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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

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

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? (J 1, 1-18)

1. Aby nam w ludzkim języku opowiedzieć, jaki jest 
Bóg, kim jest Ojciec. Tak często nawet chrześcijanie 
mają głęboko wyryty w umyśle, wyobraźni i uczu-
ciach fałszywy obraz Boga, którego się boją, jeśli 
widzą Go jako surowego i okrutnego, albo lekce-
ważą, jeśli jest to obraz naiwny i infantylny. Także 
do nas mogą odnosić się słowa Jezusa: Nie zna-
cie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie 
poznali, poznalibyście i Ojca mego (J 8,19). Tyl-
ko Jezus, który jest Ikoną Boga niewidzialnego, 
może nam ukazać prawdziwe oblicze Ojca i nas 
do Niego przybliżyć.

2. Syn Boży stał się człowiekiem, by nam po-
kazać, jaki jest prawdziwy, piękny człowiek. 
Wpatrywanie się w Niego jest nam bardzo 
potrzebne, żeby kształtować siebie samych 
na Jego podobieństwo. Im bliżej Jezusa, tym 
lepsi i piękniejsi jesteśmy. My wszyscy z odsło-
niętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską 
jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskie-
go, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się 
do Jego obrazu (2 Kor 3,18).

3. On przyszedł jako Zbawiciel, aby nas wy-
rwać z niewoli kłamstwa, grzechu i strachu 
przed śmiercią. To jest prawdziwy motyw bo-
żonarodzeniowej radości! On jest naszą nadzie-
ją i szansą na dobrą przemianę.

4. Przyszedł nam pokazać, że sensem ludzkiego 
życia jest bycie darem dla innych, proegzy-
stencja. On żył całkowicie oddany w miłości 
swojemu Ojcu i ludziom, aż do oddania za nich 
życia. Tego też domaga się od swoich uczniów: 
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wza-
jemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem  
(J 13,34). Po to właśnie przyjmuję Komu-
nię świętą – Jego Ciało za nas wydane – by 
mieć w sobie tę miłość i nie bać się oddawania 
życia za innych. [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Módlmy się. Boże, Ty w cudowny sposób stwo-
rzyłeś człowieka i jeszcze cudowniej odnowiłeś 
jego godność, daj nam udział w Bóstwie Twojego 
Syna, który przyjął nasze człowieczeństwo. Któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Święte-
go, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Boże Narodzenie

Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! 
Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, 
nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.
Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy 
grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich 
przychodzi wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa; niech się 
raduje grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie; niech powróci do życia poganin, bo do 
niego jest powołany.
Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc 
wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Gło-
wy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i prze-
niesiony do światła i królestwa Bożego.
Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca 
przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest 
Krew Chrystusa.

(Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża)

W tym świętym dniu i w okresie Narodzenia Pańskiego
Wszystkim Parafianom i Gościom, Czytelnikom „Opiekuna”
składamy życzenia połączone z modlitwą  i gotowością służby:
Życzymy przyjęcia radosnej nowiny, udziału w Bożym pokoju,  
szczęścia, które nie ma końca, zbawienia w bliskości Pana i Króla. 
Życzymy, aby każdy mógł  zobaczyć, usłyszeć i poznać Miłość Wcieloną.
Życzymy wolności od lęku i życia w świetle Bożej łaski, dziś, jutro i na zawsze.
Niech święta Maryja i święty Józef 
pomogą nam przyjąć Jezusa z wielką wiarą i miłością. 

Duszpasterze Parafii św. Józefa w Siedlcach 
i Redakcja „Opiekuna” 
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SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Przyjdź, aby zobaczyć, usłyszeć  
i poznać Miłość
Rozważania do Słowa Bożego  
z Uroczystości Narodzenia Pańskiego (Msza w dzień)

1. czytanie (Iz 52, 7-10) Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam
Radosną wieść, tę wieść - pokoju dar:
Wśród życia dróg, przychodzi już
Władać Bóg - Królem Bóg -
Królem Bóg
Tekst tej oazowej pieśni pochodzi z dzisiejszego pierwszego czyta-

nia, w którym Bóg poprzez proroka Izajasza składa nam życzenia pokoju, 
szczęścia i zbawienia. Gdy Bóg przychodzi i zaczyna królować wszystko 
układa się po Bożemu i jest dobre. Tam gdzie do tej pory były ruiny, gdzie 
nic się nie udawało, jest radość, powraca życie. Ludzie mogą radośnie 
śpiewać, bo przyjęli pocieszenie od Boga, który okazał im swoje miło-
sierdzie. 

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 3cd))
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela
Wspaniały jest ten refren psalmu i zarazem bardzo wymagający, bo 

przy śpiewie pojawia się pytanie: czy ja ujrzałem / -am swego Zbawiciela? 
Psalmista zachęca do śpiewania Panu nowej pieśni. Nowy człowiek, który 
żyje nowym życiem, ma nowe serce, należy do nowej wspólnoty, tworzy 
nową kulturę, może śpiewać nową pieśń. Tu nie chodzi o słowa, o jakiś 
konkretny utwór muzyczny, ale o życie wypełnione miłością Bożą. Nową 
pieśń śpiewa się na oczach Pana i Króla, gdy się do Niego przychodzi, 
by oddać Mu pokłon. A u nas ciągle jeszcze tylu starych ludzi (nie cho-
dzi o wiek), którzy nie chcą się pokłonić przed Zbawicielem. Musimy na-
uczyć się adoracji i prawdziwej modlitwy, która polega na tym, by siebie 
zająć Bogiem, a nie bez końca Boga zajmować sobą. 

2. czytanie (Hbr 1, 1-6)
Bóg przemówił do nas przez Syna
Jakże wielka jest miłość Boga, który się nie poddaje, gdy jest niesłucha-

ny i lekceważony przez umiłowanych przez siebie ludzi? Bóg przemawia 
wielokrotnie i na różne sposoby, a my najczęściej słuchamy i nie słyszy-
my. W Starym Testamencie było wielu proroków, którzy chcieli przygoto-
wać ludzi na spotkanie z Panem. Nieliczni skorzystali z pomocy proroków. 
Zakończył się Adwent. W tym okresie słuchaliśmy proroków, ale kto się 
naprawdę przejął tymi wszystkimi wezwaniami do nawrócenia? W okresie 
Narodzenia Pańskiego uświadamiamy sobie, że Bóg przemawia do nas 
przez Syna, który jest Władcą Wszechświata a zarazem Emmanuelem, czy-
li Bogiem z nami, Bogiem bliskim, kochającym. Ale kogo to interesuje? 
Przecież większość chrześcijan nie ma czasu dla Chrystusa, nie widzi Go, 
nie słyszy, nie zna. 

