jezusa Chrystusa. Święty Józef stanął 
przed koniecznością podjęcia decyzji o przyję-
ciu do siebie Maryi, która była już w stanie bło-
gosławionym. Początkowo Józef miał własne 
plany, zmagał się z mnóstwem wątpliwości, 
ale w końcu posłuchał Boga przemawiającego 
przez anioła we śnie. Słowo: Nie bój się wziąć 
do siebie Maryi jest też wezwaniem dla każde-
go z nas. Nie możemy lękać się Maryi. Trzeba 
Ją zapraszać do naszych rodzin, domów, szkół, 
miejsc pracy. Maryja zawsze doprowadzi nas do 
Jezusa, który przecież przynosi nam zbawienie 
od naszych grzechów. Święty Józef był posłusz-
ny Bogu, chociaż nie rozumiał wszystkiego. A jak 
wygląda moje posłuszeństwo słowu Bożemu? 

W drugim czytaniu święty Paweł uświa-
damia nam kim jesteśmy. Zwraca się do nas 
jako do umiłowanych przez Boga, powołanych 
świętych, życząc nam łaski i pokoju. Nie może-
my bać się świętości i tego wszystkiego, co od 
Boga pochodzi. Odwagi! Nie lękajcie się przyjąć 
Jezusa! (xIJ)

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
we wtorek o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

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

IV NIEDZIELA ADWENTU
NIE BÓJ SIĘ WZIĄĆ DO SIEBIE MARYI (Mt 1, 18-24)

Józef nie jest w stanie zrozumieć wydarzeń 
dokonujących się w jego życiu bez nadprzyro-
dzonego światła płynącego z Pism i bez objawie-
nia otrzymanego w sposób osobisty, za sprawą 
anioła Pańskiego. Dzięki jednemu i drugiemu 
może zrozumieć tę zupełnie nową, boską rze-
czywistość, że w Jezusie jest obecny Bóg z nami, 
Zbawiciel i Pan.

Józef jest mężem sprawiedliwym, który 
ma wizję życia i małżeństwa zgodną z Bożymi 
przykazaniami, a równocześnie jest otwarty na 
zaskakującą nowość Bożego zamysłu, jaki mu 
zostaje objawiony. Nie otrzymuje żadnego cu-
downego znaku, nie widzi żadnej teofanii, słyszy 
jedynie słowo i idzie za nim. Ewangelie nie za-
notowały ani jednego słowa wypowiedzianego 
przez Józefa, natomiast św. Mateusz podkreśla 
mocno, że nieustanny dialog Józefa z Bogiem 
polegał na słuchaniu i wiernym wypełnianiu 
woli Boga. „Tak” św. Józefa wypowiedziane nie 
pięknymi słowami, ale życiem i czynem, kazało 
mu uciekać aż do Egiptu, znosić prześladowanie, 
chronić przed śmiercią narodzonego w Betlejem 
Zbawiciela. To jego ojcowskiej trosce powierzył 
Bóg swoje największe skarby: Jezusa i Maryję. 
„Bez słów można zostać świętym, bez czynów – 
nie”. (ks. Józef Kudasiewicz).

Pytania do refleksji i dzielenia się: 
Co mogę uczynić, aby zasłużyć na błogosła-

wieństwo Jezusa, który mówi, że ten, kto pełni 
wolę Ojca w niebie, staje się Jego bratem, sio-
strą i matką? Jaka jest największa przeszko-
da w moim słuchaniu Boga? Co powinienem 
zrobić, by ją usunąć? www.sfd.kuria.lublin.pl

Obraz Francisco Rizi 1665
Módlmy się. 
Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie 

anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Two-
jego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją 
łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali do-
prowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-
tego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czy dobrze przeżyliśmy Adwent?
Przed nami ostatnie dni Adwentu. Czy 

przeżyliśmy go tak, jak chciałby tego sam 
Bóg. A może mamy poczucie, że trochę zmar-
nowaliśmy ten wyjątkowy czas, a nasze serca 
nie są wcale gotowe na przyjścia Jezusa. Może 
nawet w natłoku codziennych obowiązków za-
pomnieliśmy, że trwa Adwent i znowu ten wy-
jątkowy czas minął nam szybko i bezowocnie. 
Nawet jeśli dopadły cię takie myśli, nie załamuj 
rąk i pokrzep serce, bo jeszcze masz szansę, bo 
jeszcze jest kilka dni. Od teraz podejmij w sercu 
postanowienie i przejdź na przyspieszony tryb 
przeżywania adwentowego czasu. Dla Boga każ-
dy dzień, każda godzina, którą Mu poświęcisz 
będzie ważna. Już ta refleksja, że zaniedbałeś 
dotychczasowy okres Adwentu jest początkiem 
twojej przemiany. To będzie duży wysiłek du-
chowy, ale też czysto ludzki, by w ostatnim ty-
godniu przed Bożym Narodzeniem w większym 
stopniu skupić się na przygotowaniu serca na 

