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MYŚL TYGODNIA 

 
     W Ewangelii usłyszeliśmy dziś 
o niesamowitej propozycji: „Weź-
cie w posiadanie królestwo, przy-
gotowane wam od założenia świa-
ta...” (Mt 25,31-46). 
     W tych słowach odnajduję pra-
gnienie bliskie również mojemu 
sercu. Pragnienie ukazujące per-
spektywę, która tak naprawdę jest 
celem mojego życia na ziemi. Ale 
zarazem wiem, że nie chodzi tu 
o żadne królestwo ziemskie, żadną 
władzę i panowanie nad ludźmi.  
     Musimy stale oczyszczać swoje 
myślenie i swoje patrzenie, aby nie 
zredukować orędzia Ewangelii tyl-
ko do własnych potrzeb i przyzie-
mnych oczekiwań. Również Ewan-
gelia o Sądzie Ostatecznym musi 
być przez nas oczyszczona z wyo-
brażeń, jakie w sobie nosimy. Bę-
dzie to zupełnie coś innego, zupeł-
nie inna rzeczywistość. 
 

 

SYMPOZJUM LITURGICZNE 
Ks. Biskup Ordynariusz kieruje do nas zaproszenie: 

Czcigodni Bracia i Siostry, Duchowni, 
Osoby konsekrowane i Wierni świeccy! 

     Jak co roku o tej porze zapraszam do udziału w Sym-
pozjum Liturgicznym Diecezji Siedleckiej, które odbędzie 
się 26 listopada. Tym razem skorzystamy z gościnności 
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach przy ul. Bpa Świrs-
kiego 31.  
     Zakończyliśmy już cykl sześciu sympozjów poświęco-
nych tematowi „Chrzest w życiu i misji Kościoła”, w którym 
zgłębialiśmy różne aspekty tego sakramentu. W tym roku 
nasze sympozjum liturgiczne będzie związane z kolejnym 
sakramentem chrześcijańskiego wtajemniczenia, z Eucha-
rystią. Przypomnę, że w już w kwietniu 2005 roku podjęliś-
my temat „Eucharystia świętowaniem Paschy Chrystusa 
i Kościoła”. Obecnie spojrzymy na Eucharystię jako na 
dar, który uzdalnia nas do czynienia daru z siebie. W przy-
szłym zaś roku zatrzymamy się nad ważną kwestią przy-
gotowania do Pierwszej Komunii świętej. 
     Zapraszam do udziału w tym sympozjum jak zwykle 
przedstawicieli całej wspólnoty Siedleckiego Kościoła – 
zarówno kapłanów, osoby konsekrowane, alumnów Wyż-
szego Seminarium Duchownego, jak i wiernych świeckich. 
Do zaproszenia dołączam szczegółowy program sympoz-
jum. Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tym spotkaniu 
i przewidzenia czasu na uczestniczenie w całości progra-
mu, zwłaszcza w liturgii Eucharystii, która będzie sprawo-
wana w katedrze, a potem we wspólnej agapie w sali Cen-
trum Charytatywno-Duszpasterskiego. 
     Podobnie jak w ubiegłym roku zachęcam, aby analogi-
czne sympozja zostały zorganizowane w rejonach: Biała 
Podlaska, Garwolin, Parczew, Siedlce, czy nawet w posz-
czególnych dekanatach. Ich celem ma być przekazanie 
treści tego diecezjalnego sympozjum wiernym z wymienio-
nych rejonów, tak aby dotarły one do jak największej liczby 
diecezjan. Do przeprowadzenia tych sympozjów zapra-
szam, oprócz duszpasterzy, szczególnie świeckich kate-
chetów. Z pasterskim błogosławieństwem 

† Zbigniew Kiernikowski - Biskup Siedlecki 
************************************ 
PROGRAM Dziewiątego Sympozjum Liturgiczne Diecezji 
Siedleckiej: „Eucharystia – dar uzdalniający do czynienia 
daru z siebie”. Siedlce, 26 listopada br. w Centrum Kultury 
i Sztuki w Siedlcach, ul. Bpa I. Świrskiego 31 
9.30 Otwarcie sympozjum - ks. Waldemar Mróz, 
9.40 „Sakrament nowego i wiecznego przymierza” – Ks. 
Biskup dr hab. Zbigniew Kiernikowski. 
10.10 Wczesnochrześcijańskie świadectwo o karmieniu 
się Eucharystią - Ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski 
z Lublina.   
10.40 Dyskusja;      10.50 Przerwa na kawę 
11.10 „Składanie siebie w ofierze realizacją kapłaństwa 
powszechnego” - ks. dr Mateusz Czubak. 
11.40 „Przyjmowanie eucharystycznej mocy do wydawa-
nia siebie w życiu świętych” - o. Wojciech Giertych OP, 
Teolog Domu Papieskiego. 