Ewangelia (J 1, 1-18)
Słowo stało się ciałem
Wspaniały poemat o Jezusie, który jest Słowem. Słowo było na po-

czątku i ma być na początku moich planów, myśli, słów, działań. Jak 
dobrze jest zacząć od Jezusa, zacząć z Nim, odpocząć w Nim. Jezus jest 
również Światłem, które oświeca ludzi, gdy przychodzą na ten świat, 
gdy są na tym świecie, gdy będą go opuszczać. O tym Świetle dawał 
świadectwo Jan Chrzciciel – „człowiek posłany przez Boga”. Nas rów-
nież Bóg chce posłać do dawania świadectwa. Czy będziemy współ-
pracować z Bożą łaską? Jezus jest Życiem, co oznacza, że w zjednocze-
niu z Nim my żyjemy. W tajemnicy Bożego Narodzenia Jezus przychodzi 
do nas, bo jesteśmy Jego własnością przez chrzest święty. Możemy jed-
nak Jezusa nie przyjąć i nie poznać, ale wtedy sami sobie wyrządzamy 
krzywdę. Przyjęcie Jezusa daje moc do bycia dzieckiem Bożym.  Święto-
wanie pamiątki Narodzin Zbawiciela ma nas doprowadzić do zbawienia, 
do świętości, do nieba. (xIJ)

(ŚWIADECTWO NR 5)
„Dlaczego kocham Kościół Chrystusowy?” Witajcie, mam na imię Olaf, mam 14 lat i jestem z parafii 

św. Józefa w Siedlcach. Opowiem wam moje świadectwo.
Moja głębsza przygoda z Kościołem rozpoczęła się w 2 klasie szkoły podstawowej, czyli 6 lat temu. 

Wtedy bowiem na rozpoczęciu roku szkolnego ksiądz na kazaniu powiedział, że szuka nowych ministran-
tów. Ja będąc ciekawym czym jest służba przy ołtarzu, dołączyłem do grupy kandydatów. Po roku w dniu 
wspomnienia św. Jana Kantego przystąpiłem do pełnej służby jako ministrant. A 3 lata później podczas 
ogłoszeń parafialnych usłyszałem o możliwości pojechania w góry, a dokładniej w Pieniny. Jadąc tam 
nie wiedziałem, że ta wycieczka była związana po części z Oazą, czyli Ruchem Światło – Życie. Na tym 
wyjeździe podczas sprzątania po obiedzie pewien animator spytał mnie czy bym nie chciał dołączyć do 
Ruchu. Ja nie wiedziałem w zasadzie nic o Oazie. Więc zacząłem go pytać o to czym jest Ruch, kto to 
jest ten cały animator, po co się tam chodzi? A on mi odpowiedział: Oaza jest ruchem wychowującym 
młodzież poprzez formacje liturgiczno-biblijną do dojrzałej wiary. Po niedługim czasie, czyli pół roku po 
tej rozmowie poszedłem na pierwsze spotkanie w grupie, do której należał już mój przyjaciel Michał i po 
dziś dzień formujemy się w Ruchu-Światło-Życie.

Rok temu pojechałem na pierwszą piętnastodniową Oazę, czyli Oazę Nowej Drogi pierwszego stop-
nia w Podedwórzu, na której codziennie robiliśmy Namiot Spotkania, czyli czytanie i rozważanie Pisma 
Świętego, które jest słowem Bożym dla nas. Po tych rekolekcjach miałem mnóstwo pytań, które nie 
dostały żadnej odpowiedzi. I po dwóch tygodniach pojechałem na drugi wyjazd w Bieszczady z Oazą, na 
którym każde moje pytanie dotyczące Pisma otrzymało odpowiedz lub zostało zapomniane.

Więc dlaczego kocham Kościół? Moich i nie tylko moich powodów do miłości jest co najmniej kilka, 
ale przytoczę jeden z nich. Wiele osób w moim wieku, ale i nie tylko uważa Kościół za zbiór liturgii, które 
odprawiają księża, a nie widzą czegoś co nadaje temu wszystkiemu większy sens, czyli: wspólnoty. Bo 
„Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota’”. I ta wspól-
nota jest ważna dla Boga, wspólnota dzieci Bożych, której członkami jesteśmy od naszego chrztu po dziś 
dzień. Dla Boga nie jest istotne kim jesteśmy, gdyż każdy człowiek niezależnie od statusu społecznego, 
jest dla Boga najważniejszy. I za to wszystko: „Chwała Panu”.

Kocham Kościół Chrystusowy, bo… 
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Każdego roku z racji Świąt Bożego Narodzenia wiele instytucji, organi-
zacji i osób przesyła serdeczne życzenia adresowane do Parafii św. Józe-
fa i do poszczególnych kapłanów. Dziękujemy za nie serdecznie. Życzymy 
obfitości Bożych łask, opieki Matki Bożej i naszego Patrona – św. Józefa. 

W tym roku życzenia przesłali:
•	Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej
•	 Ks. dr Alojzij Oberstar, Rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego 

„Redemptoris Mater” w Warszawie
•	 Ks. Jacek Wł. Świątek – Dyrektor I KLO w Siedlcach
•	 Ks. Krzysztof Baryga – Dyrektor Instytutu Teologicznego w Siedlcach
•	 ks. Marek Bieńkowski – Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie 
•	 Zespół „Echa Katolickiego” 
•	 Poseł na Sejm RP pan Piotr Saka
•	 Poseł na Sejm RP pan Krzysztof Tchórzewski
•	 Prezydent Miasta Siedlce pan Andrzej Sitnik
•	Mariusz Woszczyński – Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultu-

ry w Siedlcach 
•	 Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach 
•	Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Oświatowo 

– Wychowawczego w Strzale 
•	Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Uczniowie oraz Rada Rodzi-

ców IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskie-
go w Siedlcach

•	Wójt Gminy Wisznice pan Piotr Dragan i Przewodnicząca Rady Gminy 
Wisznice pani Ewa Nuszczyk

Niech zwycięży radość! 
Chrystus się narodził! Wielka radość i wdzięczność powinna przepeł-

niać nasze serca. Powinna...ale czy wypełnia? Być może jesteś w takim 
momencie swojego życia, że nie umiesz wykrzesać z siebie tej wielkiej 
radości, a może nawet małego uśmiechu. Zmartwienia dnia codziennego, 
problemy w pracy, trudności w rodzinie, choroba – to wszystko, tak po 
ludzku, może Ci odbierać spokój i radowanie z cudu narodzin Zbawiciela. 
Smutek wypiera radość, skupia nasze myśli na sobie, na żalu do świa-
ta i ludzi. Z pewnością oddala nas od Boga, od nadziei, daje poczucie 
ciężaru życia. Nie dajmy się temu przytłaczającemu uczuciu! Nie dręczmy 
się złymi myślami, nie analizujmy tego, co nas dotyka tylko pod kątem 
zła. Każdy przechodzi w życiu trudne momenty, ale Bóg rodzi się właśnie 
po to, by dać nam nadzieję, by nas pokrzepić i ogłosić, że Ty też możesz 
być zwycięzcą, że żaden smutek nie jest w stanie zawładnąć nad rado-
ścią z perspektywy życia wiecznego, którą daje nam Jezus! Gotową recep-
tę na to, jak poradzić sobie ze smutkiem daje Pismo Święte. 

