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MYŚL TYGODNIA 

 
 
     Chcielibyśmy, aby Jezus kiedyś 
do nas powiedziała tak, jak do bo-
hatera dzisiejszej Ewangelii: „Dob-
rze, sługo dobry i wierny! Byłeś 
wierny w rzeczach niewielu, nad 
wieloma cię postawię: wejdź do ra-
dości twego Pana!” (Mt 25,14-30) 
     Źródłem i początkiem święto-
wania niedzieli jest wydarzenie 
zmartwychwstania Chrystusa. To 
Jezus uczynił ten dzień świętym, a 
my nazywamy go dniem Pańskim. 
Uczestnicząc w niedzielnej Eucha-
rystii, jednoczymy się ze zmartwy-
chwstałym Panem. Tutaj otrzymu-
jemy moc do pomnażania naszych 
talentów i uczymy się czuwać, aby 
decydujący i najważniejszy dla nas 
dzień powtórnego przyjścia Chrys-
tusa nie zaskoczył nas i nie przy-
szedł jak złodziej w nocy. 

 

RODZINA RODZINIE 
     Parafialny Zespół Caritas zwraca się z serdeczną 
prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie świątecznej 
akcji „Rodzina-Rodzinie”, biorąc kartkę z nazwis-
kiem osoby potrzebującej wsparcia i przygotowa-
niem paczki świątecznej dla wybranej Rodziny, 
ewentualnie wsparcie akcji dobrowolną ofiarą. 
Kartki na paczki będą w zakrystii lub u wolontariu-
szy Zespołu przy wejściu do kościoła podczas wszys-
tkich Mszy Św od 1 grudnia br. 
 

 

Caritas Polska jest in-
stytucją charytatywną 
Konferencji Episkopa-
tu Polski. Została rea-
ktywowana 10 paź-
dziernika 1990 roku. 
Działa w oparciu o us- 

tawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła katolickiego. Odwołuje się do tradycji pracy 
charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada włas-
ną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy 
prawa kościelnego i państwowego. Od 2004 roku po-
siada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 
0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 Cari-
tas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współ-
pracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Interna-
tionalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej 
i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezro-
botnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z 
rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Cari-
tas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wo-
jen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza grani-
cami Polski. 
     Początki działalności Caritas w Polsce to głównie 
dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zag-
ranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła 
się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom 
pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas 
utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, 
Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy 
Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samo-
tnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego po-
bytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. W ciągu 
swego istnienia, Caritas w Polsce przygotowała i wdro-
żyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na po-
moc krajową (organizacja zimowego i letniego wypo-
czynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Po-
mocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chle-
ba, Program Skrzydła, Okno życia) i zagraniczną (Ad-
opcja na odległość). W grudniu 2009 Rzecznik Praw 
Obywatelskich Janusz Kochanowski uhonorował orga-
nizację Caritas Polska odznaką „Za Zasługi dla Ochro-
ny Praw Człowieka”. 