przyjście Jezusa niż na świątecznych zakupach, 
prezentach, porządkach. Podejmij ten wysiłek, 
choćby i w ostatniej chwili. Nie myśl, że już jest 
za późno, że już nie zdążę, że może za rok bar-
dziej się postaram. Każdy moment jest dobry, 
by spojrzeć na swoje życie z perspektywy Bożej 
miłości, by z pokorą uderzyć się w pierś i posta-
nowić, zaczynając od małych kroków i drobnych 
wyrzeczeń, że chcę odmienić swoje serce. Masz 
jeszcze kilka dni... Nie zmarnuj tego czasu, który 
pozostał... (EZ)
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Kocham Kościół Chrystusowy, bo… 
(ŚWIADECTWO NR 4)

Mam na imię Oliwia, mam 15 lat i jestem z parafii pw. św. Józefa w Sie-
dlcach. Kocham Kościół Chrystusowy, bo tu znalazłam prawdziwe szczę-
ście-Jezusa. To właśnie z Nim czuję się najlepiej i dzięki Niemu wiem, że 
jestem kochana mimo moich wad i grzechów. W Kościele znalazłam także 
wspólnotę odpowiednią dla siebie - Ruch Światło-Życie, gdzie poznałam 
prawdziwych przyjaciół, z którymi zawsze mogę porozmawiać, gdy tego 
potrzebuję. Ja również staram im się pomagać, gdy oni tego potrzebują, 
bo między innymi po to dla siebie jesteśmy. Tu ciągle poznaję samą sie-
bie, swoje słabości, niedoskonałości, ale też piękno wewnętrzne, którym 
zostałam obdarzona przez samego Jezusa. Właśnie z Nim cały czas to 
wszystko odkrywam. W Kościele zobaczyłam co to znaczy miłować nie 
tylko przyjaciół, ale też nieprzyjaciół, o tym mówi też fragment: A Ja wam 
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują (Mt 5, 44). Wiem, że gdy coś złego się u mnie dzieje, to za-
wsze mogę zwrócić się do Chrystusa, a On mnie wysłucha i mi pomoże, 
jeśli będę chciała pełnić Jego wolę i pozwolę Mu działać. W tym akurat 
pomaga mi Namiot Spotkania, czyli rozważanie Słowa Bożego i modlitwa 
tym Słowem. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13). Gdy 
przypominam sobie te słowa to wiem, że zawsze jest Ktoś z kim nie-
możliwe staje się możliwe. Dzięki Kościołowi także święci stali się moimi 
przyjaciółmi, np. św. Stanisław Kostka, który dla realizacji powołania 
był w stanie zrobić wszystko i był naprawdę bardzo wytrwały w tym, 
co robił.

A kiedy rozbłyśnie gwiazda…
przygotowaliśmy dla Dzieciątka Jezus na dzień przyjścia? Czy jesteśmy 
przygotowani na ten dzień? Czy nasze święta ubrane w tradycję i ludzkie 
zwyczaje są dobrą oprawą na Święta Bożego Narodzenia?

Kiedy rozważamy w sercu narodzenie Pana Jezusa, to jest oczywiste, 
że musimy przygotować się na to wydarzenie przede wszystkim ducho-
wo. Nie możemy zapomnieć, że głównym bohaterem tych świąt jest 
sam Chrystus! Nie skupiajmy się na drobnych, przyziemnych proble-
mach. Pan Jezus przychodzi na świat w nędznej stajence, ale obok ma 
Rodziców, którzy obdarzają Go bezbrzeżną miłością. Maryja i św. Józef 
są dla nas przykładem jak trzeba przygotować się na dzień narodzin 
Chrystusa. Prawdziwe Boże Narodzenie będzie dopiero wtedy, kiedy 
Jezus narodzi się w tych naszych nędznych sercach, ale bijących tylko 
dla Niego! Nie pozwólmy, by nasze dzieci czekały w wigilijny wieczór 
tylko na prezenty. Zróbmy wszystko, by to Dzieciątko nowonarodzone 
było prezentem dla nas wszystkich! By nasze serca i usta wykrzyknęły: 
„Narodził się nam Zbawiciel!” Bóg Ojciec chciał nam wszystkim prze-
kazać tą radosna nowinę, iż narodził się Boży Syn, dlatego zawiesił 
gwiazdę na niebie, wyjątkową, która dawała wszystkim święte świa-
tło i wskazywała czas i miejsce Bożego Narodzenia. W dobie, kiedy nie 
było internetu, telefonów i mediów społecznościowych Bóg oznajmił 
całej ludzkości tą radosna nowinę poprzez Gwiazdę Betlejemską, której 
światło ogrzało serca wszystkich, którzy przyjęli tą Maleńką Miłość i po-
prowadziło wielu, by nie zbłądzili w drodze do stajenki i żłóbka, gdzie 
odnaleźli Dzieciątko Jezus.

