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MYŚL TYGODNIA 

 
     Pan Jezus nie chce nikogo 
zniechęcać do podejmowania się 
trudnych zadań, gdy dziś mówi: 
„Dzieci, jakże trudno wejść do kró-
lestwa Bożego. Łatwiej jest wielb-
łądowi przejść przez ucho igielne, 
niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego” (Mk 10,17-30). 
     Wielbłąd nie zmieści się w uchu 
igielnym. Jest też wiele innych 
rzeczy fikcyjnych i niemożliwych, 
jak chociażby osiągnięcie czegoś 
wielkiego w sposób niezwykle ła-
twy i prosty, bez wysiłku. 
     To właśnie dlatego nie zaznają 
smaku życia wiecznego ci, którzy 
z niczego nie chcą zrezygnować 
i chcą posiąść królestwo Boże 
w taki sam sposób, w jaki posiada 
się kolejne rzeczy. Tak nie ma.  
     „Któż więc może się zbawić?” – 
pytają Chrystusa Jego zatroskani 
słuchacze. Okazuje się, że u Boga 
wszystko jest możliwe. Jedynie 
w Nim warto złożyć nadzieję, jedy-
nie On nie tylko spełnia obietnice, 
ale nadto daje wiele więcej. 

 

 

DZIŚ DZIEŃ PAPIESKI 2012 

 
     „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” – nauczał Bł. 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Ta podstawowa prawda roz-
brzmiewa dzisiaj w sposób szczególny, gdy przeżywamy 
XII Dzień Papieski, którego zawołaniem są słowa: „Jan 
Paweł II – Papież Rodziny”. Wbrew temu, co próbuje się 
wmówić współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młode-
mu, trzeba jednoznacznie stwierdzić, za błogosławionym 
Janem Pawłem II, że „nie ma innej instytucji, innej społe-
czności, od której przyszłość człowieka zależałaby bar-
dziej niż od rodziny”. Dlatego dziękując dziś Bogu za na-
sze rodziny, módlmy się razem z Bł. Janem Pawłem II, by 
każdy młody człowiek zawsze z szacunkiem i nadzieją pa-
trzył na rodzinę, na każde ludzkie życie. 
     W naszej Parafii dzieci z kl. IV Szkoły Podstawowej 
przy ul. Granicznej zapraszają na „Wspomnienia o Ojcu 
Św.” dziś (14.X) podczas Mszy Św. o godzinie 11.30 i we 
wtorek (16.X) podczas szkolnej Mszy Św. o godzinie 8.00. 
 

SYMPOZJUM LITURGICZNE 
  Ksiądz Biskup 
Ordynariusz 
kieruje do nas 
zaproszenie na 
kolejne Sympo-
zjum Liturgicz-
ne. Zachęcamy 
do zapoznania 
się z jego treś-
cią i do wzięcia 
udziału:  
Czcigodni Bracia i Siostry, 
Duchowni, Osoby konsekrowane i Wierni świeccy! 
     Tradycyjnie już o tej porze roku zapraszam do udziału 
w Sympozjum Liturgicznym Diecezji Siedleckiej, które od-
będzie się 20 października. Podobnie jak w ubiegłym ro-
ku, spotkamy się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 
przy ul. Bpa Świrskiego 31. W tym roku rozpoczniemy 
cykl trzech sympozjów związanych z ważną kwestią przy-