PIERWSZY  ŚNIEG 

 
     „Jeśli  tak będzie jeszcze przez trzy dni, to trzeba 
będzie «zamrozić» budowę; przez ostatnie dwa dni wy-
padła miesięczna norma śniegu” – powiedział  4 listo-
pada majster na budowie surguckiego kościoła. „Tak, 
wypadła cała miesięczna norma, ale to za październik, 
listopadowy śnieg jeszcze nie padał” - odpowiedziałem.  
Po raz pierwszy w życiu nie ucieszył mnie pierwszy 
śnieg. 
     Rzeczywiście, dzięki serdecznym modlitwom wielu 
ludzi, przez cały  październik niebo trzymało syberyjski 
śnieg na swoim składzie i nie spuszczało go na ziemię. 
Wszyscy się dziwili. „A gdzie zima?”- pytali.  Zwykle już 
w połowie września pada śnieg, owszem ten jeszcze 
ginie, ale po kilku jeszcze próbach wreszcie w paździe-
rniku rozkłada się miękko i wygodnie, by poleżeć sobie 
na naszych syberyjskich „prastorach” aż do maja. Uś-
miechałem się i odpowiadałem ludziom: „Zima przyjdzie 
jak dokończymy dach na kościele”.  Ale chyba wyma-
galiśmy zbyt wiele, i... przez pierwsze listopadowe dni 
spadł cały zapas nagromadzonego w niebieskich spich-
lerzach śniegu. A jednak - zapomnę na chwile o budo-
wie - tu jest pięknie zimą. Jeszcze nie ma dużych mro-
zów, zaledwie minus 20 stopni. „Ciepło” - powie każdy 
kto choćby jedną zimę na Północy, w Surgucie, przeżył. 
     Brygada budowlana, solidni i uczciwi fachowcy z Uk-
rainy, mają już bilety powrotne na 10 grudnia. Pojadą 
do swoich rodzin na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Li-
czą, że proboszcz, ojciec Jarosław, zadowolony z ich 
pracy, dobrze im solidny trud wynagrodzi. 
     No i chyba trzeba będzie, bo to „solidna firma” i jesz-
cze się przydadzą. Co zrobione?  Dzięki Bogu, bardzo 
dużo. Ale i zostało jeszcze mnóstwo pracy. O wszyst-
kim - o budowie kościoła i radościach syberyjskiego pa-
sterza z odnajdywania zagubionych owiec – opowiem 
w niedzielę 20 listopada. I poproszę też o zasilenie 
skarbonki, z której będę musiał sprawiedliwie wynagro-
dzić naszą budowlaną załogę, bo się „chłopy” ciężko, 
ale dobrze, napracowali. Acha! I będzie też gazeta dla 
wszystkich, ze zdjęciem z budowy. Do zobaczenia 
wkrótce. Wasz wdzięczny za wspaniałe, wieloletnie, du-
chowe i materialne  wsparcie. 

ks. Jarosław Mitrzak z Syberii 
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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 – 14 listopada 2011  r. 
Światowy dzień modlitw za chorych na cukrzycę 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Sławek 
Czyt.: 1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; J 8,12b; Łk 18,35-43 

6.30 1. + Genowefę i Wacława Kaługów, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 

 2. + Łucję Talacha (w 9 r.), jej zm. Męża i Rodziców, of. Mieczysław 
Jastrzębski 

17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

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

 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Danielę, Hannę i Małgorzatę, of. Brat 
 5. + Tadeusza Strusa (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 6. Dziękczynna w 1 r. urodzin Marysi, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski w całym życiu, of. Ciocia 
Nieszpory za Zmarłych 

 Wtorek – 15 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Alberta Wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła 

Dziś na Mszy Św. o godzinie 18.00 gościem naszego Sanktuarium będzie 
Biskup z Sudanu (w Afryce) współdziałający polską sekcją organizacji 

„Kościół w potrzebie”. Czyt.: 2 Mch 6,18-31; 1 J 4,10b; Łk 19,1-10 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 

 2. + Leokadię Pieczara, Jana i Lucjana, of. Marianna Wrona 
 3. + Eugeniusza, Mariana i Marka, of. p. Wakuła 

17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

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

 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Juliana Mariannę, Genowefę i Kazimierza Cabajów oraz Jana, 

Franciszkę, Rozalię, Franciszka, Henryka, Mariana, Wiesławę Mar-
chelów, Jana i Genowefę Pawlaków, of. Anna Cabaj 

 5. + Martę, Franciszkę Jastrzębskich oraz Władysławę i Franciszka 
Potyrów, of. Córka 

 6. + Władysława Starka, Rodziców Annę i Bogusława, zm. Dziad-
ków i zm. z Rodziny oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierppiące, of. 
Bożena Kopeć 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Próba Chóru Lilia 

Środa – 16 listopada 2011  r. 
Wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Św. Małgorzaty Szkockie i Św. Gertru-
dy Dziewicy oraz wspomnienie poświęcenia rzymskich bazylik Św. Aposto-

