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MYŚL TYGODNIA 

 

 
 
     Pan Jezus jasno określa: „Nie 
tak będzie między wami. Lecz kto 
by między wami chciał się stać 
wielkim, niech będzie sługą wa-
szym. A kto by chciał być pierw-
szym między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn 
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu 
służono, lecz żeby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu”. 
(Mk 10,35-45). 
     Ci, którzy decydują się podążać 
za Jezusem, nieuchronnie będą z 
Nim dzielić Jego mękę i krzyż, a 
więc pić z Jego kielicha. I nie jest 
to kwestią zaszczytów, ani hierar-
chii w bliskości z Panem, gdyż 
droga przyjaźni z Chrystusem to 
droga „służby”. Stań się najmniej-
szy, stań się nieważny, stań się jak 
Chrystus. 
 

 

 

WSPOMNIENIE O PAPIEŻU 

 
     Po raz drugi Kościół w Polsce obchodzi jutro (22.X) 
wspomnienie liturgiczne Bł. Jana Pawła II. W wielu miej-
scach Będą uroczyste Msze Św. odprawiane według spec-
jalnego formularza. Jan Paweł II został wyniesiony na ołta-
rze przez papieża Benedykta XVI 1 maja 2011 roku 
o godz. 10.37 
     Trzydzieści cztery lata temu zgromadzeni na placu św. 
Piotra w Rzymie, podczas Mszy św. inaugurującej pontyfi-
kat, usłyszeli wezwanie: „Nie lękajcie się otworzyć serc 
i drzwi dla Chrystusa” - przypomniał Papież. Wielu zapa-
miętało wtedy wymowny gest papieża, który po uroczystej 
Eucharystii wyszedł do tłumów i podniósł wysoko pastorał. 
Nawiązał do legendy chrześcijańskiej, według której ce-
sarz Konstantyn, który w 312 r. nad Tybrem stanął do wal-
ki z liczniejszą armią Maksencjusza, zobaczył na niebie 
znak krzyża i widniejący pod nim napis: „W tym znaku 
zwyciężysz”. W tym znaku zwyciężyło chrześcijaństwo. 
Jan Paweł II to człowiek wielkiej odwagi i miłości do krzy-
ża, Pasterz naszych czasów. Będziemy się modlili, aby 
Bóg zechciał sprawić, byśmy mogli o nim mówić „święty” 
i modlić się przez wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II o po-
myślność dla Polski. 
     WIECZÓR MISYJNY. Jutro także, z okazji wspomnie-
nia Bł. Jana Pawła II, młodzież naszej parafii zaprasza na 
wieczorną Eucharystię, Różaniec Papieski i Wieczór Misy-
jny. Po Mszy Św. i Różańcu będzie możliwość obejrzenia 
zdjęć i pamiątek z Kenii oraz spotkania z S.M. Amabilis, 
która podzieli się swoim doświadczeniem misyjnym. Także 
w tym dniu, osoby pragnące włączyć się w AKCJĘ „OŁÓ-
WEK”, mogą przekazać zebrane ołówki, temperówki lub 
ofiary pieniężne jako znak solidarności z dziećmi z wioski 
Laare w Kenii. Akcja ta trwa do końca października. 

TYDZIEŃ MISYJNY 2012 
     Dziś (w niedzielę 21.X) rozpoczyna się Tydzień Misyj-
ny. Ojciec Święty Benedykt XVI w tegorocznym Orędziu 
na Światowy Dzień Misyjny przypomniał, że głoszenie 
Ewangelii „nie ogranicza się do dbania o cząstkę ludu Bo-

żego, powierzoną trosce duszpasterskiej, ani do wysłania 
paru kapłanów, świeckich mężczyzn czy kobiet. Winno 
ono objąć całą działalność Kościoła partykularnego, wszy-
stkie jego sektory, krótko mówiąc, całą jego istotę i działal-
ność. Sobór Watykański II wyraził to jasno, a późniejsze 
Magisterium z mocą potwierdziło. Wymaga to nieustanne-
go dostosowywania stylów życia, programów duszpasters-
kich i organizacji diecezji do tego fundamentalnego wy-
miaru istoty Kościoła, zwłaszcza w naszym świecie, który 
ulega ciągłej zmianie”. Właśnie te zagadnienia będziemy 
rozważali od przyszłej niedzieli, przez cały następujący po 
niej tydzień. 