12.10 „Communio z Bogiem i braćmi dzięki Eucharystii” – 
według sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego - mgr 
lic. Dorota Franków. 
12.40 Dyskusja. 
13.00 Przygotowanie liturgii – w katedrze. 
13.15 Eucharystia z Komunią świętą pod 2-ma postaciami.  
14.30 Agapa - w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim. 
     Z Chrystusowym pozdrowieniem: 

     Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 
Ks. dr Marek Paluszkiewicz 

 

OCZEKUJĄC NA PANA! 
     Niezwykle wa-
żnym okresem 
w        budowaniu 
wspólnoty rodzi-
ny chrześcijańs-
kiej jest AD-
WENT - czas ra-
dosnego oczeki-
wania na przyj-
ście Zbawiciela. 
Oczekiwanie, to 
życie w łasce, to  
trwanie na modlitwie. Istnieje szereg zwyczajów adwento-
wych, które pomagają nam ten cel osiągnąć. Do nich nale-
żą przede wszystkim Liturgia Godzin, Roraty oraz  symbo-
le takie jak: świeca roratna, lampiony i wieniec adwento-
wy. Stało się już tradycją, że w naszym kościele Wspólno-
ta Rodzin Domowego Kościoła przygotowuje Wieniec Ad-
wentowy. Dobrze by było, aby znalazł się on nie tylko 
w kościele ale w każdym domu rodzinnym. 
     Wykonuje się go z gałązek szlachetnych drzew iglas-
tych, takich jak: świerk, jodła, sosna lub z liści laurowych. 
Wieniec można nabyć w sklepie, lepiej jednak będzie, gdy 
wykonamy go sami. Wykonanie jest bardzo proste. Na ko-
le drucianym o średnicy 20-40 cm przymocowujemy zielo-
ne gałązki lub liście, a następnie umieszczamy w tak wy-
konanym wieńcu cztery świece. Symbolizują one cztery 
niedziele adwentowe. Tak przygotowany wieniec może 
być umieszczony na tacy i ustawiony na stole. W Pierwszą 
Niedzielę Adwentu zapalamy jedną świecę, w drugą -dwie, 
w trzecią - trzy, a w czwartą - wszystkie cztery. Świece za-
palamy przez cały adwent w czasie rodzinnych modlitw 
wieczornych, przy czytaniu Pisma Świętego, w czasie mo-
dlitwy małżonków, a także w kościele podczas porannych 
rorat. 
     Symbolika światła w okresie ADWENTU jest bardzo 
ważnym i wymownym znakiem. Wierzymy, że z każdą za-
paloną świecą na nowo zapłonie w nas pragnienie przygo-
towania się na przyjście Chrystusa. Mamy nadzieję, że z 
każdą zapaloną świecą, światło przychodzącego Chrystu-
sa będzie coraz mocniejsze, aby na Święta Bożego Naro-
dzenia zajaśniało w każdym małżeństwie i w każdej rodzi-
nie naszej Parafii. Zapraszamy, aby rodziny przyniosły 
swoje małe wieńce adwentowe, w sobotę 26 listopada 
przed Mszą Świętą o godz. 18.00. Będą one uroczyście 
pobłogosławione.             Diakonia Domowego Kościoła 
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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 – 21 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

Dzień modlitw za Pracowników Socjalnych (z instytucji Pomocy Społecznej 
i Wolontariatu); Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

Czyt.: Dn 1,1-6.8-20; Dn 3,52-56; Mt 24,42a.44; Łk 21,1-4 

6.30 1. + Stanisławę i Stanisława, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
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. + Wiesława Kamińskiego (w 4 r.), of. Mama 
 5. Dziękczynna w 35 r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu, of. Mama 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośba o potrzebne łaski 

i opiekę świętego Patrona, of. Babcia i Dziadek 
Nieszpory za Zmarłych 

 Wtorek – 22 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, Patronki chórów, orga-
nistów i muzyków kościelnych. Dzień modlitw i dziękczynienia naszej Para-

fii za Chór „Lilia” i Zespół „Światełko” 
Czyt.: Dn 2,31-45; Dn 3,57-63a; Ap 2,10c; Łk 21,5-11 