Nie wydawaj duszy swej smutkowi
ani nie dręcz siebie myślami.
Radość serca jest życiem człowieka,
a wesołość męża przedłuża dni jego.
Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce,
i oddal długotrwały smutek od siebie;
bo smutek zgubił wielu
i nie ma z niego żadnego pożytku.
Zazdrość i gniew skracają dni,
a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość. (Syr, 30, 21-24) 
Radujmy się więc z Bożego Narodzenia, mimo i wbrew wszystkiemu, 

co nas niepokoi! Niech zwycięży radość! (EZ)

Święto Świętej Rodziny (30 XII) 

Pan Bóg powierzył  
dzieci rodzicom

Naturalnym środowiskiem, w którym dzieci przychodzą na świat, 
rozwijają się i dojrzewają jest rodzina. Jako kochający rodzice tworzy-
my warunki, aby dzieci były bezpieczne, zdrowe i osiągnęły w życiu 
wymarzony cel. Dlatego, gdy są małe pilnujemy, by nie zrobiły sobie 
krzywdy, gdy zaczynają chorować idziemy z nimi do lekarza, zapisuje-
my na różne pozaszkolne zajęcia, aby odnalazły swoją pasję lub w szko-
le dobrze sobie radziły. I tak, skupieni głównie na tym co „tu i teraz” 
zapominamy, że to Pan Bóg powierzył dzieci rodzicom i one należą 
do Niego. A rolą nas rodziców jest tak wychować dzieci, aby spotkać 
się z nimi w wieczności. I taki powinien być główny cel w życiu każdej 
katolickiej rodziny – wychowanie do pięknego człowieczeństwa i doj-
rzałego chrześcijaństwa, do świętości, do zbawienia wiecznego. Nikt 
rodziny w tym nie zastąpi. 

Dlatego powinniśmy zacząć od budowania wzajemnych relacji w ro-
dzinie, najpierw ze współmałżonkiem, a następnie z dziećmi. Budowa-
nie ich wymaga uwagi, wysiłku i czasu. Naszym wysiłkom nie sprzyja 
życie w pędzie i pełne szybkich zmian, życie w którym gloryfikuje 
się nasz indywidualizm, a własne potrzeby stawia się na pierwszym 
miejscu. Ale wszystko co cenne i dobre wymaga czasu i wysiłku. Nie 
byle jakiego czasu, ale czasu przeżytego świadomie. Zacznijmy od do-
brego, świadomego przeżycia świąt Bożego Narodzenia i obchodzonej 
przez Kościół w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu niedzieli 
Świętej Rodziny (w tym roku Święto Świętej Rodziny będzie w pią-
tek 30 grudnia). Wiedząc, że nie ma idealnych mężów, żon, dzieci, 
rodziców, przyjaciół, sąsiadów itd. bądźmy dla siebie wyrozumiali, 
starajmy się zrozumieć, a nie osądzać, czy oskarżać. Nasze chrześci-
jańskie życie jest nieustannym zmierzaniem do tego, by idealnym 
próbować się stać. I chociaż jest to nieosiągalne tutaj, na Ziemi, nie 
znaczy, że nie mamy wytrwale próbować. Zatem – kiedy nawalimy, 
przepraszajmy, kiedy coś się psuje, próbujmy naprawiać, a kiedy nas 
ktoś zrani, starajmy się przebaczać. Uczmy się od Pana Jezusa, że drugi 
człowiek, a szczególnie ten najbliższy, zawsze wart jest tego, by jemu 
wciąż od nowa, każdego dnia poświęcać życie.

Wpatrujmy się w dobre wzory i przykłady takie jak błogosławieni 
Maria i Luigi Quattrocchi, którzy są pierwszymi małżonkami razem wy-
niesionymi przez Jana Pawła II do chwały ołtarzy, a których celem życia 
małżeńskiego i rodzinnego było  takie wychowanie dzieci, aby można się 
było z nimi spotkać w niebie.

Pamiętajmy, że także we współczesnym świecie są miliony szlachet-
nych ludzi, wielkich sercem małżonków, którzy z Boga czerpią siłę do 
dobrego życia i wierności ideałom. Warto i trzeba o nich pamiętać. (AZ)

Na Boże Narodzenie 
Gdyby ktoś powiedział przed wojną,
że Wrocław będzie polskim miastem,
Polak zostanie papieżem,
komuniści postawią pomnik Prymasowi,
nikt by w to nie uwierzył.
A wszystko to się stało
 – mówił wół w Betlejem osiołkowi.

Jaki będzie wiek dwudziesty pierwszy?
pytają pastuszkowie co uklękli w śpiewie
trzej mędrcy co do gwiazdki mrugają
nawet Jezus taki maleńki – że nie wie.