gotowania do Pierwszej Komunii świętej. Na najbliższym 
przyjrzymy się tej sprawie w aspektach psychologiczno-
pedagogicznym, katechetycznym i eklezjalnym, w kolej-
nych zaś latach podejmiemy zagadnienia bardziej szcze-
gółowe. 
     Zapraszam do udziału w tym sympozjum jak zwykle 
przedstawicieli całej wspólnoty siedleckiego Kościoła – za-
równo kapłanów, osoby konsekrowane, alumnów Wyższe-
go Seminarium Duchownego, jak i wiernych świeckich. 
Proszę, aby z każdego dekanatu wydelegowano na sym-
pozjum przynajmniej siedem osób. W skład wyznaczone-
go zespołu powinien wejść referent dekanalny ds. liturgii 
i jego świeccy pomocnicy oraz absolwenci Diecezjalnej 
Szkoły Liturgicznej. Jeśli w dekanacie jest więcej osób za-
interesowanych udziałem w sympozjum, proszę je również 
zaprosić, a liczbę dodatkowych uczestników podać do 
wiadomości Wydziału Duszpasterskiego. Będzie to dużym 
ułatwieniem w wymiarze organizacyjnym.  
     Do zaproszenia dołączam szczegółowy program sym-
pozjum. Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tym spot-
kaniu i przewidzenia czasu na uczestniczenie w całości 
programu, łącznie z agapą, na którą przejdziemy do sali 
Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego. Podobnie jak w 
poprzednich latach zachęcam, aby analogiczne sympozja 
zostały zorganizowane w rejonach: Biała Podlaska, Gar-
wolin, Parczew, Siedlce, czy nawet w poszczególnych de-
kanatach. Ich celem ma być przekazanie treści tego diece-
zjalnego sympozjum wiernym z wymienionych rejonów, 
tak aby dotarły one do jak największej liczby diecezjan. Do 
przeprowadzenia tych sympozjów zapraszam, oprócz 
duszpasterzy, szczególnie świeckich katechetów. 
     Z pasterskim błogosławieństwem 

† Zbigniew Kiernikowski BISKUP SIEDLECKI 
 

 

PROGRAM X SYMPOZJUM LITURGICZNEGO: 
9.30 Recepcja, sprzedaż książek 
9.45 Otwarcie sympozjum – ks. Waldemar Mróz, Siedlce 
10.00 Podsumowanie diecezjalnej ankiety dotyczącej 
przygotowania do pierwszej Komunii świętej – ks. dr Woj-
ciech Hackiewicz, Siedlce 
10.35 Aspekty pedagogiczno-psychologiczne przygotowa-
nia dziecka do spowiedzi i Komunii świętej – dr hab. Ur-
szula Dudziak, KUL 
11.10 Dyskusja 
11.30 Przerwa na kawę 
11.55 Katechetyczny i eklezjalny wymiar przygotowania 
dzieci do pierwszej Komunii świętej – ks. prof. dr hab. 
Jerzy Bagrowicz, UMK Toruń 
12.30 Formacja inicjacyjna rodziców dzieci przygotowują-
cych się do pierwszej Komunii świętej – bp prof. dr hab. 
Zbigniew Kiernikowski 
13.00 Relacja/świadectwo - przygotowanie dzieci i rodzi-
ców w konkretnej parafii – Wydział Nauczania Kurii Diece-
zjalnej 
13.30 Dyskusja i podsumowanie sympozjum 
13.50 Przygotowanie liturgii godzin 
14.00 Modlitwa w ciągu dnia – południowa 
14.30 Agapa 
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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 – 15 października 2012 r.  
Wspomnienie Św. Teresy z Avilla, Dziewicy i Doktora Kościoła 

Dzień modlitw za niewidomych („Dzień Białej Laski”) 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Sławek 

Czyt.: Ga 4,22-24.26-27.31-5.1; Łk 11,29-32 
6.30 1. Gregorianka + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 

 2. + Jadwigę i Jana Żółkowskich, of. Córka Alicja 
 3. + Helenę Metelską (w 19 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka 

7.00 1. + Jadwigę i Krystynę (w 34 r.) Jasińskich, of. Córka 
 2. + Zm. Rodziców Apolonię i Aleksandra oraz Braci Tadeusza, 

Edwarda i Jana, of. Kazimiera Kupa 
 3. + Irenę Plichtę (w 5 r.), of. Rodzina 
 4. + Teresę Bazan, of. Pracownicy Drosed 

17.15 Różaniec dla Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Barbarę Wakuła, of. Koleżanki z Pracy 
 3. + Jadwigę Zaliwską (z racji imienin), Wacława i Stefanię, of. Ro-

dzina 
 4. Dziękczynna z racji imienin Jadwigi, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, potrzebne łaski i opiekę Świętych Patronów, of. Córka 
Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem Nauczycieli 