Pogubiliśmy się w ustawieniu priorytetów, skupiamy się przede 
wszystkim na zaspokojeniu ludzkich potrzeb, martwimy się o wie-
le, a potrzeba tylko jednego – otwarcia się na przyjście Boga – Dzieciny, 
który jest Miłością. Jeszcze jest czas, który dał nam Pan, by zmienić na-
sze podejście do Bożego Narodzenia, by postawić na pierwszym miejscu 
nowonarodzone Dzieciątko Jezus, by uradować serca nasze Jego przyj-
ściem, by uświęcić ten czas zgromadzeniem rodziny wokół Jezusowego 
żłóbka, a nie wokół stołu. Niech każdy z nas pozwoli prawdziwie przyjść 
do nas naszemu Zbawicielowi, do naszych serc, naszych rodzin i naszej 
codzienności. Niech rozraduje się świat cały, gdy tak jak przed wiekami 
pierwsza gwiazdka na niebie oznajmi nam, że Boży Syn przyszedł do 
nas z miłości i jest wśród nas!  (G Ł-K) 

Już za tydzień rozpoczniemy świętowanie Narodzenia Dzieciątka 
Jezus – kolejne święta, które nasz dobry Ojciec pozwala nam przeżyć. 
Gromadzimy naszych bliskich wokół stołu wieczerzy wigilijnej, opłatek 
na sianku, biały obrus, tradycyjne potrawy, pachnące drzewko choinko-
we i prezenty. To wszystko jest ważne, by rozpocząć świętowanie, ale czy 
tylko to jest potrzebne? Czy nasze przygotowania są wystarczające do 
wydarzenia, jakim jest narodzenie Syna Bożego?

Pan Jezus przychodzi na świat jako maleńka dziecina, bezbronny i cał-
kowicie uzależniony od człowieka. Czy myślimy o tym, co nam Chrystus 
chce przez to powiedzieć? Pan Jezus mówi nam – bardzo was kocham, 
przyszedłem do was z miłości i w wielkim zaufaniu! Nie bójcie – jestem 
Miłością! Jestem Bogiem – człowiekiem, jestem waszym bratem, wa-
szym Sługą i od pierwszego dnia na ziemi chcę być z wami i dla was! 
Jaka to wielka łaska dla nas wszystkich, jakie wielkie wyróżnienie! Co 
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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 YKocham Kościół Chrystusowy, bo… 
Poniedziałek 19 grudnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI CZWARTEGO TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (Sdz 13, 2-7. 24-25a) Anioł zapowiada narodzenie Samsona

Psalm (Ps 71 (70), 3-4a. 5-6b. 16-17 (R.: por. 8a))
Będę opiewał chwałę Twoją, Boże

Ewangelia (Łk 1, 5-25)
Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

6.30 1. + Dariusza, Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Mirosławę,  
Witolda oraz zmarłych z rodz. Krupów i Kowalczyków

2. + Dariusza z racji imienin – of. mama
3. + Gabrielę Grzebisz, zmarłych rodziców: Helenę i Józefa  

– of. rodzina
4. + Mieczysława Wawryniuka – of. rodzina
5. + Halinę Glinka z racji urodzin – of. syn

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Wacława i Adelę Stanisławowskich oraz Kazimierza i Kazimierę 
Trociów

3. + Stanisława, Eugenię, Stefana Dybowskich – of. córka
4. + Anielę Gadomską w r .śmierci, Józefa, Mariana, Jana i Włady-

sławę Malackich – of. rodzina
Wtorek 20 grudnia 2022 r.

