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MYŚL TYGODNIA 

 

 
 
     Bohater dzisiejszej  Ewangelii, 
niewidomy żebrak Bartymeusz, 
usłyszawszy, że Boski Mistrz prze-
chodzi obok niego, wołał: „Jezu-
sie, Synu Dawida, ulituj się nade 
mną”! (Mk 10,46-52). 
     Nie wiemy, jak długo ślepiec 
Bartymeusz siedział przy drodze, 
prosząc o jałmużnę. W pewnym 
sensie siedział tam całe życie i 
czekał na tego jedynego Przecho-
dnia, gdyż dopiero spotkanie z Je-
zusem odmieniło jego los. Dopiero 
Ten, który przywrócił mu wzrok i 
obdarował go światłem, nadał jego 
życiu nowy wymiar. Chrystus 
nieustannie przechodzi także 
przez nasze życie, nieustannie 
prosi nas o wiarę. 
 

 

 
DEKRET BISKUPA SIEDLECKIEGO 
O PRZEŻYWANIU ROKU WIARY W DIECEZJI SIEDLEC-

KIEJ I O DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCIACH 
UZYSKANIA ŁASKI ODPUSTU ZUPEŁNEGO 

     Dnia 11 października 2012 r., w 50-tą rocznicę rozpoczę-
cia Soboru Watykańskiego II i w 20-tą rocznicę wydania Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego, wchodzimy w Rok Wiary, 
ogłoszony przez ojca św. Benedykta XVI w motu proprio 
„Porta fidei”. Będzie on trwał do 24 listopada 2013 r., do uro-
czystości Chrystusa Króla Wszechświata. Rok Wiary Koś-
ciół przeżywał już w 1967 r., niemal bezpośrednio po zakoń-
czeniu Soboru. Obecnie jednak sytuacja w jakiej żyją chrze-
ścijanie i w jakiej działa Kościół Chrystusowy, pod wieloma 
względami zmieniła się. W niektórych społecznościach, tak-
że i w Polsce, wiara przestaje być czymś oczywistym, a na-
wet bywa wprost odrzucana. Przed uczniami Pana stoi za-
tem zadanie wielkiej wagi, aby w Roku Wiary sami z nową 
nadzieją otworzyli się na Jego słowo i szczerze ku Niemu 
się zwrócili. Odnowiona więź z Chrystusem nada z kolei mo-
cy ich świadectwu, uzdolni do podjęcia dzieła nowej Ewan- 
gelizacji. 
     Zachęcam wszyst-
kich diecezjan do dob-
rego wykorzystania 
Roku Wiary, do osobi-
stej refleksji i do ucze-
stnictwa w organizo-
wanych spotkaniach w 
ramach realizowanego 
u nas programu 
„Chrzest w życiu i misji 
Kościoła”. Ufam, że 
również zaangażowa-
nie w prace rozpoczę-
tego II Synodu Diece-
zji Siedleckiej, stanie 
się ważną płaszczyz-
ną szukania Bożej 
drogi, dzielenia się 
własnymi doświadcze-
niami i budowania 
wspólnoty wśród wie-  
rzących. Informuję także, że na mocy dekretu Penitencjarii 
Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r. istnieje w Roku Wia-
ry dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. 
Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż moż-
na go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak 
i dla zmarłych, spełniając stałe warunki: 1) przystąpienie do 
Sakramentu Pokuty; 2) przyjęcie Komunii Św.; 3) modlitwa 
według intencji Ojca św.; 4) wyzbycie się jakiegokolwiek 
przywiązania do grzechu. Wierni, którzy spełnią powyższe 
warunki, w Roku Wiary, mogą uzyskać odpust zupełny: 
1. Gdy wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach 
misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat 
dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechiz-
mu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub sto-
sownym miejscu. W naszej diecezji może to być aktywny 