Osiołek na całego płacze
bo nie wierzył, że wszystko inaczej. ksiądz Jan Twardowski
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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 26 grudnia 2022 r.
ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

1. czytanie (Dz 6, 8-10; 7, 54-60) Ukamienowanie św. Szczepana
Psalm (Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17)  

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego
Ewangelia (Mt 10, 17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

7.00 1. Dz.-bł. w 45 r. ślubu Zofii i Andrzeja z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla nich, ich dzieci i wnuka – of. syn

8.30 1. Dz.-bł. z racji imienin Szczepana z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę św. Józefa, wstawiennictwo Patrona i św. Joanny 
– of. żona i syn

2. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej
10.00 1. Dz.-bł. w 50 r. sakramentu małżeństwa Barbary i Jana z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. jubilaci
2. + Jozafata, Kazimierę, Ojca Zygmunta, Wincentego, Józefa, Ha-

linę i Stanisława – of. rodzina Oklińskich
12.00 1. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice

2. + Zofię w 24 r., Eugeniusza, Genowefę, Rozalię, Wacława, dziad-
ków: Helenę i Kazimierza oraz Rozalię i Franciszka, wszystkich 
zmarłych z rodz. Rozbickich, Replinów, Salachów, Krzyckich  
i Jerominiaków – of. Elżbieta Jerominiak

3. + Małgorzatę Juśkiewicz, Grzegorza, Jadwigę, Aleksandra, Wła-
dysławę, zm. z rodziny

18.00 1. + Mariannę w 24 r., zmarłych z rodz. Stańskich, Skorupków, Si-
korskich, Kudelskich i Getlerów – of. córka

Wtorek 27 grudnia 2022 r.
ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

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

Ewangelia (J 20, 2-8) Jan ujrzał i uwierzył
6.30 1. + Grzegorza w 6 r., Henryka i Emilię – of. mama

2. + Małgorzatę Juśkiewicz – of. Domowy Kościół
7.00 1. + Zofię Ługowską w 2 r. – of. rodzina

2. + Aleksandrę, Mariana, Jacka, zmarłych z rodz. Ślepowrońskich 
i Wyrozębskich

3. + Agatę i Stanisławę Glinki – of. córka
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. + Józefa Trzaskalskiego z racji urodzin
3. Dz.-bł. w 26 r. ślubu Marleny i Romualda z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo na dalsze lata życia
19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny 

Środa 28 grudnia 2022 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW

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

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

6.30 1. Dz.-bł. w 30 r. urodzin Magdaleny w podziękowaniu za otrzyma-
ne łaski z prośbą o łaskę wiary i zdrowie – of. Jadwiga Machała

2. + Edwarda Celińskiego w 2 r. – of. siostra
3. + O dar Nieba dla Małgorzaty Juśkiewicz – of. Wspólnota Żywego 

Różańca
17.00 Różaniec do św. Józefa prowadzony przez Czcicieli św. Joanny Beretta 

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

I. Z prośbą o przecięcie węzłów zła w rodzinie 
II. O łaskę uzdrowienia dla Krzysztofa, o dobrą diagnozę  i Światło 

Boże dla lekarzy, aby Maryja i św. Józef mieli w swojej opiece
III. O opiekę i pomoc dla rodziny Anny i jej dzieci – of. Ania
IV. + Mariannę Chomka – of. KŻR nr. 19 ze Strzały
V. + Krzysztofa Wakuła – of. Ewa Wakuła z rodziną
VI. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba
VII. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmar-

łych z obu stron rodziny – of. mama

18.00 VIII. + O dar Nieba i wieczne szczęście dla Józefa Dziedzic – of. córka
IX. + Bogumiłę Plichta – of. mąż
X. + Danutę Kobylińską, Teresę i Czesława Krawczaków, Irenę i Sta-

nisława Ługowskich
XI. + Elżbietę Skolimowską – of. KŻR nr 8
XII. + Halinę w 20 r. i Jana w 34 r.
XIII. + Celinę Pogonowską – of. rodz. Sikorskich
XIV. + Zenona Wyrozębskiego w 19 r. i rodziców z obu stron rodziny
2. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej
3. + Franciszka i Otylię
4. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretta Molla

Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Czwartek 29 grudnia 2022 r.

PIĄTY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
1. czytanie (1 J 2, 3-11) Kto miłuje brata, trwa w światłości

Psalm (Ps 96 (95), 1-2. 3 i 5b i 6 (R.: por. 11a))
Niebo i ziemia niechaj się radują

Ewangelia (Łk 2, 22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan
6.30 1. + Małgorzatę Juśkiewicz – of. Wspólnota Duchowych Niewolni-

ków Maryi
7.00 1. + Mariannę Popławską w 8 r., zmarłych z rodz. Popławskich  

i Owczarczyków – of. córki
2. + Danutę Szymańską, Jadwigę i Zygmunta Sasim, zmarłych  

z rodz. Szymańskich, Sasimów i Pernachów – of. rodzina
3. + Sławomira Woźny w 1 r. 

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej

2. Dz.-bł. w 15 r. urodzin Weroniki z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na 
każdy dzień – of. rodzice i brat

3. Dz.-bł. w 1 r. urodzin Alberta o zdrowie, opiekę Matki Bożej  
i wstawiennictwo św. Józefa

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00
Piątek 30 grudnia 2022 r.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
1. czytanie (Syr 3, 2-6. 12-14) Kto jest posłuszny Bogu,  

czci swoich rodziców albo
1. czytanie (Kol 3, 12-21) Chrześcijańskie zasady życia domowego

Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b)) Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Ewangelia (Mt 2, 13-15. 19-23) Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

6.30 1. Dz.-bł. w 10 r. ślubu Piotra i Agnieszki z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę św. Józefa dla małżonków i ich dzieci  
– of. małżonkowie

2. Dz.-bł. w intencji Aleksandra z okazji 22 r. urodzin z prośbą o dar 
żywej wiary i opiekę Świętej Rodziny – of. rodzice

7.00 1. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Barbary i Mieczysława z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny – of. Mieczysław Karcz

2. Dz.-bł. z racji 24 r. urodzin Agaty z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej dla niej, jej męża i ich córki Oleńki  
– of. Leszek i Beata Popek

3. + Kazimierę Kosiorek w 1 r. 
17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Wiktorię i Tadeusza Sulej (zakończenie)

2. + Władysławę i Józefa oraz zmarłych z rodz. Iwaniuków  
– of. rodzina

3. + Eugeniusza Sawickiego z racji imienin i zmarłych z obu stron 
rodziny – of. rodzina

19.15 Celebracja Słowa Bożego „Kościół”
Sobota 31 grudnia 2022 r.

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

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

Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem
6.30 1. + Mariannę Piekart w 7 r., Bolesława i zmarłych z rodzin Piekar-

tów i Wakułów –  of. córki z rodzinami
2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące
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7.00 1. Dz.-bł. z okazji 95 r. urodzin Czesława Tokarskiego z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa dzię-
kując za otrzymane łaski – of. córki

2. + Genowefę w 17 r. i zmarłych z obu stron rodziny – of. syn
3. + Za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu

17.15 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. + Władysława Rucińskiego w 22 r., Wiktorię Rucińską i zmarłych 

z rodziny
2. + Wiesława z racji imienin i zmarłych z rodz. Kokoszków i Siur-

ków – of. Jadwiga Kokoszka
3. + Zbigniewa Stefańskiego w 18 r. i rodziców z obu stron rodziny

Nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne
20.00 Nieszpory

Niedziela 1 stycznia 2023 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Światowy Dzień Pokoju pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Lb 6, 22-27) Błogosławieństwo Boże

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

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

8.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Abramowskiego (rozpoczęcie)
2. + Zdzisława, rodziców i dziadków – of. córka
3. + Tadeusza Tymińskiego w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
4. + Mieczysława z racji imienin i zmarłych z rodz. Przesmyckich 

– of. rodzina
10.00 1. + Hieronima, Natalię, Wincentego, zmarłych z rodz. Kupów, Le-

okadię i Bronisława Janczurów – of. dzieci
2. + Jana Pepłowskiego w 10 r. – of. żona
3. + Małgorzatę Juśkiewicz w 30 dz. – of syn 

12.00 1. W intencji Parafian
2. + Mieczysława Ksionka, Janinę, Stanisława, Antoniego, Marię  

i zmarłych z rodz. Szachnowskich – of. żona
3. + Mieczysława, Romualdę, Wiesława i Pawła oraz zmarłych  

z rodz. Kozaków i Ciozdów
16.30 1. + Mieczysława Wawryniuka z racji imienin – of. rodzina
18.00 1. + Kazimierza w 30 r., Czesława, Annę, Albina i Antoniego, Sabinę 

i Zdzisława z rodz. Ciulaków – of. Halina Ciulak
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 Nieszpory

 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.

•	 25 grudnia 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 Sakra-
mencie. 

•	 O godz. 20.00 modlitwa Nieszporów w kościele. Zapraszamy. 
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

•	 Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna od wtorku do sobo-
ty w godz. 16.00-17.30. 

•	 SPOWIEDŹ przed rozpoczęciem Mszy świętej. 

 Q PONIEDZIAŁEK 26 grudnia: Święto świętego Szczepana, pierwszego 
Męczennika
•	 Msze święte jak w każdą niedzielę, z wyjątkiem 16.30. 
•	 Taca przeznaczona na budowę nowych kościołów w diecezji. 

 Q WTOREK 27 grudnia: Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 
•	 Błogosławieństwo wina podczas Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00.
•	 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.

 Q ŚRODA 28 grudnia: Święto św. Młodzianków. Modlimy się o obronę 
życia poczętego. 

MARSZ W OBRONIE ŻYCIA
Domowy Kościół i Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie diecezji sie-

dleckiej zapraszają na coroczny Marsz w Obronie Życia w dniu 28 grud-
nia, w święto Świętych Młodzianków Męczenników. 

Program w Siedlcach
•	18:00 – Eucharystia w parafii pw. Św. Teresy
•	Przemarsz z modlitwą różańcową do parafii pw. Bożego Ciała
•	Nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy przeciwko życiu

•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	 17.00 – Różaniec do świętego Józefa prowadzony przez Czcicieli św. 

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

czcicieli św. Józefa 
•	 Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka

 Q CZWARTEK 29 grudnia: 
•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-

mencie w ciszy do godz. 21.00. W czasie adoracji możliwość spowiedzi 
od godz. 20.00. 
 Q PIĄTEK 30 grudnia: Święto Świętej Rodziny

•	 Msze święte o godz. 6.30, 7.00 i 18.00. Zapraszamy, by pomodlić się 
za swoją rodzinę. 

•	 Celebracja Słowa Bożego „KOŚCIÓŁ – wspólnota pielgrzymującego ludu 
Bożego” o godz. 19.15 w kościele. Zapraszamy wszystkich chętnych. 
 Q SOBOTA 31 grudnia: 

•	 Zapraszamy, by dziękować Bogu za mijający rok: Msza święta na za-
kończenie roku 2022 o godz. 18.00. Po liturgii nabożeństwo dzięk-
czynno – ekspiacyjne. O godz. 20.00 Nieszpory w kościele. 

•	 Sylwester w dolnym kościele dla młodzieży po zakończeniu Nie-
szporów w kościele, czyli od godz. 21.00. Informacje i zapisy: ks. Ire-
neusz (tel. 500 636 490). 
 Q NIEDZIELA 1 stycznia: UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 

MARYI (zakończenie Oktawy Uroczystości Narodzenia Pańskiego; Świa-
towy Dzień Pokoju)
•	 Msze Święte będą sprawowane o godz. 8.30, 10.00, 12.00, 

16.30 i 18.00. Po Mszy świętej o godz. 12.00 będzie adoracja Naj-
świętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli misiąca i zmiana 
tajemnic w Kołach Żywego Różańca. 

•	 Nieszpory o godz. 20.00.
OGŁOSZENIA RÓŻNE

•	 Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem lub rozpocząć 
przygotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, wypełnić zgło-
szenie 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 religijne. 
Zachęcamy, by nabyć dla siebie i bliskich jako prezent: Ewangelia 2023 
na każdy dzień w formacie A5, A6 oraz dla dzieci.

•	 Spotkanie opłatkowe ministrantów, lektorów, oazowiczów, kandyda-
tów do bierzmowania odbędzie się w Uroczystość Objawienia Pańskie-
go 6 stycznia o godz. 14.30 w dolnym kościele. W ramach spotkania 
udział w Eucharystii o godz. 16.30. 
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Celina Pogonowska

+ Zofia Zakolska

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

 Q Na malowanie kościoła: 
•	 Bezimienna z ul. Jagiełły 21 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 8 – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
•	 Bezimienna ze Strzały z ul. Siedleckiej – 100 zł
•	 Bezimienna ze Strzały z ul. Siedleckiej – 100 zł

 Q Na nagłośnienie
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 1 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 26 – 200 zł

•	 Spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot osób dorosłych bę-
dzie w niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia po Mszy świętej o godz. 
12.00 w dolnym kościele. 

•	 JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: W niedzielę chrztu Pańskiego 8 stycznia 
2023 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 cza-
sie Mszy Świętej sprawowanej w intencji Jubilatów odnowią oni swe 
małżeńskie ślubowanie. Prosimy małżeństwa, które będą uczestniczy-
ły w tym obrzędzie o zgłoszenie się w najbliższych dniach do zakrystii 
lub kancelarii parafialnej.

•	 Z kościoła można wziąć wodę święconą z na-
czynia znajdującego się na korytarzu przy zakry-
stii.

•	 Wyjazd formacyjno – wypoczynkowy „Na 
narty i nie tylko” w czasie ferii dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, także dla rodzin, w dniach 
13-18 lutego 2023 r. do Zakopanego (Ośrodek 
Księży Marianów, ul. Cyrhla 37). Za tydzień wię-
cej informacji i początek zapisów. 

