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MYŚL TYGODNIA 

 
     Chrystus przestrzega uczniów 
przed postępowaniem faryzeuszy 
(a może też i naszym): „Czyńcie 
więc i zachowujcie wszystko, co 
wam polecą, lecz uczynków ich nie 
naśladujcie (Mt 23,1-12). Nie chcieli 
oni przyjąć słów Jezusa. 
     Często bardzo trudno jest przy-
jąć słowo, które Bóg kieruje do 
nas przez ludzi. Wydaje nam się, 
że gdyby osobiście do nas prze-
mówił, łatwiej byłoby nam uwie-
rzyć. Ale czy wtedy nie bylibyśmy 
w pewien sposób przymuszeni do 
wiary, pozbawieni wolności wybo-
ru? Bóg mówi do nas, szanując 
naszą wolną wolę, lecz aby przyjąć 
Jego słowa przekazywane za poś-
rednictwem człowieka, potrzebuje-
my łaski Bożej. Módlmy się dziś 
o nią. I o wiarę, która jest darem 
Pana. 

 

DZIŚ WIZYTACJA BISKUPIA 

 

     Wizytacja Biskupia to 
wielkie święto w parafii. 
Jest ona znakiem łączności 
naszej Rodziny Parafialnej 
i każdego z nas z Kościo-
łem Powszechnym. Pamię-
tajmy o jej programie: 

Godzina 10.00 - początek Wizytacji, przybycie Ks. Bis-
kupa, liturgiczne powitanie w kruchcie kościoła i w koś-
ciele oraz prezentacja parafii. Po przywitaniu Ks. Bis-
kup wygłosi katechezę i będzie celebrował Eucharystię. 
11.30 - odwiedziny wspólnoty Sióstr Orionistek. 
12.00 - spotkanie z przedstawicielami grup i wspólnot. 
12.45 - celebracja Eucharystii. 
14.00 - spotkanie z kapłanami na plebanii 
14.40 - odwiedziny Ks. Prałata-Seniora. 
15.00 - spotkanie z Radą Parafialną. 
16.00 - odwiedziny jednej z rodzin w naszej parafii. 
 

MODLITWA ZA NASZEGO BISKUPA 
     Boże, Pasterzu i Rządco 
wszystkich wiernych, wejrzyj ła-
skawie na swojego sługę Biskupa 
Zbigniewa, którego ustanowiłeś 
pasterzem Kościoła Siedleckiego, 
daj mu słowem i przykładem 
przyczyniać się do dobra ludu, 
któremu przewodzi, aby razem 
z nim doszedł do życia wieczne-
go.  
     Boże, wiekuisty Pasterzu wier-
nych, Ty troskliwie kierujesz Koś-  
ciołem i rządzisz nim z miłością, spraw, niech Twój słu-
ga biskup Zbigniew, którego postawiłeś na czele swoje-
go ludu, prowadził go w imieniu Chrystusa, niech go 
uświęca sprawując sakramenty i rządzi nim zgodnie 
z Twoją wolą. 
     Boże, Ty powołałeś swojego sługę biskupa Zbignie-
wa, aby kierował Twoimi wiernymi jako następca Apos-
tołów, daj mu ducha rady i męstwa, ducha wiedzy i po-
bożności, ducha odwagi i cierpliwości w dźwiganiu 
krzyża cierpienia i choroby, niech przez długie lata 
wiernie rządzi ludem jemu powierzonym i buduje Twój 
Kościół, który jest dla świata sakramentem zbawienia. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

DZIEŃ ŚWIĘTYCH 
     1. listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych 
Kościół głosi łączność z tymi, którzy nas poprzedzili na 
drodze do Królestwa Bożego. Liturgia tego dnia ma 
charakter chwalebny a nie żałobny. Naturalnie zawsze 
wpisuje się w to prawda o śmierci. Ta śmierć jednak, 

mimo że jest bolesna, dla chrześcijanina nie jest czymś 
tragicznym ani smutnym końcem ziemskiej wędrówki. 
Jest życiowym faktem i nieodwołalnym wydarzeniem, 
które wprowadza nas do wspólnoty życia z Bogiem. W 
uroczystość Wszystkich Świętych te dwa wymiary: 
chwały świętych i konieczności śmierci wzajemnie się 
przenikają. Dlatego w tym dniu na pierwszy plan nie 
wysuwa się pamięć o zmarłych i nie jest to „święto 
zmarłych”, lecz świętych. 

