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MYŚL TYGODNIA 

 
     Realistycznie brzmią słowa 
dzisiejszej Ewangelii: „Każdy bo-
wiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony” (Łk 18,9-14). 
     Nie jest łatwo zrozumieć, że 
przed Bogiem pierwszeństwo 
mają ubodzy, grzeszni, słabi i 
pokrzywdzeni, którzy nie dają 
sobie rady w życiu. To ich głos, 
nieliczący się na ziemi, przenika 
obłoki, trafiając wprost do uszu 
Boga. Jeśli nas to dziwi, to znak, 
że jesteśmy podobni do faryzeu-
sza z dzisiejszej Ewangelii. Dzię-
kuje on Bogu, że jest lepszy od 
innych, wyłączając się tym sa-
mym z grona mających szcze-
gólne prawo do Jego miłości. 
Oby udział w dzisiejszej Eucha-
rystii obudził w nas świadomość 
własnej nędzy i otworzył na 
Boże miłosierdzie. 
     Nie bójmy się szczerze mó-
wić, że jesteśmy słabi, grzeszni 
i nie zasługujemy na niebo, wte-
dy będzie ono w zasięgu ręki. 

 

 
     Dziś kolejna Niedziela Misyjna, przypominająca, że 
jednym ze znaków naszej wiary jest troska o misje. 
W ubiegłą niedzielę wspieraliśmy modlitwą i ofiarą 
ks. Jarosława Mitrzaka, Misjonarza z Syberii. Dziś ota-
czamy troską polskich misjonarzy, którzy opuszczają 
w tym roku Ojczyznę i udają się na służbę misjom oraz 
wspieramy oroińską misję w Loare w Kenii, poprzez 
udział w akcji „Ołówek”. 

U BENEDYKTA XVI 
     Jest nadzieja, że 
Ojciec Św. Benedykt 
XVI po raz drugi przy-
będzie z Wizytą Apos-
tolską do Polski. Zap-
roszenie w imieniu 
władz naszego kraju 
skierował    Prezydent  
Bronisław Komorowski, który był z trzydniową wizytą 
we Włoszech, a w minioną niedzielę uczestniczył na 
Watykanie w kanonizacji Polaka Bł. Stanisława Kazi-
mierczyka. W pierwszym dniu podróży spotkał się z 
Prezydentem Republiki Włoskiej, Giorgio Napolitano. 
Drugiego dnia - w Dniu Papieskim, 16 października - 
uczestniczył we Mszy św. przy grobie Jana Pawła II. 
Stwierdził, że Msza św. przy grobie papieża - Polaka 
miała wymiar „osobistego zaangażowania i modlitwy”. 
„Bardzo się cieszę, bo jak każdy z nas wspominam ten 
dzień sprzed 32 lat. Wtedy wydawało się, że świat 
zmienił się absolutnie na lepsze, powstały polskie na-
dzieje, związane z wyborem polskiego biskupa na bis-
kupa Rzymu”. 
     Warto przypomnieć, że Ojciec Św. Benedykt XVI był 
w Polsce w dniach od 25 do 28 maja 2006 roku. 

DZIECIĘCE PODZIĘKOWANIA 
     Dzieci z naszej przyparafialnej świetlicy biorą udział 
w warsztatach językowych, którym przewodniczy 
obywatelka USA, Pani Darlene, w ramach współpracy 
z fundacją „Global Volunteers”. Realizacja warsztatów 
jest możliwa dzięki pomocy Parafialnego Zespołu 
Caritas, który (przez 3 tygodnie) finansuje codzienny 
przywóz Gościa z Ameryki z Reymontówki, gdzie jest 
zakwaterowana, do naszej Świetlicy. 

 
     Również dzięki pomocy Parafialnego Zespołu Caritas, 
który pokrył koszty przejazdu, zorganizowaliśmy wyjazdo-
we ognisko. Było ono na posesji Szkoły Podstawowe 
w Cisiu-Zagrudziu (gmina Kotuń), z którą współpracuje-
my. Na ognisku był także z nami Gość z USA. Bawiliśmy 
się wesoło, przełamując bariery językowe. Powyżej załą-
czamy migawki z tej „imprezy” jeszcze raz gorąco dzięku-
jąc Parafialnemu Zespołowi Caritas. 