Wizyta Duszpasterska 
w roku 2022/2023
W tym roku odwiedzimy rodziny katolickie  
tradycyjnie tak jak to było przed pandemią.  
Nie trzeba składać pisemnych zaproszeń. 

Wizyta Duszpasterska jest obowiązkiem proboszcza nałożonym 
przez Kodeks Prawa Kanonicznego. W naszej parafii są jeszcze Księ-
ża Wikariusze i inni kapłani posługujący w naszej wspólnocie, którzy 
chętnie pomogą Ks. Proboszczowi w wypełnieniu tego zadania. Wizyta 
Duszpasterska ma określone cele. Pierwszym celem duszpasterskim 
jest poznanie parafian. I rzeczywiście, każdego roku odwiedzając ro-
dziny w ramach Wizyty Duszpasterskiej, coraz bardziej poznajemy tych, 
którzy należą do parafii. W ten sposób spełnia się Ewangelia i słowa 
Jezusa, który powiedział, że pasterz zna /powinien znać/ swoje owce. 
Oczywiście działa to i w drugą stronę: owce mają okazję poznać swoje-
go pasterza, czy pasterzy. Inne cele realizowane w czasie Wizyty Dusz-
pasterskiej to wspólna modlitwa z członkami rodziny i błogosławień-
stwo kapłańskie.

W celu ułatwienia kapłanom wypełnienia tego radosnego obowiąz-
ku prosimy, aby z wiosek ktoś przyjechał po księdza. Ten przyjazd po 

księdza to będzie dobry znak wskazujący na to, że jakaś część miesz-
kańców-parafian pragnie przyjąć duszpasterza. Gdy kapłan znajdzie 
się w konkretnej miejscowości prosimy, aby gospodarz domu /gospody-
ni/ odprowadził księdza do następnej rodziny, wcześniej dowiadując się 
czy rodzina sąsiadująca pragnie przyjąć kapłana. Jest bardzo wskazane 
gdyby ktoś z rodziny czekał przy furtce czy przy bramie swojej posesji. 
Będzie to widoczny sygnał, że rodzina ma wielkie pragnienie przyjęcia 
kapłana. Dobrą rzeczą jest wcześniejsze wyłączenie telewizora, radia czy 
smartfonu, żeby kapłan nie musiał tego robić i nie szukał pilota w celu 
wyłączenia środka społecznego przekazu.

W blokach prosimy, aby drzwi były uchylone w mieszkaniach ro-
dzin, które pragną przyjąć kapłana. Drzwi można uchylić wtedy, gdy 
duszpasterz pojawi się na klatce schodowej. W bloku także sąsiad może 
odprowadzić kapłana do następnej rodziny, która przyjmuje duszpa-
sterza. Chodzi o to, żeby ksiądz nie pukał tam, gdzie drzwi są zamknię-
te i nie wiadomo, czy ktoś otworzy i ile trzeba czekać zanim otworzy. 
Na zakończenie wizyty w rodzinie sam kapłan może zapytać członków 
rodziny: czy sąsiad, sąsiadka przyjmuje księdza w ramach Wizyty Dusz-
pasterskiej. Jeśli gospodarz nie będzie wiedział, to kapłan wejdzie tam, 
gdzie drzwi będą uchylone na znak, że ktoś pragnie przyjąć duszpaste-
rza. Jeśli Wizyta Duszpasterska będzie się rozpoczynała na konkretnej 
ulicy w konkretnym bloku o wyznaczonej godzinie to byłoby bardzo 
wskazane, aby ktoś z mieszkańców bloku czuwał i widząc kapłana, za-
prosił go do wnętrza klatki schodowej. My nie znamy szyfrów do blo-
ków, czy do drzwi w klatkach schodowych. Nie chcielibyśmy przeżywać 
takich sytuacji, że kapłan stoi przed drzwiami klatki schodowej i dzwoni 
do jednej rodziny: cisza, dzwoni do drugiej: cisza, do trzeciej: cisza. Oka-
zuje się, że w tej klatce schodowej przyjmuje kapłana tylko jedna rodzi-
na. W takiej sytuacji ktoś z członków tej rodziny powinien czuwać i otwo-
rzyć drzwi klatki schodowej, zapraszając kapłana. Jeśli nikt nie będzie 
czuwał i nie otworzy, to kapłan przejdzie do następnej klatki, tam, gdzie 
ktoś będzie czuwał i czekał jak żołnierz na warcie. Jeśli w klatce do której 
kapłan nie wszedł mieszka rodzina, która pragnie przyjąć księdza, ale 
nikt z członków rodziny nie czuwał, nie czekał i nie otworzył drzwi, to 
przedstawiciel tej rodziny zgłosi się do zakrystii i umówi z duszpasterzem 
termin Wizyty Duszpasterskiej w innym czasie. Podobnie gdy rodzina nie 
jest obecna w dniu wyznaczonym, a pragnie przyjąć kapłana to również 
zgłasza się do zakrystii w celu ustalenia terminu wizyty.

Wizyta Duszpasterska wiąże się dla kapłanów z wielkim trudem i wy-
siłkiem, większym niż posługa w konfesjonale. I po ludzku patrząc chcie-
libyśmy, aby jak najmniej rodzin nas przyjęło, ale patrząc po Bożemu 
chcielibyśmy, aby wszyscy nas przyjęli, tak jak chcielibyśmy, aby wszyscy 
uwierzyli w Chrystusa i uwierzyli Chrystusowi zgodnie z tym, co On sam 
powiedział: „Kto was przyjmuje , Mnie przyjmuje, a kto wami gardzi, Mną 
gardzi”. Przyjęcie kapłana lub nie przyjęcie bardzo ściśle łączy się z naszą 
wiarą lub jej brakiem.

Wasz Ksiądz Proboszcz
PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ NA STR. 8
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DZIEJE SIĘ W PARAFII I DIECEZJI 

Adwentowa Oaza Modlitwy
W dniach 16-18 grudnia br. w Domu Ruchu Światło
-Życie „Moria” w Łukowie odbyła się Adwentowa 
OAZA MODLITWY dla młodzieży i dorosłych. 

Tematem rekolekcji był Czas dla Boga, czyli … „A ktokolwiek chciał 
się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania” (Wj 33,7). W Oazie 
brało udział 7 dorosłych, 20 młodzieży (w większości z naszej parafii) i ks. 
Ireneusz Juśkiewicz – moderator Diecezjalnej Diakonii Modlitwy. Poni-
żej świadectwa i zdjęcia z rekolekcji. Jak Bóg pozwoli, kolejna Oaza Mo-
dlitwy, tym razem Wielkopostna, będzie w dniach 10-12 marca 2023 r. 
Warto zarezerwować ten czas, czyli 48 godzin dla Pana. 

