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MYŚL TYGODNIA 

 
     Pełna wiary jest dzisiejsza sce-
na ewangeliczna, w której do 
świątyni „Przyszła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, 
czyli jeden grosz” (Mk 12,38-44). 
     Trudno jest zrezygnować ze 
swoich praw i oddać coś, co uwa-
żamy za swoją własność, nawet 
gdy skłania nas ku temu sumienie. 
Słowo Boże głosi dziś pochwałę 
dwóch ubogich wdów, hojnie ob-
darowujących Boga i ludzi tym, co 
posiadały. Takiej postawy uczy 
nas również sam Jezus, który ofia-
rował samego siebie dla zgładze-
nia naszych grzechów. Obyśmy 
przyjmując Go w Eucharystii, nie 
rezygnowali z Jego aprobaty, po-
koju, bliskości dla drobiazgów 
niewartych więcej niż garść mąki, 
kropla oliwy czy dwa drobne pie-
niążki. 

 

 

ONI BYLI NA POCZĄTKU 
     We wtorek Kościół wspomina pierwszych 
polskich Męczenników, którzy przynieśli 
wiarę Chrystusa na polską ziemię. W „Roku 
Wiary” nie możemy o nich zapomnieć. 

 

     Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak 
i Krystyn - to grupa benedyktynów 
eremitów, działających na ziemiach 
polskich. Benedykt z Janem prowa-
dzili życie pustelnicze w pobliżu 
Monte Cassino, potem w Pereum 
koło Rawenny. Św. Romuald - oj-
ciec życia pustelniczego na Zacho-
dzie - chcąc mieć pomocników 
w pracy  misyjnej,  na  zaproszenie  

Bolesława Chrobrego, wysłał ich do Polski. Osiedlili się 
w Międzyrzeczu (w dorzeczu rzek Odry i Warty) i przygo-
towywali się do pracy misyjnej. Cesarz Otton III zaopatrzył 
ich w księgi i naczynia liturgiczne. 
     Król Bolesław Chrobry zapewnił im środki utrzymania 
i wyznaczył miejsce na klasztor - erem w Wojciechowie 
koło Międzyrzecza. Pierwszymi Polakami, którzy przyłą-
czyli się do nich byli Mateusz i Izaak - nowicjusze (dwaj ro-
dzeni bracia), oraz pochodzący z Wojciechowa Krystyn 
(zwany też Kryspinem). Krystyn w klasztorze był kucha-
rzem, ale jego zachowanie się przed śmiercią i sama 
śmierć wskazują, że prowadził życie mnisze. Podczas nie-
obecności w kraju króla Bolesława Chrobrego pogańscy 
chłopi nocą z 10 na 11 listopada 1003 r. napadli na klasz-
tor i ich zamordowali. 
     Pierwsza wyprawa misyjna benedyktynów - eremitów 
na ziemie polskie oraz ich śmierć męczeńska w 1003 roku 
stanowią dziejowe wydarzenie w historii Kościoła i Polski. 
Święci męczennicy: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krys-
tyn krwią swoją uświęcili początki wiary w narodzie pols-
kim. Kalendarz liturgiczny nazywa ich Pierwszymi Męczen-
nikami Polski. Zwani są także Pięcioma Braćmi Męczenni-
kami. Byli rzeczywiście braćmi, choć nie łączyła ich ani na-
rodowość, ani więzy krwi - zbratało ich męczeństwo. Jan 
Paweł II, 2 czerwca 1997 roku, podczas Liturgii Słowa w 
Gorzowie Wielkopolskim, mówiąc o męczennikach spod 
Międzyrzecza, powiedział: „Nazywa się tych męczenników 
Braćmi Polskimi, chociaż byli wśród nich cudzoziemcy”.  
     W rok po męczeńskiej śmierci papież Jan XVIII bez 
wahania zaliczył ich w poczet Świętych Męczenników. Kult 
Pięciu Braci Męczenników najpierw szybko zaczął się roz-
wijać, ale w czasach protestantyzmu wygasł. Relikwie Pię-
ciu Braci były złożone w Gnieźnie, przewieziono je potem 
do Czech, a potem do Poznania. Ostatecznie złożono je 
w Kazimierzu Biskupim. Kult stawał się coraz bardziej po-
wszechny, rozszerzał się na kolejne kraje Europy. Przy-
czynił się do tego Św. Brunon, który napisał „Żywot Pięciu 
Braci”. Dowiadujemy się z niego wiele szczegółów z życia 
męczenników. W 1966 roku ich relikwie sprowadzono 
z Kazimierza Biskupiego do Międzyrzecza i umieszczone 
w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela. W roku 1999 erygo-

wano w Międzyrzeczu parafię pw. Pierwszych Męczenni-
ków Polski i przystąpiono do budowy sanktuarium. Kusto-
szami relikwii są Księża Pallotyni. W Międzyrzeczu istnieje 
Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej im. Pięciu Braci Mię-
dzyrzeckich. 