PAULINA JARICOT 
    W roku 2012 obchodzimy 150 r. 
narodzin dla nieba Pauliny Jaricot 
(1799-1862), założycielki Papies-
kiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary 
i Żywego Różańca. Urodziła się i 
żyła w Lyonie. Była najmłodszą z 
7 dzieci w bogatej, katolickiej ro-
dzinie. Jej brat ks. Fileas pojechał 
na misje do Chin. W wieku 17 lat  
Paulina przeżyła głębokie nawrócenie. Zerwała z życiem 
w luksusie i podjęła zobowiązanie do życia w czystości, 
choć wiedziała, że nie ma powołania zakonnego. Owocem 
nawrócenia było dostrzeżenie Boga w ubogich. Ubrana 
w strój robotnicy odwiedzała lyońskich biedaków. Widząc 
wypędzone na ulicę dziewczęta, prosiła swojego szwagra, 
by je zatrudniał w swojej tkalni.  
     Paulina pisała listy do swego brata, który w seminarium 
Św. Sulpicjusza w Paryżu przygotowywał się na wyjazd do 
Chin. Owocem ich korespondencji było Dzieło Rozkrze-
wiania Wiary. W maju 1822 r. jej Dzieło zostało przejęte 
przez członków lyońskiego Stowarzyszenia Rozkrzewiania 
Wiary i rozpoczęło oficjalną działalność. Spowiednik naka-
zał jej wycofać się z aktywnego życia i oddać się kontem-
placji. W r. 1826 zrodził się jej kolejny pomysł. Znalazła 
sposób, by zaangażować ludzi w modlitwę różańcową za 
misje. Stworzyła 15-osobowe grupy. Każda osoba z grupy 
zobowiązywała się do codziennego odmawiania dziesiątka 
różańca i medytacji nad wybraną w drodze losowania taje-
mnicą. Powstałe w ten sposób Róże Żywego Różańca 
modliły się za misje, rozprowadzały misyjną prasę, broszu-
ry i wpierały misyjny fundusz. Żywy Różaniec rozprzest-
rzenił się bardzo szybko w Europie oraz innych częściach 
świata. Róże Żywego Różańca istnieją do dziś. W Polsce, 
liczą około miliona członków. Najczęściej nie znają swojej 
Założycielki, ale są najbardziej aktywnymi i rozmodlonymi 
grupami. Paulina zmarła 9 stycznia 1862 r. Papież Jan 
XXIII w r. 1963 podpisał dekret ogłaszający heroiczność 
jej cnót. Do jej beatyfikacji potrzebny jest cud, dlatego go-
rąco zachęcamy do modlitwy za jej wstawiennictwem. 
     W najbliższą środę (24 października), w 4-tym dniu 
Tygodnia Misyjnego, Ks. Prałat Bernard Błoński zapra-
sza nas, po Mszy Św. o g. 18.00, do udziału w Nabożeń-
stwie Różańcowym, z racji obchodzonego wtedy w ca-
łym świecie Dnia Modlitw o beatyfikację Pauliny Jaricot. 
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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 – 22 października 2012 r. Tydzień Misyjny (2) 
Wspomnienie Bł. Jana Pawła II, Papieża 

Dzień modlitw za osoby z wadami wymowy;  
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Tomasz 