 
     Dniem szczególnej modlitwy za zmarłych jest 2 listo-
pada, czyli Dzień Zaduszny (Wspomnienie wszystkich 
wiernych Zmarłych). Msze św. w dniu 1 listopada winny 
być celebrowane w kościołach, a nie na cmentarzach. 
Wielki przepływ ludzi w tym dniu wśród grobów nie 
stwarza godnych warunków do sprawowania Eucharys-
tii na cmentarzu. Łączność ze zmarłymi można w tym 
dniu wyrazić w procesji na cmentarz, w godzinach po-
południowych i celebracją Nieszporów w kościele. 
Po czym można poprowadzić uroczystą procesję na 
cmentarz z tymi stacjami, jakie są przewidziane w księ-
gach liturgicznych w naszej diecezji. 
 

KOŁO MISYJNE DZIECI 

 
     Dnia 23 października w Niedzielę Misyjną w naszej 
parafii nastąpiła uroczystość przyjęcia 30 dzieci do Pa-
pieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Podczas Eucharystii 
dzieci w obecności swoich rodziców i wszystkich zebra-
nych wyraziły pragnienie zaangażowania się w działal-
ność PDMD i podjęły wynikające stąd zobowiązania. 
Po uroczystej Eucharystii w dzieci spotkały się na 
wspólnym świętowaniu w salce pod plebanią. Gratulu-
jemy Dzieciom, a wszystkim Parafianom i Gościom 
naszej Parafii dziękujemy za  ofiary złożone na misje. 

sM. Anuncjata Kempczyńska 
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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 – 31 października 2011  r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

Czyt.: Rz 11, 29-36; Ps 69,30-31.33-34.36-37; J 8,31b-32; Łk 14,12-14 

6.30 1. Dziękczynna w intencji  Agnieszki i Bronisława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich oraz dla ich Córki Mi-
chaliny, of. Siostra 

 2. + Marię Aurelię, of. Siostry Orionistki 
7.00 1. + Henryka Burego (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Bogumiła Bury  
 2. + Andrzeja (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Kry-

styna Stańczuk 
 3. + Szczepana, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, Braci i Szwa-

gra, of. Krystyna Borkowska 
18.00 1. + Edwarda (w 5 r.), Wiktorię, Wincentego, Stanisława, Henryka, 

zm. z Rodziny Sosna, of. Halina Sosna 
 2. + Helenę (w 14 r.), Aleksandra i Henryka, of. Alina Kania 
 3. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka 
 4.+ Stanisławę Sysik (w 1 r.), of. Rodzina 

Zakończenie Październikowych Nabożeństw Różańcowych 

 Wtorek – 1 listopada 2011  r. 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

Czyt.: Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a 

7.00 1. + Kazimierza (w 2 r.) i Elżbietę Pyrzanowskich, Stanisława De-
mianiuka oraz zm. z całej Rodziny Pyrzanowskich, of. Rodzina  

 2. + Bronisławę (w 23 r.), Antoniego, Władysława, Mariannę, Hipoli-
ta, Władysławę i Kazimierza, zm. z Rodzin Trębickich i Izdebskich, 
of. Zdzisława Trębicka 

8.30 1.+ Mariannę, Annę i Józefa Rozbickich oraz Adelę i Zygmunta Pa-
szyńskich, of. Teresa Rozbicka 

 2. + Janinę i Tadeusza (w 27 r.), zm. Dmowskich oraz Janinę i Ka-
zimierza Tomczyńskich, of. Rodzina  

10.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Zm. Parafian i polecanych 
w wypominkach 2011/12 