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

 2. + Marię-Jadwigę Sitarską, of. Córki 
 3. Dziękczynna w intencji Michała, Daniela i Radosława, z prośbą o 

potrzebne łaski dla nich i dla całej Rodziny, of. Krystyna Soczewka 
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. + Mariusza Passenika (w 2 r.), of. Rodzina 
 5. + Joannę i Florentynę Trębickich oraz zm. z Rodziny Zalewskich, 

of. Elżbieta Kaszubska 
 6. Dziękczynna w 10 r. powstania Chóru „Lilia”, z prośbą o potrzeb-

ne łaski dla p. Organisty, dla Chórzystów oraz dla ich Rodzin. 
Nieszpory za Zmarłych 

18.30 Zbiórka kandydatów na lektorów 
19.00 Święto Chóru „Lilia” – Jubileusz 10-lecia powstania. 

Środa – 23 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika oraz Św. Kolumbana, 
Opata; Czyt.: Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dn 3,64-70; Ap 2,10c; Łk 21,12-19 

6.30 1. + Adelę i zm. z Rodziny, of. p. Karcz 
7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 

 2. + Zofię (w 3 r.), of. Syn 
18.00 1. Gregorianka: + Zm. Parafian i polecanych w Wypominkach 

2011/12 
 2. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośba o dalszą Bożą opiekę, 

of. Alicja Paczuska 
Nieszpory za Zmarłych 

18.30 Zbiórka lektorów 

Czwartek – 24 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, Kapłana i Towa-

rzyszy; Czyt.: Dn 6,12-28; Dn 3,71-76; Łk 21,28; Łk 21,20-28 

6.30 1. O zgodę i Boże błogosławieństwo w Rodzinie, of. Zofia Pieńkow-
ska 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Janinę i Stanisława, zm. z Rodzin Zbieciów i Lisów, 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. + Mieczysława Kaciniela (w 4 r.), of. Żona z Dziećmi 
 5. + Bogumiła, Piotra i Kazimierę, oraz Michała i Antoninę, of. Jo-

anna Kozioł 
Nieszpory za Zmarłych 

18.30 Spotkanie Ministrantów 
19.00 Spotkanie Parafialnej Grupy Liturgicznej 
19.00 WIECZÓR CHWAŁY (Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) 

Piątek – 25 listopada 2011  r. 
Wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy oraz 
Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Zakonnicy (Franciszki Siedli-

skiej). Dzień modlitw za Pracowników Kolei; 
Czyt.: Dn 7,2-14; Dn 3,77-82; Łk 21,28; Łk 21,29-33 

6.30 1. + Stefana (w 27 r.), Stanisławę i Ryszarda Stańczuk oraz Hannę 
i Stefana Wymiatał, of. Rodzina 

 2. + Józefa Wentusiaka (w 8 r.), Magdalenę, Leokadię, Henryka i 
Grzegorza, of. Siostry 

7.00 1. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 2. + Stanisławę (w 16 r.) i Arkadiusza Krasnodębskich oraz Annę i 

Władysława Wasilewskich, of. Barbara Zdolińska 
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. + Ignacego Lipińskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. + Kaziemierza Skomoruchę (w r.), of. Rodzina 
 6. + Franciszka i Jadwigę, zm. z Rodziny Księżopolskich, of. Córka 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-

Życie 

Sobota – 26 listopada 2011  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia.  

Czyt.: Dn 7,15-27; Dn 3,83-87.56; Łk 21,36; Łk 21,34-36 
6.30 1. Stanisławę (w 16 r.), Mariana, Mariannę i Rozalię, of. Halina 

Wasilewska 
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 

 2. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Bożą pomoc w roz-

wiązaniu trudnych problemów rodzinnych i opiekę św. Józefa nad 
Rodziną, of. Zofia Pieńkowska 

11.00 Próba Zespołu „Światełko” 

12.15 1. Akademicka Msza Św. Instytutu Teologicznego 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

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

 2. + Zygmunta Gumińskiego i Henryka Próchnickiego, of. Żona 
 3. Dziękczynna z racji imienin Katarzyny, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę św. Patronów, of. Kościół Domowy 
Nieszpory Adwentowe 

18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End 
Tradycyjne „Andrzejki” do wieczornych Nieszporów Adwentowych. Pamię-
tamy, że dziś wieczorna Msza św. (i Nieszpory) rozpoczynają czas Adwentu 

I NIEDZIELA ADWENTU – 27 listopada 2011  r. 
Czyt.: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Aleksandrę (w 18 r.) oraz jej Rodziców Łucję i Franciszka, of. 