Czyt.: Ef 2,1-10; Ps 100,1-5; Mt 5,3; Łk 12,13-21 

6.30 1. Gregorianka + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 1. Dziękczynna w intencji Urszuli z racji imienin, z prośbą o zdrowie, 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzina 
7.00 1. + Władysława, Leokadię, Piotra, Rozalię i Mariannę zm. z Rodziny 

Goschorskich, of. Córka 
 2. + Annę i Antoniego oraz Rodzeństwo, Reginę, Henryka i Stanisła-

wę, of. Jan Ornowski  
17.15 Różaniec dla Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Sabinę Świniarską (w 3 r.), of. Córka 
 3. + Piotra (w 21 r.), Henryka (w 4 r.), Stefanię i Mariannę, of. Halina 

Błońska 
 4. + Mariannę Rachubik (w 11 m-c), of. Córka 
 5. Dziękczynna za pielgrzymkę szlakiem Jana Pawła II, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo dla Pielgrzymów i dla ich Rodzin, of. Uczest-
nicy Pielgrzymki. 

Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem czcicieli Bł. Jana Pawła II  
Wtorek – 23 października 2012  r. Tydzień Misyjny (3) 

Wspomnienie Św. Jana Kapistrana, Kapłana i Św. Józefa Bilczewskiego, Bi-
skupa; Czyt.: Ef 2,12-22; Ps 85,9-14; Łk 21,36; Łk 12,35-38 

6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 2. Dziękczynna w 2 r. ślubu Aleksandry i Marcina, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Mama 
7.00 1. + Mariana (w 13 r.) i Otolię (w 5 r.) Świniarskich, of. Córka 

 2. + Andrzeja Kowalika, of. Sąsiedzi z bloku 
17.15 Różaniec dla Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Halinę (w 53 r.) i Stanisława, zm. Dziadków oraz zm. z Rodziny 

Maliszkiewiczów, of. Córki 
 3. + Eugeniusza (w 27 r.), Jana i Leokadię Więch, of. Beata Zając 
 4. + Mariana (w 8 r.) i Henryka (w 5 r.) i zm. z Rodziny Sawiaków, of. 

Adam Sawiak 
Nabożeństwo Różańcowe 

Środa – 24 października 2012  r. Tydzień Misyjny (4) 
Wspomnienie Św. Antoniego Marii Clareta, Biskupa 

Dzień modlitw o beatyfikację Pauliny Jaricot 
Dzień modlitw za walczących z chorobą otyłości 

Czyt.: Ef 3,2-12; Ps: Iz 12,2-5; Mt 24,42a.44; Łk 12,39-48 

6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 2. + Tadeusza (w 12 r.) i Hannę-Marię (w 1 r.) Łęczyckich, of. Kry-

styna Łęczycka 
 3. Dziękczynna za otrzymaną łaskę zdrowia Henryka, z prośba o Bo-

że błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzina 
7.00 1. + Józefa, Anielę, Klemensa i Piotra, of. Jadwiga Izdebska 
17.15 Różaniec dla Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Rafała Wolgiemuta (z racji imienin), of. Rodzice 
 3. + Mirosława (w 5 r.) of. Żona 

Nabożeństwo Różańcowe. Modlitwy o beatyfikację Pauliny Jaricot  
Czwartek – 25 października 2012 r. Tydzień Misyjny (5) 

Dzień Życia. Czyt.: Ef 3,14-21; Ps 33,1-5.11-12.18-19; Łk 12,49; Łk 12,49-53 
6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 

 2. + Stanisława (w 30 r.), Stanisławę i Pawła, of. Jerzy Osłowski 
7.00 1. + Zm. z Rodzin Zacharczuków, Soczewków i Łupińskich, of. Ja-

dwiga Łupińska 
 2. + Zofię i Jana, zm. z Rodzin Jakubiaków i Mąków oraz zm. Sąsia-

dów, of. Janina Jakubiak  
 3. + Hannę-Marię i Tadeusza Łęczyckich, of. Rodzina 

15.45 Spotkanie II Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.15 Różaniec dla Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzina 
 3. + Mieczysława (w 6 r.) i Danutę oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Halina Ośko 

