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MYŚL TYGODNIA 

 
 

     Usłyszeliśmy dzisiaj, że  „Króle-
stwo niebieskie podobne jest do 
króla, który wyprawił ucztę wesel-
ną swemu synowi. Posłał więc 
swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 
przyjść” (Mt 22,1-14). 
     Chrystus zaprasza nas dziś po 
raz kolejny na swoją Ucztę. Czy 
czujemy się zaproszeni? Ludzie 
z dzisiejszej Ewangelii, do których 
skierowano zaproszenie na ucztę, 
nie byli nim zainteresowani – mieli 
ważniejsze sprawy. 
     A czy my rzeczywiście wierzy-
my w to, że nie ma dla nas waż-
niejszych spraw niż Eucharystia, 
w której Bóg objawia się nam i da-
je nam samego siebie za pokarm? 
To tu możemy zakosztować blis-
kiego obcowania z Bogiem, które 
będzie naszym udziałem w niebie. 
     Wielu będzie nam podpowiada-
ło, że skoro jesteśmy zdrowi, silni 
i szczęśliwi, to żyjemy w królest-
wie i innego nam nie potrzeba. Do-
piero doświadczenie nam podpo-
wie, że nasze szczęśliwe dni na 
ziemi są niestety krótkotrwałe. 
 

 

 

PAPIESKI DZIEŃ 
     Celem tegorocznego XI już Dnia Papieskiego jest rozbu-
dzenie ducha modlitwy, zgodnie z duchowym testamentem 
Papieża Polaka. Po raz pierwszy będziemy mogli modlić się 
za wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II. Tak jak kiedyś on sam 
uczył się modlitwy od wybitnych świętych Kościoła, tak teraz 
sam dołączy do ich grona, jako Nauczyciel i Świadek dla 
następnych pokoleń wierzących. Będzie także wstawiał się za 
nami. Trudno zapomnieć przejmujący obraz przylgnięcia Jana 
Pawła II do krzyża podczas ostatniej w swym życiu drogi 
krzyżowej. Widzieliśmy głębokie zjednoczenie następcy 
Piotra  z Ukrzyżowanym Zbawicielem. Tak właśnie wygląda 
miłość ucznia do Mistrza. Scena ta jest wzruszająca i 
ponadczasowa, gdyż stanowi niezwykłą syntezę życia Karola 
Wojtyły.  
     Młody Karol Wojtyła miał szczęście wzrastania w rodzinie, 
dla której potrzeba modlitwy była tak oczywista jak smak co-
dziennego chleba. Papież dzielił się życiowym doświadcze-
niem ukazując swojego ojca, żołnierza, który po męsku co-
dziennie klękał do modlitwy w rodzinnym domu, prowadził 
małego Karola do parafialnego kościoła i wręczył mu modlit-
wę do Ducha Świętego, jako uszczęśliwiający i jednocześnie 
zobowiązujący prezent na całe życie. Wyjątkowo istotne oka-
zały się także późniejsze więzi międzyludzkie, z których Karol 
Wojtyła czerpał zachętę do doskonalenia modlitwy. Znamien-
ny jest fakt, że byli to nie tylko duchowni, jak św. Ojciec Pio 
i kandydat na ołtarze biskup Jan Pietraszko, ale również po-
kaźna liczba dojrzałych duchowo osób świeckich, dziś rów-
nież oczekujących na beatyfikację, by wymienić tylko krawca 
spod krakowskich Dębnik Jana Tyranowskiego, czy inżyniera 
Jerzego Ciesielskiego. To oni uczyli małego Karola, ks. Woj-
tyłę, kardynała Krakowa i Papieża Kościoła Świętego umiło-
wania modlitwy, dowartościowania skupienia i kontemplacji, 
konieczności pracy nad sobą, stawiania sobie wymagań, wre-
szcie miłości do literatury duchowej, ascetycznej i mistycznej, 
spod znaku św. Jana od Krzyża czy św. Teresy Wielkiej. Jed-
nym zdaniem, uczyli Kandydata na ołtarze doświadczenia Bo-
ga. 
     Szczególne miejsce w duchowości Jana Pawła II zajmuje 
Matka Boża. Wielkie wrażenie wywarł na Ojcu Świętym „Trak-
tat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Pan-
ny” Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, z którym związał 
się na całe życie. Każdą encyklikę i większość ważnych wys-