 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Halinę i Karola Skorup-
ków, of. Dzieci 

 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo 
 3. + Rafała Wolgiemuta oraz Bronisławę i Stanisława Dobrowol-

skich, of. Rodzina 
11.30 1. + Adama, Teresę , Eugenię, Janinę, Marka i Wiktorię, of. Jolanta Mróz 
18.00 1. + Sabinę (w 2 r.) i Andrzeja (w 2 r.) Myrchów, of. Hanna Ruszczak  

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Zdzisława Golca, of. Cecy-
lia Golec  

Nieszpory za Zmarłych 

Środa – 2 listopada 2011  r. 
Wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych w polskiej tradycji nazywa-
ne „Dniem Zadusznym”. Oktawa modlitw za Zmarłych. Czyt.: Mdr 3,1-6.9; 

Ps 103,8 i 10.13-14.15-16.17-18; 2 Kor 4,14 - 5,1; J 6,40; J 14,1-6 h 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
8.30 1. + Radosława Brochockiego (w 7 r.), Henryka, Ryszarda, Maria-

na, Wiktora, Leokadię i Mariannę, zm. z Rodzin Brochockich i Woź-
niaków, of. Maria Brochocka 

 2. + Mariana Królikowskiego (w 7 r.), of. Teresa Królikowska  
10.00 1. Gregorianka: + Zmarłych Parafian i polecanych w wypominkach 

2011/12 
 2. + Artura i Juliusza Maliszewskich oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
15.00 Próba Zespołu „Światełko” 

16.30 Msza Św. szkolna: 

1. + Helenę (w 3 r.), of. Syn Janusz 
 2. + Irenę, Stefana, Urszulę, Janusza, Janinę, Józefa, Zofię, Stani-

sława, Wiktorię i Franciszka, of. Żaczek Teresa 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 

 2. + Zdzisława (w 32 r.), Zbigniewa, Józefa, Janinę i Aleksandra, of. 
Helena Świniarska  

 3. + Jana (w r.), Władysławę, Marię, Ludwikę, Mariannę, Antoninę i 

Piotra, zm. z Rodziny Jaszczołtów oraz Tadeusza Rowickiego, 
of. Jolanta Rowicka 

Nieszpory za Zmarłych 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 3 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Marcina de Porres, Zakonnika 

i Św. Huberta, Biskupa Liege, Patronu Myśliwych i Leśników 
Oktawa modlitw za Zmarłych (dzień 3) 

Czyt.: Rz 14,7-12; Ps 27,1.4.13-14; Mt 11,28; Łk 15,1-10 

6.30 1. + Lidię Scholastykę Zalewską (w 1 r.), of. Łukasz Zalewski 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 

 2. + Józefa, Norberta, Bolesława, Apolonię, Anielę i Sylwestra oraz 
zm. Braci i Siostry, of. Janina Troć 

 3. + Mariannę (w 27 r.), Aleksandra i Walerego zm. z Rodziny Zają-
ców, of. Córka 

 4. + Józefa i Martę Zaliwskich, of. Syn 
15.30 Spotkanie Dziecięcej Grupy Oazowej 

17.00 Msza Św. w kaplicy na Cmentarzu Centralnym 

1. Gregorianka: + Zm. Parafian I polecanych w wypominkach 2011/12 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę Kucharczuk 
 3. + Henrykę i Henryka Kobylińskich, of. p. Terlikowska 
 4. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków oraz siostry Hannę So-

szyńską i Janinę Mularczyk, of. Dzieci i Rodzeństwo 
Nieszpory za Zmarłych i czuwanie Godziny Świętej 

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

Pierwszy Piątek Miesiąca – 4 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Karola Boromeusza, Biskupa. 