Wtorek – 16 października 2012  r.  
Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej. Czyt.: Ga 5,1-6; Hbr 4,12; Łk 11,37-41 

34 rocznica wyboru Ojca św. Jana Pawła II;  

6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 2. Dziękczynna w intencji Jana i Jadwigi Adamczyków, z prośbą o 

łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 
7.00 1. Dziękczynna w 80 r. urodzin Jadwigi Wakuła, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata, of. Dzieci 
 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Mikołaja, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski w całym życiu, of. Mama Chrzestna 
 3. + Jadwigę Masłowską (z racji imienin), of. Koleżanki z Pracy 
 4. + Józefa Więsaka (w 8 r.) of. Żona z Dziećmi 

8.00 Msza Św. Szkolna z racji Dnia Papieskiego i Dnia Edukacji, w in-
tencji Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników 
Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Granicznej. 

17.15 Różaniec dla Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Józefa, Konstantego, Eugeniusza i Tadeusza zm. z Rodziny 

Starnackich, of. Jadwiga Osińska 
 3. + Józefa (w 20 r.), Adelę, Władysława, Jadwigę i Mariannę zm. z 

Rodzin Wojewódzkich i Korycińskich, of. Zdzisława Trębicka 
 4. + Waldemara Zakolskiego (w 5 r.), of. Syn z Rodziną 

Nabożeństwo Różańcowe 
Środa – 17 października 2012  r. Czyt.: Ga 5,18-25; J 10,27; Łk 11,42-46 

Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika 
Dzień Wspólnoty Różańca Nieustającego. 

Światowy dzień modlitw za walczących z nowotworem piersi 

6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Elżbiety i Marka, z prośba o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Córek Sylwii i 
Wiolety, of. Jubilaci 

7.00 1. W intencji Bogu znanej, of. Bezimienna 
 2. O łaskę wysłuchania próśb za przyczyną Bł. Stanisława Pap-

czyńskiego, of. Wanda Matwiejczuk 
17.15 Różaniec dla Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Stanisława Kruka (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Feliksę (w 2 r.), zm. z Rodzin Kowalczyków, Dziołaków, Ada-

miuków i Wareckich, of. Syn z Rodziną 
 4. + Pawła Soszyńskiego (w 1 r.), of. Rodzina 

Nabożeństwo Różańcowe pod przewodn. Wspólnoty Różańca Nieustającego 
Czwartek – 18 października 2012 r. 

Święto Św. Łukasza Ewangelisty. Dzień modlitw za pracowników Służby 
Zdrowia oraz Pracowników Muzeów. Czyt.: 2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9 

6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 2. + Rozalię (w 10 r.) i Stanisława, of. Córka 

7.00 1. + Mariannę (w 12 r.) oraz zm. z Rodzin Jurków i Złochów, of. Ad-
am Złoch  

 2. + Elżbietę Kokoszkiewicz, of. Córka Maria 
17.15 Różaniec dla Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Jana (w 14 r.), of. Syn 
 3. + Władysława (w r.), Jana i Marię Jaszczołtów, Tadeusza, Marię i 

Bronisława Rowickich oraz Franciszkę i Tomasza Skwierczyńskich, 
of. Alicja Rowicka 

 4. Dziękczynna w 40 r. urodzin Agnieszki i w 15 r. urodzin Adrianny, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne dla nich łaski. of. 
Mama i Babcia 

Nabożeństwo Różańcowe 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha i Zespołu Liturgicznego 

Piątek– 19 października 2012  r. Czyt.: Ef 1,11-14; Łk 12,1-7 
Wspomnienie Św. Męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Joguesa, Kapłanów 

i ich Towarzyszy oraz Św. Pawła od Krzyża, Kapłana;  
6.30  1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 

 2. Dziękczynna w 19 r. urodzin Sylwii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę św. Józefa i potrzebne łaski, of. Mama 

7.00 1. + Irenę i Stanisława Chmielewskich, of. Dzieci 
 2. + Mariana Gałeckiego (w 14 r.), Adama i Pawła, of. Marianna 