tąpień kończył wezwaniem Jej Imienia i prośbą o wstawienni-
ctwo. Umiłowanie modlitwy było widoczne u Ojca Świętego 
podczas celebracji liturgicznych, w homiliach i głównych nur-
tach nauczania. Czytamy w „Dominum et Vivificantem” (nr 
65): „Naszej trudnej epoce szczególnie potrzebna jest modlit-
wa. Jeśli na przestrzeni dziejów - w przeszłości i teraz - wielu 
ludzi, mężczyzn i kobiet, dawało świadectwo ważności modlit-
wy, poświęcając się na chwałę Boga i oddając życiu modlitwy 
przede wszystkim w klasztorach, z wielkim pożytkiem dla 
Kościoła, to w ostatnich latach zwiększyła się również liczba 
osób, które w obrębie rosnących ciągle ruchów i grup, na 
miejscu naczelnym stawiają modlitwę i w niej szukają odnowy 
życia duchowego. Jest to objaw znamienny i pocieszający, 
gdyż doświadczenie takie wpływa skutecznie na ożywienie 
modlitwy wśród wiernych, co dopomaga im lepiej dostrzegać 
w Duchu Św. Tego, który budzi w sercu głębokie pragnienie 
świętości. 
     W wielu ludziach i wielu wspólnotach dojrzewa świado-
mość, że przy całym zawrotnym postępie cywilizacji nauko-
wo-technicznej, niezależnie od rzeczywistych zdobyczy i osią-
gnięć, człowiek jest zagrożony i ludzkość jest zagrożona. Wo-
bec tego zagrożenia - więcej, w doświadczeniu groźnego 
upadku duchowego człowieka - osoby i wspólnoty, jakby wie-
dzione wewnętrznym zmysłem wiary, szukają mocy, która 
zdolna jest człowieka podźwignąć, wyzwolić go od siebie sa-
mego i z jego błędów i pomyłek, które czynią szkodliwymi na-
wet owe osiągnięcia. I tak, odkrywają oni modlitwę, a w niej 
objawia się Duch, który <przychodzi z pomocą naszej słaboś-
ci>. W ten sposób czasy, w których żyjemy, zbliżają wielu lu-
dzi do Ducha Świętego przez powrót do modlitwy”. 
     W nauczaniu tej Encykliki znajdą wszyscy pokarm dla 
swego życia wewnętrznego i, pod działaniem Ducha Św., 
umocnią się w gorliwej modlitwie, w ścisłej łączności z Koś-
ciołem i jego Urzędem Nauczycielskim. 

A W SIEDLCACH? w Niedzielę, 

9 października br. program będzie następujący: 
17.15 Złożenie kwiatów i modlitwa pod pomnikiem Jana 
Pawła II Organizator: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 

18.00 Msza św. w Katedrze pod przewodnictwem 
Ks. Biskupa Ordynariusza 

19.30 Koncert pt.  „Góralu wracaj do hal - wspomnienie 
o Janie Pawle II” w wykonaniu Kapeli Góralskiej - wstęp wol-
ny, w Sali Widowiskowej „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63. 