 
Dzieci i wychowawcy Świetlicy Przyparafialnej 

CO PISZĄ w „ECHU”nr 42 
     W najnowszym numerze „Echa” czytamy: 

Patron od spraw beznadziejnych i święty na trudne 
czasy. Tak mówi się o św. Judzie Tadeuszu, którego 
święto obchodzimy 28 października. Skąd taki przydo-
mek? Odpowiedź w dziale „Formacja chrześcijańska”; 

Przeżyli Syberię… Wspomnienia Sybiraków i ich dzień 
dzisiejszy – w raporcie „Echa”; 

Nowa świecka religia? Parodia Ewangelii? O fali anty-
klerykalizmu w Polsce przeczytamy w artykule „Sny Jona-
sza”; 

Tragedia smoleńska widziana oczami Rosjan – w wy-
wiadzie pt. „To była nasza wspólna tragedia”; 

W dziale porad prawnych odpowiedź na pytanie, jakie 
są warunki nabycia prawa do renty socjalnej przy całkowi-
tej niezdolności do pracy. 

Zapraszamy do lektury! 

Tygodn ik  Para f ia lny  

Numer 43 (535 )  
24 października 2010 r. 

Parafia Św. Józefa 

Siedlce 

Opłata dobrowolna 

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
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 św.
Poniedziałek - 25 października 2010 r.  

Wspomnienie Św. Piotra z Alkantary 
Dyżur duszpasterski w Parafii: ks. Jarek,  z-ca ks. Sławek 

Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17 
6.30 1. + Mieczysława (w 4 r.) i Danutę oraz Rodziców z obu stron Ro-

dziców, of. Alina Ośko 
 2. Dziękczynna w 41 r. ślubu Feliksy i Tadeusza Musiejczuków, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa, 
of. Jubilaci 

7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina 
 2. + Rodziców Zofię i Jana, zm. z Rodziny Jakubiaków i Mąków oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące, of. Janina Jakubiak 
 3. Dziękczynna w 10 r. urodzin Natalii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla niej i dla jej Braci 
Marcina i Michała. 

17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej 
18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of Jadwi-
ga Chacińska 

 3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 
 4. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo  
 5. + Syna Piotra (w 1 r.) oraz zm. Rodziców Zofię i Henryka, of. 

Hanna Kozioł 
 6. + Anielę, Józefa, Piotra i Klemensa zm. z Rodzin Izdebskich i 

Krasuskich, of. Jadwiga Izdebska 
Nabożeństwo Różańcowe 

Wtorek - 26 października 
Ef 5,21-33; Łk 13,18-21 

6.30 1. + Jana Kościesza, of. Sąsiedzi 
 2. Dziękczynna intencji Tomasza, z prośbą o Miłosierdzie Boże, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Mama 
7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina 

 2. + Waldemara Barszcz (w 10 r.), of. Elżbieta Barszcz 
 3. Helenę (w 25 r.) i Juliana Domańskich, of. Córka 

17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej 
18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwi-
ga Chacińska 

 3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 
 4. Dziękczynna w 20 r. urodzin Córki Aleksandry z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Mama 
 5. Dziękczynna w 35 r. ślubu Danuty i Bogdana z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa i św. Joanny dla nich i ich 
Dzieci i Wnucząt, of. Małżonkowie 

 6. Dziękczynna Pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Siedlcach i ich Rodzin z prośbą o szczęśliwą realizację no-
wych projektów współfinansowanych przez Fundusz Spójności U.E. 