 4. Dziękczynna w 15 r. ślubu Agaty i Krzysztofa Zielińskich, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Jubilaci 

Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem Obrońców Życia i członków 
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha i Zespołu Liturgicznego 

Piątek– 26 października 2012  r. Tydzień Misyjny (6) 
Wspomnienie Św. Piotra z Alcantary, Kapłana; 
Czyt.: Ef 4,1-6; Ps 24,1-6; Mt 11,25; Łk 12,54-59 

6.30  1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
7.00 1. + Andrzeja Karabina (w 30 dzień), of. Rodzina 

 2. + Mieczysława Kozioła i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Stani-
sława Siewruk 

 3. + Tadeusza Kiełczykowskiego (z racji imienin), of. Syn 
15.00 Spotkanie III Dziecięcej Grupy Oazowej 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 

 2. + Janinę Wiącek, of. Sąsiedzi i Przyjaciele 
 3. + Ignacego (w 14 r.) i zm. z Rodzin Korowajczuków, Dziołaków, 

Adamiuków i Wareckich, of. Syn z Rodziną 
 4. + Helenę i Juliana oraz zm. z Rodzin Domańskich i Zalewskich, of. 

Córka 
Nabożeństwo Różańcowe 

19.00 Spotkanie Młodzieży z Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 27 października 2012  r. Zakończenie Tygodnia Misyjnego (7) 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. Wigilia Uroczystości Św. 
Apostołów Szymona i Judy, Głównych Patronów Diecezji Siedleckiej. 

Czyt.: Ef 4,7-16; Ps 122,1-2.4-5; Ez 33,11; Łk 13,1-9 

6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 2. + Floriana (z racji dnia urodzin), of. Żona z Dziećmi 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Annę i Wacława Olędzkich, of. Sąsiadka 
 3. + Mieczysława i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Krystyna 

Górecka 
 4. Dziękczynna w 45 r. ślubu Mirosławy i Wojciecha Markiewiczów, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie 
10.00 Próba Zespołu Światełko 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 

12.45 Msza Św. akademicka Instytutu Teologicznego w Siedlcach 
17.00 W intencji Nowożeńców: Kamila i Karoliny 
17.00 V Katecheza dla Narzeczonych 

18.00 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Danuty i Henryka, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo na dalsze lata małżeńskiego i rodzinnego życia, of. 
Jubilaci 

 2. Dziękczynna w 37 r. ślubu Danuty i Bogdana Wójcików, z prośba o 
dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny, of. Małżonkowie 

 3. + Reginę Lichaczewską  (w 8 r.) i zm. z Rodzin Lichaczewskich i 
Rozbickich, of. Syn z Synową 

 4. + Sabinę (w 20 r.), Stanisława, Jana, Mariannę i Tadeusza, of. El-
żbieta Dropio 

19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 
U wa g a :  d z i ś  w  no c y  z m ia na  c z a s u  z  l e t n ie g o  na  z im o wy !  

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 października 2012  r. 
Uroczystość Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Głównych Patronów 
Diecezji Siedleckiej; Dzień modlitw za fundatorów i budowniczych naszego 

Kościoła; Czyt.: Iz 61,1-3a; Ef 2,19-22; Łk 6,12-19 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 2.+ Edwarda (w 26 r.), Genowefę i Tadeusza, of. Jadwiga Szakowska  

8.30 1. + Jerzego (w 16 r.) zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich i Zaliws-
kich, of. Rodzina 

 2. + Waldemara Barszcza (w 12 r.), of. Elżbieta Barszcz 
 3.  + Lucjana Domańskiego (w 30 dzień), of. Rodzina 

10.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Edwina (w 12 r.), Jana, zm. z Rodzin Sawickich i Mazurków, of. 