łów Piotra i Pawła 
Czyt.: 2 Mch 7,1.20-31; J 15,16; Łk 19,11-28 

6.30 1. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 3, z prośbą o opiekę pa-
tronki N.M.P. Ostrobramskiej, oraz za zm. Siostry z Koła, zel. Ja-
dwiga Burdalska 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Antoniego (w 25 r.) Kazimierę, Józefa, Annę, Zofię, Juliannę i 

Edwarda, of. Jadwiga Szostek 
 3. + Edmunda Marciniuka (w dniu imienin), of. Żona 

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

 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Jadwigę Ilczuk (w 2 r.), of. Edyta Wachulak  
 5. Dziękczynna Sióstr z KŻR nr 4, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla nich i dla ich Rodzin, zel. Teresa Niedziółka  
Nieszpory za Zmarłych 

Czwartek – 17 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy 

Dziś modlimy się za studentów z racji Międzynarodowego Dnia Studenta; 
Czyt.: 1 Mch 2,15-29; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44 

6.30  

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Genowefę i Wacława Kaługów, of. Rodzina 

17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

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

 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Franciszka Koziestańskiego (w 4 r.) i za zm. z Rodziny, of. 

Córka z Rodziną 
 5. O łaskę powrotu do zdrowia i potrzebne łaski dla Macieja, of. 

Babcia 
 6. Dziękczynna za uratowanie życia z wypadku oraz za liczne łaski 

otrzymywane każdego dnia, of. Wanda Matwiejczuk 
Nieszpory za Zmarłych 

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

Piątek – 18 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy 

Czyt.: 1 Mch 4,36-37.52-59; 1 Krn 29,10-12; J 10,27; Łk 19,45-48 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
15.00  W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
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. + Wacława(w 10 r.) i Irenę Rowickich, of. Córki 
 5. + Janinę (w 10 r.) i Stanisława, zm. z Rodzin Wojtkowskich i Ci-

chockich, of. Zofia Supeł 
Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzysz.Młodzieży i Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 19 listopada 2011  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Bł. Salomei, Dziewicy 

Czyt.: 1 Mch 6,1-13; 2 Tm 1,10b; Łk 20 27-40 
6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 

 2. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. + Wacława, Franciszkę i Janinę, of. Helena Bojarczuk 

11.00 Próba Zespołu „Światełko” 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

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

 2. + Janinę i Antoniego Lipińskich (w 12 r.), of. Córka 
 3.+  Pelagię (w 32 r.), Lucjana, Andrzeja i Leokadię oraz zm. 

Dziadków z obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska 
 4. + Pawła Soszyńskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Magdaleny i w 6 urodzin Michała, z 

prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich, of. Bab-
cia 

Nieszpory za Zmarłych 
18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA 
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 listopada 2011  r. 

Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana. 
Dzień modlitw za walczących z nałogiem palenia papierosów; 
Gościem naszego Sanktuarium jest dziś ks. Jarosław Mitrzak. 

Czyt.:Ez 34, 11-12.15-17; 1Kor15, 20-26.28; Mt25, 31-46 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Reginę (w 8 r.), Stefana, Edwarda i Halinę Podniesińskich, 

Mariannę i Bronisława Zabadałów oraz siostrę Teresę, of. Jadwiga 
Podniesińska  
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 2. + Stanisławę i Franciszka Wronów oraz ich Rodziców, of. Wie-

sław Wrona 
8.30 1. + Mariannę (w 6 r.) i Stanisławę Wysockich, of. Siostrzenica 

 2.  Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
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. + Helenę, Franciszka, Edwarda, Władysława, Stanisława Jerze-

go-Wojciecha i Wincentego, zm. z Rodzin Opała i Wawrowskich, 
of. Córka p. Wawrowska 

 4. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo 
 5. + Michała Mroczka (w 14 r.), of. p. Mroczkowie 