Nabożeństwo Różańcowe 
Środa – 27 października 

Ef 6,1-9; Łk 13,22-30 
6.30 1. + Stanisławę Ślaz (w 30 dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. Dziękczynna w intencji Cecylii, z prośbą o Boże Miłosierdzie i po-
trzebne łaski dla niej i dla jej Rodziny, of. Cecylia Kowalczyk 

7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina 
 2. + Mieczysława (w 10 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Kry-

styna Górecka 
 3. + Marek Rozbici (w 30 dzień), of. Rodzina  
 4. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of Jadwi-

ga Chacińska 
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej 
18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina 

 2. + Reginę Lichaczewską (w 6 r.), zm. z Rodzin Lichaczewskich i 
Rozbickich, of. Halina Lichaczewska 

 3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 
 4. + Tadeusza (z racji imienin) oraz jego Rodziców Bronisławę i An-

toniego, of. Kazimiera Kosiorek 

 5. Dziękczynna w 38 r. urodzin Marcina, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Chrzestna  

Nabożeństwo Różańcowe 
Czwartek – 28 października 

Uroczystość Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
Głównych Patronów naszej Diecezji 

Ef 2,19-22; Łk 6,12-19  
6.30 1. O laskę zdrowia dla Beaty i spełnienie się woli Bożej, of. Bezi-

mienna 
 2. + Józefa (w 1 r.), of. Córka  

7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina 
 2. + Tadeusza (z racji imienin) i Sabinę Marciniuków, of. Żona 
 3. + Wacława i Annę Olędzkich oraz zm. z Rodziny, of. p. Arciszew-

ska 
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej 
18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwi-
ga Chacińska 

 3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 
 4. + Tadeusza Kiełczykowskiego (z racji imienin), of. Syn 
 5. W intencjach Czcicieli św. Joanny 

Nabożeństwo Różańcowe 
19.00 Spotkanie formacyjno-modlitewne Akademickiej Grupy Ewangeliz. 

Piątek – 29 października 
Flp 1,1-11; Łk 14,1-6 

6.30 1. + Janinę i Edmunda Malinowskich, of. Syn z Rodziną 
 2. + Marka Rozbickiego, of. Znajomi 

7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of Jadwi-

ga Chacińska 
 3. Dziękczynna w 48 r. ślubu Krystyny i Mieczysława, z prośba o Bo-

że błogosławieństwo dla całej Rodziny, of. Jubilaci 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of Jadwi-
ga Chacińska 

 3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 
 4. + Irenę i Zdzisława Świerczewskich, of. Syn z Rodziną 
 5. + Jadwigę Antoniak (w 30 dzień), of. Rodzina 
 6. + Edwina (w 10 r.) i zm. z Rodziny Sawickich, of. Żona 
 7. + Dorotę Uliczną (w 30 dzień), of. Rodzina 

Nabożeństwo Różańcowe 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota - 30 października 
Wspomnienie NMP, Patronki sobotniego dnia 

Flp 1, 18b-26; Łk 14, 1.7-11 
6.30 1. + Stanisława, Wacławę, Ryszarda i Piotra, of. p. Jajszczak 
7.00 1. Gregorianka: +  Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 
 4. + Lucjana (w 15 r.) i Krzysztofa Myrchów, of. Łucja Myrcha 
 5. + Rodziców z obu  stron Rodziny, brata Stefana, siostrę Janinę 

i męża Stanisława, of. Helena Kostyra 
 6. Dziękczynna w 40 r. ślubu Władysława i Krystyny, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski, of. Dzieci 
11.00 Próba Zespołu Światełko 
15.00 W intencji Nowożeńców Agnieszki i Jacka 
17.00 W intencji Nowożeńców Anety i Mariusza 
18.00 1. + Henryka, Salomeę Paprockich, of. Córka 

 2. + Henryka Burego (w 3 r.), Rodziców z obu stron, of. Bogumiła 
Bury 

 3. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwi-
ga Chacińska 

 4. Dziękczynna w 45 r. ślubu Zenobii i Józefa, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Małżonkowie 

Nabożeństwo Różańcowe  
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Dzień wdzięczności i modlitw za budowniczych i fundatorów 
naszego kościoła. 

Dzień solidarności z siedlecką Parafią p.w. Bł. Męczenników z Pratulina. 
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na budowę kościoła przy ul. 