21.00 Apel Jasnogórski w Sali Widowiskowej Podlasie. 

     Wydarzenia towarzyszące: 

9 października (niedziela) X (Jubileuszowe) Ogólnopolskie 
Spotkania Śpiewających Poezję - RECITAL 2011 w CKiS, 
Scena Teatralna, ul. Bpa. I. Świrskiego 31, o godz. 18.00 
17 października (poniedziałek) od 9.00: Konkurs recytator-
ski pt. „Słowo Dar i Tajemnica” CKiS, Scena Teatralna, 
ul. Bpa. I. Świrskiego 31 
19 października o 19.00: Premiera płyty „Śpiewnik Papies-
ki”, słowa Karol Wojtyła, muzyka Waldemar Koperkiewicz. 
Koncert w wykonaniu Teatru ES, Chóru Miasta Siedlce, Or-
kiestry Teatru ES CKiS, Scena Teatralna.  
20 października o 18:00  Otwarcie wystawy pt. „Perły Sied-
leckich Nekropolii” autorstwa Marty Lipińskiej, stypendystki 
Prezydenta Miasta Siedlce  CKiS, Scena Teatralna, ul. Bpa. 
I. Świrskiego 31 
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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 – 10 października 2011  r. 
Wspomnienie Bł. Angeli Truszkowskiej, Zakonnicy, 
Św. Dionizego, Biskupa i Towarzyszy Męczenników 

oraz Św. Jana Leonardiego, Kapłana 
Tydzień Papieski (2) 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek., z-ca ks. Piotr 
Czyt.: Rz 1,1-7; Ps 98,1-4; Ps 95,8ab; Łk 11,29-32 

6.30 1. + Jana Paudynę, of. Rodzina 
 2. + Zdzisławę Patoleta (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina 
 2. + Władysława Andrzejewskiego i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Krystyna Andrzejewska 
 3. + Eugenię (w 1 r.), of. Rodzina 

17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Jerzego Kamińskiego (w 3 r.), of. Mama 
 3. + Jana Świętońskiego (w 10 r.), Stanisława, Stanisława, Antoni-

nę, Mariannę i Irenę, of. Córka 
 4. + Annę i Edwarda Troć, of. Córka 
 5. O łaskę powrotu do zdrowia dla Barbary, of. Siostra 

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

 Wtorek – 11 października.  
Tydzień Papieski (3) 

Czyt.: Rz 1,16-25; Ps 19,2-5; Hbr 4,12; Łk 11,37-41 

6.30 1. + Andrzeja Harasymowicza, of. Żona z Dziećmi 
 2. O pomyślny czas oczekiwania i narodziny Dziecka Elizy, of. Ma-

ma 
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina 

 2. + Marcina Zubka (w 8 r.), Mariannę Niedziółka (w 2 r.) i zm. z 
Rodzin Zubków i Radzikowskich oraz Czesława Strzalińskiego, of. 
Teresa Niedziółka 

 3. + Andrzeja Sobieszka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. O łaskę zdrowia dla Ireny Szyczkowskiej, of. Lucyna Ponikowska 

17.00 Mityng AA Grupy „Tartak” 
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Rodziców: Alinę Tadeusza, Leokadię i zm. z Rodzin Kunczyń-
skich i Umięckich, of. Jadwiga Umięcka 

 3., + Stanisławę (w 4 r.) i Jana Podlipniaków, of. Córka 
 4. Dziękczynna w 20 r. urodzin Piotra, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwa i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Jadwiga Machała 
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

Środa – 12 października 
Wspomnienie Św. Jana Beyzyma - Misjonarza z Madagaskaru i apostoła 

trędowatych. 
Tydzień Papieski (4) 

Czyt.: Rz 2,1-11; Ps 62,2-3.6-7.9; J 10,27; Łk 11,42-46 
6.30 1. + Genowefę (w 13 r.) i Leopolda Toporowiczów, of. Córka Bar-

bara 
 2. + Grażynę Zalewską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina 
 2. + Rodziców: Janinę i Tadeusza zm. Kryńskich oraz Stanisława, 

Sabinę i Wacława, zm. z Rodzin Popków i Tomczaków, of. Córka 
 3. + Władysława (w 21 r.), Zofię, Władysława i Genowefę, of. Irena 

Jezierska 
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Stanisławę i Barbarę Hayda, of. Rosita Sobiczewska  
 3. Dziękczynna w 19 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i dary Ducha Św., of. Babcia 
 4. Dziękczynna w 4 r. ślubu Magdaleny i Jarosława, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Syna Szy-
mona, of. Rodzice 

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

 

Czwartek – 13 października 
Dzień zakończenia Nabożeństw Fatimskich; 

Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana oraz Św. Januarego, 
Biskupa Neapolu, Męczennika i jego Towarzyszy. 