Adrian: Oaza Modlitwy pomogła mi nawiązać większe więzi z Bo-
giem. Nauczyłem się lepiej robić Namiot Spotkania oraz bardziej poważ-
nie podchodzić do modlitwy.

Grażyna: Decydując się na uczestniczenie w Oazie Modlitwy, zo-
stawiłam troski o materialne przygotowanie Świąt Bożego Narodzenia, 
szaleństwo zakupów i sprzątania. Dotarło do mnie jak bardzo ulegamy 
komercjalizacji tych świąt i to praktycznie już od listopada. Czas Oazy 
był dla mnie wyjątkowy, poświęcony Bogu i duchowemu przygotowa-
niu na Jego przyjście. Wypełniony codzienną Eucharystią, czytaniem 
Pisma Świętego i dzieleniem się słowem Bożym. Spotkaniem z Jezusem 
miłosiernym podczas Celebracji sakramentu pokuty i pojednania oraz 
spowiedzią. Pogłębianiem relacji z Bogiem poprzez indywidualną ad-
oracje Najświętszego Sakramentu. Wspaniałe było też to, że wspólno-
ta i ludzie, których spotkałam, niektórych pierwszy raz, tak jak ja chcą 
żyć wiarą w Boga i ją pogłębiać. To nie był czas zmarnowany. Zostałam 
obdarowana pokojem serca, radością i przekonaniem, że jeśli Bóg jest na 
pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu.

Malwina: Oaza modlitwy to dla mnie czas odnowy duchowej. Nie 
zawsze jest łatwo wytrwać samemu w wierze. W naszym życiu zdarzają 
się wzloty i upadki, ale oaza zawsze pomaga mi się podnieść. Odkrywam 
na niej piękno wspólnej modlitwy, adorowania Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie oraz niezwykłą wartość jaką daje rozważanie Słowa Bo-
żego. Dużo zyskuję też przez świadectwa innych ludzi. Niezwykłe jest 
oglądanie, jak oaza pozwala każdemu otworzyć się na działanie Ducha 
Świętego i na innych ludzi. Oaza Modlitwy, na której byłam w ubiegły 
weekend, na pewno nie jest moją ostatnią. Widzę owoce, jakie przynosi 
ona w moim życiu i dlatego zachęcam każdego, aby nie bał się powierzyć 

swojego życia Bogu, poświęcić mu tych dwóch dni i odkryć, czym jest 
życie we wspólnocie.

Michał: Tydzień przed Oazą zachorowałem. Martwiłem się, że nie 
uda mi się tam pojechać. Dwa dni później podczas namiotu spotkania, 
pojawiła się we mnie myśl: „Bóg ma plan. Jeśli chce, żebym pojechał, to 
napewno pojadę, a jeśli nie pojadę to znaczy, że Bóg ma dla mnie coś 
większego”. Udało się, uczestniczyłem w Oazie jako animator liturgicz-
ny, byłem odpowiedzialny za służbę liturgiczną, przygotowanie Mszy 
świętej oraz Liturgii Godzin. Był to bardzo owocny czas pogłębienia rela-
cji z ludźmi oraz ufności do Boga.

Milena: Adwentowa Oaza Modlitwy była czasem, w którym lepiej 
przygotowałam swoje serce na przyjście Chrystusa. Przez niecałe trzy dni 
spędzone na oazie, wśród wspaniałej wspólnoty oraz podczas różnych 
modlitw i zajęć Chrystus przemieniał moje serce i pokazywał mi co mogę 
zrobić, aby moja wiara była jeszcze mocniejsza. Bardzo polecam Oazy 
Modlitwy, bo na nich możemy oderwać się od codziennych obowiąz-
ków i zatrzymać się na chwilę, wypełniając ten czas osobą Chrystusa.

Oliwia: Ostatnio w moim życiu panował chaos, nie mogłam się po-
zbierać i wpływało to na moją strefę duchową. Na szczęście miałam 
okazję pojechać na Oazę Modlitwy. To tam podczas adoracji i Eucharystii 
poczułam spokój, radość i czułam się bezpiecznie . Na modlitwach czas 
jakby stawał w miejscu, pozwalając mi cieszyć się spotkaniem z Bogiem.

Oliwia: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3, 10) – te słowa 
towarzyszyły mi podczas Oazy. Chciałam słuchać słów Boga, stawiać 
je ponad wszystko. Całą Oazę oddałam właśnie Jemu, nie chciałam 
konkretnie nic na nią planować. Uważam, że była to najlepsza de-
cyzja, jaką podjęłam w ostatnim czasie. Mimo, że nie wszystko ro-
zumiem z tego co się wydarzyło, to wiem, że w swoim czasie będę 
wiedziała czemu stało się tak, a nie inaczej. Na Oazie dostałam też 
grupę, za którą jestem ogromnie wdzięczna Bogu; naprawdę dobrze 
mi się z nimi pracowało.

Róża: Bardzo lubię jeździć na Oazy Modlitwy. Moim ulubionym ele-
mentem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, gdy można po-
dejść i ksiądz modli się za mnie, a ja patrzę na Chrystusa. Czuję, że dzięki 
tej Oazie Modlitwy przybliżyłam się do Boga. Oczywiście też poznałam 
nowych ludzi i polepszyłam swoje relacje z innymi. Trafiła mi się super 
grupa i bardzo fajna animatorka. Bardzo polecam Oazy Modlitwy.

Zebrał i opracował: (xIJ) 