Irena Chomka 
8.30 1. + Włodzimierza (w 6 r.) zm. z Rodzin Ciozdów i Kozaków, of. 

Krystyna Ciozda 
 2. + Zdzisława i Elżbietę zm. z Rodzin Stańczuków i Lewickich, of. 

Barbara Stańczuk 
9.30 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

10.00 1. Gregorianka: + Mariannę Kucharczuk 
 2. Gregorianka: + Halinę i Karola Skorupków, of. Dzieci 
 3. + Stanisława i Mariannę Borkowskich, of. Córka  
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 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Wiktorii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
 5. Za Parafian Nowoochrzczonych 

11.30 1. + Sabinę, Stanisława, Jana, Mariannę, Franciszka i Tadeusza, 
of. Elżbieta Dropio 

 2. Dziękczynna w 10 r urodzin Marysi Łuciów, z prośbą o zdrowie, 
świętość, dary Ducha Św. oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Rodzice 

12.45 + Fryderyka Szewczyka (w 13 r.) i Wacława Kupę, of. Rodzina 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Adam 

16.30 1. Gregorianka: + Zdzisława Golca, of. Cecylia Golec 
 2. + Zuzannę (w 26 r.) i Stanisława Borutów, of. K. i S. Borutowie 

17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych przed Chrztem ich Dziecka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny B. Molla 

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

 2. W intencjach Czcicieli Św. Joanny 
19.00 Nieszpory za Zmarłych, Nabożeństwo ku czci Św. Joanny, ucałowa-

nie relikwii i niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

LIST EPISKOPATU 
            Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 
1. Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci modlitewnej o zmarłych. Liczniej 
uczestniczymy we Mszach Świętych sprawowanych za zmarłych i odwiedzamy 
cmentarze, zatrzymując się w miejscach, gdzie spoczywają nasi bliscy. Zapa-
lamy znicze i kierujemy do Boga prośby o wieczne szczęście dla nich. W ostat-
nich latach coraz więcej osób zatrzymuje się jednak nie przy grobie, lecz przed 
miejscem, w którym złożona została urna z prochami osoby zmarłej. Praktyka 
kremacji ciał naszych zmarłych staje się coraz bardziej powszechna. W niektó-
rych przypadkach jest to wyraz podążania za szerzącą się modą, często nace-
chowaną laickimi poglądami. Tymczasem wielowiekowa tradycja chrześcijańska, 
oparta na przekazach biblijnych, a także nasza kultura narodowa, zawsze z sza-
cunkiem odnosiła się do ciała osoby zmarłej. Przejawia się to w modlitewnym 
czuwaniu przy zmarłym, a zwłaszcza w religijnej ceremonii pogrzebowej, pod-
czas której z należną czcią modlimy się przy trumnie z ciałem osoby zmarłej, 
sprawujemy Mszę Świętą oraz uczestniczymy w obrzędzie ostatniego pożegna-
nia. Kapłan okadza złożone do trumny ciało zmarłego, kropi wodą święconą, aby 
następnie złożyć je w grobie. Z szacunkiem odnosimy się nie tylko do grobów 
naszych bliskich, ale również do grobów świętych i błogosławionych, a także 
czcimy ich relikwie, prosząc o wstawiennictwo u Boga. 
2. W miarę rozwoju cywilizacji pojawił się w naszej zachodniej kulturze także 
zwyczaj spopielania ciał zmarłych. Kościół sprzeciwiał się tej praktyce wówczas, 
kiedy była ona formą demonstracji antyreligijnej i znakiem sprzeciwu wobec 
chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciała. Dziś, gdy dla wielu kremacja 
przestała być wyrazem takich postaw w odniesieniu do wiary chrześcijańskiej, 
Kościół zezwala na kremację, „jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie 
ciała” (KKK 2301, KPK kan. 1176 § 3). Kościół nadal jednak zaleca i popiera bi-
blijny zwyczaj grzebania ciał zmarłych. Godność osoby ludzkiej, a więc i ciała 
człowieka, wynika z największego wydarzenia w dziejach ludzkości, jakim jest 
tajemnica wcielenia Syna Bożego. On, dla którego Ojciec powołał do istnienia 
wszystkie byty i uczynił człowieka koroną stworzeń, przyjął ludzką naturę i obja-
wił się w ludzkim ciele. Jezus Chrystus przeszedł przez wszystkie etapy ludz-
kiego życia: najpierw w łonie Matki – Dziewicy z Nazaretu, potem dzieciństwo 
i młodość, następnie publiczną działalność, a wreszcie mękę i śmierć. Wiemy, że 
po odkupieńczej śmierci Jego ciało zostało złożone w grobie i wierzymy, że 
w tym ciele zmartwychwstał trzeciego dnia. W swoim uwielbionym ciele ukazywał 
się apostołom przez czterdzieści dni i wstąpił na ich oczach do nieba, by, siedząc 
po prawicy Ojca, wstawiać się za nami. Wielka prawda o godności ludzkiego 
ciała, ukazana przede wszystkim w życiu samego Syna Bożego, zawsze była 
przyjmowana i przeżywana w Kościele, co przejawiało się w szacunku i trosce 
o ludzkie ciało zarówno za życia, jak i po śmierci. W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego czytamy: „Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem 
i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych 
jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała; jest uczczeniem dzieci Bożych, 
będących świątynią Ducha Świętego” (KKK 2300). 
3. W ostatnim czasie spotykamy się w naszym kraju z coraz częstszą praktyką 
kremacji zwłok, która stała się jednym ze znaków naszej epoki. Powstają spe-
cjalne miejsca na cmentarzach, gdzie składa się urny, jak też nowe krematoria, 
w których spalane są ciała zmarłych. Dlatego wiele osób stawia sobie dziś pyta-
nia: jaka ma być forma mojego pogrzebu? Czy nie domagać się spopielenia 
swojego ciała? Jak pochować swoich zmarłych? Wszystkich jednak, którzy roz-
ważają możliwość kremacji, prosimy, aby decyzji tej nie podejmowali pochopnie 
i wzięli pod uwagę chrześcijańską tradycję. „Prochy bowiem wyrażają zniszcze-
nie ludzkiego ciała i nie oddają idei «snu» w oczekiwaniu zmartwychwstania. Po-
nadto właśnie ciału, a nie prochom, oddaje się cześć w czasie liturgii, ponieważ 