(Dawniej obchodziliśmy dzień imienin Karola Wojtyły) 
Oktawa modlitw za Zmarłych (dzień 4) 

Czyt.: Rz 15,14-21; Ps 98,1.2-3ab.3cd-4; 1 J 2,5; Łk 16,1-8 

6.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jakuba, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę św. Józefa i Matki Bożej. of. 
Rodzice 

 2. + Cecylię i Józefa Piątek, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 

 2. + Mariannę Pyziołek (w 7 miesiąc), of. Mąż Henryk 
 3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława Skalskich, Woro-

nowiczów, Preckajło, ks. Kodyma, ks. Alfreda Hoffmana, Genowe-
fę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
15.00 Próba Zespołu „Światełko” 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

18.00 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 2. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w wypominkach 2011/ 12 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Czesławę Kowal, of. Córka 
 5. Dziękczynna w 24 r. urodzin Karola, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
 6. W intencjach Czcicieli Serca Jezusowego 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

i Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Próba Chóru Lilia 
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzysz.Młodzieży i Ruchu Światło-Życie 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 5 listopada 2011  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Zachariasza i Elżbie-

ty, Rodziców Św. Jana Chrzciciela. Oktawa modlitw za Zmarłych (dzień 5) 
Parafialny Dzień Chorego. 

Czyt.: Mdr 18,14-16;19,6-9; Ps 105,2-3.36-37.42-43; 2 Tes 2,14; Łk 18,1-8 

6.30 1. + Wiesława Trocia (w 7 r.), Stanisława (w 23 r.) i Stanisława Na-
zarczaka (w 6 r.), of. Bernarda Troć  

7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 2. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Janusza, Wacława i Apolonię, of. Żona  
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 8. + Wiesława (w 6 r.) i Stanisława Trociów oraz zm. z Rodziny 

Gałązków, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

 6. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of. 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

 7. Dziękczynna w 50 r. ślubu Haliny i Mariana Wojewódzkich, z pro-
śbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla całej 
ich Rodziny, of. Małżonkowie 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi i modlitwa 
różańcowa pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

8.30 Wyjazd kapłanów do Chorych 
11.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 
17.30 Spotkanie „Grupy JPII od Św. Józefa”. 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 2011/12 
 2. + Janinę Sobiczewską (w r.), of. Rosita Sobiczewska 
 3. Dziękczynna w intencji Ks. Sławomira z racji imienin, z prośbą 

o potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej, of. Kościół Domowy 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 

i Nieszpory za Zmarłych 
18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 listopada 2011  r. 
Oktawa modlitw za Zmarłych (dzień 6) 

Czyt.: Prz 31,10–13.19–20.30–31; Ps 128,1–2.3.4–5; 1 Tes 5,1–6; J 15,4.5b; 
Mt 25,14-30Mt 25,14-15.19-20 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Bartka, z prośba o Boże błogosła-

wieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu, 
of. Dziadkowie 

 2. + Reginę Kaniuk (w 8 r.), of. Córka 
8.30 1. + Stanisława, Mariana i Krystynę, zm. z obu stron Rodziny, of. p. 

Krasuscy 
 2. + Małgorzatę Guzek, zm. Dziadków: Eugeniusza i Zofię Wyrzy-

kowskich, Aleksandra i Mariannę Chmielnickich oraz Cecylię 
Wronę, of. Elżbieta Wrona 

9.30 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

10.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 
2011/12 

 2. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 3. + Bronisławę (w 10 r.) i Stanisława, zm. z Rodziny Borkowskich, 

of. Krystyna Borkowska   
 4. Dziękczynna w 10 r. urodzin Szymona, z prośbą o dary Ducha 

Św. i opiekę Św. Józefa dla niego i dla całej Rodziny, of. Dziadko-
wie 

 5. Dziękczynna w 3 r. urodzin Krzysia, z prośbą o łaskę zdrowia 
przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Jó-
zefa, of. Rodzice 

11.30 1. Dziękczynna w 7 r. urodzin Julii, z prośbą o Boże błogosławieńs-
two i potrzebne łaski w jej życiu, of. Rodzice 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Beaty z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Rodzice 

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

16.30 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
2. + Henryka Czapskiego (w 4 r.), of. Dzieci  

17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych przed Chrztem ich Dziecka 