Kryńska 
 3. + Stefanię, Bronisławę, Eleonorę, Henryka i Dariusza Łopaciu-

ków oraz Ewę Niedziółka, of. Zofia Łopaciuk 
15.00 W intencji Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 

 2. + Eugenię Stańczuk (w 16 r.), Władysława i Ferdynanda, of. Cór-
ka 

 3. + Władysława Adamiaka (w 8 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Żona z Dziećmi 

Nabożeństwo Różańcowe 
19.00 Spotkanie Młodzieży z Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 20 października 2012  r.  
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Jana Kantego, Ka-

płana; Czyt.: Ef 1,15-23; Łk 12,8-12 
6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 

 2. + Helenę (w 22 r.), of. Ewa Kowalina 
 3. Dziękczynna w 35 r. ślubu małżonków Urszuli i Tadeusza, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, 
of. Małżonkowie 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Pelagię (w 35 r.), Jana i Janinę oraz zm. z obu stron Rodziny, 

of. Wanda Matwiejczuk 
 3. + Zofię, of. Syn z Synową 
 4. + Marka (w 38 r.), Helenę i Józefa, zm. z całej Rodziny Łyczyw-

ków, of. Żona 
 5. + Irenę Obrębską (w dniu imienin), of. Zofia Kosyl 
 6. Dziękczynna w 13 r. urodzin Macieja, z prośbą o wypełnienie się 

woli Bożej w jego życiu przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Urszula Pałka 

10.00 Próba Zespołu Światełko 

16.00 W intencji Nowożeńców Elżbiety i Krzysztofa 

17.00 W intencji Nowożeńców Natalii i Jarosława 
17.00 IV Katecheza dla Narzeczonych 

18.00 W intencji Nowożeńców Patrycji i Kamila 
19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 października 2012  r. 
Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię. Niedziela Misyjna. Początek Tygodnia 
Misyjnego. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na cele misyjne 

Czyt.: Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,45; Mk 10,35-45 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 2. + Jadwigę (w 2 r.) i Mariana Ornochów oraz Helenę i Henryka 

Strusów, of. Krzysztof Ornoch 
 3. Poza Parafią: + Józefę i Aleksandra Ornowskich oraz Aleksandrę 

i Józefa Sysików, of. Wnuk  
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8.30 1. + Mariana (w 11 r.), Ignacego, Mariana i Józefa, of. Jadwiga Stań-

ska 
10.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 

 2. + Sylwestra Krasuskiego (w 1 r.), of. Córka Jadwiga 
 3. + Piotra (w 2 r.), Mariana i Józefa, of. Hanna Kozioł 

11.30 1. + Władysława Harasima oraz Kazimierza i Helenę Mędzów, of. 
Córka  

 2. + Rafała Gajowniczka (w 4 r.), of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 13 r. ślubu Anety i Artura Wójcików, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżonków i dla ich 
Dzieci, of. Małżonkowie 

 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Wiesławy i Lucjana, z prośbą o potrze-
bne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Dzieci i 
Wnuki 

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

16.30 1. + Irenę (w 23 r.) i Mariana Soszyńskich oraz zm. Dziadków z obu 
stron Rodziny, of. Córki 

17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Aleksandra, Juliannę i Jana Zalewskich, of. Żona i Dzieci 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  