11.30 1.+ Witolda, Stanisława, Stanisławę, Katarzynę, Teresę i Zdzisła-
wa, zm. z Rodzin Kruków i Kowalczyków, of. Danuta Kruk  

 2. + Kazimierza (w 30 dzień) i Zofię Kowalewska oraz Waldemara, 
of. Dzieci 

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

16.30 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych przed Chrztem ich Dziecka 

18.00 1. + Mariannę (w 10 r.) i Stanisława (w 15 r.) oraz zm. z obu stron 
Rodziny, of. Marianna Sugiera 

19.00 Nieszpory za Zmarłych i niedzielna Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu 

KOŚCIÓŁ DOMOWY ZAPRASZA 

 
      Kościół Domowy Ruchu Światło- Życie jest ruchem małżeńsko-ro-
dzinnym a jego charyzmatem jest budowa jedności małżeńskiej i wza-
jemne wspieranie się w małżeństwie/rodzinie w drodze do Boga. Mał-
żeństwa realizując ten charyzmat wprowadzają w swoje życie konkretne 
elementy pracy duchowej, takie jak: regularne spotkania ze Słowem Bo-
żym, modlitwa osobista, modlitwa małżeńska i rodzinna, comiesięczne 
uczestnictwo w spotkaniach kręgu, wyjazd na rekolekcje formacyjne 
     Wiele małżeństw z naszej wspólnoty należy do Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka, chcąc budować i propagować nową kulturę życia opartą na 
zasadach chrześcijańskich. Przy naszej parafii działają obecnie 4 kręgi 
domowego Kościoła. W każdym z kręgów znajduje się od 4 do 6 mał-
żeństw. Każdy krąg spotyka się osobno raz w miesiącu. Moderatorem 
każdego kręgu jest ksiądz. Krąg prowadzi para animatorska. Zapra-
szamy chętne małżeństwa do wspólnego działania i formowania swoich 
serc. Są wolne miejsca!!!                                     Ks. Sławek Harasimiuk 
 

GOŚĆ Z SUDANU 
     Dziś, w drugą niedzielę listopada, obchodzony jest na całym świecie 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przez obchody tej nie-
dzieli Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” zwraca uwagę po-
wagę wydarzeń, które mają miejsce w świecie. 
     Pierwsze obchody Dnia Solidarności odbyły się w 2009 roku i były po-
święcone sytuacji chrześcijan w Indiach. Drugi Dzień Solidarności w 2010 
roku ukazywał sytuację prześladowanych chrześcijan w Iraku. W bieżącym 
roku Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym przypada 13 listo-
pada i tematem tego dnia będzie sytuacja chrześcijan w Sudanie i Sudanie 
Południowymi. 9 lipca br. po wcześniejszym referendum przeprowadzo-