18.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
19.00 Nieszpory za Zmarłych i niedzielna Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu 

KOŁA  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 
     Kończy się październik – miesiąc wzmożonej Modlitwy Różańcowej. 
Licznie gromadzimy się w Świątyni, z różańcami w dłoniach, wpatrując się 
w Najświętszy Sakrament i stojącą obok figurę Niepokalanej, też z różań-
cem w dłoni. Rozważamy tajemnice życia, męki i zmartwychwstania na-
szego Pana Jezusa Chrystusa. Tę modlitwę kocha Matka Najświętsza i 
gdziekolwiek się objawia zachęca do jej odmawiania. Różańca z rąk nie 
wypuszczali święci, świadomi, iż modlitwą różańcową można uprosić 

wszelkie łaski. Z różańcem nie rozstawał się nasz największy Rodak, już 
Błogosławiony Jan Paweł II. On też poszerzył rozważania różańcowe 
o Tajemnice Światła. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort mówił 
„Kochajcie Matkę Najświętszą, sprawcie, aby Ją kochano i odmawiajcie 
Różaniec”, a papież Pius XII uważał, iż „Różaniec jest lekarstwem danym 
z nieba dla leczenia zła, które dotknęło nasze czasy”. 
     Modlitwa ta jest najmilsza Bogu. Modląc się na różańcu otwieramy na-
sze serca przed najczulszą Matką, przedstawiamy Jej nasze radości, na-
dzieje, a także bóle i cierpienia. Zanosimy wszystkie nasze troski ze świa-
domością, że „nigdy nie słyszano, aby opuściła tego, kto się do Niej ucieka 
i Jej pomocy przyzywa”, a Ona zanosi je do swego Syna. Modlitwa Różań-
cowa łączy serca, rozgrzewa płomień domowego ogniska, umacnia na-
dzieję, sprowadza pokój i radość Chrystusa. Dlatego bądźmy wytrwali w 
odmawianiu Różańca. Bogu niech będą dzięki, iż w naszym Sanktuarium 
istnieją Koła Żywego Różańca, które cały rok przed Eucharystią o godz. 
17.30 przewodniczą Modlitwie Różańcowej, upraszając potrzebne łaski, 
dla nas, naszych rodzin, naszej parafii, Kapłanów i Ojczyzny. Na koniec 
ośmielamy się przedstawić gorącą prośbę do tych, Sióstr i Braci, którzy 
jeszcze nie modlą się w Kołach Żywego Różańca, aby mając na uwadze 
dobro, które niesie ze sobą ta modlitwa, zgłosili się do Rady Różańcowej, 
ewentualnie Ks. Proboszcza z pragnieniem, aby zostać członkiem wielkiej 
Rodziny Różańcowej. Istnieje pilna potrzeba również ze względu na to, iż 
niektóre Koła trzeba uzupełnić. Bóg zapłać za zrozumienie i życzymy ob-
fitości łask Bożych! 

ROK WIARY 
     11 października br., w pięćdziesiątą rocznicę 
otwarcia Soboru Watykańskiego II, rozpoczął 
się Rok Wiary. Mówił o tym ogłoszony w Waty-
kanie przez Benedykta XVI List apostolski 
w formie motu proprio „Portam fidei”. Ojciec 
Św. podkreśla, że do najważniejszych owoców 
Soboru należy Katechizm Kościoła Katolickie- 

go, stanowiący narzędzie wspierania w wierze. Papież zauważa, że w sytuacji 
przeżywanego w wielu krajach głębokiego kryzysu wiary konieczne jest po-
nowne odkrycie smaku karmienia się Słowem Bożym i Eucharystią. Rok wiary 
ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, 
zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji, ma rozbudzić w wie-
rzących aspirację do wyznawania wiary. Rok wiary powinien wyrazić wspólne 
zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, 
które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też 
prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy 
troszczą się o wychowanie chrześcijan. 
     Papież informuje zarazem, iż zlecił Kongregacji Nauki Wiary zredagowanie 
Noty, która ma dać Kościołowi oraz wiernym pewne wskazania, aby przeżyć 
ten Rok Wiary w sposób najbardziej efektywny i właściwy. Będzie on również 
dobrą okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia chrześcijańskiego. Ten 
czas łaski zawierza Matce Bożej, Tej, do której Anioł powiedział 
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” (Łk 1, 45).  