Tydzień Papieski (5); Czyt.: Rz 3,21-29; Ps 130,1-6; J 14,6; Łk 11,47-54 

6.30 1. + Grażynę Zalewską, of. Sąsiedzi z klatki 
 2. + Rodziców i Teściów oraz zm. z Rodziny, of. p. Hołubik 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina 
 2. + Zbigniewa Jurkowskiego (w 7 r.), of. Żona 
 3. + Jadwigę Księżopolską, of. Matka Chrzestna 

15.30 Spotkanie Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Edwarda (w 29 r.) i Feliksę Prekurat oraz Edwarda Szczypka, 
of. Córka 

 3. Dziękczynna w 4 r. ślubu Moniki i Marcina, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Małżonkowie 

 4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, of. KWC 
Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie pod przewodnictwem Nauczycieli, 

Wychowawców i Pracowników Szkół 
18.30 Spotkanie Ministrantów i Lektorów 
19.00 Spotkanie Parafialnej Grupy Liturgicznej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 14 października 
Wspomnienie Św. Kaliksta I, Papieża i Męczennika oraz Św. Małgorzaty 

Marii Alacoque, Dziewicy i Krzewicielki kultu Serca Jezusowego 
Tydzień Papieski (6). 

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień modlitw za Nauczycieli i Wychowawców 
Czyt.: Rz 4,1-8; Ps 32, 1-2.5.11; Ps 32,22; Łk 12,1-7 

6.30 1. + Jadwigę Krasuską i Jadwigę Chojecką, of. Syn 
 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i Św. Patronki dla Jadwigi, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina 

 2. + Stanisława (w 31 r.), of. p. Kamianka 
 3. + Rodziców Apolonię i Aleksandra, Braci Tadeusza, Edwarda i 

Jana oraz męża Władysława, of. Kazimiera Kupa  
 4. + Barbarę Lichaczewską (z racji dnia urodzin) of. Mama 

15.00 Próba Zespołu „Światełko” 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Szymona i Genowefę Grzechnik, of. Synowa 
 3. + Jadwigę i Józefę Wróblewskie oraz Jadwigę Smolarz, of. Przy-

jaciółki  
 4. + Krystynę (w 33 r.) i Jadwigę (z racji imienin) Jasińskich, of. 

Córka i Siostra  
Październikowy Różaniec 

19.00 Próba Chóru Lilia 
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-

Życie 

Sobota – 15 października 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia  

i Św. Teresy z Avila, Dziewicy  i Doktora Kościoła 
Dzień modlitw za niewidomych i słabo widzących („Dzień białej laski”) 

Tydzień Papieski (7) 
Czyt.: Rz 4,13.16-18; Ps 105,6-9.42-43; J 15,26b.27a; Łk 12,8-1 

6.30 1. + Jadwigę Żółkawską (z racji imienin) of. Alicja Żółkawska  
 2. + Jadwigę (z racji imienin), Józefa i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Danuta Ciok 
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

 3. + Jadwigę Zaliwską (z racji imienin), Wacława i Stefanię, of. Ro-
dzina  

 4. +  Mariana, Adama i Pawła, of. Marianna Kryńska 
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 5. + Annę, Antoniego, Reginę, Henryka i Stanisławę oraz zm. z Ro-

dziny Ornowskich, of. Jan Ornowski 
 6. + Jadwigę i Zygmunta, of. Córka 
 7. + Irenę Plichta (w r.), of. Rodzina 

11.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych 
17.00 W intencji Nowożeńców: Łukasza i Magdaleny 
18.00 + Mariannę i Antoniego, of. Dzieci 
18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End 
19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
19.00 Spotkanie „Grupy JPII od Św. Józefa”. 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 października 2011  r. 
Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej, 

33 rocznica wyboru Ojca Św. Jana Pawła II. 
Dzień wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła 