udział w co najmniej jednej katechezie z programu „Chrzest 
w życiu i misji Kościoła” i związaną z nią pracą osobistą i w 
grupie, lub udział w jednej z czterech stacji Kongresu Ekle-
zjologicznego. 
2. Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś 
z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktu-
arium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Ro-
ku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą 
się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, wy-
znaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych. 
     Bazyliki papieskie w naszej diecezji, to: Sanktuarium 
MB w Kodniu, Sanktuarium MB w Leśnej Podlaskiej, 
Sanktuarium MB w Parczewie. Ponadto wyznaczam: 
Kościół katedralny w Siedlcach, Sanktuarium bł. Mę-
czenników Podlaskich w Pratulinie, Kolegiatę Przemie-
nienia Pańskiego w Garwolinie. 
3. Gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez 
ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub li-
turgii godzin, dodając Wyznanie Wiary. W naszej diecezji 
będą to następujące dni: Uroczystość św. Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza (28 października), Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata (25 listopada), Uroczys-
tość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), Wspom-
nienie bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy (23 stycz-
nia), Święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia), Święto 
Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (2 lutego), Święto 
Katedry św. Piotra (22 lutego), Uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca NMP (19 marca), Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego (8 kwietnia), Uroczystość św. Apostołów Piotra 
i Pawła (29 czerwca), Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
(15 sierpnia), Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego 
(22 września). 
4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za po-
bożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w któ-
rym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzciel-
ne. Ponadto, wierni, którzy z powodu choroby lub innej uza-
sadnionej i poważnej przyczyny nie są w stanie spełnić ok-
reślonych wyżej warunków, mogą uzyskać odpust zupełny, 
jeśli budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, 
gdy tylko będzie to możliwe, z duszą wolną od przywiązania 
do jakiegokolwiek grzechu, będą duchowo jednoczyć się 
(np. dzięki transmisjom telewizyjnym lub radiowym) podczas 
uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Święte-
go lub Biskupa Siedleckiego i odmówią „Ojcze nasz”, Wyz-
nanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku 
Wiary, ofiarowując Bogu swoje cierpienia i niewygody. 
     Pragnę wszystkich diecezjan, a w szczególności tych, 
którzy będą ubiegać się o łaskę odpustu, usilnie zachęcić do 
lektury Pisma św., dokumentów Soboru Watykańskiego II 
i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Duszpasterze zaś, 
niech czują się zachęceni i zobowiązani do gorliwego posłu-
giwania w konfesjonałach. Na zakończenie Roku Wiary, 24 
listopada 2013 r., udzielę błogosławieństwa papieskiego 
wraz z odpustem zupełnym, wypraszając łaskę obfitych 
owoców tego ważnego okresu odnowy duchowej. 
 
     Na przeżywanie Roku Wiary z serca błogosławię. 

+ Bp Zbigniew Kiernikowski - Biskup Siedlecki 
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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 – 29 października 2012 r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz, z-ca ks. Piotr 

Czyt.: Ef 4,32-5,8; Ps 1,1-4.6; J 17,17ba; Łk 13,10-17 

6.30 1. Gregorianka + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
7.00 1. + Jana, zm. z Rodzin Małychów, Chacińskich, Soczewków i Koza-

ków, of. Wiesława Soczewka 
 2. + Rodziców Stanisławę (w 2 r.) i Stanisława, of. Wiesław Magdziak 
 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Adaminy i Jana Tomczyńskich, z proś-

ba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie 
17.15 Różaniec dla Dzieci 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Józefa, jego zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Rafała Boczka, z prośba o potrzebne 

Boże łaski w całym dorosłym życiu, of. Dziadkowie 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jana, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Dziadkowie 
Nabożeństwo Różańcowe 

Wtorek – 30 października 2012  r. 
Czyt.: Ef 5,21-33; Ps 128,1-5; Mt 11,25; Łk 13,18-21 

6.30 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Kazimierę Zielińską, of. 
Teresa Kafara 

7.00 1. + Tadeusza Ośko (z racji imienin) i zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Stanisławę, Jana, Piotra, Mariana i Mieczysława, zm. Dziadków, 
oraz zm. w czyśćcu cierpiących, of. Stanisława Panek 

17.15 Zakończenie Różańca dla Dzieci 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 2. + Edwarda Ozgę (w 20 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Genowefa Ozga 
 3. + Witolda, Józefę i Helenę, zm. z Rodziny Wilamowskich, Mariana 

Dziurdziaka i Irenę Adamczuk oraz zm. z Rodziny Pisanko, of. Ed-
ward Wilamowski  

 4. Dziękczynna w 22 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o potrzebne ła-
ski za pośrednictwem Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina  

Nabożeństwo Różańcowe 
Środa – 31 października 2012  r. Czyt.: Ef 6,1-9; 2 Tes 2,14; Łk 13,22-30 