od chwili chrztu świętego stało się ono świątynią uświęconą przez Ducha Świę-
tego” (Dodatek do Obrzędów pogrzebu, nr 3). 
     Kremacja nierzadko pociąga za sobą pewne praktyki, których Kościół nie 
może zaakceptować, takie jak rozsypywanie prochów w określonych miejscach 
(tzw. ogrodach pamięci) lub przechowywanie ich w różnej formie w domu. Inną 
konsekwencją kremacji może być zanikanie tradycyjnych cmentarzy jako miejsca 
czasowego spoczynku zmarłych. Cmentarze z grobami zmarłych i stojące na 
nich krzyże przypominają żyjącym o przemijaniu ziemskiego życia, o wierze w 
życie wieczne i zmartwychwstanie z Chrystusem. Są także miejscem publicznej 
i prywatnej modlitwy Kościoła za zmarłych. Groby na cmentarzu są nie tylko pa-
mięcią o zmarłych, ale wyrażają związek z poprzednimi pokoleniami tak w wy-
miarze rodzinnym, jak i narodowym. W taki sposób należy patrzeć na groby nie 
tylko swoich bliskich, ale także tych, którzy walczyli i oddali życie za Ojczyznę lub 
w inny sposób przyczynili się do rozwoju jej kultury duchowej i materialnej. 
 4. Biorąc pod uwagę przekaz płynący z Pisma Świętego i tradycji chrześcijań-
skiej, Kościół nadal zaleca zachowywanie dotychczasowego zwyczaju grzebania 
ciał zmarłych. Ponieważ w ostatnich latach przyjęły się w naszym kraju zróżni-
cowane praktyki obrzędów liturgicznych towarzyszących kremacji ciał zmarłych 
i złożeniu urny do grobu lub do specjalnej niszy na cmentarzu w tzw. kolumba-
rium, czyli ścianie z urnami, biskupi polscy – pragnąc uporządkować sposób 
sprawowania liturgii pogrzebowej – zwrócili się do Kongregacji do spraw Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zatwierdzenie Obrzędu złożenia urny do 
grobu. Stolica Apostolska, dekretem z 7 lipca 2010 roku, zatwierdziła sam ob-
rzęd, jak i normy wykonawcze związane z kremacją ciała ludzkiego.  
       W oparciu o zatwierdzone normy i podane wskazania biskupi polscy stwier-
dzają: A. Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącz-
nie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, 
powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopie-
leniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Obrzędy 
pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem należy celebrować w kościele lub kaplicy 
cmentarnej bądź w pomieszczeniu krematorium według form podanych w księ-
dze liturgicznej zawierającej Obrzędy pogrzebu (Katowice 19911, 20012). 
     Już w 1977 roku Stolica Apostolska wyjaśniła, że „nie wydaje się stosownym, 
aby nad prochami celebrowano obrzędy, które mają na celu uczczenie ciała 
zmarłego. Nie chodzi tutaj o potępienie kremacji, ale o zachowanie prawdziwości 
i czytelności znaku liturgicznego” (Dodatek do Obrzędów pogrzebu, nr 3). 
B. Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody 
natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe, podane w księdze liturgicznej, można 
sprawować nad samą urną. Może to mieć na przykład miejsce wtedy, gdy czyjaś 
śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadze-
nie doczesnych szczątków osoby zmarłej, a także, kiedy uczestnicy pogrzebu 
przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu, czyli na 
Mszy Świętej połączonej z ostatnim pożegnaniem ciała zmarłego i, po pewnym 
czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub kolumbarium. Podczas obrzędu 
liturgicznego pogrzebu, po kremacji, urnę stawia się przed prezbiterium na sto-
liku nakrytym fioletowym kirem obok zapalonego paschału. 
C. Jeśli kremacja ma miejsce w innym terminie niż Msza Święta pogrzebowa 
i obrzęd ostatniego pożegnania, modlitwom towarzyszącym złożeniu urny w gro-