ZMIANY W EPISKOPACIE 

 
     Warto poznać zmiany jakie zaszły w urzędach Księży Biskupów podczas 
359 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, 
w dniach 2-3 października br. Zmiany te zostały zatwierdzone przez bisku-
pów podczas głosowania. Zazwyczaj urzędy te pełnią Księża Biskupi nie dłu-
żej niż przez dwie pięcioletnie kadencje. Tak więc: 
     Pracę w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski zakończyli abp. 
Sławoj Leszek Głódź i bp Andrzej Suski. Kolejne kadencje rozpoczęli abp 
Andrzej Dzięga i bp Edward Dajczak. Abp Marek Jędraszewski rozpoczyna 
kadencję jako biskup diecezjalny, do tej pory zasiadał w tym gremium jako 
jeden z dwóch wybieranych biskupów pomocniczych. Do prac Rady Stałej 
dołączyli także metropolita lubelski abp Stanisław Budzik i biskup pomocni-
czy archidiecezji katowickiej Józef Kupny. 
     Nowym przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie 
został bp Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz drohiczyński. Drugą kadencję 
jako przewodniczący tego Zespołu zakończył bp Tadeusz Pikus. W ostatnich 
dziesięciu latach Zespół Pomocy przekazał na Wschód pomoc w wysokości 
ok. 22 milionów złotych. Podczas zebrania plenarnego obradującego na po-
czątku października, tradycyjnie obchodzonego jako miesiąc modlitwy różań-
cowej, biskupi powołali delegata Episkopatu ds. Stowarzyszenia Żywego 
Różańca. Został nim metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Krajo-
wym moderatorem Stowarzyszenia Żywego Różańca na pierwszą trzyletnią 
kadencję został wyznaczony ks. Szymon Mucha z diecezji radomskiej. 
     Biskup toruński Andrzej Suski zastąpił abp. Sławoja Leszka Głódzia na 
stanowisku przewodniczącego Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski 
o Radio Maryja. Metropolita gdański został delegatem KEP ds. Telewizji 
TRWAM. Biskupi ustanowili tę funkcję, żeby telewizja, która ma charakter 
nadawcy kościelnego mogła przez osobę delegata mieć stały kontakt z 
Konferencją Episkopatu. W związku z przejściem na emeryturę bp. Stani-
sława Napierały, asystentem Rady Szkół Katolickich został bp Marek Men-
dyk. Warto zaznaczyć, że jest on jednocześnie przewodniczącym Komisji 
Wychowania Katolickiego. Członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Kon-
sekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w miejsce bp. Pawła 
Cieślika został bp Romuald Kamiński. Kolejne kadencje rozpoczęli: bp Ste-
fan Regmunt jako przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia i bp Adam Szal jako delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Bi-

skupi zatwierdzili składy konsultorów gremiów Episkopatu, m.in. Rady Nau-
kowej, Rady ds. Społecznych, Komisji ds. Misji, Zespołu ds. Duszpaster-
stwa Służby Zdrowia, a także Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Kolejne kadencje rozpoczęli także: duszpasterz krajowy zakładów popraw-
czych i schronisk dla nieletnich ks. dr Waldemar Woźniak, duszpasterz 
krajowy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” ks. dr Marek 
Adamczyk i  naczelny kapelan ZHR ks. Kazimierz Chudzicki SDB. 
 

PATRON SŁUŻBY ZDROWIA I ARTYSTÓW 
  W czwartek (18.X) Ko-
ściół obchodzi Święto 
Św. Łukasza Ewangeli-
sty. Z zawodu był leka-
rzem, jak o tym pisze 
Św. Paweł Apostoł (Kol 