fot. Michał Nasiłowski
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Trwają rodzinne rozmo-
wy przy świątecznym 
stole w domu dziadków. 
Dzieci mają też swój ką-
cik. Jedne układają klocki 
LEGO, inne rysują, a bab-
cia z dziadkiem przyglądają się ich dziełom. Jaś 
mówi do Babci:
 – Babciu, babciu ładnie narysowałem dziadka?
 – Tak, ale czemu narysowałeś dziadkowi niebie-
skie włosy?
 – Bo nie miałem łysej kredki.
LANIE
Synek w czasie zimowych ferii „przeskrobał” i do-
stał lanie. Przychodzi do ojca i pyta:
 – Tatusiu, czy jak byłeś mały, to też dostawałeś 
lanie od swego taty?
– No pewnie.
– A dziadek od swojego taty?
– Oczywiście.
– A pradziadek?
 – Też! Ale dlaczego pytasz?
– Bo chciałbym się w końcu dowiedzieć, kto zaczął!
CHŁOPAK
Ojciec do córki:
– Był tu dziś pewien młody człowiek i pro-
sił o twoją rękę.
– I zgodziłeś się tatusiu?
– To porządny chłopak, więc znając ciebie wybi-
łem mu ten pomysł z głowy.
DIETA
Do babci przyjechali goście na święta. Seniorka 
rodu pyta wnuczkę czterolatkę:
– Kasiu, czym cię mama karmi, że tak ładnie wy-
glądasz?
– Łyżeczką, babciu!
5 x JÓZEK
Od niedawna w jednym z naszych bloków za-
mieszkała mama samotnie wychowująca dzieci. 
Ciekawskie sąsiadki z klatki pytają:
– A ile Pani ma dzieci?
– Pięciu chłopców.
– Jak mają na imiona?
– Józef.
– Wszyscy?
– Tak. Od kilku lat jest taka moda w Siedlcach.
– Jak pani na nich woła?
– Gdy wołam na obiad, to krzyknę raz: „Jó-
zek” i wszyscy przybiegają.
– A jak chce pani, aby jeden z nich przyszedł?
– To wołam go po nazwisku.
POD KONIEC FERII
W ostatnim dniu ferii zimowych do drzwi Kowal-
skiego nieśmiało puka sąsiad:
– Czy odrobił pan już zadanie domowe swojego 
syna Jasia?
– Tak, właśnie skończyłem.
 – A da pan odpisać?
LETNIE WSPOMNIENIA
W przedszkolu rozmowa dwóch malców. Je-
den z nich, syn marynarza, mówi
– Wiesz, że mój tata pływa w marynarce?
– Naprawdę?! A mój zawsze w kąpielówkach.

Plan wizyty duszpasterskiej
Data Godzina 

rozpoczęcia
Miejscowość/ulice 

Rok 2022
28 grudnia – środa 9.00 Strzała, ul. Siedlecka i przyległe – numery parzyste
29 grudnia – czwartek 9.00 Strzała, ul. Siedlecka i przyległe – numery nieparzyste
30 grudnia – piątek 9.00 Kolonia Strzała – ul. Kolonijna, ul. Stawowa,  

ul. Długa, ul. Krótka, ul. Łąkowa, ul. Słoneczna
31 grudnia – sobota 9.00 Purzec i Żytnia (wieś)
Rok 2023 SIEDLCE
2 stycznia – poniedziałek 9.00 ul. Góreckiego

16.00 u. Batorego 5 i 7, ul. Jagiełły 13, 15, 17
3 stycznia – wtorek 9.00 ul. Mireckiego

16.00 ul. Jagiełły 19, 21, 23, 25
4 stycznia – środa 9.00 ul. Okrzei, ul. Plac Wolności

16.00 ul. Chrobrego 1, 3, 5, 7
5 stycznia – czwartek 9.00 ul. Jagiellońska 

16.00 ul. Chrobrego 9, 11
7 stycznia – sobota 9.00 ul. Żytnia domy i bloki nr 26, 28,  

ul. Łąkowa, Chabrowa i Rumiankowa 
9 stycznia – poniedziałek 9.00 ul. Bema

16.00 ul. Chrobrego 2, 4
10 stycznia – wtorek 16.00 ul. Chrobrego 6, 8, 10, 12
11 stycznia – środa 16.00 ul. Chrobrego 14, 15, 19, 21
12 stycznia – czwartek 16.00 ul. Mieszka I   2, 4, 6
13 stycznia – piątek 9.00 ul. Graniczna, Pola, Rejtana

16.00 ul. Mieszka I  8, 10, 14
14 stycznia – sobota 9.00 ul. Mieszka I  16, 18, 19, 20
16 stycznia – poniedziałek 9.00 ul. Broniewskiego, Konopnickiej

16.00 ul. Mieszka I  22, 26, ul. Sokołowska 70, 71
17 stycznia – wtorek 16.00 ul. Sokołowska 75, 77, 79, 81
18 stycznia – środa 16.00 ul. Sokołowska 83, 85, 87, 91, 93
19 stycznia – czwartek 16.00 ul. Sokołowska 80, 84, 88
20 stycznia – piątek 9.00 ul. Sierakowskiego, Słowackiego, Karowa i Strzalińska

16.00 ul. Dolna, ul. Sokołowska nr 124, 158, 163, 
domy jednorodzinne, ul. Nowy Świat 1, 2

21 stycznia – sobota 9.00 ul. Nowy Świat 3, 4, 5, 6
23 stycznia – poniedziałek 9.00 ul. Północna, Tuwima, Żeromskiego

16.00 ul. Nowy Świat 7, 8, 9, 11
24 stycznia – wtorek 16.00 ul. Nowy Świat 13, 14, 15, 17
25 stycznia – środa 16.00 rodziny i osoby, które wcześniej  

nie mogły przyjąć kapłana
Najbardziej aktualny plan kolędy będzie na stronie internetowej parafii i na parafialnym Face-

booku. W razie potrzeby prosimy dzwonić: 500 636 490. 

Wieczór Skupienia w Osinach Dolnych
„Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją”  

(Ps 71,5) – te słowa towarzyszyły uczestnikom 
Adwentowego Wieczoru Skupienia, który od-
był się w poniedziałek 19 grudnia. Zebrało się 
ok. 40 osób. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 
19.00 od zapalenia świecy i modlitwy do Ducha 
Świętego. Następnie zgromadzeni dorośli i mło-
dzież przedstawili się. Gdy już wszyscy zostali 
powitani, rozpoczęła się celebracja Nieszporów. 
Po liturgii była pyszna kolacja. Przy wspólnym 
posiłku można bardziej poznać brata i siostrę, 
którzy przyjechali, aby przebywać we wspól-
nocie modlitwy. O godz. 21.00 rozpoczęła się 

adoracja Najświętszego Sakramentu w ci-
szy. W tym czasie wierni mogli się wyspowia-
dać i porozmawiać z przybyłymi kapłanami. 
Najważniejszym i ostatnim wydarzeniem tego 
wieczoru była Msza święta sprawowana jako 
roratnia. Bogu dzięki za wspólną modlitwę, za 
to, że Dom w Osinach Dolnych znów jest miej-
scem spotkać i nawróceń. Kolejne spotkanie dla 
wszystkich chętnych, dobrodziejów i członków 
Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury Diecezji 
Siedleckiej jest zaplanowane w sobotę 14 stycz-
nia o godz. 11.00. Będzie to spotkanie świątecz-
ne, opłatkowe. Zapraszamy. (xIJ)