bie może przewodniczyć kapłan lub diakon albo osoba specjalnie delegowana 
do tej funkcji. Obrzęd sprawowany jest przy udziale najbliższej rodziny, bez ze-
wnętrznej okazałości. 
D. Kościół stanowczo sprzeciwia się praktyce rozrzucania prochów ludzkich 
w tzw. miejscach pamięci, na morzu, w górach lub w innych miejscach. Zarówno 
ciało, jak i prochy człowieka zawsze należy składać do grobu, w specjalnym ko-
lumbarium lub w kaplicy na cmentarzu. Każde takie miejsce pochówku wyraża 
wiarę chrześcijanina w ostateczne zmartwychwstanie. 
            Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 
5. Wyznawana w chrześcijańskim Credo wiara w ciała zmartwychwstanie kształ-
towała naszą wiekową tradycję i szacunek do każdego zmarłego, którego ciało 
ze czcią składamy do grobu. Zmarłych polecamy miłosiernemu Bogu, który 
wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, a kiedyś i nas „pochwyci za rękę i wpro-
wadzi do domu wiecznego trwania”, jak głosi hymn modlitwy na zakończenie 
dnia. Korzystając z okazji, pragniemy również zachęcić was do stałej pamięci 
modlitewnej o naszych zmarłych. Pielęgnujmy przekazane nam zwyczaje, uczmy 
tego młode pokolenie, aby i o nas pamiętano w modlitwach oraz podczas liturgii. 
Msza Święta w intencji zmarłych jest najcenniejszym darem, jaki możemy im 
ofiarować.  
    Ożywieni wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego udzielamy Bożego błogosła-
wieństwa dla umocnienia nadziei, że razem z Chrystusem wszyscy zmartwych-
wstaniemy.  
     Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 356. Ze-
braniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu, w dniach 
14-16 października 2011 r. 
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ADWENTOWE TROSKI 
     W ubiegłym tygodniu wiele mówiliśmy o trud-
nych sprawach ludów żyjących w Afryce i naro-
dów oczekujących na wolność i demokratyzację 
życia. Wielu naszych Parafian bardzo hojnie 
wsparło dzieła prowadzone przez organizację 
„Kościół w potrzebie”, a także przekazało z serca 
płynące obfite wsparcie finansowe Ks. Biskupowi 
Macrama Gassis z Sudanu, który był w miniony 
wtorek gościem naszego Sanktuarium. Tymczasem 
pod naszym nosem są rodziny, które nie z własnej 
winy przeżywają dramaty i stają wobec niezwykle 
trudnych wyzwań. Muszą żyć, wydając prawie 
w całości na leki swoje niskie emerytury. Nie mają 
żadnych perspektyw na poprawę sytuacji. My 
żyjemy obok nich i udajemy, że ich nie widzimy. 
     Jak może poradzić sobie z życiem np. trzyoso-
bowa rodzina, w której mąż po resekcji nowotworu 
jelitowego i amputacji jednej nogi oczekuje na 
amputację drugiej. Z trudem posługuje się w domu 
wózkiem inwalidzkim, ponieważ ma znaczny pa-
raliż prawej ręki, a mieszkanie nie jest dostoso-
wane do takiego wózka. Żona z niewydolnym ser-
cem (po wstawieniu sztucznej zastawki) oczekuje 
w kolejce na wstawienie stymulatora serca. Sami 
już leciwi muszą także zajmować się trudnym, 
niewiele chodzącym i o wiele starszym ojcem, 
z zaawansowaną chorobą Alzheimera. To oni 
i wielu innych Parafian, mając minimalne emerytu-
ry pytają nas: „Jak dalej żyć?”. Nasz Bliźni, to nie 
ten gdzieś daleko, ale tu i teraz, blisko nas. Jeśli 
w czyimś sercu wzbudzi się adwentowa chęć powa-
żnej pomocy, o szczegóły niech pyta w zakrystii. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ŻYCZENIA DLA KSM. Wszystkim KSM-owi-
czom z racji ich patronalnej Uroczystości Chrystu-
sa Króla składamy serdeczne życzenia nieustan-
nego wzrastania w łasce u Boga i u ludzi. 
I KOMUNIA ŚW. Dziś (20.XI.) o godzinie 15.00 
będzie Msza Św. i kolejne spotkanie Dzieci przy-
gotowujących się do I Komunii Św. i ich Rodziców. 