Piaski Zamiejskie. Czytania: Mdr 11,22-12,2; 2 Tes 1,11-2,2; Łk 19,1-10 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Ignacego (w 12 r.), zm. z Rodzin Korowajczuków, Dziołaków, 

Adamczuków i Wareckich, of.  Syn z Rodziną 
 2. + Bronisławę (w 22 r.), Antoniego, Mariannę, Władysława, Hipolita 

i Kazimierza, zm. z Rodzin Izdebskich i Trębickich, of. p. Trębiccy 
8.30 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina 

 2. + Tadeusza (w 7 r.) i Rozalię Zbuckich oraz Tomasza, zm. z Ro-
dziny Przegalińskich, of. Maria Przegalińska 

 3. + Janinę i Tadeusza, Teściów: Janinę i Kazimierza, zm.  z Rodzin 
Dmowskich i Tomczyńskich, of. A. Tomczyńska 

10.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 
 3. + Jadwigę Antoniak (w 30 dz.), of. Koła Żywego Różańca 
 4. + Edwarda Ozgę (w 18 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Żona 
11.30 1. + Helenę (w 14 r.), Aleksandra i Henryka, zm. z Rodziny Biernac-

kich, of. Krystyna Karcz 
 2. + Rafała Gajowniczka (w 2 r. i z racji imienin), of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 48 r. ślubu Krystyny i Ryszarda Prekuratów, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, 
of. Małżonkowie 

12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławomir, z-ca ks. Adam

16.30 1. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwi-
ga Chacińska 

 2. + Stanisława Kobusa, jego Rodziców i Braci, of. Żona 
18.00 1. + Helenę (w 15 r.) i Bronisława Iwaniuk, of. Janina Iwaniuk 
19.00 Nabożeństwo Różańcowe i Niedzielna Adoracja Najświętszego Sa-

kramentu  

APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
     Ostatnio w naszym kraju kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali po zażyciu 
substancji odurzających, popularnie zwanych dopalaczami. Większość to 
ludzie młodzi – była wśród nich nawet ośmioletnia dziewczynka. Istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo, że dopalacze były jedną z przyczyn śmierci 
co najmniej kilku osób. Problem dopalaczy dotyczy wszystkich - nie tylko 
młodych, ich rodzin, ale każdego z nas: ludzi w różnym wieku, z różnych 
środowisk, o różnych zainteresowaniach. 
     Wszyscy wiemy, jak zgubne potrafią być narkotyki. Staramy się chronić 
przed nimi swoje dzieci i bliskich. Tymczasem dopalacze są równie 
groźne. Nie znamy jeszcze dokładnie ich wpływu na zdrowie, ale już 
wiemy, że uzależniają i powodują nieodwracalne zmiany w psychice. 
Apeluję do młodych, do rodziców, do wychowawców, do wszystkich: nie 
ulegajcie im! Dziś te używki mogą niektórym wydawać się świetnym uroz-
maiceniem imprezy, a le działają jak narkotyki. Ośrodki uzależnień pełne 
są osób, które twierdziły, że nie są nałogowcami i w pełni kontrolują, co 
i jak biorą. Ich pierwsze kontakty z narkotykami miały miejsce jeszcze 
w szkole. Wówczas ktoś tego nie zauważył lub nie chciał w to uwierzyć – 
rodzice, nauczyciele, znajomi. Z dopalaczami będzie, a raczej już jest – 
podobnie. Do ośrodków uzależnień już trafiają pierwsi uzależnieni od do-
palaczy. Dlatego wszyscy powiedzmy – STOP DOPALACZOM! 
     Świat dopalaczy wyszedł z podziemia na ulice naszych miast. Sklepów 
z tymi używkami jeszcze tydzień temu na samym Mazowszu było prawie 
dwieście. Często niedaleko szkół i w miejscach spotkań młodzieży. Na 
taką rzeczywistość zgody być nie może. Dlatego zwracam się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców: informujmy policję o punktach sprzedaży i dys-
trybucji dopalaczy. Służby porządkowe zamknęły wszystkie znane miejsca, 
ale wciąż powstają nowe. Obserwujmy otoczenie, alarmujmy, gdy w oko-
licy sprzedawane są środki odurzające. Policja sprawdzi każdy sygnał 
o sklepach i innych miejscach z tymi substancjami. Informując, działamy 
przeciwko tym, którzy szkodzą naszym dzieciom. 

Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki 

„OPIEKUN” NA MEDAL 
     W dniu 12 października rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanis-
tycznego prof. dr hab. Antoni 
Jówko wręczył medal Jubileuszowy 
Uczelni ks. Henrykowi Drozdowi. 
Wyróżnienie to zostało przyznane za 
promowanie idei kształcenia akade-
mickiego i informowanie o działalno-
ści szkolnictwa wyższego na łamach 
„Opiekuna”. Rektor Jówko podzię-
kował proboszczowi za dużą otwar-
tość pisma i prezentowanie na jego 
łamach różnorodnej tematyki, 
zwłaszcza oświatowej. Podkreślił 
również niezwykle ważną rolę inte-
gracyjną, którą spełnia „Opiekun” 
w środowisku lokalnym. 

 
     „Wyzwaniem naszych czasów jest stałe podnoszenie wykształcenia 
i kwalifikacji. Nauka spełnia coraz większą rolę. Ważne jest więc propago-
wanie kształcenia i tworzenie przyjaznego klimatu dla oświaty. Media, 
a zwłaszcza lokalne, odgrywają w tym procesie ogromną rolę” – podkreślił 
rektor Jówko. „To wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale i dla całego 
zespołu” – stwierdził ks. Henryk Drozd – „Nasza redakcja jest otwarta na 
różnorodną tematykę. Podajemy nie tylko informacje dotyczące wiary 
i praktyk religijnych, ale także wszystkiego co związane jest z naszym 
lokalnym środowiskiem. Wielu parafian jest studentami, absolwentami lub 
pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Część obiek-
tów Uczelni znajduje się na terenie naszej parafii, naturalne jest więc, że 
nie tylko zachęcamy młodzież do kształcenia, ale informujemy również 
o życiu społeczności akademickiej” – zapewnił ks. H. Drozd.  

Adam Bobryk 

LEPIEJ PÓŹNO, NIŻ WCALE 
     Od czasu do czasu, przy różnych spotkaniach i rozmowach okazuje 
się, że są jeszcze na terenie naszej Parafii dzieci ze starszych klas 
szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum i szkół średnich, bądź też 
dorośli, którzy pragną uczestniczyć w życiu wspólnoty parafialnej i przy-
stępować do Sakramentów Św., ale nie mogą z tego powodu, że dotąd 
nie zostali włączeni w społeczność Kościoła przez Sakrament Chrztu 
Św. Osoby te mogą jeszcze w tym roku rozpocząć przygotowania. Właś-
nie dziś (w niedzielę, 24 października) jest kolejna katecheza dla rodzi-
ców starszych dzieci przygotowujących się do chrztu i osób dorosłych. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00, przy ulicy Cmentarnej 17. Pro-
wadził je będzie Ks. Biskup Ordynariusz. 
     W tym roku duszpasterskim katechezy te będą głoszone w trzech 
miejscach Diecezji: w Siedlcach, w Garwolinie i w Białej Podlaskiej. 
W Garwolinie spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00, w auli Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego (ul. Staszica) mieszczącego się przy parafii 
Przemienienia Pańskiego. Prowadził je będzie ks. Marek Paluszkiewicz. 
W Białej Podlaskiej spotkanie rozpocznie się o godz. 15.30, w sali pod 
kościołem Chrystusa Miłosiernego, ul. Kard. Wyszyńskiego. Prowadził je 
będzie ks. Tomasz Bieliński. 
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     Wiara w „Świętych Obcowanie” przy-
pomina nam, że potrzebna jest modlitwa 
tych, którzy pielgrzymują jeszcze na ziemi 
za tych, którzy przeszli przez śmierć. 
Zmarli, którzy zostali zbawieni, mogą się 
wstawiać za innych zmarłych i za tych, 
którzy jeszcze żyją na ziemi. To dlatego 
modlimy się za naszych bliskich i poleca-
my ich modlitwom Kościoła. 