6.30 1. + Bogdana Adamczyka, Edmunda Sawkę, Tadeusza Siurka i in-
nych znajomych, tragicznie zmarłych ze Strzały, of. Mieszkaniec 
Strzały 

 2. + Stanisławę Sysik (w 2 r.), of. Rodzina 
7.00 1. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka 

 2. + Andrzeja (w 2 r.) i Teresę oraz Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Żona 

 3. + Tadeusza (w 9 r.), Rozalię i Tomasza, zm. z Rodzin Zbuckich 
i Przegalińskich, of. Maria Przegalińska 

18.00 1. Dziękczynna w 60 r. urodzin Stanisława, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, zdrowie oraz opiekę Św. Józefa, of. Rodzina Sysików 

 2. + Zm. Siostry z KŻR nr 8: Aleksandrę Kozioł, Mariannę Pyziołek i 
Jadwigę Księżopolską, of. Zelatorka Elżbieta Pastor  

 3. + Helenę (w 16 r.), Aleksandra i Henryka, zm. z Rodziny Biernac-
kich, of. Alina Kania 

 4. + Henryka Burego (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Bogumiła Bura 

Zakończenie październikowych Nabożeństw Różańcowych 

Czwartek – 1 listopada 2012 r. 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

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

7.00 1. + Bronisławę (w 24 r.), Antoniego, Mariannę, Władysława, Hipolita, 
Kazimierza i Władysławę, zm. z Rodziny Trębickich i Izdebskich, of. 
Zdzisława Trębicka 

 2. + Cecylię i Józefa Piątek oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Marta 
Borkowska 

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

 2. + Rafała Wolgiemuta, Stanisława i Bronisławę Dobrowolskich oraz 
za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina 

 3. + Lucjana Domańskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Andrzeja Kowalika, of. Mi-

rosława Kowalik 

10.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Jerzego Sadokierskiego, of. 
Żona z Dziećmi 

 2. + Juliusza, Artura i Pawła Maliszewskich, of. Janina Maliszewska 
 3. + Wacława (w 5 r.), Mariannę i Mariana Malinowskich, of. Rodzina 

11.30 1. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków, Hannę Soszyńską i Jani-
nę Mularczyk, of. Dzieci i Rodzeństwo  

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich + Za zm. polecanych w Wy-
pominkach 2012/2013 

16.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 2. + Józefa, Kazimierę, Stanisława Dominikę, Jana i Annę, zm. z Ro-

dzin Drozdów i Domańskich, of. Dzieci 
17.30 Różaniec za Zmarłych 

18.00  1. + Kazimierza (w 3 r.) i Elżbietę, zm. z Rodziny Pyrzanowskich, of. 
Córka 

 2. + Szczepana oraz zm. Rodziców, Braci i Szwagrów, of. Krystyna 
Borkowska 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha i Zespołu Liturgicznego 

Piątek – 2 listopada 2012  r. 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

w polskiej tradycji nazywane „Dniem Zadusznym”. 
Oktawa modlitw za Zmarłych (2). Pierwszy Piątek Miesiąca 

Czyt.: I Msza Św.: Hi 19,1.23-27a; Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-14; 1 Kor 15,20-24a.25-
28; Ap 1,5-6; Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a; II Msza Św.: Dn 12,1-3; Ps 42,2-

3.5; Ps 43,3-4; Rz 6,3-9; J 3,16; J 11,32-45; III Msza Św.: Mdr 3,1-6.9; Ps 
103,8,10.13-18; 2 Kor 4,14--5,1; J 6,40; J 14,1-6 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Danutę Sojka (w 9 r.), Jerzego (w 7 r.), Kazimierza (w 6 r.), i Ja-

ninę (w 2 r.), of. Regina Kępka 
 3. + Helenę (w 4 r.), of. Syn Janusz  

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 

8.30 1. + Mariana (w 8 r.), of. Teresa Królikowska  
 2. + Zm. Rodziców z obu stron Rodziny: Zygmunta, Janinę , Kazimie-

rza, Janinę, Brata Tadeusza, zm. z Rodzin Dmowskich i Tomczyń-
skich, of. Adamina Tomczyńska     

 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 

10.00 1. + Zm. z Rodzin Zalewskich, Wojewodów, Kaszubskich i Kosmal-
skich, of. Elżbieta Kaszubska  