Zakończenie Tygodnia Papieskiego. 
Czyt.: Iz 45, 1.4–6; Ps 96,1 i 3.4–5.7–8.9–10ac; 

1 Tes 1,1–5b; Mt 22,21; Mt 22,15–21 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina 

 2. + Waldemara Zagórskiego (w 4 r.), of. Syn z Rodziną 
8.30 1. + Józefę (w 19 r.) Adelę, Jadwigę, Władysława i Mariannę zm. z 

Rodzin Wojewódzkich i Korycińskich, of. Zdzisława Trębicka 
 2. + Stanisława Harasima (w 4 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Jadwiga Harasim 
10.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Żona 
 2. + Eugenię (w 15 r.), Władysława i Ferdynanda, of. Córka 
 3. + Tadeusza Próchnickiego (w 10 r.), of. Barbara Czarnocka 
 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Zofii i Mieczysława Góreckich, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich oraz dla 
ich Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci 

11.30 1.Dziękczynna w r. urodzin Piotra, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i dary Ducha Św. dla niego oraz dla całej jego Rodziny, of. 
Modesta Modrzewska  

 2. Dziękczynna w 70 r. urodzin Jadwigi oraz z racji imienin Bogu-
sława, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Ja-
dwiga Machała 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks Piotr, z-ca ks. Adam  

16.30  
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych 

18.00 1. + Rafała Gajowniczka (w 3 r.), of. Rodzice 
19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i niedzielna Adoracja 

Najświętszego Sakramentu 
 

KRAJOWA RADA KSM 
     W Poznaniu zakończyły (3.10) się obrady Krajowej Rady Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. W czasie trzydniowego spotkania podjęto temat roz-
woju stowarzyszenia, wzmacniania kół akademickich oraz budowanej w KSM 
prasy katolickiej dla studentów. Uczestnicy zjazdu podpisali także protest skie-
rowany do władz TVP przeciwko obecności satanistów w programach telewizji 
publicznej. Sesja Zarządów zgromadziła blisko stu przedstawicieli KSM z 28 
diecezji wraz z księżmi asystentami. Podczas obrad podsumowano liczne ini-
cjatywy wakacyjne, które objęły kilka tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. 
Mówiono o licznych rekolekcjach, obozach językowych, dniach formacyjnych, 
rajdach turystycznych, spływach kajakowych, rowerowym „Rajdzie dla Życia”. 
Wspominano zorganizowane w Zabawie miasteczko modlitewne bł. Karoliny. 
Podsumowano również kilkumiesięczny projekt ekologiczny Kajakowy Patrol 
św. Franciszka, w ramach którego młodzi ludzie oczyszczali polskie rzeki ze 
śmieci oraz prowadzili szeroką działalność edukacyjną. Podczas zjazdu KSM 
omówiono wydarzenia sportowe, które zostaną zorganizowane w najbliższym 
roku. Będą to mistrzostwa Polski KSM w futsalu (czyli w piłce nożnej halowej), 
piłce siatkowej oraz Ogólnopolska Spartakiada Narciarska. 
     Ważnymi dla stowarzyszenia wydarzeniami będą zbliżające się 15-lecie 
Miesięcznika dla Młodzieży „Wzrastanie”, 25. rocznica beatyfikacji Bł. Karoliny 
Kózkówny, patronki KSM, a także Ogólnopolska Krucjata Różańcowa, w którą 
stowarzyszenie postanowiło aktywnie się włączyć. Nie zabraknie również sze-
rokiego udziału KSM w wydarzeniach Dnia Papieskiego oraz w organizowaniu 
wyjazdów młodych ludzi na Lednicę. 

     Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży to kościelna ogólnopolska organizacja 
młodzieżowa powołana do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski. 
Obecnie liczy ona blisko 25 tysięcy członków działających w ponad 1.5 tysiąca 
oddziałach oraz kołach szkolnych i akademickich na terenie całego kraju. 
 