4, 14). Należał do ludzi 
wykształconych i dosko-
nale obeznanych z lite-
raturą. Świadczy o tym 
jego piękny język grec-
ki, kronikarska dokład-  
ność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu 
jest powierzchowna, a łacińskie imię wskazuje na jego pochodzenie. Około 
40 r. po narodzeniu Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej 
Antiochii stał się wyznawcą Chrystusa. Około 50 r. po raz pierwszy spotyka 
na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego jako uczeń, towarzysz 
podróży i lekarz. Towarzyszy mu do Jerozolimy, potem zaś do Rzymu. Swą 
wierność Łukasz posunął tak dalece, że jako jedyny pozostał przy św. Pawle 
w więzieniu w Rzymie (2 Tm 4, 11). W czasie aresztowania i dwóch lat wię-
zienia św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej Łukasz miał dosyć czasu, aby za-
pytać naocznych świadków o szczegóły, które przekazał w swojej Ewangelii. 
     Źródła nie podają, co działo się z Łukaszem po męczeńskiej śmierci św. 
Pawła (+ 67). Ojcowie Kościoła i liczne legendy wymieniają wiele różnych 
miejscowości (Achaję, Galię, Macedonię itp.), gdzie miał nauczać. Łukasz 
zmarł w Beocji przeżywszy 84 lata. Pozostawił po sobie dwie bezcenne pa-
miątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi 
Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Je-
zusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał 
wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu 
poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cen-
nych szczegółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako jedyny 
przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, na-
wiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie 
Go w świątyni - jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. 
     Legendy chrześcijańskie wyjaśniają główne źródło wiedzy Św. Łukasza 
o dziecięcych latach Pana Jezusa. Według nich po śmierci Św. Pawła, ży-
jący jeszcze wtedy Apostołowie i Uczniowie Chrystusa oddelegowali Św. Łu-
kasza, by jako lekarz, zaopiekował się - Staruszką już wtedy - Maryją, Matką 
Pana Jezusa. Łukasz zrobił to doskonale. Nie tylko dbał o Maryję i uważnie 
spisał w Ewangelii jej opowiadania, ale także na blacie stołu w domu, w któ-
rym mieszkała sporządził jej wizerunek. Teodor Lektor, pisarz chrześcijański 
żyjący w VI wieku pisze, że Św. Łukasz był również malarzem oraz że na-
malowany przez niego obraz Matki Bożej, zabrała z Jerozolimy cesarzowa 
Eudoksja, żona cesarza Teodozego I Wielkiego i przesłała go w darze Św. 
Pulcherii, siostrze cesarza. Odtąd legenda ta stała się powszechna, a autor-
stwo Św. Łukasza przypisywano wielu starożytnym obrazom, także wizerun-
kowi Matki Bożej z Częstochowy. 
     To właśnie z wyżej wymienionych powodów Św. Łukasza za swego Pa-
trona wybrali lekarze, służba zdrowia oraz artyści i pracownicy muzeów. Na-
sze Muzeum Diecezjalne w Siedlcach posiada „Medale Św. Łukasza”, któ-
rymi nagradza osoby i instytucje zasłużone dla działalności Muzeum. 
     W najbliższy czwartek (18.X) pamiętajmy w modlitwach o lekarzach 
i pracownikach Służby Zdrowia, a także o artystach i pracownikach Mu-
zeów. Z tej okazji Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Siedlec-
kiej zaprasza Pracowników Sł. Zdrowia, ich Rodziny i bliskich, 
a także  osoby chore i cierpiące, korzystające na co dzień z posługi 
medycznej na Mszę Św. która zostanie odprawiona W NIEDZIELĘ 21 
PAŹDZIERNIKA BR. O GODZ. 16.00 w Parafii p.w. Ducha Św. w Sie-
dlcach. Po Mszy przed kościołem przedstawiciele Duszpasterstwa 
będą zbierać do puszek pieniądze na sztandar Duszpasterstwa. 
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POCHOWAĆ Z GODNOŚCIĄ 