 2. + Halinę Radzikowską (w 7 dzień), of. Rodzina 
11.30 1. Gregorianka + Zm. polecanych w Wypominkach 2012/2013 
16.30 1. + Piotra i Stanisława Borkowskich, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Sabinę i Andrzeja Myrchów (w 3 r. ich śm.), of. Hanna Ruszczak 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec za Zmarłych 

18.00 1. + Jana (w r.), Władysławę, Marię, Ludwikę, Antoninę, Mariannę i 
Piotra Jaszczołtów oraz Tadeusza Rowickiego, of. Alicja Rowicka 

 2. + Zdzisława (w 34 r.), Zbigniewa, Józefa, Janinę i Aleksandra, of. 
Helena Świniarska 

 3. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 4. W intencjach wynagradzających Najśw. Sercu Jezusowemu 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
19.00 Spotkanie Młodzieży z Ruchu Światło-Życie 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 3 listopada 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Marcina de Porres, 
Zakonnika i Św. Huberta, Biskupa Liege, Patrona Myśliwych i Leśników; 

Oktawa modlitw za Zmarłych (dzień 3);  
Dzień modlitw za zmarłych biskupów, kapłanów 

i kleryków Diecezji Siedleckiej; 
Czyt.: Flp 1,18b-26; Ps 42,2-3.5; Mt 11,29ab; Łk 14,1.7-11 

6.30 1. + Zm. Siostry Orionistki oraz zm. z Rodzin Stefaniuków, Kępczyń-
skich i Glinieckich, of. Siostry Orionistki 

 2. + Mariannę, Aleksandra i Walerego, zm. z Rodzin Zająców i Ma-
zurków, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Czesławę i Henryka Kowal, of. Rodzina  
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 2. Gregorianka: + Zm. polecanych w Wypominkach 2012/2013 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą 

o uwolnienie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
 5. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Ma-
ryi, of. Mama 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie 
10.00 Próba Zespołu Światełko 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.00 VI Katecheza dla Narzeczonych 
17.15 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 2012/2013 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. + Jadwigę i Jana Paczóskich, of. Córka 
 4. + Jana Piwowarczyka (w 11 r.) i Józefę Wysokińską (w 1 r.), of. 

Rodzina 
 5. + Małgorzatę Guzek, Jana, Cecylię, Bogumiłę, Ryszarda i Walde-

mara oraz zm. Dziadków, of. Elżbieta Wrona 
 6. Dziękczynna w 80 r. urodzin Lucyny, z prośba o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski, of. Córka Elżbieta Szpura 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie i Niespory za Zmarłych 

19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 listopada 2012  r. 
Wspomnienie św. Karola Boromeusza, Biskupa; Oktawa modlitw za Zmar-

łych (dzień 4); Czyt.: Pwt 6,2-6; Hbr 7, 23-28; Mk 12, 28b-34 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Dziękczynna w intencji Ks. Sławka, z prośbą o zdrowie i Dary Du-
cha Św. w kapłańskim życiu, of. Kościółó Domowy  

8.30 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. + Bronisława, Mariannę, Janinę, Sabinę, Reginę, Władysława i Wa-

lerię, zm. z Rodzin Harasimiuków i Madyńskich, of. Józef Harasimiuk  
 4. + Sylwię (z racji imienin), of. Rodzice 
 5. + Jadwigę i Zygmunta, zm. z Rodzin Osiadałów i Janiaków, of. 

Rodzina 
9.30 Modlitwy za Zmarłych polecanych w Wypominkach 2012/2013 

10.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. + Marka i Daniela Gawrońskich, of. Andrzej z Rodziną 
 3. Dziękczynna w 60 r. urodzin Aliny, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Córki z Rodzinami 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Macieja, z prośbą o potrzebne łaski i 

Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu, of. Rodzice 
11.30 1. + Irenę i Zdzisława Świerczewskich oraz zm. Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Syn z Rodziną 
 2. Dziękczynna z racji imienin Karola, z prośbą o potrzebne łaski i 

Boże błogosławieństwo w dalszym życiu, of. Żona 
 3. O potrzebne łaski dla Ks. Sławka z racji imienin, of. Dzieci z Koła 

Misyjnego 
12.45 1. W intencji Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. + Andrzeja Harasymowicza, of. Żona 
17.30 I Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 26 r. urodzin Karola, z prośbą o opiekę Św. Pa-

trona, zdrowie i potrzebne łaski, of. Mama 
Nieszpory za Zmarłych i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