 
     Nie ma radości bez niepodległości. Tak możemy mówić 
dziś (11 listopada) obchodząc w naszej Ojczyźnie Święto 
Niepodległości. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości 
było procesem stopniowym. O to jego etapy: 
5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powsta-
nie Królestwa Polskiego w nowych granicach. 
14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności Tymczasowej 
Rady Stanu, oznaczające zaistnienie Królestwa Polskiego. 
12 września 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa 
przez Radę Regencyjną. 
7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski 
przez Radę Regencyjną. 
23 października 1918 – powołanie rządu J. Świeżyńskiego. 
31 października 1918 - rozbrojenie wojsk austro-węgiers-
kich w Krakowie. 
z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczaso-
wego Rządu Ludowego RP z I. Daszyńskim na czele. 
10 listopada 1918 - przyjazd J. Piłsudskiego do Warszawy. 
11 listopada 1918 - przekazanie przez Radę Regencyjną 
władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Piłsudski zostaje 
Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich; po pertraktacjach Pił-
sudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie 
zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego; rozbrojenie w 
nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie; 
12 listopada 1918 - Rada Regencyjna powierza Józefowi 
Piłsudskiemu misję stworzenia rządu narodowego. 
14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i 
przekazanie zwierzchniej władzy państwowej w ręce Józefa 
Piłsudskiego. Piłsudski zostaje głową państwa (na razie bez 
formalnego określenia nazwy urzędu). 
15 listopada 1918 - Nr 204 „Monitora Polskiego” otrzymuje 
podtytuł „Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej”. Zmiana 
nazwy państwa polskiego z „Królestwa Polskiego” na 
„Republikę Polską”. 
17 listopada 1918 - Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja 
Moraczewskiego prezydentem ministrów Tymczasowego 
Rządu Ludowego Republiki Polskiej. 
19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofy-
wanie się z Republiki Polskiej. 
22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach 
ustrojowych państwa polskiego. Józef Piłsudski obejmuje 
urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa. 
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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 – 12 listopada 2012 r. 
Wspomnienie Św. Jozafata Kuncewicza, Biskupa i Męczennika, 

Patrona naszej Diecezji  
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 
Czyt.: Tt 1,1-9; Ps 24,1-2.3-4ab.5-6; Flp 2,15-16; Łk 17,1-6; 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Dariusza (w dniu urodzin), of. Rodzina 
 3. + Jana Zwierza oraz zm. z Rodzin Zwierzów, Rybaków i Kaczyń-

skich, of. Rodzina 
17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013  (Nowe Siedlce) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 4. + Marcina (w 8 r.), jego zm. Rodziców oraz Brata Henryka Ge-

ruńskiego, of. Grażyna Hordejuk 
 5. Dziękczynna w 7 r. ślubu Artura i Magdy, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Św. Józefa i Matki Bożej dla nich i dla ich 
Dzieci, of. Rodzice 

Nieszpory za Zmarłych 
Wtorek – 13 listopada 2012  r. 

Wspomnienie Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych Męczenników Polskich. 

Czyt.: Tt 2,1-8.11-14; Ps 37,3-4.18 i 23.27 i 29; J 14,23; Łk 17,7-10 

6.30 1. Dziękczynna w 99 r. urodzin Stanisławy Tarkowskiej (z racji imie-
nin), z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze 
lata życia, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Chrobrego, numery niepa-

rzyste) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Barbarę (w 16 r.), Wiesława i zm. z Rodziny, of. Córka 
 5. + Leokadię, Tadeusza, Jadwigę, Tadeusza i Alinę, zm. z Rodzin 