LOTERIA 

 
     W najbliższą niedzielę 16 października - młodzież, która przygotowywała 
i prowadziła w naszej parafii „Wieczory z Janem Pawłem II”, organizuje PA-
PIESKĄ LOTERIĘ Z KTÓREJ DOCHÓD ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA 
ORGANIZACJĘ PIELGRZYMKI DZIĘKCZYNNEJ DO GROBU BŁ. JANA 
PAWŁA II. Nabywając za dobrowolną ofiarę LOS możesz otrzymać m.in. 
własnoręcznie wykonane lampiony, anioły z masy solnej, breloczki do klu-
czy, papieskie pierniczki, flagi… A co najważniejsze – możesz pomóc 
młodym zrealizować ich marzenie! Organizatorzy intencji czekają też na in-
tencje, w których będą się modlić w czasie pielgrzymki, a szczególnie przy 
grobie Bł. Jana Pawła II. Można je składać nie tylko w dniu loterii lecz także 
codziennie w kancelarii parafialnej.                           SM Amabilis Gliniecka 
 
 

STAROŚĆ TO NIE PATOLOGIA 
     Starość sama w sobie nie jest patologią, choć dziś tak właśnie bywa po-
strzegana przez medycynę. Ludzie starzy mogą być w istocie błogosławień-
stwem dla społeczeństwa. Z ich doświadczenia powinny się bowiem uczyć 
młode pokolenia – stwierdził na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka 
przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. 

 

     Abp Silvano Tomasi wziął udział w debacie 
na temat prawa starców do opieki zdrowotnej. 
Watykański dyplomata przyznał, że we współ-
czesnym świecie zachwiane zostały proporcje 
demograficzne, zwłaszcza w krajach rozwinię-
tych. Coraz szybciej rośnie tam odsetek ludzi w 
podeszłym wieku. Stwarza to problemy natury 
społecznej, ekonomicznej, medycznej i psy-
chologicznej. Na utrzymanie ludzi starych 
trzeba przeznaczać coraz większe środki bu-
dżetowe, a ich opieką musi się też zajmować 
odpowiednio przygotowany personel. 

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ przy-
pomniał, że Kościół katolicki ma wielki udział w pomocy niesionej osobom w 
podeszłym wieku. Na całym świecie posiada ponad 15 tys. domów starców. 
Oprócz tego prowadzi też wiele hospicjów. 
     Odnosząc się do raportu na temat starców, przygotowanego przez Radę 
Praw Człowieka, abp Tomasi poparł zawarty w nim wniosek o zagwarantowa-
nie prawa do swobodnego decydowania osoby starej o swym leczeniu. Sta-
nowczo jednak sprzeciwił się sugerowanemu przez oenzetowski raport rzeko-
memu prawu do eutanazji. Nikt nie ma prawa decydować o życiu i śmierci – 
podkreślił watykański dyplomata. 
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 40 
     W bieżącym „Echu Katolickim” czytamy: 
Jak wybór Karola Wojtyły relacjonowała ko-
munistyczna prasa, na czele z „Trybuną Ludu”? 
Czytaj w artykule ks. Andrzeja Adamskiego „Za-
skoczenie i dezorientacja”; 
Rozmowa „Echa” tym razem dotyczy spraw wy-
chowania, zaś rozmówcą jest znany psycholog, 
rekolekcjonista i duszpasterz, ks. Marek Dziewiec-
ki; 
Czy dorosłemu człowiekowi wypada „chodzić 
do kościółka” i „mówić paciorek”? O problemie 
zatrzymywania się w rozwoju duchowym i zdzie-
cinniałym podejściu do wiary u ludzi dorosłych pi-
sze ks. Paweł Siedlanowski w artykule „Boziu, daj 
zdrówko!”; 
O przyczynach i sposobach powstrzymywania 
agresji u dzieci opowiada psycholog.  