Teresa Sawicka 
 3. + Zbigniewa Trocia (w 4 r.) i jego zm. Rodziców, of. Rodzina 

11.30 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Stanisława i Stanisławy, z prośba o Bo-
że błogosławieństwo dla nich oraz dla ich Dzieci i Wnuków, of. Mał-
żonkowie  
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 2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Ryszarda i Krystyny Prekurat, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia małżeńskiego i 
rodzinnego, of. Jubilaci 

 3. + Stefana Wronę (w 8 r.) oraz zm. Rodziców Antoniego, Stefanię i 
Annę, of. Cecylia Wrona 

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

16.30 1. + Tadeusza (z racji imienin), Bronisławę i Antoniego, of. Żona  
17.30 IV Katecheza Chrzcielna 

18.00 W intencjach Czcicieli św. Joanny Beretty Molla, of. Czciciele Św. 
Joanny 

Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny, 
modlitwy ku czci Świętej. Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

    ŚWIĘTA MUZYKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Zapraszamy do Katedry Siedleckiej w przyszłą niedzielę (28.X) o godzinę 
19.00 na kolejny koncert z cyklu Musica Sacra. Tym razem będzie to koncert 
niezwykły, koncert w całym tego słowa znaczeniu modlitewny, koncert będą-
cy swoistą formą biblijnej katechezy. Usłyszymy bowiem - po raz pierwszy w 
naszym mieście - muzykę negro spirituals w aranżacji na głos i organy.  
     Negro spirituals to religijne śpiewy afroamerykańskich Murzynów. Są to 
utwory o niezwykłym wprost pięknie. Ogromna siła przekazu opartych na Bi-
blii tekstów pieśni powoduje, że koncert z utworami negro spirituals staje się 
żywą katechezą przepełnioną modlitewnym żarem i prawdziwym przeżyciem 
mistycznym. Podczas koncertu utwory przeplatane są fragmentami z Pisma 
Świętego, czytanymi przez lektora, a dla pełnego zrozumienia przez słucha-
czy, wszystkie teksty pieśni są przetłumaczone. Pieśni znajdujące się w pro-
gramie koncertu zostały zaaranżowane na bardzo kameralny skład: śpiew z 
akompaniamentem organów, aby poprzez przełamanie konwencji tradycyj-
nego wykonawstwa muzyki negro spiriluals nadać jej nowy, świeży kształt. 
Wykonawcami koncertu będą Joanna Lalek (śpiew) i Marcin Zieliński (or-
gany). Koncert w kształcie takim, jak podany powyżej prezentowany był już 
na Śródmiejskim Festiwalu Pasyjnym w Warszawie, Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej w Bliżynie, oraz podczas uroczystości dnia św. Cecylii 
w Warszawsko-Praskim Seminarium Metropolitalnym. 

SZKOŁA KATECHISTÓW 

 
     Wszyscy, którzy chcą się podzielić z innymi swoją wiarą mogą się zgła-
szać do Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych. Ks. Kanonik Marek 
Paluszkiewicz – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Siedleckiej Kurii Bi-
skupiej mówi: „Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Diece-
zjalnej Szkole Katechistów. Przygotuje ona osoby świeckie do tego, aby były 
pomocą w swoich parafiach w głoszeniu katechez poprzedzających przyję-
cia Sakramentu Chrztu Św., Bierzmowania, Małżeństwa czy Komunii Św. Do 
Szkoły tej zapraszam także osoby konsekrowane, osoby duchowne, aby 
jeszcze bardziej pogłębiły swoją wiedzę i wiarę. Osoby zainteresowane 
udziałem w zajęciach powinny zgłaszać się przez Księży Proboszczów po-
szczególnych parafii. 