SŁUŻBA ZDROWIA. Dziś o godzinie 16.00 
w parafii Ducha Św. spotkanie Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia i Msza Św. w intencji zmarłych le-
karzy i pielęgniarek oraz pracowników szpitali 
i przychodni. 

PRAWNICY. Również dziś (20.XI) o godzinie 
16.00 Msza Św. w katedrze, a po niej spotkanie 
w Centrum Duszpastersko-Charytatywnym spot-
kanie Duszpasterstwa Prawników. 

KATECHEZY. Zapraszamy Rodziców i Chrzest-
nych planujących Chrzest Św. swego dziecka na 
katechezy do sali przy zakrystii w niedziele o go-
dzinie 17.30. 

ORGANIŚCI. Zbliża się dzień Św. Cecylii, Pa-
tronki Organistów i Chórów Kościelnych. Z tej racji 
Diecezjalna Komisja d.s. Muzyki Kościelnej orga-
nizuje 19 listopada br. (sobota) w Centrum Dusz-
pastersko-Charytatywnym Dzień Skupienia dla 
Organistów z naszej Diecezji. Natomiast w dniu 
Św. Cecylii (22.XI) o godzinie 18.00 będziemy 
dziękować Bogu na 10 lat istnienia naszego 
Chóru „Lilia”. 

TAIZE W BERLINIE. Grupa młodzieży z na-
szej Parafii weźmie udział w Europejskim Spotka-
niu Młodych, zorganizowanym przez Wspólnotę 
Taize w Berlinie, w dniach od 27 grudnia br. do 2 
stycznia 2012. Koszt wyjazdu nie przekroczy 400 

zł. Szczegóły są na plakatach. Poinformuje o nich 
także ks. Piotr. 

GREGORIANA. W naszej Parafii powstaje 
Schola Gregoriańska. Jeśli chcesz poznać bliżej 
chorał gregoriański i współtworzyć z nami ten ze-
spół, skontaktuj się z Ks. Piotrem. 

ZESPÓŁ CARITAS informuje osoby zaintere-
sowane i uprawnione, że żywność z programu 
unijnego PAED będzie wydawana w tym tygodniu, 
we wtorek i w środę (22 i 23.XI.) od godziny 9.00 
do 12.00. 

BIERZMOWANIE: W przyszłą niedzielę (27.XI) 
będzie krótkie spotkanie o godzinie 16.00 i Msza 
Św. dla Kandydatów do Bierzmowania i ich 
Rodziców.  

W OBRONIE ŻYCIA. Przez 9 miesięcy, każ-
dego 25 dnia miesiąca, spotykają się „Obrońcy 
Życia” i członkowie Dzieła Duchowej Adopcji Dzie-
cka Poczętego na wspólnej modlitwie, ofiarowanej 
w intencji ratowania życia dzieci nienarodzonych. 
Najbliższe modlitewne spotkanie różańcowe od-
będzie się w piątek po wieczornych nieszporach, 
a więc około godziny 19.00. 