nym w styczniu br. od Sudanu oddzielił się Sudan Południowy. Jest on w 
większości zamieszkały przez chrześcijan i animistów. 
     Kraj ten jest najmłodszym krajem na mapie świata i zarazem najbied-
niejszym, borykającym się z problemami edukacyjnymi, gospodarczymi, 
politycznymi, wiele tysięcy ludzi cały czas przebywa w obozach dla 
uchodźców, brakuje pożywienia, lekarstw i wody. 13 listopada poprzez 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Kościół w Polsce chce 
ukazać faktyczną sytuację chrześcijan zamieszkujących Sudan i Sudan 
Południowy oraz to, z jak wielką siłą i determinacją wykazali się walcząc o 
swoją wiarę, o swoje życie i o swoją ziemię. W tym celu zostało przygoto-
wanych szereg materiałów informacyjnych, duszpasterskich i katechetycz-
nych, a we wszystkich Parafiach jest dziś przeprowadzana zbiórka do pu-
szek na potrzeby prześladowanych wspólnot Kościoła. 
     W najbliższy wtorek gościem naszego Sanktua-
rium będzie Ks. Biskup Macrama Gassis z diecezji 
El Obeid w Sudanie (Afryka). Na swojej anglojęzy-
cznej stronie internetowej opowiada miedzy innymi: 
„20 lat prześladowań religijnych, zniewolenia, 
gwałtów, tortur, głodu i zabójstwa mojego ludu z 
ręki rządu Sudanu. 2,2 mln ludzi zginęło w kampa-
nii ludobójstwa zafundowanej chrześcijanom i nie-
muzułmanom. Ilość ofiar ludobójstwa w Sudanu 
jest większa niż wszystkich razem ofiar śmiertel-
nych w Bośni, Kosowie i Rwandzie. Rząd sudański 
zbombardował kościoły, szkoły, szpitale i ośrodki 
dla uchodźców.  Przez ponad 20 lat Kościół Kato-
licki dostarczył podstawową pomoc dla osób, która   
pomagała która była niezbędna do przetrwania i ochrony życia. Pomagała 
także odnaleźć Chrystusa. 
      Reżim torturował i zabijał własnych obywateli, w tym katechetów, nau-
czycieli i księży, wspierał handel ludźmi sprzedając chrześcijan i nie-mu-
zułmanów jako niewolników. Miliony naszych braci i sióstr w Sudanie nie 
ma domów. Znajdują oni schronienie w obozach dla uchodźców. Potrze-
bują tam czystej wody, żywności i podstawowych urządzeń sanitarnych. 
Chrześcijanie sudańscy wołają więc o pomoc”.   

MAŁŻEŃSKIE DROGI 
     Wielu naszych młodych Parafian pracuje lub uczy się w Warsza-
wie. Niektórzy z nich przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Mał-
żeństwa. Chcąc jak najlepiej się przygotować, przyjeżdżają do Siedlec, 
aby wziąć udział w katechezach przygotowują 
 

Warszawska Wyższa Szkoła Przy-
mierza Rodzin (od dawna współpra-
cująca z naszą Parafią) proponuje ła-
twiejsze rozwiązanie, zapraszając na 
Kurs Przedmałżeński, który odbywa 
się w weekendy, w Laskach k/War-
szawy w dniach od 13 do 15 stycznia 
2012 r. Początek jest w piątek godz.  
17.30 Zakończenie w niedzielę godz. 16.00. Wszelkie informacje i zapisy 
pod numerem telefonu 22-6286436 lub na stronie internetowej 
www.malzenstwo.pl 
     Również małżonkowie, którzy chcą poprawić kondycję życia małżeń-
skiego; zobaczyć w sobie i współmałżonku dobro, które w każdym z nas 
tkwi, ale nie wiadomo dlaczego, tak często ustępuje miejsca rozczarowa-
niu, kłopotom, utarczkom i pokrywa się szarym kurzem codzienności. Od 2 
do 4 grudnia br. organizatorzy zapraszają wszystkie małżeństwa, które 
pragną pogłębić swoje relacje i znaleźć nowe bodźce do budowy jedności 
małżeńskiej. Szczególnie zapraszają tych, którzy uważają, że nic im już 
nie pomoże. 
     Rekolekcje są prowadzone przez małżeństwa i księdza w formie dia-
logu między małżonkami. Nie ma dyskusji ogólnych, każde małżeństwo 
ma swój pokój. Rekolekcje odbywają się w domu rekolekcyjnym w La-
skach k/Warszawy. Zgłoszenia przyjmują i udzielają dodatkowych informa-
cji: Freda i Arkadiusz Miąskiewiczowie, po numerem telefonu 22- 6132198 
oraz na wyżej wymienionej stronie internetowej: www.malzenstwo.pl 
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KRÓL ŚWIATA I NASZ 
     Już w przyszła 
niedzielę (20 listo-
pada), w ostatnią 
niedzielę roku litur-
gicznego, Kościół 
obchodzi Uroczys-
tość Jezusa Chrys-
tusa, Króla Wszech-
świata. Została ona 
wprowadzona w ca-
łym Kościele w 1925 
roku przez Piusa XI 
encykliką Quas Pri- 