PORZĄDEK MODLITW 
za Zmarłych polecanych Bożemu Miłosierdziu, 
w Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach, w rocz-
nych Wypominkach. 
W listopadzie: 
01.11. - godz. 11.30 Msza św. 
(na karcie wspominkowej z 2009 r. podana jest  godzi-

na 12.45. W tym roku Mszy Św. o 12.45 nie będzie) 
02.11. - godz. 10.00 Msza św. 
od 3 do 30 listopada: 
17.30 - Nabożeństwo Wypominkowe 
18.00 - Msza św. Gregoriańska 
18.40 - Nieszpory za Zmarłych 
     Wciągu roku Msze św. za Zmarłych, któ-
rych imiona zapisaliśmy na kartach wypomin-
kowych: 
08.12. - godz. 17.00 
04.01. - godz. 18.00       
08.02. - godz. 18.00 
08.03. - godz. 18.00 
06.04. - godz. 18.00 
04.05. - godz. 18.00 

07.06. - godz. 18.00 
05.07. - godz. 18.00 
02.08. - godz. 18.00 
06.09. - godz. 18.00 
04.10. - godz. 18.00 
 

Serdecznie zapraszamy! 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CELEBRACJE WZNOWIONE. W tym roku Ce-
lebracje Słowa Bożego prowadzone przez Bis-
kupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, 
będą się odbywały raz w miesiącu w katedrze 
siedleckiej. Najbliższe terminy celebracji: 25 
października, 15 listopada oraz 6 grudnia. Roz-
poczęcie o godz. 19.00. 
DO MADRYTU. Wszystkich chętnych pragną-
cych uczestniczyć w przyszłym roku w Świato-
wych Dniach Młodzieży zapraszamy na Pierw-
sze spotkanie, które odbędzie się w środę 27 
października br. o godz. 20.00. Za przygotowa-
nia do ŚDM w Duszpasterstwie Akademickim 
jest odpowiedzialny ks. Tomasz Bieliński. 
DLA MŁODYCH KSIĘŻY. W sobotę (30.X) w 
siedleckim Centrum Charytatywno Duszpaster-
skim o godz. 10.00 będzie spotkanie w ramach 
„Formatio permanens”. 
NOWY DUSZPASTERZ. Po śmierci ś.p. Ks. 
Sławomira Klementowicza, Diecezjalnego Du-
szpasterza Służby Zdrowia, Ksiądz Biskup Or-
dynariusz na jego następcę mianował Ks. Piot-
ra Pielaka. 
CZAS ZIMOWY. W nocy z soboty na niedzielę 
nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. 
Zegarki cofamy o jedną godzinę. W przyszłą 
niedzielę przychodzimy więc na Mszę Św. we-
dług nowego czasu. 
PIELGRZYMI, którzy w tym roku wędrowali 
pieszo na Jasną Górę, jak też Pielgrzymi Du-
chowi są zaproszeni na spotkanie, które będzie 
w sobotę (30.X) w sali przy zakrystii po wieczor-
nym różańcu. 

KATECHEZY AKADEMICKIE. Duszpasterze 
akademiccy zapraszają studentów na kateche-
zy, które odbywają się w kaplicy Ducha Św. 
przy ul. Brzeskiej 37. Szczegółowy plan kate-
chezy można znaleźć na tablicach ogłoszeń we 
wszystkich wydziałach uczelni lub w internecie 
na stronie www.dasiedlce.pl. Katechezy dla stu-
dentów Uniwersytetu Przyrodniczo - Humani-
stycznego prowadzą ks. Tomek Małkiński, ks. 
Tomek Bieliński, ks. Paweł Siedlanowski. Nato-
miast dla studentów Collegium Mazovia Inno-
wacyjna Szkoła Wyższa katechezy głosi ks. Pa-
weł Siedlanowski. 