WIECZÓR  CHWAŁY 
     Rok Wiary, który został zainaugurowany przez papieża Benedykta XVI 
w Kościele, mobilizuje nas do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw i 
manifestowania przekonań religijnych, w celu umocnienia i pogłębienia na-
szej wiary. Sposobną ku temu okazją będzie Wieczór Chwały zorganizo-
wany przez Wspólnotę Jednego Ducha. Zapraszamy w czwartek 25 paź-
dziernika na  godz.19.00 do Sali KLO przy ulicy Sokołowskiej 124. Przy-
bądźmy jak najliczniej, aby dać świadectwo przynależności do Chrystusa 
naszego Pana i uwielbić Go modlitwą i pięknym śpiewem. 

Wspólnota Jednego Ducha 

PROSTO DO NIEBA 

 
     W poniedziałek 15 października 2012 roku, już po raz czwarty, odbył się w 
Siedlcach pogrzeb dzieci nienarodzonych. Uroczystej Eucharystii w katedrze 
siedleckiej przewodniczył Biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. W koncele-
brze uczestniczyło 18 kapłanów. W homilii Ksiądz Biskup ukazał chrześcijań-
ską perspektywę przeżywania śmierci nienarodzonych dzieci.  
     „W obliczu śmierci nienarodzonych dzieci stajemy jako ludzie wierzący. Zo-
stało poczęte życie, które nie uzyskało w świecie zewnętrznym swojego roz-
woju fizycznego. To życie poczęte jest jednak życiem, darem Boga. Dla Boga i 
w Bogu wszystko żyje – nauczał Ksiądz Biskup. - Przez ten obrzęd potwier-
dzamy naszą wiarę w zmartwychwstanie (…). Chociaż rodzice tych dzieci nie 
mogli ujrzeć rozwoju ich życia, jednak mają udział w tajemnicy życia, współ-
działając ze stwórczym aktem Boga (…). W obliczu śmierci nienarodzonych 
dzieci, uczymy się zwracać do Tego, który jest Panem życia” – mówił Pasterz 
Kościoła Siedleckiego. 
     Po zakończeniu Eucharystii dwie trumny z ciałami zmarłych nienarodzo-
nych dzieci spoczęły w grobie „Dzieci Utraconych” na cmentarzu przy ul. Ja-
nowskiej w Siedlcach. W uroczystościach pochówku udział wzięli rodzice, 
przedstawiciele władz miasta Siedlce wraz z Panem Prezydentem, pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiciele służby zdrowia, osoby 
życia konsekrowanego, członkowie Domowego Kościoła Ruchu Światło – Ży-
cie z Diakonii Życia. Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w tę 
inicjatywę, a także tym, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej. 
     Pozostajemy w modlitwie 
- za wszystkich rodziców doświadczonych stratą dziecka, aby sam Bóg za-
chciał być ich pociechą i pokierował ich procesem wewnętrznego uzdrawiania 
- za nas wszystkich, abyśmy w sprawach trudnych nie tracili nadziei, lecz z 
wiarą powierzali je Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych 
- o wyniesieni do chwały ołtarzy Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego – za-
łożyciela Ruchu Światło - Życie 
     Zapraszamy 25 dnia każdego miesiąca o godz. 20.30 do modlitwy różań-
cowej w obronie każdego życia ludzkiego i rodziny na falach Katolickiego Ra-
dia Podlasie.            Wiesława i Ryszard Ziółkowscy - Diakonia Życia Siedlce  

DLA DZIECI I NIE TYLKO 
     Wykonaj poszczególne działania, a następnie dolnym diagramie w miejs-
ce liczb wstaw odpowiadające im litery i odpowiedz na pytanie: 

 
162 935 729 117 96 323 324 
56 96 27 935 477 94 935 

 

Uzupełnij hasło: 
K I E D Y - R O Z P O C Z Y N A - S I Ę 

 

       -         
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 41 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 

 Jak nasza diecezja powitała Rok Wiary i jak na 

ulicach głoszona była Ewangelia - obszerna relacja 
w dziale „Temat tygodnia”; 

 O modlitwie, która ma wielką siłę, czyli 

o Nowennie Pompejańskiej. Choć jest trudna i wy-
magająca, to zmienia ludzkie życie. Jak ją odma-
wiać i w czym tkwi tajemnica jej działania – w dziale 
„Formacja religijna”; 