ŚWIĘTA JOANNA. Wielu naszych Parafian 
i Gości przychodzi do naszego kościoła w dniu pa-
rafialnego wspomnienia Św. Joanny Beretty Molla 
- a więc każdego 28 dnia miesiąca. Tym razem 
zapraszamy Czcicieli Św. Joanny dzień wcześniej, 
w pierwszą niedzielę Adwentu (27.XI). O godzinie 
17.30 będzie modlitwa różańcowa Czcicieli Św. 
Joanny, o 18.00 Msza Św. zaś po Mszy Św. 
ucałowanie relikwii. 

WIECZÓR  CHWAŁY 

 
     Nasz Pan, Jezus Chrystus - dobry Pasterz, za-
biega o nasze zbawienie, poszukuje nas, gdy błą-
dzimy, a odnalazłszy, przyprowadza do swojej 
owczarni, którą jest Kościół Boży. Ten, „który do 
końca nas umiłował”, pragnie, abyśmy pozwolili 
Mu się kochać i odwzajemniali Jego miłość, dla-
tego zaprasza nas na Wieczory Chwały. To odpo-
wiednie miejsce i czas, aby uwielbiać Go, dzięko-
wać, a także przedstawiać swoje troski, bóle i cier-
pienia. On nikogo nie zostawia bez pomocy. Po 
każdym takim spotkaniu wracamy do domu 
szczęśliwi, radośni, obdarowani łaskami i już tęsk-
nimy za kolejnym spotkaniem. Kto jeszcze nie 
doświadczył takiej radości i Bożego przytulenia 
niech przyjdzie na Wieczór Chwały, który odbę-
dzie się 24-go listopada (godz.19.00), w Sali KLO 
przy ul. Sokołowskiej 124. Oczekujemy z radoś-
cią!            Akademicka Grupa Ewangelizacyjna 
 

PRZEŚLADOWANI 
     W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy III Dzień 
Solidarności z Kościołem Prześladowanym, 
wspierając chrześcijan z Sudanu Południowego, 
najmłodszego i najbiedniejszego państwa świata, 
które powstało 9 lipca br. 11 mln. Sudańczyków 
cierpi głód i nie ma dostępu do wody. Brak też po-
mocy medycznej, a wskaźnik śmiertelności kobiet 

rodzących w Południowym Sudanie należy do naj-
wyższych na świecie. Stowarzyszenie Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie prowadzi akcję „Pomoc dla 
Sudanu”. Można wesprzeć obóz dla uchodźców w 
Chartumie, prowadzony przez siostry salezjanki. 
Do końca grudnia wystarczy wysłać SMS o treści 
RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,46 zł z VAT). 
Więcej informacji na stronie internetowej: www. 
pomocdlasudanu.pl oraz www.pkwp.pl 

 
ZJAWISKO PARANORMALNE 

 
BOHATER FILMOWY. Reżyser i mistrz mody na 
konferencji prasowej: 
- Kobieta jest jak terminator. Ciągle potrzebuje no-
wych ubrań i samochodu. 
WARUNEK. - Tato, mogę zostać piratem? 
 - Jak będziesz grzeczny Jasiu. 
ZA MASKĄ. 
- Mamo, dlaczego chirurdzy operują w maskach? 
- Żeby ich pacjenci nie rozpoznali. 
OSIOŁ. Na jednej z uczelni student podchodził do 
egzaminu w sesji zerowej. Bardzo mu zależało na 
wcześniejszym terminie, ale też nie przygotował się 
jak należy. Profesor, zdegustowany stanem wiedzy 
młodego człowieka, otworzył drzwi i zwrócił się do 
oczekujących na egzamin: 
- Przynieście siano dla osła. 
- A dla mnie herbatę! - dodał egzaminowany... 
WPADKA. Bardzo młody lekarz otworzył gabinet i 
czeka na pacjentów. Słychać stukanie do drzwi, 
wchodzi mężczyzna. Pielęgniarka każe mu cierpliwie 
poczekać. W końcu doktor każe wprowadzić męż-
czyznę, ale by zrobić na nim wrażenie, podnosi słu-
chawkę telefonu i zaczyna fantazjować: 
- Naprawdę nie mogę pana przyjąć, jestem strasznie 
zapracowany. No... może w przyszłym miesiącu... 
Dobrze, proszę jeszcze zadzwonić.  
     Odkłada słuchawkę i udaje ze dopiero w tej chwili 
zauważa gościa i pyta: 
- A co pana do mnie sprowadza? 
- Jestem z telekomunikacji. Przyszedłem podłączyć 
telefon... 
 

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 
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31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 
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ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz, 
s.M. Amabilis, s.M. Agnieszka i Tomasz Końko 
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