MYŚLI ŚW. KS. ORIONE 
Św. ks. Alojzy Orione do Sióstr Orionistek: 
„Jesteście Misjonarkami Miłości to znaczy 
Misjonarkami Boga, bo Bóg jest Miłością; 
to znaczy Misjonarkami Jezusa Chrystusa, 
bo Chrystus jest Bogiem i jest Miłością; to 
znaczy Misjonarkami - czyli głosicielkami 
Ewangelii - służebnicami ubogich, bo w 
ubogich służycie, pocieszacie i głosicie Jezu-
sa Chrystusa”.                Art 1. Konstytucji Sióstr 

Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) 

DLA NARZECZONYCH 
     W trosce o małżeństwo i rodzinę Duszpas-
terstwo Rodzin naszej Diecezji i Parafia Św. Jó-
zefa podejmują cykl systematycznych formacyj-
no-modlitewnych spotkań dla narzeczonych 
i rodzin w Sanktuarium Rodzin w Siedlcach. 
Pierwsze takie spotkanie dla narzeczonych 
odbędzie się w piątek, 29 października. 
Rozpocznie się ono w Sali Wielofunkcyjnej KLO 
o godzinie 19.00. W programie spotkania: 

Katecheza formacyjna pt. Jak dobrze 
przygotować się do małżeństwa? 

Świadectwo małżonków. 
Możliwość rozmów i porad,  

a potem w kościele Św. Józefa 
Modlitwa do św. Joanny Berety Molla i 

ucałowanie Jej relikwii. 
Apel Jasnogórski i zakończenie spotkania. 

     Na spotkanie zaproszeni są wszyscy narze-
czeni z Siedlec i okolicznych parafii, którzy 
w najbliższym czasie lub w przyszłym roku pla-
nują zawarcie sakramentu małżeństwa. Te spo-
tkania mają na celu pogłębienie przygotowania 
do małżeństwa. Kolejne - jesienne spotkanie - 
planowane jest na 12 listopada dla małżonków, 
którzy w tym roku pobrali się. 
     Niech troska o rodzinę będzie priorytetem 
działań duszpasterskich w naszych parafiach. 
Serdecznie zapraszam.       Ks. Jacek Sereda 

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 

CEREMONIARZ 
     II etap szkolenia na ceremoniarzy odbędzie 
się w dniach od 13 do 14 listopada br. w Katoli-
ckim Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie, 
Al. Kościuszki 21 B. Szkolenie rozpocznie się 
w sobotę o godzinie 10.00, a zakończy w nie-
dzielę około godziny 13.00. 
     Szkolenie jest skierowane przede wszystkim 
do lektorów, którzy brali udział w pierwszym 
etapie szkolenia. Mogą jednak wziąć w nim 
udział lektorzy, którzy nie byli na pierwszym 
stopniu. Cykl szkoleń będzie powtarzany, tak 

więc osoby te będą mogły w późniejszym cza-
sie przejść pierwszy stopień szkolenia.  
     Uczestnicy szkolenia zabiorą ze sobą śpiwo-
ry, przybory toaletowe, ubranie sportowe (buty), 
notatnik i coś do pisania. Zgłoszenia należy za 
pośrednictwem księży opiekunów przesyłać do 
Wydziału Duszpasterskiego do 9 listopada br.  
Odpowiedzialnym za szkolenie jest ks. Tomasz 
Denicki (511 314 267). 

 
W PAJĘCZEJ SIECI 

 
TEORIA HUMORU 

Trudno pogodzić humor i smutek, ogień i 
wodę - można jednak stworzyć z nich pary. 

Humor i zwięzłość to siostry talentu. 
Wielkie myśli rodzą się w sercu, a dobry hu-

mor w czystej duszy. 
KUMULACJA. Do gabinetu dyrektora wpada 
bez pukania jego podwładny. Wylewa dyrekto-
rowi kawę na koszule, pokazuje mu język, i wy-
garnia wszystko. W tym samym też momencie 
do gabinetu wpadają koledzy. 
- Stasiu, Stasiu! To był żart, wcale nie wygrałeś 
w Totka! 
ZNAWCY WYŚCIGÓW oglądają telewizję: 
- Zobacz Benedykt XVI 
- Tak? A Kubica który?  

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6320223 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl 
www.jozef.siedlce.pl 

Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce 
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120 

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 
s.M. Amabilis Gliniecka. 

Fot. Tomasz Końko i Bożena Matok 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria parafialna czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30  
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