 Jak wołają na ulicy za białym człowiekiem 

mieszkańcy Zambii? O roku spędzonym na misjach 
w Afryce opowiada świecka misjonarka, pocho-
dząca z naszej diecezji; 

 Zapraszamy także do niezwykłego Muzeum, 

czyli Muzeum Wsi Polskiej w Ciechanowcu; 

 Ponadto psycholog odpowiada na odwieczne 

pytanie rodziców: jak wychowywać dziecko i czy 
wychowanie bezstresowe to dobry pomysł. 

Zapraszamy do lektury! 
 

ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 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). 
Zapowiedź I: 
Sebastian Paweł Kania z naszej Parafii i Emil-
ia Bogusz z Parafii Olszyny, Diecezja Łomżyńska 
(83). 

     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 
WYPOMINKI. Wychodząc z kościoła pamiętaj-
my o zabraniu kart wypominkowych. Zapiszmy na 
nich imiona (lub tylko nazwiska, aby nikogo nie 
przeoczyć) naszych bliskich, by ich polecić mo-
dlitwom Kościoła. 
CELEBRACJA. Ksiądz Biskup zaprasza wszy-
stkich jutro (22.X) do katedry na Celebrację Słowa 
Bożego o godzinie 19.00. Zachęcamy do udziału 
w bliskim spotkaniu ze Słowem Bożym. 

DO I KOMUNII ŚW. Spotkanie Księdza Bisku-
pa z rodzicami dzieci klas II będzie w piątek 
(26.10) godz. 18.00 w Sali Wielofunkcyjnej.  

DLA KLAS V S.P. Spotkanie Rodziców, któ-
rych dzieci uczęszczają na religię w klasach V 
Szkół Podstawowych odbędzie się w najbliższy 
czwartek (25.X) po Mszy Św. wieczorowej. 

RÓŻANIEC NAJMŁODSZYCH. Dzieci spoty-
kają się na modlitwie różańcowej od poniedziałku 
do czwartku o 17.15.  

STUDENCI. Duszpasterze Akademiccy zapra-
szają studentów na katechezy prowadzone w ośro-
dku Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele 
Ducha Św. Szczegółowy plan katechez na stronie 
internetowej Duszpasterstwa: www. dasiedlce.pl 
   Ks. dr Tomasz Bieliński Duszpasterz Akademicki 

PRAWNICY. W następną niedzielę (28.10), 
w Domu Księży Emerytów przy ul. Kościuszki 10, 
odbędzie się spotkanie formacyjne Duszpaster-
stwa Prawników. Rozpocznie się ono Eucharystią 

o godz. 16.00. Temat spotkania: „Rok Wiary w 
świetle Listu Apostolskiego Benedykta XVI „Porta 
fidei”. Będziemy próbowali znaleźć odpowiedź na 
pytanie: Jak pogłębić znajomość poszczególnych 
prawd wiary, jak umocnić swoją osobistą wiarę? 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych, prawni-
ków i sympatyków.        Ks. dr Tomasz Czarnocki 

Duszpasterz Prawników 

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 formacji) - 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 oazowej proszone są o kontakt z ks. 
Tomaszem lub S.M. Amabilis (tel. 507-326450). 
 

ŚWIĘTO DIECEZJI I PARAFII 
    W przyszłą niedzie-
lę (28.X) Kościół na- 
szej Diecezji obcho-
dzi Uroczystość Św. 
Apostołów Szymona 
i  Judy  Tadeusza,  jej 
głównych Patronów. Jest to także ostatnia nie-
dziela października, która w tradycji Kościoła Pow-
szechnego jest ustanowiona jako dzień modlitw za 
fundatorów i budowniczych kościołów. 