Zapraszamy do lektury! 
W PARAFII I W DIECEZJI  
DZIEŃ PAPIESKI. Dziś (9.X) obchodzimy ko-
lejny Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II 
człowiek modlitwy”. W związku z tym na 5 minut 
przed każdą Mszą Św. młodzież z „Grupy JPII od 
Św. Józefa” poprzez krótką prezentację przybliży 
tematykę tego dnia. Tydzień Papieski będzie trwał 
do przyszłej niedzieli i będzie okazja do zagłębie-
nie się w naukę Jana Pawła II. 

BIERZMOWANIE. Spotkanie i Msza Św. dla 
Kandydatów do Bierzmowania i ich Rodziców bę-
dzie dziś (9.X.) o godz. 16.00. Kandydaci do Bie-
rzmowania każdego dnia uczestniczą w różańcu 
dla dorosłych. 
ODNOWA. Od jutra (10 października) Parafia 
Św. Teresy (przy ul. Garwolińskiej) zaprasza na 
rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone przez 
Odnowę w Duchu Św. Początek o godzinie 19.00 
FATIMSKIE. W najbliższy czwartek (13.X) to 
dzień zakończenia Nabożeństw Fatimskich. Ró-
żańcowemu Nabożeństwu Fatimskiemu będą 
przewodniczyli nasi Nauczyciele, Wychowawcy 
i Pracownicy Szkół, w przeddzień swego święta 
Dnia Edukacji Narodowej. 

DZIEŃ NAUCZYCIELA. W piątek pamiętamy 
w modlitwie o naszych Nauczycielach i Wychowa-
wcach, prosząc Boga o potrzebne łaski dla żyją-
cych i wieczny pokój dla zmarłych. 

 
RÓŻANIEC. Październikowe Nabożeństwa Ró-
żańcowe w naszym kościele są odprawiane zaw-
sze po Mszy Św. wieczorowej. Różaniec dla 
dzieci jest w dni nauki szkolnej od poniedziałku do 
czwartku o godz. 17.15. 

KATECHEZY. Zapraszamy na katechezy do 
sali przy zakrystii: Narzeczonych w soboty o go-
dzinie 17.00, a Rodziców i Chrzestnych w niedzie-
le o godzinie 17.30. 

I KOMUNIA ŚW. W przyszłą niedzielę (16.X) o 
godzinie 15.00 będzie spotkanie dla dzieci przy-
gotowujących się do I Komunii Św. i ich Rodziców, 

połączone z obrzędem błogosławieństwa różań-
ców. 

DOMINICANTES. W najnowszej tradycji Koś-
cioła w Polsce, trzecią niedzielę października (a 
więc przyszłą niedzielę) nazywamy statystyczną, 
albo „Dominicantes”. Łacińskie słowo „dominican-
tes” oznacza tych, którzy uczestniczą w niedziel-
nej Eucharystii. W kontekście przyszłej niedzieli 
pada też słowo „Communicantes”. Oznacza ono 
tych, którzy podczas niedzielnej Eucharystii przyj-
mują Komunię Św. Tak więc w przyszłą niedzielę 
ministranci, lektorzy i przedstawiciele młodzieży 
dokładnie nas policzą. Wyniki ich liczenia przeka-
żemy do „Instytutu Statystyki Kościoła Katolickie-
go” i do Kurii, a następnie opublikujemy na łamach 
„Opiekuna”. 

INAUGURACJA 2011/12 

 

     Zbliża się XlII inauguracja 
roku akademickiego 2011/12 
Collegium Mazovia Innowacyj-
nej Szkoły Wyższej w Siedl-
cach. Poprzedzi ją Msza Św. 
w  intencji  całej  społeczności  

akademickiej, która odbędzie się w niedzielę, 16 
października, o godz. 18.00 w naszym kościele. 
     Uroczystości inauguracyjne odbędą się następ-
nego dnia (17 października) o godz. 11.00 w Sali 
Widowiskowej Podlasie w Siedlcach, przy ul. 
Sienkiewicza 63. W ich programie będą:  Hymn 
Państwowy,  Wystąpienie inauguracyjne J.M. 
Rektora dr inż. Leszka Gadomskiego,  Immat-
rykulacja studentów I roku,  „Gaude Mater Po-
lonia”  Wystąpienie przedstawiciela Samorządu 
Studenckiego,  Wręczenie nagród i wyróżnień, 
 Wystąpienia gości,  Wykład inauguracyjny 
prof. dr hab. Andrzeja Kaźmierczaka, członka Ra-
dy Polityki Pieniężnej, pt. „Polityka pieniężna a de-
ficyt sektora finansów publicznych”,  „Gaudea-
mus igitur”. 
     Uroczystość uświetni chór Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Siedlcach pod dyrekcją ks. prof. dr 
hab. Michała Romana Szulika. 