Kunczyńskich, Zgódków i Umięckich, of. Rodzina 
Nieszpory za Zmarłych 

Środa – 14 listopada 2012  r. 
Dzień modlitw za chorych na cukrzycę 

Czyt.: Tt 3,1-7; Ps 23,1-2a.2b-3.5.6; 1 Tes 5,18; Łk 17,11-19 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Chrobrego, numery parzy-

ste) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Bronisławę Markiewicz (w 1 r.), Teresę i Bolesława, of. Woj-

ciech Markiewicz 
 5. + Witolda Ślepowrońskiego (w 8 r.), Kazimierę i Mikołaja, of. Żo-

na z Rodziną  
Nieszpory za Zmarłych 

Czwartek – 15 listopada 2012 r. 
Wspomnienie Św. Alberta Wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła 

Dzień modlitw za walczących z nałogiem palenia papierosów 
Czyt.: Flm 7-20; Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10; Łk 21,36; Łk 17,20-25 

6.30 1. Dziękczynna w intencji nowożeńców Pauliny i Niketa, z prośbą o 
potrzebne łaski na wspólna drogę życia, of. Dziadkowie 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Eugeniusza, Mariana i Marka, of. p. Wakuła 
 3. + Ryszarda Guzka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Sokołowska, Batorego, No-
wy Świat  i Żytnia) 

18.00 1. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. + Eugeniusza Świnarskiego (w 1 r.) i Irenę , of. Rodzina 
 4. + Ks. Jerzego Górskiego, of. Dorota i Władysław Szymańscy  

Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha i Zespołu Liturgicznego 

Piątek – 16 listopada 2012  r. 
Wspomnienie NMP Ostrobramskiej (Matki Miłosierdzia) 

Wspomnienie Św. Małgorzaty Szkockiej i Św. Gertrudy, Dziewicy. 
Wspomnienie poświecenia rzymskich bazylik Św. Apostołów Piotra i Pawła 

Czyt.: 2 J 4-9; Ps 119,1-2.10-11.17-18; Mt 24,42a.44; Łk 17,26-37 

6.30 1. + Czesławę Zając (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Edmunda Marciniuka (w dniu imienin), of. Żona 
 3. + Antoniego (w 26 r.), Kazimierę, Juliannę, Zofię, Annę, Józefa i 

Edwarda, of. Jadwiga Szostek 
 4. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 4, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodzin, of. Teresa 
Niedziółka 

15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Mieszka I) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Sylwinę Dudek (w 7 r.), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 3, z prośbą o opiekę Mat-

ki Bożej Ostrobramskiej dla żywych i wieczny pokój dla zm. Sióstr z 
Koła, of. Zelatorka 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Spotkanie Młodzieży z Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 17 listopada 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy. 
Dzień modlitw za studentów. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego 
Czyt.: 1 Mch 2,15-29; Ps 50,1-2.5-6.14-15; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Elżbiety (z racji imienin), z prośba o 
zdrowie i Boże łaski w dalszym życiu, of. Siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. + Kingę Woźnica, of. Przyjaciele z pracy 
 4. + Franciszka Koziestańskiego (w 5 r.) i bliskich z Rodziny, of. 

Córka z Rodziną 
 5. Dziękczynna za ocalenie życia w wypadku oraz za liczne łaski 

otrzymywane każdego dnia, of. Wanda Matwiejczuk 
Modlitwa Różańcowa Wspólnoty Różańca Nieustajacego 

10.00 Próba Zespołu Światełko 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.00 VIII Katecheza dla Narzeczonych. Zakończenie cyklu katechez. Na-

stępny cykl rozpocznie się w ostatnią niedzielę lutego 2013 r. 
17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Jagiełły) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. + Janine i Antoniego Lipińskich (w 13 r.), of. Córka 
 4. + Władysława, Stanisławę i Józefa Osiaków, of. Dariusz Osiak 
 5. + Wiesława Skarusa (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 listopada 2012  r. 
Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy 

Czyt.: 1 Mch 4,36-37.52-59; 1 Krn 29,10-11abc.11d-12; J 10,27; Łk 19,45-48 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Wacława (w 11 r.) i Irenę Rowickich, of. Córki 
8.30 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. + Alinę i Józefa Szczepaników, Halinę Grzebisz oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Wiesława Ciok 
 4. + Pelagię (w 33 r.), Lucjana, Andrzeja i Leokadię oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska  
10.00 1.+ Jadwige Ilczuk (w 3 r.), of. Córka 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Maksymiliana, z prośba o dary Du-
cha Św. i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Rodzice  