 

     My również będziemy 
w tym dniu dziękować 
Bogu za naszą świąty-
nię, za wszystkich jej bu-
downiczych, a szczegól-
nie za Ks. Prałata Leona 
Balickiego organizatora 
naszej Parafii i budowni-
czego kościoła. To właś-
nie  dlatego  w  przyszłą  

niedzielę po Mszach Św. będziemy mieli okazję zło-
żyć ofiarę na pomnik nagrobny Ks. Prałata. Pamię-
tać będziemy w modlitwach o naszym pierwszym 
proboszczu. Będzie to symboliczny kwiat położony 
na jego mogile i znicz zapalony na jego grobie. 

KALENDARZE 
     Dziś (21.X) dzieci z Koła Misyjnego zaprezen-
tują nam swój kalendarz na rok 2013, przedsta-
wiający ich działalność, spotkania i wyjazdy. Za-
chęcamy do nabycia kalendarza. Mali „Misjona-
rze” z naszej Parafii spotykają się regularnie 
w piątki. Chętnie razem wyjeżdżają latem i zimą, 
aby poznawać miejsca w Polsce, związane z dzia-
łalnością misyjną. Tam, gdzie wyjadą, reprezentu-
ją naszą Parafię, wzbudzając życzliwość i uznanie 
swoją postawą, radością, śpiewem i modlitwą. Ka-
lendarz przygotowany przez Dzieci z Koła Misyj-
nego będzie można nabyć w ciągu całego Tygod-
nia Misyjnego. 

 

 
DLA WIELU BABĆ I DZIADKÓW DZIECI I WNUKI 

SĄ OKNEM NA ŚWIAT, 
DLA NIEKTÓRYCH TYLKO OKNO W DOMU 

JEST CAŁYM ŚWIATEM. 

 
URATOWANI. Trzech turystów: Polak, Szkot 
i Niemiec wybrało się zimą w Alpy. Niestety zeszła 
lawina. Ratownicy po kilku tygodniach przerwali 
poszukiwania i w gazetach pojawiły się nekrologi. 
Wkrótce w jednej z redakcji dzwoni telefon i z Ha-
wajów odzywa się Niemiec z prośbą o anulowanie 
jego nekrologu! Redaktor krzyczy: 
- Ty żyjesz!! Jakim cudem? 
     Niemiec opowiada: 
- Zamarzliśmy i śmierć przyszła po nas, ale powie-
działa, że jesteśmy za młodzi żeby umrzeć, więc 
jeżeli moje ubezpieczenie pokryje koszt 500 euro, 
może nas wysłać z powrotem na ziemię. Złapałem 
za telefon, porozmawiałem z moim agentem, za-
płacił, a ja zażyczyłem sobie jechać na Hawaje. 
No i mam wakacje! 
- Ale co ze Szkotem i Polakiem? 
- Jak ich ostatnio widziałem, Szkot targował się ze 
śmiercią o cenę, a Polak wysyłał papiery do 
ZUS-u. 
SPÓŹNIALSKI. Pan Jan notorycznie spóźniał się 
do pracy. Wreszcie jego szef powiedział:  
 - Ja rozumiem, że pan ma rodzinę na utrzymaniu, 
ale jeśli jeszcze raz spóźni się pan, będę zmu-
szony pana wyrzucić. 
     Któregoś dnia pan Jan budzi się, a tu już 9.00. 
Myśli co zrobić, żeby szef go nie wylał. Wpadł na 
pomysł: pójdzie do dentysty, wyrwie sobie ząb, a 
szefowi powie, że miał straszny ból. Tak też zrobił. 
Dentysta pyta go:  
- Co rwiemy? 
- Najlepiej jedynką - odpowiada mu Jan. 
- A może szkoda. To zdrowy ząb. 
- Niech pan rwie - ponagla Jan. 
     Po zabiegu pan Jan pyta dentystę: 
- To ile płacę? 
- Normalnie biorę 200 zł, a że dziś niedziela to 
biorę 300... 

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, 
p. Leszek Popek, 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 

 