 
     Październik od ponad 20 lat w świecie, a od 8 
lat w Polsce obchodzony jest jako miesiąc pamięci 
dzieci zmarłych, a dzień 15 października jako 
Dzień Dziecka Utraconego. Został on uchwalony 
z inicjatywy rodziców osieroconych, przezywają-
cych ból rozstania ze swoimi dziećmi. Po co? Że-
by pamiętać! Grób to czytelny znak poszanowania 
godności osoby ludzkiej, bez względu na to, jak 
długo żył i jakie rozmiary osiągnęło jego ciało. 
„Umarłych pogrzebać” – oto jeden z uczynków mi-
łosierdzia co do ciała. Taka jest nauka Kościoła, 
której nie powinniśmy zapominać. 
     Grób Dzieci Utraconych, który znajduje się na 
cmentarzu przy ul. Janowskiej w Siedlcach jest 
bardzo ważny. To nie tylko miejsce pamięci dla 
osób bezpośrednio dotkniętych utratą dziecka, to 
także znak czci należnej milionom dzieci, po któ-
rych nie ma nawet śladu i których szczątki zostały 
sponiewierane w sposób niegodny człowieka. 
Wiele osób zatrzymuje się przy tym grobie na mo-
dlitwę i zapala znicz, aby uczcić pamięć dzieci, 
którym z różnych przyczyn nie dane było cieszyć 
się życiem. Rodzice, którzy przeżyli dramat dziec-
ka utraconego tam znajdują ukojenie. Wiele osób 
cierpiących tam właśnie szuka przebaczenia. Zda-
rza się, że kobiety, które podjęły trudne decyzje 
zmieniają zdanie, ponieważ to miejsce uświada-
mia im, że noszą w sobie nowe życie. 
     Grób ten dla wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób doświadczyli tej bolesnej straty jest miej-
scem pomagającym po chrześcijańsku przeżyć 
ból i żałobę po śmierci swoich dzieci, jest miej-
scem spotkania z nimi. Grób ten powstał przed 
czterema laty (2009 r.). Stanowi wspólne dzieło 
Biskupa siedleckiego, władz miasta Siedlec oraz 
osób, którym leży na sercu los dzieci utraconych. 
Miejmy nadzieję, że Maryja - Matka Dzieci Niena-
rodzonych przyczyni się do obudzenia ludzkich 
sumień. Chodzi o zwykły szacunek należny czło-
wiekowi. Szczątki ludzkie powinny być traktowane 
z szacunkiem i godnie pogrzebane. 
     W poniedziałek 15 października br. o godz. 
12.00 w Katedrze Siedleckiej odbędzie się pog-
rzeb dzieci utraconych. Msza św. będzie sprawo-
wana przez Pasterza kościoła siedleckiego Bp. 
Zbigniewa Kiernikowskiego w intencji rodziców 
i zmarłych dzieci. Po Mszy św. trumny z ciałami 
dzieci przejdą w kondukcie na cmentarz przy ul. 
Janowskiej, gdzie zostaną złożone w grobie dzieci 
utraconych. Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy pragną modlitewnie i duchowo wesprzeć 
rodziny doświadczone stratą dziecka. Jest to czas 
zadumy i refleksji nad wartością życia ludzkiego. 
     Boże Ojcze w modlitwie polecamy Ci rodzi-
ców, którzy potrzebują wsparcia i pomocy po 
utracie swoich dzieci z różnych powodów, 
abyś sam zechciał być ich pociechą i pokiero-
wał procesem ich wewnętrznego uzdrowienia. 

Diakonia Życia 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 40 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Obszerna relacja z Pielgrzymki Mężczyzn do 
Pratulina; 
 Oprócz manifestacji ogólnopolskiej była także 
bialska. Obszerna relacja z marszu w obronie wol-
ności mediów, który odbył się w Białej Podlaskiej; 
 Jak Marianna Popiełuszko wspomina swego 
syna? O tym w rozmowie „Echa” z Mileną Kin-
dziuk, autorką książki o matce Bł. Ks. Jerzego; 
 Chleb nasz powszedni… jaki jest? Z czego jest 
dziś produkowany, jak rozpoznać pieczywo natu-
ralne od nafaszerowanego chemią? O tym w dzia-
le „Publicystyka”; 
 A w dziale „Rozmaitości”: jak zatrzymać lato? 
A także pomysły na potrawy z bakłażana. 
 Wieś Kostomłoty liczy sobie 600 lat. O historii i 
teraźniejszości tej unickiej parafii w dziale „Publi-
cystyka”;                      Zapraszamy do lektury! 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Krzysztof Turski z Parafii w Brzozowicy Dużej 
i Elżbieta Ewa Wymiatał z naszej Parafii (79). 
Jarosław Głuchowski i Natalia Teresa Tokar-
ska, oboje z naszej Parafii (80). 
Zapowiedź I: 
Kamil Przybysz z Parafii Bożego Ciała w Sie-
dlcach i Karolina Nasiłowska z naszej Parafii (81). 
Paweł Świnarski z naszej Parafii i Izabela Iwo-
na Dziemieszkiewicz z Parafii Katedralnej w Siedl-
cach (82). 
     Kto znałby przeszkody uniemożliwiające zawar-
cie powyższych małżeństw, zobowiązany jest w su-
mieniu, aby powiadomić Ks. Proboszcza lub 
Ks. Dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PRZED CHRZTEM ŚW. Przez cztery kolejne 
niedziele miesiąca (I, II III i IV) o godzinie 17.30 
w Sali przy zakrystii są głoszone katechezy 
chrzcielne. 