mas. Przed reformą liturgiczną wprowadzoną 
przez Sobór watykański II obchodzone było w 
ostatnią niedzielę października i nadal jest tak 
obchodzone w nadzwyczajnej formie rytu 
rzymskiego. 
     Wiara w królowanie Chrystusa była obecna 
w Kościele przez wieki, czego dowodzą miedzy 
innymi doksologie wielu modlitw (np. Przez 
Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje 
i króluje...). Ponadto wiele Kościołów chrześci-
jańskich (katolicy, anglikanie, prezbiterianie, lu-
teranie, metodyści) obchodzi święto ku czci 
Chrystusa Króla. Tytuł Chrystusa Króla stoso-
wany jest powszechnie jako tytuł kościołów 
i parafii. Następna niedziela (27.XI) rozpocznie 
już czas Adwentu. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 39 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Jak mówić dzieciom u śmierci, umieraniu, 
odchodzeniu? Jak odpowiadać na trudne pyta-
nia z tym związane? Odpowiedź we wzruszają-
cym artykule pt. „Kiedy wróci babcia?” 
 O tragicznym losie prześladowanych chrze-
ścijan w Sudanie i innych krajach - w rozmowie 
„Echa”; 
 O nowych zasadach pogrzebu katolickiego 
ciał, które zostały poddane kremacji pisze ks. 
Paweł Siedlanowski w artykule „Z szacunkiem 
i miłością”; 
 Jaki jest dalszy los remontowanych zabyt-
ków? Komu i w jaki sposób służą? – o tym w ra-
porcie „Echa”.             Zapraszamy do lektury 

W PARAFII I W DIECEZJI 

CELEBRACJA. Ksiądz Biskup zaprasza ju-
tro (14.11) o godzinie 19.00 na Celebrację 
Słowa Bożego w katedrze. 

WYPOMINKI I NIESZPORY. Do końca li-
stopada będą w naszym Sanktuarium modlitwy 
za Zmarłych. O godzinie 17.15 (tylko w niedzie-
lę o 9.30) będą modlitwy wypominkowe za 
Zmarłych, o godzinie 18.00 Msza Św. Gregoria-
ńska za tych, których imiona zapisaliśmy na ka-
rtach wypominkowych, zaś po Mszy św. będą 
Nieszpory za Zmarłych. Zapraszamy poszcze-
gólne ulice na modlitewny dyżur w następującej 
kolejności: 
Poniedziałek: ulice z Nowych Siedlec, 
Wtorek: ul. Chrobrego numery nieparzyste, 
Środa, ul. Chrobrego numery parzyste, 
Czwartek: ul. Mieszka I, 

Piątek: ul. Batorego, Nowy Świat, Łąkowa, So-
kołowska i Żytnia, 
Sobota: ul. Jagiełły;  
Niedziela: Wioski: Strzała (wszystkie ulice), Pu-
rzec i Żytnia 

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

DO RZYMU. Myślą i modlitwą towarzyszymy 
naszej młodzieży, która wraca dziś z Pielgrzym-
ki do Rzymu. 

KS. JAREK. W przyszłą niedzielę (20.XI) 
Gościem naszej Parafii będzie Ks. Jarosław Mi-
trzak, Misjonarz z Syberii i budowniczy kościoła 
w Surgucie. 

I KOMUNIA ŚW. W przyszłą niedzielę o go-
dzinie 15.00 będzie Msza Św. i kolejne spotka-
nie Dzieci przygotowujących się do I Komunii 
Św. i ich Rodziców. 

PRZED ADWENTEM. Poszukujemy do de-
koracji Adwentowej gałązek świerku lub jodły 
na duży wieniec adwentowy, a w dalszej per-
spektywie drzewek do szopki bożonarodzenio-
wej (choinek). Jeśli ktoś zamierza na swoim po-
dwórku lub ogrodzie przeprowadzać jesienną 
czystkę, będziemy wdzięczni za współudział 
w naszych planach. O szczegółach powiemy 
w zakrystii.  