ŻYCIE ZWYCIĘŻA 
     Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dał naukowo uzasadnioną 
definicję ludzkiego embrionu. Tak Komisja Episkopatów Wspólnoty Euro-
pejskiej COMECE skomentowała wtorkowe orzeczenie Trybunału z 18 
października, zakazujące w krajach Unii patentowania komórek macierzy-
stych, których pozyskanie wiąże się z niszczeniem embrionu. „Jest to ka-
mień milowy w ochronie ludzkiego życia w unijnej legislacji” – czytamy w 
oświadczeniu COMECE. Podkreśla się w nim, że dotychczas jasnej defini-
cji ludzkiego embrionu w Unii Europejskiej brakowało. 
     Europejscy biskupi zwracają uwagę, że orzeczenie Trybunału Sprawie-
dliwości uznaje za ludzki embrion każdą komórkę jajową od chwili jej za-
płodnienia. Tak więc poczęcie oznacza początek biologicznej egzystencji 
istoty ludzkiej. Embrion w każdej fazie rozwoju należy zatem uważać za 
rzeczywistą, a nie tylko potencjalną istotę ludzką. COMECE wyraża na-
dzieję, że decyzja trybunału przyczyni się do rozwoju badań nad zastoso-
waniem komórek macierzystych pochodzących nie z embrionów, ale z or-
ganizmów dorosłych czy np. z pępowiny. Są one bardzo obiecujące i łączą 
skuteczne leczenie z pełnym poszanowaniem dla życia. 
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 43 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Halloween czy Wszystkich Świętych? - o cieka-
wej propozycji, która przyszła aż z Chile pisze ks. 
Paweł Siedlanowski; 
Dlaczego boimy się śmierci? Czy śmierć może 
być dobra? Jak do niej się przygotować? Czytaj 
w dziale „Temat tygodnia”; 
Jak wygląda praca duszpasterska na Syberii - 
opowiada pracujący tam kapłan naszej diecezji, 
ks. Kazimierz Jóźwik; 
Comiesięczne materiały formacyjne dla kół ró-
żańcowych - w dziale Formacja religijna; 
Co czują zmarli, cierpiący w czyśćcu i jaka jest 
natura cierpienia czyśćcowego - tych i innych inte-
resujących rzeczy dowiemy się z wywiadu „Echa”; 
O znanych ludziach, urodzonych w naszym re-
gionie, którzy nie wstydzą się  swoich korzeni 
przeczytamy w raporcie „Echa”. 

Zachęcamy do lektury! 

ORGANOWE SPOTKANIA 

 
     Już po raz czwarty organizowane są Między-
narodowe Spotkania Organowe Mazowsze 2011, 
które w tym roku odbędą się w Siedlcach. Cykl je-
siennego sezonu spotkań z muzyką organową 
potrwa do 4 grudnia. „Plan spotkań organowych 
jest w tym roku bogaty. Organizujemy koncerty, 
konferencje oraz warsztaty muzyki organowej. 
Najbliższy koncert będzie miał miejsce 20 listo-
pada i wystąpi Julian Gembalski. Następnie od 1 
do 4 grudnia odbywać się będą warsztaty, sesje, 
konferencje oraz wycieczki do miejscowości nale-
żących do wschodniej części Mazowsza, gdzie 
znajdują się organy z różnych epok. Każdy dzień 
spotkań zakończy koncert przy Organach Joa-
chima Wagnera w siedzibie Biskupa Siedleckiego 
przy ul. Cmentarnej 17. Patronat medialny nad 
Spotkaniami Organowymi objęło Katolickie Radio 
Podlasie. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 

RÓŻANIEC. Jeszcze dziś i jutro zapraszamy 
na Październikowe Nabożeństwo Różańcowe po 
Mszy Św. wieczorowej. 