ZESPÓŁ SYNODALNY 
     Decyzją Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego praca syno-
dalna w parafiach obejmuje w tym roku duszpasterskim tematykę dotyczącą 
Kościoła. Praca przebiega następująco.  
1. Niedzielna Eucharystia synodalna - to główna Msza Św. niedzieli sy-
nodalnej. Eucharystię przygotowują i uczestniczą w niej członkowie wszyst-
kich grup i Zespołów istniejących w parafii. Zachęcamy do udziału wszyst-
kich parafian, także spoza Zespołów. W widocznym miejscu umieszczamy 
plakat z symboliką Synodu. 
2. W tygodniu następującym po Eucharystii synodalnej jest wyznaczony termin 
Celebracji Słowa Bożego. Do jej przygotowania są pomocne materiały nade-
słane z Sekretariatu Synodu. Do udziału w celebracji zachęcamy wszystkich. 

3. Katecheza synodalna jest przeprowadzana w innym dniu niż Celebrację 
Słowa Bożego, najlepiej w kolejnym tygodniu. Jest ona 
skierowana także do wszystkich chętnych. Uczestniczą 
w niej członkowie Zespołu Synodalnego. Po wysłucha-
niu katechezy, członkowie Zespołów gromadzą się, 
tworząc zebranie, któremu przewodniczy proboszcz lub 
ktoś w jego imieniu. Sekretarz Zespołu z przebiegu 
spotkania sporządza protokół. Członkowie zespołu za-
stanawiają się, jaki jest stan przedstawionych w kate-
chezie zagadnień (analiza sytuacji duszpasterskiej) –
jak być powinno (nauczanie Kościoła) – co zrobić, żeby 
było tak, jak być powinno (postulaty). W dyskusji pojawi 
się szerokie spektrum różnych opinii. Dobrze byłoby 
sformułować wspólną konkluzję, zapewniając jednak 
każdemu prawo zgłoszenia zdania odrębnego. 
     Ten trójstopniowy schemat pracy synodalnej będzie 
realizowany przez najbliższe cztery lata. Nasz Synod 
jest ukierunkowany duszpastersko. Tak więc nie chodzi 
w nim o regulacje prawne, lecz o słuchanie słowa Bo-
żego, właściwą formację liturgiczną i żywe doświad-
czenie synodalności Kościoła – pielgrzymującej wspól-
noty wiary. W najbliższych czterech latach duszpaster-
skich zajmiemy się kolejno tematyką Kościoła, Słowa 
Bożego, wiary i życia chrześcijańskiego.  
W roku duszpasterskim 2012/2013 będziemy zgłębiać pięć tematów związa-
nych z tajemnicą Kościoła: 1. Kościół miejscem kształtowania i przekazu 
wiary; 2. Kościół wspólnotą celebrującą misterium zbawienia; 3. Kościół sa-
kramentem jedności; 4. Kościół w relacji do świata; 5. Kościół w misji ad 
gentes. Po raz pierwszy zrealizowaliśmy ten schemat w minionym tygodniu. 
Kolejne spotkanie synodalne w parafiach odbędzie się w niedzielę, 25.XI. br. 

 „JA JESTEM DROGĄ” J 14,6 
Zapraszamy 
do udziału w 

kampanii 
społecznej 
„Chroń ży-
cie, załóż 
odblask!" 

Odnosi się 
ona do ludzi  
starszych, mieszkańców gmin i społeczności wiejskiej. Polega na uświadomie-
niu im potrzeby bycia widocznym dla kierowców, zwłaszcza w okresie je-
sienno-zimowym. Wiele osób w październiku udaje się do Kościoła na wie-
czorne, Maryjne nabożeństwo różańcowe, w listopadzie odwiedza groby dro-
gich zmarłych, a w czasie Adwentu uczestniczy w porannych Roratach, kiedy 
jeszcze na dworze jest ciemno. Poruszają się często po nieoświetlonych dro-
gach czy poboczach a tym samym narażeni są na potrącenie czy poważny 
wypadek. W 2011 r. na polskich drogach zginęło ponad 1400 pieszych a blisko 
11 000 zostało rannych. 
     Inicjatorem i mecenasem akcji jest PKN ORLEN wspólnie z Biurem Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji. Całość działań koordynuje duszpasterz 
motocyklistów ks. Dariusz Skoczylas. Pragniemy nadmienić, że według danych 
statystycznych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, największa 
śmiertelność wśród starszych pieszych jest na Mazowszu. Dlatego pragniemy 
akcją objąć ludność województwa mazowieckiego w którego granicach znaj-
dują się Siedlce. W ramach kampanii PKN ORLEN roześle do mniejszych 
miejscowości paczki w których będą znajdowały się plakaty informacyjne oraz 
nowoczesne, widoczne z kilkuset metrów samozaciskowe, odblaskowe opaski 
i naklejki z logotypami Orlenu, Policji i Kościoła (wizerunek św. Krzysztofa), 
przeznaczone do noszenia na odzież. Przygotowujemy ok. 200 tysięcy takich 
odblasków. Jest to akcja non profit a całkowity koszt kampanii ponosi PKN 
ORLEN. Rozpoczęcie kampanii przewidziane jest na dzień 22 października 
br., w dzień wspomnienia Bł. Jana Pawła II Pielgrzyma Świata. Jemu zawie-
rzamy bezpieczeństwo starszych pieszych i podróżujących. Celem naszym 
jest spowodowanie spadku liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym z udzia-
łem pieszych. Proszę przyjąć wyrazy czci i uszanowania. Organizatorzy: 