JUBILACI – CHÓR „LILIA” 

 
Fotografia części członków Chóru „Lilia” 

podczas obchodów 2 rocznicy istnienia Chóru 
     10 temu, w dniu 11 listopada po raz pierwszy 
zaśpiewałem z Parafialnym Chórem „Lilia”. Ten 
dzień przyjmujemy za historyczna datę powstania 
naszego Chóru. Wypada ona w bliskości dnia Św. 
Cecylii, patronki chórów i muzyków kościelnych, 
obchodzonego w dniu 19 listopada. Patronka chó-
rów w tym dniu gromadzi każdego roku wszystkie 
chóry z Siedlec i okolic, W katedrze siedleckiej 
odbywa się wspólne muzykowanie chórów i 
słodka agapa. Tak też będzie i w bieżącym roku. 
     W naszym chórze śpiewa obecnie 37 osób. Na 
przestrzeni 10 lat ok. 30 innych osób „przewinęło 
się” przez Chór. Sześciu kapłanów opiekował się 
duchowo chórem: Ks. Kanonik Jerzy Górski, Ks. 
Krzysztof Wałek, Ks. Marcin Bider, Ks. Paweł 
Broński, Ks. Jarosław Dziedzic, a obecnie Ks. 
Piotr Witkowicz. 
     Zapraszamy nowych członków do śpiewania 
na chwałę Bożą i do udziału w pracach Chóru. Już 
wkrótce rozpoczynamy naukę kolęd, aby je pięk-
nie zaśpiewać w Pasterkę i Święta. O innych 
szczegółach dotyczących Chóru napiszemy w na-
stępnych numerach Opiekuna. 

Wojciech Jezuit - organista  

 
Gdy mama mówi: „nie dotykaj tego” 

to dla mnie największa zachęta, 
aby to zrobić 

 
PROGRAMATOR: - Po co wymyślono pralki? 
- Żeby panie też mogły programować... 
TRZY ZYCZENIA. W USA nad jeziorem spotykają 
się Żyd, Murzyn i Amerykanin, złapali złotą rybkę 
i każdy dostał po jednym życzeniu. 
- Chcę wrócić do Jerozolimy - mówi Żyd. 
- Chcę wrócić do Afryki - mówi Murzyn. 
     Amerykanin nic nie mówi. Rybka pyta: 
- A ty czego chcesz? Amerykanin na to: 
- Ja już niczego nie chcę, moje marzenia się wła-
śnie spełniły. 
NIESMAK. - Cześć Rysiek. Wiesz co, nie chcę, 
żebyś do nas więcej przychodził. 
 - Jak to, coś się stało? 
 - No nie, po prostu nie przychodź. 
 - Ale co się stało, no powiedz wreszcie? 
 - Jak byłeś u nas ostatnio, to zginęło nam 150 
złotych. 
 - Chyba nie myślisz, że to ja? 
 - No nie, pieniądze się znalazły, ale wiesz, nie-
smak pozostał. 
W AKADEMII MEDYCZNEJ. Na sali operacyjnej 
widać pochylone głowy nad stołem. W pewnym 
momencie odzywa się głos profesora: 
- Niedobrze panowie studenci, proszę przynieść 
nowego pacjenta! 
BRAK PACJENTA. Po sali operacyjnej chodzi 
zdenerwowany chirurg. Co chwilę zerka to na ze-
garek, to na stół operacyjny. W końcu nie wytrzy-
muje i mówi: 
- Trudno siostro, zaczynamy bez niego... 
POLUZOWAĆ. Przychodzi mama do lekarza 
z małą córeczką. 
- Panie doktorze, moja córka ma zawsze takie 
wytrzeszczone oczy... 
     Lekarz bada dziecko i mówi: 
- Proszę jej poluzować warkoczyk. 
 

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. 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  