KATECHEZY. Zapraszamy na katechezy do 
sali przy zakrystii: Narzeczonych w soboty o go-
dzinie 17.00, a Rodziców i Chrzestnych planują-
cych Chrzest Św. swego dziecka w przyszłą nie-
dzielę o godzinie 17.30. 

STUDENCI. Duszpasterstwo akademickie za-
prasza studentów wszystkich kierunków i roczni-
ków na katechezy, które odbywają się w kaplicy 
p.w. Ducha św. przy ul. Brzeskiej 37 w Siedlcach. 
Szczegółowy grafik godzin znajduje na stronie 
Duszpasterstwa Akademickiego. 

SYNOD. Trwają przygotowania do II Synodu 
Diecezji Siedleckiej, który wkrótce się rozpocznie. 
W sobotę 19 listopada o godz. 15.00 w auli Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu 
odbędzie się spotkanie Stałego Zespołu Synodal-
nego. Wcześniej został wydany dokument „Linea-

menta”, który przedstawia zadania, jakie ma pod-
jąć Synod i stawia istotne pytania w sprawie przy-
szłości kościoła diecezjalnego. Dobiega końca ter-
min przesyłania odpowiedzi na pytania. Można je 
przesłać osobiście na adres mailowy: synod@ra-
diopodlasie.pl lub za pośrednictwem swoich dusz-
pasterzy. Zachęcamy do bliższego zapoznania się 
z tym dokumentem. Można go otrzymać w zakrys-
tii i kancelarii Parafialnej. 

OKTAWA. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
podczas oktawy modlitw za zmarłych, spotkamy 
się w czwartek (3 listopada) podczas wspólnej 
modlitwy na Cmentarzu Centralnym. W kaplicy 
cmentarnej o godzinie 17.00 będzie celebrowana 
Eucharystia za naszych Zmarłych, a po jej zakoń-
czeniu pójdziemy w procesji do 4 stacji. Mamy na-
dzieję, że jesienna pogoda nie skomplikuje nam 
życia. Zapraszamy także każdego dnia na Niesz-
pory za Zmarłych, które będą celebrowane po 
Mszy Św. wieczorowej. 

PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada 
Pierwszy Czwartek, Piątek i sobota Miesiąca. 
W czwartek czuwanie Godziny Św. i wieczorna 
adoracja. Nabożeństwo Pierwszopiątkowe będzie 
po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00. Spowiedź 
Pierwszopiątkowa od 17.15. Do chorych kapłani 
udadzą się w pierwszą sobotę od godziny 8.30. 
Jak zwykle bardzo prosimy o uaktualnienie listy 
chorych. 

KRUCJATA WYZWOLENIA. W pierwszą 
sobotę miesiąca. Po Mszy św. o godz. 7.00 i Nabo-
żeństwie Pierwszosobotnim Diakonia Krucjaty Wy-
zwolenia Człowieka zaprasza do wspólnej modlitwy 
różańcowej w intencji wyzwolenia z uzależnień : 
lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych. 
Wszystkich, którym leży na sercu trzeźwość, dobro 
naszego narodu i naszych rodzin zapraszamy na tą 
modlitwę.                                  Diakonia KWC 

DO RZYMU. Również w sobotę rozpoczyna 
się dziękczynna pielgrzymka do grobu Bł. Jana 
Pawła II, w której uczestniczyć będzie młodzież z I 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. 
Rodziny oraz z naszej parafialnej „Grupy JPII od 
Św. Józefa”. Pielgrzymom życzymy szczęśliwej 
podróży oraz radosnego spotkania z Następcą 
Św. Piotra i korzeniami Chrześcijaństwa. 

„W ŻYCIU I MISJI”. W sobotę 5 listopada 
w Gmachu Wyższego Seminarium Duchownego 
w Nowym Opolu o godz. 10.00 rozpocznie się II 
katecheza z IV zeszytu diecezjalnego programu 
duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościo-
ła”. Na to spotkanie zaproszeni są wszyscy odpo-
wiedzialni i zaangażowani w realizację programu 
diecezjalnego w poszczególnych rejonach jak 
również księża proboszczowie i osoby świeckie 
z rejonu siedleckiego. 