 ks. Dariusz Skoczylas - duszpasterz motocyklistów (tel. 602 290 868) 
Leszek Kurnicki - Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN 

mł. insp. Rafał Batkowski - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji 
insp. Marek Fidos - Dyrektor Biura Ruchu Drogowe, K. Główna Policji 
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 42 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Często słyszymy w kościołach słowo „zbawie-
nie” – lecz co ono tak naprawdę znaczy? O tym w 
dziale „Temat tygodnia”; 
 Jak przebaczyć, gdy bliska osoba ginie w tragi-
cznym wypadku? Jak się z tym pogodzić? Czy to 
w ogóle możliwe?  O tym w raporcie „Echa”; 
 O ucieczce przed śmiercią w naszej kulturze. 
Dlaczego tak mocno uciekamy przed śmiercią 
i jak „oswoić” śmierć – w dziale „Publicystyka”; 
 Kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach może-
my dostąpić specjalnych odpustów, udzielonych 
przez Ojca św. na Rok Wiary? O tym w dziale 
„Kościół”; 
 W dziale „Formacja religijna” - comiesięczna 
konferencja dla zelatorów Żywego Różańca. 

Zachęcamy do lektury! 
 

ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Sebastian Paweł Kania z naszej Parafii i Emi-
lia Bogusz z Parafii Olszyny, Diecezja Łomżyńska 
(83). 
     Kto znałby przeszkody uniemożliwiające zawar-
cie powyższego małżeństwa, zobowiązany jest 
w sumieniu, aby powiadomić Ks. Proboszcza lub 
Ks. Dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 

 
     Dziś (28.X) Kościół naszej Diecezji obchodzi 
Uroczystość Św. Apostołów Szymona i  Judy  Ta-
deusza,  głównych Patronów. Jest to także dzień 
modlitw za fundatorów i budowniczych kościołów. 
My również dziś dziękujemy Bogu za naszą świą-
tynię, za wszystkich jej budowniczych, a szczegól-
nie za Ks. Prałata Leona Balickiego organizatora 
naszej Parafii i budowniczego kościoła. Po 
Mszach Św. mamy okazję złożyć ofiarę na pomnik 
nagrobny Ks. Prałata. Pamiętajmy też w modlit-
wach o naszym pierwszym proboszczu. To nasz 
symboliczny kwiat położony na jego mogile i znicz 
zapalony na jego grobie. 
ŚW. JOANNA. Dziś wypada parafialne wspom-
nienie Św. Joanny Beretty Molla. Po Mszy Św. 
o godzinie 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo 
Różańcowe pod przewodnictwem Czcicieli Św. 
Joanny i na niedzielną adorację Najświętszego 
Sakramentu. 

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. Szczegółowy program modlitw 
za zmarłych w listopadzie i w ciągu całego roku 
można znaleźć na odwrocie kart wypominkowych. 
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. Dziś (28.10), w Domu Księży Eme-
rytów przy ul. Kościuszki 10, odbędzie się spotkanie 
formacyjne Duszpasterstwa Prawników. Rozpocz-
nie się ono Eucharystią o godz. 16.00. Temat spot-
kania: „Rok Wiary w świetle Listu Apostolskiego Be-
nedykta XVI „Porta fidei”. Będziemy próbowali zna-
leźć odpowiedź na pytanie: Jak pogłębić znajomość 
poszczególnych prawd wiary, jak umocnić swoją 
osobistą wiarę? Zapraszam wszystkich zaintereso-
wanych, prawników i sympatyków. 