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

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

6.30 1. + Annę Grabelską w 15 r. – of. mąż
2. + Jana Remiszewskiego i zmarłych z rodziny – of. żona
3. + Jadwigę Stańczuk w 19 r., Tadeusza Stańczuk w 4 r. – of. rodzina
4. + Józefa Mroczka – of. Franciszek Olędzki z Kukawek z rodziną
5. Dz.-bł. w intencji Dariusza z racji imienin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski od Świętej Rodziny
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Józefa w rocznicę śmierci, Franciszkę, Henryka, Piotra i Grażynę 
oraz zmarłych z obu stron rodziny Mularzuków – of. Apolonia Gigoła

3. Dz.-bł. za dar życia i łaskę wiary dla Beaty w 52 r. urodzin z proś-
bą o współpracę z darami Ducha Świętego, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata życia – of. Dorota Obrępalska

19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny 

Środa 21 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI CZWARTEGO TYGODNIA ADWENTU

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

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

Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
6.30 1. + Józefa, Franciszkę, Henryka, Piotra, Grażynę i zmarłych z obu 

stron rodz. Mularzuków – of. Apolonia Gigoła
2. + Jana Kargola – of. żona
3. + Irminę Małychę – of. rodzina 
4. + Stanisławę, Stanisława i zmarłych z obu stron rodziny
5. Dz.-bł. w intencji Filipa w 7 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej
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. w intencji Jakuba w 21 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. ojciec

II. Z prośbą o przecięcie węzłów zła w rodzinie
III. Z prośbą o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych oraz o pokój, 

zgodę i miłość w rodzinie – of. Anna
IV. O łaskę uzdrowienia dla Krzysztofa, o dobrą diagnozę, światło 

Boże dla lekarzy, aby Maryja i św. Józef mieli w swojej opiece

V. + Mariannę Chomka – of. chrześniak Zbigniew z rodziną 
VI. + Zofię i Stanisława Mazur – of. sąsiadka
VII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
VIII. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmar-

łych z obu stron rodziny – of. mama
IX.+ O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzica – of. córka
X. + Stanisława, Zofię, Zygmunta, Kamilę, Wiesławę z rodziny Ra-

doszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące – of. Marianna Wrona
XI. + Jana i Janinę Bogusz – of. syn
XII. + Danutę Szymańską – of. rodzina
XIII. Tadeusza Tymińskiego – of. rodz. Roszuków
XIV. + Piotra w 44 r., Helenę Olizaruk, Anielę, Stanisława Rypinów 

– of. Barbara
XV. + Małgorzatę Juśkiewicz
2. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej
3. Dz.-bł. z racji 22 r. urodzin syna Jakuba z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
Czwartek 22 grudnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI CZWARTEGO TYGODNIA ADWENTU
1. czytanie (1 Sm 1, 24-28) Anna dziękuje za narodzenie Samuela

Psalm (1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1b))
Całym swym sercem raduję się w Panu

Ewangelia (Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego
6.30 1. + Aleksandra i Kazimierę Sekulskich i zmarłych z rodz. Wolgie-

mutów i Sekulskich – of. rodzina
2. + Roberta Soszyńskiego w 12 r. – of. rodzina
3. + Bogdana Duciak w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. + Zygmunta w 7 r., Kazimierę w 26 r., zmarłych z rodz. Kociów 

 i Kolów – of. syn z rodziną
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2.+ Cecylię, Sławomira, Stanisława Kowalczyk – of. syn z rodziną
3. + Hannę w 13 r. i Stefana Wymiatał i zmarłych z rodz. Stańczu-

ków i Wymiatał – of. dzieci
4. + Zygmunta w 41 r. i Aleksandrę Matyków, Mikołaja i Janinę 

Karwowskich oraz Krystynę – of. rodzina
5. + Halinę Gleń w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00 – możliwość spowiedzi
Piątek 23 grudnia 2022 r.

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

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

Ewangelia (Łk 1, 57-66) Narodzenie Jana Chrzciciela
6.30 1. + Mirosława Raszuka, Jerzego Raszuka i Piotra Soszyńskiego 

– of. rodzina
2. + Grażynę i Wojciecha Szyszko vel Chorąży – of. rodzina
3. + Stanisława Sałatę w 29 r. i Jerzego Sałatę w 4 r.
4. + Stefana Wolgemut w 5 r. – of. córka
5. + Barbarę Głuchowską w 4 r. – of. rodzina

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 5
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Jana Łuciów, zmarłych z obu stron rodziny i za dusze w czyśćcu 
cierpiące – of. rodzina

3. + Bogusława w 3 r. i zmarłych z rodz. Jachowskich i Michalaków 
– of. rodzina

4. Poza parafią: + Pawła Kalickiego w 22 r. – of. żona
19.00 Celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania

Sobota 24 grudnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI CZWARTEGO TYGODNIA ADWENTU

1. czytanie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a))
Na wieki będę sławił łaski Pana