11 LISTOPADA 2012                                        OPIEKUN Nr 46                                                             STRONA 3 
11.30 1. + Stanisławę, Franciszka, Wiesława Wronów, oraz ich zm. Ro-

dziców, of. Marianna Wrona 
 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

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

16.30 1. Dziękczynna w 80 r. urodzin Zofii z prośba o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Dzieci  

17.30 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (Wioski) 
17.30 I Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w intencji sióstr: Anny, Ireny, Krystyny i Agnieszki 

oraz ich Rodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i Św. Józefa w dalszym życiu, of. Zofia Borkowska 

Nieszpory za Zmarłych i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

TO, CO NIEPOTRZEBNE 

 

   Organizacje „Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie” i Green Office Ecolo-
gic” organizują na terenie Siedlec 
i naszej Parafii nieodpłatną zbiór-
kę zużytego sprzętu elektronicz-
nego i elektrycznego, z której 
ewentualny   dochód   będzie  
przeznaczony na cele humanitar-
ne. W najbliższy piątek i sobotę, 
16 listopada od godziny 12.00 do 
16.00 i 17 listopada od godziny 
9.00 do 15.00 na terenie parkingu 
przy naszym kościele, można bę- 

dzie przynieść lub przywieźć wszystko, co w domu, piwnicy, na strychu lub 
na podwórku sprawia problem: zużyte komputery, drukarki i inny zużyty 
sprzęt RTV i AGD… Dochód uzyskany z utylizacji tego sprzętu jest przezna-
czony na pomoc szkołom i szpitalom prowadzonym przez misjonarzy w kra-
jach misyjnych. Bliższych informacji udzieli biuro organizacji „Kościół w pot-
rzebie” pod numerem telefonu 789-305480. 

BŁOGOSŁAWIONA JUBILATKA 
     W przyszłą niedzielę (18 listopada) Koś-
ciół wspomina Bł. Karolinę Kózkównę. War-
to przypomnieć, że w czerwcu br. była ob-
chodzona 25 rocznica jej beatyfikacji, a głó-
wne uroczystości miały miejsce w jej sank-
tuarium w Zabawie koło Tarnowa. W samo 
południe Mszy św. przewodniczył Prymas 
Polski abp Józef Kowalczyk. Główne ob-  
chody jubileuszu odbyły się w niedzielę 10 czerwca w Tarnowie. Uroczysta Eu-
charystia pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza została odprawiona 
w kościele bł. Karoliny – czyli w miejscu beatyfikacji Dziewicy i Męczennicy. 
Obecnie trwa proces kanonizacyjny bł. Karoliny. W Watykanie badane jest uz-
drowienie za jej wstawiennictwem. Zdaniem rodziców dziecka, które miało uro-
dzić się bez jednego z organów wewnętrznych, a urodziło się zupełnie zdrowe, 
był to cud. Lekarze twierdzą, że tego przypadku nie da się wyjaśnić racjonal-
nie. Jeżeli potwierdzi to Stolica Apostolska, w najbliższych latach może dojść 
do kanonizacji bł. Karoliny. 
 

INAUGURACJA SZKOŁY 

 
     Celebracja Modlitwy Popołudniowej z Liturgii Godziny, której przewodni-
czył nasz Ks. Biskup zainaugurowała działalność Diecezjalnej Szkoły Kate-
chistów Parafialnych, w sobotę 3 listopada. „Chrześcijaństwo jest odpowia-
daniem Bogu na Jego działanie – mówił w homilii Ksiądz Biskup. - Jezus na-
zywa siebie drogą i chrześcijaństwo jest drogą nowego życia w Chrystusie. 