Ks. dr Tomasz Czarnocki Duszpasterz Prawników 
 

PO RÓŻAŃCU. We środę (31.10) zakończenie 
Nabożeństw Różańcowych. Dzieci kończą swój 
udział w różańcu we wtorek (30.10). Dziękujemy 
wszystkim, którzy w październiku byli wierni tej 
modlitwie. 

ZA ZMARŁYCH. Czwartek i piątek to dni poś-
więcone wspomnieniu Wszystkich Świętych oraz 
wszystkich wiernych Zmarłych. Msze Św. będą 
celebrowane tak, jak w niedzielę. Nie będzie tylko 
Mszy Św. o godzinie 12.45. Szczegółowy program 
tych dni znajdziemy w kalendarium. 

PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada pierw-
szy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Porządek 
modlitw taki, jak zwykle. W sobotę po Mszy św. o 
godz. 7.00 i Nabożeństwie Pierwszosobotnim Dia-
konia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza na 
różaniec w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, 
narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych. W mo-
dlitwach także powierzymy  naszych bliskich, którzy 
niespodziewanie odeszli od nas do wieczności  i nie 
zdążyli uporządkować swojego życia. Wszystkich, 
którym leży na sercu trzeźwość, dobro naszego na-
rodu i naszych rodzin zapraszamy na tę modlitwę, 
ufamy że nasze prośby za wstawiennictwem Nie-
pokalanej zostaną wysłuchane. 
 

LABIRYNT NAMIOTOWY 

     Bohaterowie Starego Testamentu Daniel i Rut, 
zanim poszli zwiedzać okolicę, zapomnieli spraw-
dzić, gdzie znajduje się ich namiot. Czy możesz 
pomóc im odnaleźć drogę? Wejście do ich namio-
tu jest w paski. 

 
ZOSIU KOCHANA! 

TO NIE KAPLICZKA, TO GRILL 

 
WYLICZYŁ. Szef do pracownika: 
- Panie Kowalski w tym tygodniu przychodzi pan już 
czwarty raz spóźniony, dlaczego? 
- Tak, Panie dyrektorze, ponieważ dziś jest już czwa-
rtek. 
PROPOZYCJA PRACY. Kadrowy prowadzi rozmo-
wę z kandydatem na nowego pracownika firmy: 
- Proszę pana, szukamy człowieka, nie uchylającego 
się od pracy i niewykorzystującego chorobowego. 
- Świetnie się składa, zatrudnijcie mnie, a pomogę 
wam szukać... 
OŚWIADCZENIE SZEFA. - Panie Kowalski ja wiem 
że pański zarobek nie wystarczy na to, żeby mógł się 
pan ożenić, ale proszę mi wierzyć, pewnego dnia 
będzie mi pan za to wdzięczny... 
KONWERSACJA DYREKTORÓW: 
- Co ty robisz, że twoi pracownicy są zawsze tak 
punktualni? Chciałbym to wprowadzić u siebie. 
- To jest bardzo proste: zatrudniłem 30 pracowników 
a przygotowałem tylko 20 miejsc na parkingu... 
KTO JESZCZE. – Słyszałeś, szef zmarł? 
- Tak... i cały czas się zastanawiam kto jeszcze... 
- Jak to „kto jeszcze”? 
- W nekrologu pisało: „wraz z nim odszedł jeden z 
naszych najlepszych pracowników”. 
BEZ PRZESZKÓD. - Niestety nie możemy pana za-
trudnić, ponieważ nie mamy dla pana żadnej pracy... 
 - Ależ to mi wcale nie przeszkadza! 
SZEF NIE PRACUJE. 
- Dlaczego pani Nowakowa dzisiaj nic nie robi? 
- Zastępuje swojego szefa... 
OBIETNICA. - Obiecał mi pan podwyżkę, jeśli będzie 
pan ze mnie zadowolony... 
- Tak, ale nie mogę być zadowolony z kogoś, kto 
chce ode mnie więcej pieniędzy... 
CUD.  Zawstydzony chłopak przychodzi do kościoła: 
- Proszę księdza, oszukałem Cygana, czy to grzech? 
- Nie, synu, to cud... 

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 

 