Ewangelia (Łk 1, 67-79)  
Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce
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DOKOŃCZENIE NA STR. 5

 Q NIEDZIELA 18 grudnia: IV Niedziela Adwentu
•	 Dziś o godz. 11.30 w dolnej części kościoła spotkanie dla wszystkich dzieci, 

które należą do Dziecięcych Kół Różańcowych, a 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 [udział w Liturgii Godzin może być 
bardzo dobrym postanowieniem adwentowym]

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	RORATY codziennie w dni powszednie o godz. 6.30 (nie będzie Mszy 

świętej o godz. 7.00). Pamiętajmy o lampionach! W soboty nauka bę-
dzie szczególnie skierowana do dzieci. Po Mszy świętej roratniej dzieci 
będą otrzymywały naklejki do wklejenia na odpowiednią planszę. Na 
ten rok jest też do nauczenia się i śpiewania piosenka roratnia pt. „Wiel-
kie czekanie”. 

•	Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 16.0-17.30. 24 grudnia kancelaria nieczynna. 

•	 SPOWIEDŹ w tygodniu przed rozpoczęciem Mszy świętej.  
Dyżur spowiedniczy będzie w czwartek (22.12) od godz. 19 do 21  
i w piątek (23.12) od godz. 17.00 do 21.00.

 Q PONIEDZIAŁEK 19 grudnia: 
•	Adwentowy Wieczór Skupienia w Osinach Dolnych od godz. 19.00. 

 Q WTOREK 20 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. Zapraszamy 
szczególnie lektorów, którzy chcą pełnić służbę w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia i ministrantów.

 Q ŚRODA 21 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 
•	 Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie i animatorów kandydatów 

do bierzmowania o godz. 19.00 w dolnym kościele.
 Q CZWARTEK 22 grudnia: 

•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość spowiedzi. 

 Q PIĄTEK 23 grudnia: 
•	 Osoby starsze i schorowane, które nie mogą przybyć do kościoła, kapłani 

odwiedzą z POSŁUGĄ SAKRAMENTALNĄ od godz. 9.00. Prosimy o zgła-
szanie chorych, by nie byli przez wiele miesięcy czy lat pozbawieni łaski 
sakramentalnej. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

•	Dyżur spowiedniczy będzie od godz. 17.00 do 21.00.
•	 CELEBRACJA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA rozpocznie 

się w kościele o godz. 19.00. Liturgia zawiera w sobie czas na wspólno-
towe słuchanie słowa Bożego, czas rachunku sumienia, możliwość wy-
spowiadania się, dziękczynienie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
dobrze przygotować się do spowiedzi świętej i oczyścić serce. 

 Q SOBOTA 24 grudnia: 
•	 W kościele tylko Msza święta roratnia o godz. 6.30. Nie ma Mszy świę-

tej o godz. 18.00. 
•	 Wieczorem zasiadamy w naszych rodzinach do Wieczerzy Wigilij-

nej. Po wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii /Łk 2, 
1-14/ i śpiewie kolędy podzielimy się opłatkiem i złożymy sobie świą-
teczne życzenia.
 Q NIEDZIELA 25 grudnia: UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

•	 W świętą noc Bożego Narodzenia zapraszamy na czuwanie modlitew-
ne przed Pasterką. O godz. 23.00 będziemy sprawować Godzinę Czy-
tań, o godz. 23.30 wspólne kolędowanie.

•	 Msze Święte będą sprawowane o godz. 0.00 (Pasterka), 8.30, 10.00 
(chrzty), 12.00 i 18.00. 

•	 Po Mszy świętej wieczorowej adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie. 

•	 O godz. 20.00 modlitwa Nieszporów w kościele. Zapraszamy. 

OGŁOSZENIA RÓŻNE
•	OPŁATKI WIGILIJNE można nabyć w zakrystii lub kancelarii. Ofiary 

składane przy tej okazji posłużą na pokrycie części kosztów ubezpie-
czenia pracowników parafialnych. 

•	 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. 

•	DIAKONIA SŁOWA: Pod chórem można nabyć różańce i książki religij-
ne. 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. 