Diecezjalna Szkoła Katechistów Parafialnych jest jedną z form inicjacji, która 
ma na celu wprowadzanie ludzi na drogę Jezusa Chrystusa. Powierzamy 
Panu Bogu tę szkołę i chcemy się uczyć iść drogą Chrystusa oraz pomagać 
tą drogą kroczyć innym”. 
     Po zakończonej liturgii, zgromadzonych powitał ks. Paweł Kindracki, dy-
rektor Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych. W swoim wystąpieniu 
przypomniał, że „chrześcijaństwo jest propozycją nowego życia w Chrystu-
sie. Rozpoczyna się ono w sakramencie chrztu i jest ukierunkowane na 
wieczność. Wielu ochrzczonych zatraciło swoją chrześcijańską tożsamość i 
żyją tak, jakby Chrystus nie umarł i nie zmartwychwstał dla ich zbawienia”. 
„U progu trzeciego tysiąclecia nie tylko istnieją liczne ludy, które jeszcze nie 
poznały Dobrej Nowiny, ale wielu chrześcijan potrzebuje, aby na nowo gło-
szono im z przekonaniem słowo Boże, by mogli konkretnie doświadczyć 
mocy Ewangelii” (Verbum Domini, n. 96). Dzieląc z papieżem troskę o 
ewangelizowanie niewierzących oraz o ponowne ewangelizowanie 
ochrzczonych, Biskup Siedlecki postanowił powołać do istnienia Diecezjalną 
Szkołę Katechistów Parafialnych. 
     W słowie pasterskim skierowanym do kandydatów na katechistów, 
Ksiądz Biskup podkreślił, że Kościół jest wspólnotą, która żyje mocą słowa i 
sakramentów. „Słowo Boże nie jest zamkniętą księgą Pisma świętego. Jest 
to Słowo żywe. Uaktualnia się, gdy jest proklamowane we wspólnocie wie-
rzących. Kościół to Ciało Chrystusa, ożywiane Chrystusem-Słowem, ale też i 
wspólnota celebrująca tę samą tajemnicę w sakramentach, zwłaszcza w Eu-
charystii. Naturalnie, nikt nie doda niczego do Objawienia, które jest już do-
konane i zamknięte w Jezusie Chrystusie, ale każda, otwarta na działanie 
Słowa, wspólnota odkrywa je na nowo i przeżywa, stając się miejscem obja-
wienia. Słowo Boże objawia się w każdej liturgii. W liturgię wchodzimy do-
browolnie, by uczyć się w niej przeżywać związanie z Jezusem Chrystusem, 
który samego siebie wydał za nas. Szkoła Katechistów wpisuje się w Rok 
Wiary. Chcemy w tej szkole kształtować osoby świadome swojej misji w Ko-
ściele, żyjące w prawdzie, mocą Słowa i sakramentu” – nauczał Pasterz Ko-
ścioła Siedleckiego. 
     Formację na pierwszym roku w Diecezjalnej Szkole Katechistów Parafial-
nych rozpoczną 23 osoby z terenu diecezji siedleckiej, w tym jedna z diecezji 
drohiczyńskiej. 

KSIĄDZ GRZEGORZ 

 

     Od ok. 10 lat duszpasterską po-
sługę w Wikariacie Apostolskim 
San Ramon w Peru pełni rodak na-
szej Diecezji Misjonarz Ks. Grze-
gorz Sagan. Gdy był wyświęcony 
na kapłana w naszym Sanktuarium 
celebrował Mszę Św. Prymicyjną, 
gdy wyjeżdżał do Peru uposażyliś-  

my go na drogę do Peru. 5 lat temu przyjechał do Ojczyzny na zasłużony urlop 
i opowiadał nam o swojej misyjnej posłudze. Przyjedzie do nas również w 
przyszłą niedzielę (18 listopada). Jesteśmy ciekawi, jak układa się jego praca, 

jakie przynosi owoce, 
w dalekim kraju u stóp 
pozostawionych śla-
dów najstarszej środ-
kowoamerykańskiej 
cywilizacji z Machu 
Picchu. 

 

WYPOMINKI 
     Trwamy na listopadowej modlitwie za zmarłych. Wypominki roczne są 
jeszcze przyjmowane do końca listopada. Wychodząc z kościoła pamiętajmy 
o zabraniu kart. Zapiszmy na nich imiona (lub tylko nazwiska, aby nikogo nie 
przeoczyć) naszych bliskich, by ich polecić modlitwom Kościoła. Szczegóło-
wy program modlitw za zmarłych w listopadzie i w ciągu całego roku można 
znaleźć na odwrocie kart wypominkowych. 
     W listopadzie na wspólną modlitwę wypominkową za zmarłych zaprasza-
my od godziny 17.15 poszczególne ulice nasze Parafii. I tak w poniedziałek 
zapraszamy mieszkańców Nowych Siedlec, we wtorek z ul. Chrobrego (z 
bloków mających numery nieparzyste), w środę z ul. Chrobrego (numery pa-
rzyste), w czwartek z ulic Sokołowskiej, Batorego, Nowy Świat i Żytniej, 
w piątek z ul. Mieszka I, w sobotę z ul. Jagiełły i w niedzielę z wiosek należą-
cych do naszej Parafii. Niedzielne modlitwy rozpoczynać się będą zazwyczaj 
o godzinie 9.30. Wyjątkowo dziś są one godzinie 17.30 ze względu na po-
ranne uroczystości patriotyczne. 
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 43 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Jak wybór Karola Wojtyły relacjonowała komu-
nistyczna prasa, na czele z „Trybuną Ludu”? Czy-
taj w artykule ks. Andrzeja Adamskiego „Zasko-
czenie i dezorientacja”; 
Rozmowa „Echa” tym razem dotyczy spraw wy-
chowania, zaś rozmówcą jest znany psycholog, 
rekolekcjonista i duszpasterz, ks. Marek Dziewiec-
ki; 
Czy dorosłemu człowiekowi wypada „chodzić 
do kościółka” i „mówić paciorek”? O problemie za-
trzymywania się w rozwoju duchowym i zdziecin-
niałym podejściu do wiary u ludzi dorosłych pisze 
ks. Paweł Siedlanowski w artykule „Boziu, daj 
zdrówko!”; 
O przyczynach i sposobach powstrzymywania 
agresji u dzieci opowiada psycholog.  