RÓŻANIEC NAJMŁODSZYCH. Dzieci spo-
tykają się na modlitwie różańcowej od ponie-
działku do czwartku o 17.15.  
PIERWSZA KOMUNIA Zapraszam na spotkania: 
z Rodzicami Dzieci klas III, które miały w tym 
roku Komunie św. odbędzie się dziś (14.X) 
o godz. 16.00, a potem Msza z Dziećmi o godz. 
16.30 w kościele. 
z Rodzicami Dzieci klas IV, które miały 2 lata 
temu Pierwszą Komunię Św. zapraszam we wto-
rek (18.X) po Mszy Św. i różańcu do auli pod koś-
ciołem, wejście od strony północnej.    Ks. Sławek 

DZIECIĘCA GRUPA OAZOWA zaprasza na 
spotkania, które odbywają się w sali pod plebanią 
wg podanego poniżej grafiku: 
Gr. I Gimnazjalna - sobota, godz. 13.15 
Gr II Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI (drugi rok for-
macji) - czwartek, godz. 15.45 
Gr. III Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI (pierwszy rok 
formacji) - piątek, godz. 15.00 
Gr. IV (ministranci) - środa godz. 17.00 
     Osoby, które chciałyby dołączyć do grupy oa-
zowej proszone są o kontakt z ks. Tomaszem lub 
S.M. Amabilis (tel. 507-326450) 
BY ZACHOWAĆ W PAMIĘCI. W niedzielę 
(28.X) po Mszach Św. będziemy mieli okazję zło-

żyć ofiarę na pomnik nagrobny Ks. Prałata Leona 
Balickiego. Pamiętajmy o pierwszym proboszczu 
naszej Parafii. 
34 ROCZNICA. We wtorek (16.X) Kościół ob-
chodzi wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej i 34 ro-
cznicę wyboru Ojca Św. Jana Pawła II na Stolicę 
Piotrową . 
NIEUSTAJĄCY. W środę (17.X) jest dzień czu-
wania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustają-
cego. Członkowie Wspólnoty przewodniczyć będą 
modlitwie różańcowej o godzinie 18.30. 

KALENDARZE. Za tydzień (21.X) dzieci z Koła 
Misyjnego zaprezentują nam swój kalendarz na 
rok 2013, przedstawiający ich działalność, spotka-
nia i wyjazdy. Zachęcamy do nabycia kalendarza. 
 

 
PRAWDZIWE PRZEPROSINY SĄ WTEDY, 

GDY PO SŁOWIE „PRZEPRASZAM" 
NIE MÓWISZ „ALE...” 

 
 

WYKORZYSTANI. Do biura FBI dzwoni mężczy-
zna: 
- Mój sąsiad John Smith, trzyma narkotyki w szo-
pie na drewno, ukryte w kawałkach drewna. 
     Wieczorem ten sam mężczyzna dzwoni do 
Smitha: 
- Było u ciebie FBI? 
- Było. 
- Porąbali Ci drewno? -Tak. 
- Dobrze, jutro ty na mnie donosisz. Ktoś mi musi 
przekopać ogródek. 
ROZKAZ. Tonie prom. Brakuje łodzi ratunkowych. 
Wszyscy w panice. Płaczą kobiety, mężczyźni 
i dzieci. Wiedzą bowiem, że czeka ich niechybna 
śmierć w zimnej topieli. Tylko kapitan stoi nieru-
chomo na mostku i z kamienną twarzą pali fajkę. 
Podbiega do niego piękna młoda kobieta i mówi: 
- Podziwiam takich mężczyzn, jak ty. Wkrótce um-
rzemy, zrób zatem wszystko, abym poczuła się 
choć raz w życiu jak prawdziwa kobieta. 
- Kapitan szybko zdejmuje mundur i koszulę i mó-
wi: 
- Mundur wyprasuj, a koszulę upierz! 
 

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

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

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

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

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

Muszyński, ks. Piotr Witkowicz,  
sM Amabilis, sM Agnieszka i sM Anuncjata 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

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

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30 

 