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

•	Domowy Kościół rozprowadza własnoręcznie wykonane BOMB-
KI CHOINKOWE. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji są prze-
znaczone na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

•	 Dekorację związaną z Bożym Narodzeniem w tym roku przygotują 
katecheci i katechetki pracujące w szkołach naszej parafii oraz kate-
checi i katechetki mieszkające na terenie naszej parafii, ale pracują-
cy w szkołach poza naszą parafią.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

6.30 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej
2. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tade-

usza, Mirosława, Annę, Leokadię, Sewerynę, zm. z rodz. Bro-
chockich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

3. + Stanisławę, Stanisława i Jana
4. + Reginę i Bolesława Baran – of. rodzina
5. + Tadeusza Artycha w 6 r., Piotra i Jana – of. żona
6. + Michalinę Głuchowską w 30 dzień po śmierci w intencji rodzi-

ców dziecka utraconego
7. + Joannę, Lucjana, Stanisława Wypych, Reginę Krzemień, Bro-

nisławę, Stanisława, Ryszarda, Stanisławę, Jana, zm. z rodz. 
Borkowskich – of. Krystyna Borkowska

Niedziela 25 grudnia 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

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

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

Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem
23.00 Godzina Czytań
Kolędowanie
00.00 1. W intencji Parafian
8.30 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Józefa i rodziców z obu stron rodziny
3. + Zygmunta w 46 r. – of. córka
4. + Józefa i zmarłych z rodziny – of. żona z córkami

10.00 1. + Kazimierza w 2 r. – of. żona
2. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, Te-

resę, Janinę i Władysława, zmarłych z rodz. Sysików i Stachowi-
czów – of. rodzina

12.00 1. Dz.-bł. w 13 r. urodzin Mateusza z prośbą o opiekę Matki Bożej 
i św. Józefa

2. + Irenę Więcak w 10 r. i rodziców z obojga stron rodziny – of. mąż
3. + Henryka w 19 r., Stanisława w 37 r., Władysława w 8 r. i Marka 

oraz rodziców i dziadków z obu stron rodziny – of. rodzina
18.00 1. + Tadeusza Chudzyńskiego w 4 r. 
19.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory (kościół)
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Informacje o życiu parafii
•	 Dziękujemy  rodzinom, które w tym roku na czas rekolekcji adwento-

wych przyniosły do kuchni na plebanii coś ze swoich wyrobów kulinar-
nych: rodzinom ze Strzały, Purzeca, Żytniej, z bloku przy ulicy Sokołow-
skiej, Jagiełły. 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
•	 W niedzielę chrztu Pańskiego 8 stycznia 2023 r. na Eucharystię o godz. 

12.00 zapraszamy wszystkie małżeństwa świętujące jeszcze w tym 
roku swoją 1 rocznicę ślubu, 5 rocznicę, 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 
45., 50., 55., 60. …rocznicę ślubu. W czasie Mszy Świętej sprawo-
wanej w intencji Jubilatów odnowią oni swe małżeńskie ślubowanie. 
Prosimy małżeństwa, które będą uczestniczyły w tym obrzędzie o zgło-
szenie się w najbliższych dniach do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

WIZYTA DUSZPASTERSKA
WIZYTA DUSZPASTERSKA, zwana „kolędą” w naszej parafii będzie od-
bywała się w formie tradycyjnej: po kolei do wszystkich, którzy otworzą. 
Nie trzeba w tym roku przynosić zaproszeń. 
Plan kolędy na najbliższy czas:
•	 28 grudnia (środa) od godz. 9.00: Strzała, ul. Siedlecka i przyległe; 

numery parzyste
•	 29 grudnia (czwartek) od godz. 9.00: Strzała, ul. Siedlecka i przyległe; 

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

ul. Stawowa, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Łąkowa i ul. Słoneczna
•	 31 grudnia (sobota) od godz. 9.00: Purzec i Żytnia (wieś)
Za tydzień podamy plan wizyty duszpasterskiej w Siedlcach. 
Z kościoła można wziąć wodę święconą. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Maria Jolanta Poletyło
+ Elżbieta Skolimowska

+ Dionizja Czarnocka-Michalska
+ Halina Wałowska + Kazimierz Wielgorz

Dziękujemy za ofiary 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary:

 Q Na malowanie kościoła: 
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 1 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 6 – 150 zł 
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 19 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 6 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Północnej – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Słowackiego – 200 zł

Adwentowy Wieczór Skupienia  
dla wszystkich 
w Domu Rekolekcyjnym 
w Osinach Dolnych
„Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją” Ps 71,5 

Rozpoczynamy 19 grudnia 2022 r. – poniedziałek o godz. 19.00
Adres: Osiny Dolne 38, 08-124 Mokobody 

Wychodzimy z propozycją spędzenia jednego adwentowego wie-
czoru na modlitwie. Dziś mamy tak wiele spraw do załatwienia, tak 
wiele problemów do rozwiązania, a przy tym tak mało czasu i sił. Może 
mamy wrażenie, że Adwent zbyt szybko dobiega końca, a my jeste-
śmy tak słabo przygotowani na spotkanie ze Zbawicielem. I dlatego 
we wspólnocie ludzi, którzy zostaną zgromadzeni przez Pana, będzie-
my słuchać słowa Bożego, modlić się i uczestniczyć w liturgii. Będzie 
możliwość pojednania się z Bogiem przez spowiedź i udziału we Mszy 
świętej roratniej. Gdy jesteśmy blisko Boga, odpoczywamy i uczymy 
się zaufania. Zapraszamy. 