Zapraszamy do lektury! 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 

 
KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY.  Dziś w ca-
łym świecie obchodzony jest Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach Św. 
odbywa się zbiórka do puszek na potrzeby prze-
śladowanych wspólnot Kościoła, a głównie w kra-
jach islamskich. Dzień ten jest organizowany 
przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościoło-
wi w Potrzebie. Tym razem tematem wiodącym 
jest Egipt, kraj zamieszkały głównie przez wyzna-
wców islamu. Według danych państwowych tylko 
10% to chrześcijanie, z czego 9% to Koptowie. 
Z kolei dane kościelne mówią, że chrześcijanie 
stanowią 10-18% wśród populacji Egiptu. Stowa-
rzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrze-
bie w latach 2006-2011 przekazało Egiptowi po-
nad 12 mln zł. W tym roku prowadzi akcję POKÓJ 
DLA EGIPTU. Gościem Stowarzyszenia będzie 
biskup Kyrillos Kamal William Samaan (OFM), 
metropolita Asjutu, egipski duchowny Kościoła ka-
tolickiego obrządku koptyjskiego. Biskup Kyrillos 
jest świadkiem cierpień tych, którym odmawia się 
poszanowania godności osoby ludzkiej tylko dlate-
go, że wierzą w Jezusa. Z okazji IV Dnia Solidar-
ności z Kościołem Prześladowanym zaapeluje 
o pomoc z Polski. 

PATRON. Jutro (w poniedziałek, 12 listopada 
br.) Kościół naszej Diecezji obchodzi Wspomnie-
nie Św. Jozafata Kuncewicza, Biskupa i Męczen-
nika, Patrona naszej Diecezji i Patrona jedności 
między Kościołami Wschodnim i Zachodnim. Jego 
relikwie spoczywają w Bazylice Św. Piotra w Rzy-
mie. 

DLA CUKRZYKÓW. 14 listopada każdego ro-
ku obchodzony jest dzień modlitw za chorych na 
cukrzycę. Ta choroba pustoszy zdrowie także wie-
lu naszych Parafian. W środę będziemy się modlić 
za nich, aby udało się im pokonać chorobę i jej 
skutki. 

PALACZE. Czwartek (15 listopada) to dzień mo-
dlitw za walczących z nałogiem palenia papiero-
sów, zarówno samych palaczy, jak też i tych, któ-

rzy cierpią z powodu palenia innych. Ich Patronem 
jest Św. Albert Wielki, Biskup i Doktor Kościoła 
którego Wspomnienie Kościół obchodzi w tym 
dniu. 

MADONNA Z OSTRZEJ BRAMY. W okresie 
przed II Wojną Światową były w Polsce dwa naj-
ważniejsze Sanktuaria z łaskami słynącymi wize-
runkami Matki Bożej: w Częstochowie i w Wilnie. 
Właśnie w piątek (16.XI) Kościół obchodzi Wspo-
mnienie NMP Ostrobramskiej, którą „Wilniacy” na-
zywają Matką Miłosierdzia. 