DO I KOMUNII ŚW. W dniu 5 listopada (so-
bota) o godz. 16.00 w Sali wielofunkcyjnej odbę-
dzie się spotkanie Księdza Biskupa z rodzicami 
dzieci klas II. Na to spotkanie w sposób szczegól-
ny zaproszeni są rodzice z terenu Siedlec oraz 
okolicznych miejscowości. 

DLA DZIEWCZĄT. Siostry Sercanki ze Skór-
ca k. Siedlec serdecznie zapraszają dziewczęta 
na Dni Skupienia. Spotkanie odbędzie się 11 i 12 
listopada. Podczas Dni Skupienia rozważana bę-
dzie Tajemnica Mszy Świętej. Pytania i zgłoszenia 
można kierować na adres e-mail: sercanki.pow@ 
wp.pl lub pod nr tel.: 516-148673 (s. Mariola). 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA 

     Coraz większy zasięg ma w Polsce Krucjata 
Różańcowa za Ojczyznę, realizowana pod has-
łem: Maryjo, Królowo Polski, pomóż tej ziemi. 
Wiele wydarzeń wskazuje na to, że zło w naszej 
Ojczyźnie wżera się w coraz głębsze warstwy 
społeczeństwa, które jest bezradne wobec ataków 
szatana. Kardynał August Hlond przepowiedział, a 
Kardynał Stefan Wyszyński potwierdził, że: „Zwy-
cięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem 

 

błogosławionej Ma-
ryi Dziewicy. (...) 
Polska nie zwycięży 
bronią, ale mo-
dlitwą, pokutą, wiel-
ką miłością bliź-
niego i Różańcem”. 

     Inicjatywa nowej KRUCJATY RÓŻAŃCO-
WEJ W INTENCJI OJCZYZNY zawiązała się 
15 czerwca, co ogłosił ks. Małkowski na Krako-
wskim Przedmieściu w Warszawie. Natomiast 
na Jasnej Górze 14 lipca br. odbyło się spotka-
nie organizacyjno-informacyjne związane z Kru-
cjatą.  
     Jak praktycznie wygląda udział w Krucja-
cie? Intencja, w której odmawiamy przynajmniej 
jedną dziesiątkę dziennie lub dodajemy do do-
tychczas odmawianych intencji to: „Z Maryją Kró-
lową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii o wypełnienie Jasnogórskich 
Ślubów Narodu”. Nie tworzymy żadnych nowych 
struktur, działamy na zasadach zachęcenia do 
podjęcia tej intencji przez wszystkie istniejące już 
grupy modlitewne i struktury Kościoła. Sekretariat 
koordynuje działania, wydaje druki i zaświadcze-
nia. Publikuje informacje i ogłoszenia. Zrealizujmy 
testament Wielkich Prymasów: Kardynała Augusta 
Hlonda i Kardynała Stefana Wyszyńskiego Więcej 
informacji na stronie: www.krucjatazaojczyzne.pl 
     Dlaczego Krucjata jest skuteczna? Cztery 
lata trwało osiągnięcie stanu, żeby 10% społe-
czeństwa węgierskiego modliło się codziennie za 
ojczyznę i aby dwa miliony Węgrów przystąpiło do 
Krucjaty. Polaków jest dwa razy tyle, a więc nas 
powinno modlić się 4 miliony. Zacznijmy i my już 
dziś. Módlmy się indywidualnie każdego dnia oraz 
zbiorowo: w rodzinach, grupach modlitewnych. 
Przekazujmy informację dalej i zachęcajmy in-
nych. Jeśli czujesz się Polakiem nie przejdź obo-
jętnie obok tego wezwania. Czyż nie stać cię na 5 
minut dla Ojczyzny? Tylko tyle, a tak wiele może 
zmienić. 

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  