Program spotkania: 
•	19.00 Zawiązanie wspólnoty – modlitwa do Ducha Świętego
•	19.15 Nieszpory
•	20.00 Posiłek
•	20.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy - okazja do spowiedzi
•	22.00 Eucharystia – roraty (zabieramy lampiony)

Czas dla bliźniego 
Jeśli to możliwe, prosimy o zgłoszenie pragnienia udziału w Wieczorze 

Skupienia
ks. Ireneusz Juśkiewicz; tel. 500 636 490; ireneuszjuskiewicz@wp.pl 
Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej

Podejmij modlitwę  
różańcową za dzieci

W naszej parafii w ostatnim czasie utworzyły się dwie Róże Różańco-
we rodziców za dzieci. Właśnie tworzy się kolejna. Zachęcamy wszystkich 
rodziców oraz osoby, które mają w sercu potrzebę modlitwy za najmłod-
szych do włączenia się w tę wspólnotę. Pamiętajmy, że nie ma lepszego 
prezentu niż codzienna, wytrwała modlitwa. 

Przypomnijmy, że Różę Różańcową tworzy 20-osobowa grupa rodzi-
ców. Każdy z nich odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca i rozważa 
wyznaczoną w harmonogramie tajemnicę. W ten sposób każdego dnia 
jest odmawiany cały różaniec w intencji dzieci. Jeśli poczuliście, że w sercu 
wezwanie do  tej modlitwy i chcecie być częścią Róży Różańcowej skon-
taktujcie się z Justyną Panasiuk (tel. 518 714 822) lub z ks. Mariuszem 
Baranem. (EZ)  
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna.

Przedświąteczna rozmowa przedszkolaków:
 – Co dostałeś od św. Mikołaja?
 – Trąbkę.
 – A mówiłeś, że dostaniesz coś fajniejszego!
 – To super prezent! Dzięki niej zarabiam co-
dziennie 5 złotych!
 – W jaki sposób?
 – Dziadek mi daje, żebym przestał trąbić!
PODZIĘKOWANIE
Przed świętami na szkolnym spotkaniu św. 
Mikołaj rozdaje prezenty. Jasio po otrzymaniu 
jednego z nich mówi:
 – Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
 – Drobiazg, nie masz za co dziękować.
 – Wiem, ale mama mi kazała tak zrobić.
POD CHOINKĘ
Jasio mówi do mamy:
 – Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod 
choinkę.
 – Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić 
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z ma-
tematyki.
 – Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
MARZENIE
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziad-
ków. Przed pójściem spać, klękają przed łóżka-
mi i modlą się, a jeden z nich i woła głośno:
 – Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowy 
rowerek!
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
 – Dlaczego tak krzyczysz? Pan Bóg nie jest 
głuchy.
 – Pan Bóg nie, ale babcia tak.
PUSTE MIEJSCE
Jest Wieczór Wigilijny. Cała rodzina gotowa, 
stół zastawiony, czekają tylko na pierwszą 
gwiazdkę. Oczywiście, przy stole pozostawiono 
jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle rozlega 
się pukanie do drzwi.
– Kto tam? – pyta ojciec.
– Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Bo miejsce to tradycyjnie musi być puste.
TRUDNE PYTANIA
Ojciec piątki dzieci kupił atrakcyjną zabaw-
kę. W Wigilijny Wieczór zawołał dzieciaki i wy-
jaśnia, które z nich powinno otrzymać prezent. 
Pyta więc:
 – Kto jest najbardziej posłuszny?
 – Kto nigdy nie pyskuje mamie?
 – Kto robi wszystko, co każe?
Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie:
 – Dobra, tato, to za trudne, możesz zatrzymać 
prezent dla siebie.

1. Zwyczaj łamania się opłatkiem i urządza-
nie uroczystości „opłatkowej” w okresie Bożego 
Narodzenia jest pięknym i wymownym zwy-
czajem życia chrześcijańskiego w Polsce, który 
należy podtrzymywać i pielęgnować. Należy 
również przeciwdziałać tendencjom do zeświec-
czenia tego zwyczaju, przywracając mu jego 
pierwotną i głębszą treść. Do tego mają służyć 
pomocą niższe uwagi o urządzeniu uroczystości 
opłatkowej w zespołach liturgicznej służby ołta-
rza, zwłaszcza w zespołach lektorów oraz scholi 
dziewcząt.