RZYMSKIE BAZYLIKI. Są 4 Bazyliki w Rzy-
mie, które tradycja chrześcijańska nazywa „Więk-
szymi” W piątek Kościół obchodzi Wspomnienie 
poświecenia dwu z nich Św. Piotra i Św. Pawła. 
Apostołów 

STUDENCI. Międzynarodowy dzień modlitw za 
studentów obchodzony jest w najbliższą sobotę 
(17.XI). Patronką tego dnia jest Św. Elżbieta, Za-
konnica z Węgier.  

NIEUSTAJĄCY. Sobota (17.XI) to także Dzień 
czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieusta-
jącego. Wspólnota zaprasza wszystkich w tym 
dniu na modlitwę różańcową po rannej Mszy Św. 
o godzinie 7.00. 

SIOSTRY ORIONISTKI ZAPRASZAJĄ na 
jesienne spotkanie z cyklu: KOBIETY SZALONE 
DLA JEZUSA... Odbędzie się ono we Włocławku, 
na ul. Leśnej 3, w dniach od 16-18. listopada 2012 
r. W skupieniu mogą wziąć udział dziewczęta ze 
starszych klas gimnazjalnych, licealistki i student-
ki, które w ROKU WIARY pragną zatroszczyć się 
bardziej o swoją osobistą relację z Jezusem, 
ucząc się życia w przyjaźni z NIM od KOBIET, 
które z całą pewnością były szalone i bardzo 
szczęśliwe! Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych 
informacji udziela: S.M. Amabilis (orionistka) tel. 
507-326450. 

DO I KOMUNII ŚW. Kolejne spotkanie Dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Św. i ich Ro-
dziców będzie w przyszłą niedzielę (18.XI) o go-
dzinie 15.00. 

WYKREŚLANKA 

     Znajdź i wykreśl z diagramu 14 słów, które nie 
mają nic wspólnego z uboga wdową z dzisiejszej 
Ewangelii. Pozostałe litery, odczytane poziomo 
utworzą hasło: 

dostatek, bogactwo, chciwość, pycha, zaz-
drość skąpstwo, nadmiar, przepych, potęga, 

oszustwo, dobrobyt, skarb, władza, duma 

 
DOBRZY PRZYJACIELE SĄ ZAWSZE RAZEM 

W TRUDNYCH I W ŁATWYCH SPRAWACH 

 
JESIENIĄ. - Tatusiu czy to prawda, że teraz jesienią 
wszystkie zwierzątka zmieniają futerka? 
- Cicho synku, bo mamusia usłyszy. 
ROZKAZ.  
     Do radzieckich kosmonautów przychodzi generał: 
- No, towarzysze, jutro lecicie na Słońce. 
- Na Słońce? Ale tam gorąco, spali nas. 
- Partia o tym pomyślała, polecicie nocą. 
BAŁ SIĘ.  Policjant przesłuchuje podejrzanego: 
- Dlaczego nie wzywał pan pomocy, kiedy bandyta 
zabierał panu zegarek? 
- Bałem się otworzyć usta. Mam złote zęby! 
CYGANIE. - Dlaczego cygański noworodek dostaje 
po narodzeniu dwa klapsy? 
- Pierwszy jak zwykle, a drugi, żeby zwrócił położnej 
zegarek, który zdążył „gwizdnąć”. 
TANIE LINIE. Leci pasażer tanimi liniami lotniczymi. 
Podchodzi do niego miła stewardessa i pyta: 
- Życzy sobie pan obiad? 
- A jaki jest wybór? 
- Tak lub nie. 
JAK PRODUKUJĄ KIEŁBASĘ. 
     Pani w szkole pyta dzieci podczas lekcji: 
- Z czego robi się kiełbasę? 
     Dzieci milczą 
- Jasiu, ty powinieneś wiedzieć - twój tata pracuje w 
zakładach mięsnych? 
- Ja wiem, ale tatuś powiedział, że jeśli komuś po-
wiem to mnie zabije. 
PRZESADA. W 1968 roku, po słynnym wystawieniu 
„Dziadów” w czasach reżimu komunistycznego i 
spolegliwości wobec ZSRR, delegacja polska udała 
się do Moskwy. Chruszczow pyta Gomułkę: 
- Podobno u was w teatrze wystawiono antyradziec-
ką sztukę? 
- No, tak, „Dziady” - z pokorą potwierdza Gomułka. 
- I co zrobiliście? 
- Zdjęliśmy sztukę. 
- Dobrze. A co z reżyserem? 
- Został zwolniony z pracy. 
- Dobrze. A autor ? 
- Nie żyje. 
- A to już chyba przesadziliście 

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 

 