WIZYTACJA KANONICZNA 
     W dniach 30 i 31 października br. będzie w na-
szej parafii wizytacja Księdza Biskupa. Nosi ona 
nazwę Wizytacji Kanonicznej, ponieważ sposób 
jej realizacji określa Kodeks Prawa Kanonicznego. 
Ostatnia wizytacja była w naszej Parafii w r. 2004.    
     Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością 
apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest funda-
mentem i znakiem jedności Kościoła diecezjal-
nego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłę-
bienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi 
oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostol-
skimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytac-
ja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. 
Szczegółowy program wizytacji w naszej Parafii 
podamy w przyszłą niedzielę. 
     Przed wizytacją przybędą do nas wizytatorzy 
z poszczególnych wydziałów Kurii. Wizytacji kano-
nicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religij-
nego, moralnego, apostolskiego i administracyjno 
- gospodarczego. Sprawdzą oni poziom naucza-
nia religii, stan i potrzeby kościoła, sal parafial-
nych, spis inwentarza kościoła, budynków gospo-
darczych i kancelarii parafialnej. Cała nasza Para-
fia przyjmie z szacunkiem wizytacyjnych Gości 
oraz Ks. Biskupa - Ojca i Pasterza Diecezji. 

 
W NIEDZIELĘ RODZICE Z DZIEĆMI 

GROMADZĄ SIĘ W KOŚCIELE. ZALEŻNIE 
OD WYZNANIA IDĄ DO: TESCO, BIEDRONKI, 

CARREFOUR, CARLOSA LUB LIDLA 

 
RZECZNIK. Oświadczenie rzecznika zakładów 
mięsnych: 
- Trocin i makulatury do parówek nie dodajemy, 
gdyż to by za drogo wychodziło. 
PRZEDSZKOLE. Znany jest problem braku wol-
nych miejsc w przedszkolach. Nieraz trzeba ocze-
kiwać na miejsce bardzo długo. Dzwoni telefon: 
- Witam. Dzwonię z przedszkola. Zwolniło się 
miejsce. A pani, z tego co widzę, chciała synka do 
nas zapisać. 
- A dziękuję. Ale to już nieaktualne. Syn już dorósł 
i od tygodnia jest w wojsku. 
HISTORIA MIŁOŚCI I MAŁŻEŃSTWA. 
- Poznaliśmy się z moją żoną w stołówce na 
uczelni. Brakowało jej złotówki do dania, ja stałem 
za nią i ona poprosiła mnie o złotówkę. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, że to tylko początek afery 
złotówkowej. Dziś na złotówce się nie kończy… 
SPÓŹNIALSKI. Jasio wpada spóźniony do szkoły. 
Na schodach stoi dyrektor i woła: 
 - Mamy dziesięć minut spóźnienia! 
 - Ja też, panie dyrektorze - stwierdza Jasio ze 
zrozumieniem. 
JAKI ZAWÓD. Nauczycielka pyta uczniów: 
- Kim chcielibyście zostać w przyszłości? 
Odpowiedzi padają różne: 
- Lekarzem, strażakiem, weterynarzem … 
     Odpowiedź Jasia jest inna: 
- Ja chciałbym być emerytem, jak mój dziadziuś, 
ponieważ on nic nie musi robić! 

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 

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz 
s.M. Amabilis, s.M. Anuncjata, s.M. Agnieszka 

i Tomasz Końko 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

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

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30 

 