2. Zwyczaj łamania się opłatkiem ma swoje 
właściwe miejsce w ramach wieczerzy wigilij-
nej we wspólnotach „pierwotnych”, w których 
człowiek tkwi całą swoją egzystencją, takich jak 
rodzina naturalna lub rodzina nadprzyrodzona, 
złożona z uczniów Chrystusa, którzy dla Niego 
opuścili rodzinę naturalną, wchodząc w drogę 
życia wg. rad ewangelicznych (klasztory, domy 
zakonne, grupa kapłanów pracujących na para-
fii itp.). W ramach tych wspólnot powinno mieć 
miejsce pierwsze, zasadnicze łamanie się opłat-
kiem podczas wieczerzy wigilijnej. Człowiek 
jednak uczestniczy w życiu także wielu innych 
społeczności, które powinien przepajać duchem 
Chrystusowej miłości, widząc także w nich 
jedną z dróg do budowania jedności wszyst-
kich w Chrystusie, co stanowi cel działania Ko-
ścioła. W tym celu także w ramach tych społecz-
ności można i należy w okresie Bożego Narodze-
nia urządzać uroczystość opłatkową. Szczególnie 
należy urządzać taką uroczystość w społeczno-
ściach pragnących realizować ideał wspólnoty 
chrześcijańskiej, do których należą także zespoły 
służby liturgicznej w parafiach.

3. Należy przestrzegać właściwych ram 
czasowych tych uroczystości. Nie powinny 
one mieć w żadnym wypadku miejsca przed 

liturgiczną uroczystością Bożego Narodzenia 
(a więc przed wieczerzą wigilijną w rodzinie 
„pierwszej”). Opłatek w okresie adwentu 
jest czymś tak samo niestosownym jak np. 
„święcone” w Niedzielę Palmową. Z drugiej 
strony nie należy przesuwać terminu „opłatka” 
poza okres Bożego Narodzenia, który w liturgii 
zamyka uroczystość Chrztu Pana Jezusa (nie-
dziela po uroczystości Objawienia Pańskiego).

4. Opłatek powinien mieć formę zbliżoną do 
wieczerzy wigilijnej a więc formę braterskiej 
agapy. Trzeba więc przygotować stół zakryty 
białym obrusem, wokół niego tyle krzeseł, ile 
będzie uczestników. Na stole powinna być figur-
ka Matki Bożej z Dzieciątkiem (ew. cała „Szopka”, 
Pismo Św., świeca) jak przy tygodniowej odpra-
wie. Zamiast kwiatów – przyozdobiona choinka 
(lub bukiety z gałązek). Można cały stół udeko-
rować gałązkami i przed każdym z uczestników 
postawić małą świeczkę. Stół może być także od 
razu na początku nakryty do posiłku.

5. Przebieg uroczystości może być następujący:
a) Kolęda (Wśród nocnej ciszy lub Bóg się rodzi)
b) Przeczytanie Ewangelii
c) Przemówienie kapłana (symboliki opłatka)
d) Dzielenie się opłatkiem
e) Śpiew: Miłujcie się wzajemnie (lub: Gdzie mi-

łość wzajemna i dobroć)
f) Modlitwa wiernych (lub tajemnica różańca)
g) Posiłek
h) Ew. rozdanie podarków
i) Śpiew kolęd
j) Inne piosenki, zabawy.

6. Samo łamanie się opłatkiem nie odby-
wa się sposobem tradycyjnym (każdy łamie 
się z każdym wypowiadając życzenia) ale w spo-
sób lepiej wyrażający symbolikę opłatka jako 
znaku jedności i wspólnoty. Mianowicie: Każdy 
ma opłatek, podaje się go w koło z rąk do rąk, 

tyle razy ile jest uczestników 
(w ten sposób każdy ułamu-
je z opłatka każdego). Albo 
sposób uproszczony (przy 
większej ilości uczestników): 
jeden opłatek wędruje woko-
ło z rąk do rąk, każdy ułamu-
je z niego cząstkę w milczeniu. 
Sam symbol jest dostatecznie 
wymowny, nie wymaga do-
datkowych słów.

ks. Franciszek Blachnicki
Źródło: lublin.oaza.pl/teo-

logia-oplatka-ks-blachnicki- 
o-oplatku/ 
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