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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Wstań, idź, twoja wiara cię uz-
drowiła” (Łk 17,11-19). 
     Syryjczyk Naaman i dziesięciu 
trędowatych na pograniczu Sama-
rii i Galilei - wszyscy oni zostali 
uwolnieni od swojej choroby, któ-
ra czyniła ich nieczystymi w 
oczach ludzi. Trąd, którym byli za-
rażeni, dotknął nie tylko ich ciał, 
lecz także dusz. Człowiek jest ca-
łością, dlatego współcierpi w nim 
wszystko. Trąd duszy to grzech 
niewiary w to, że Bóg kocha, że 
może oczyścić. To przekonanie, że 
moje grzechy nie zostaną zapom-
niane. To danie wiary podszeptom 
złego, który zapewnia: Niechybnie 
umrzesz z powodu swej nieczysto-
ści. Jezus mówi co innego: „Twoja 
wiara cię ocaliła”. Uwierz, zaufaj, 
powierz się, aby wzrosło w tobie 
przekonanie, że jestem Bogiem, 
który nie zachowuje pamięci o 
grzechach i dochowuje wierności. 

 

ŚWIĘCI PAPIEŻE 

 
     Kanonizacja bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II odbędzie 
się 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego –  
tak ogłoszono podczas konsystorza pod przewodnictwem 
papieża Franciszka, który miał miejsce 30 września br. 

Jan Paweł II - Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w 
Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie), biskup 
pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita 
krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264-ty papież (16 
października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Or-
ła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego. Poeta 
i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof his-
torii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu 
chrześcijańskiego. Taka była droga papieża - Polaka na 
ołtarze. Rozpoczęła się ona wyjątkowo szybko, bo już 
w półtora miesiąca po jego śmierci, gdy specjalnego zez-
wolenia na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego udzielił 
13 maja 2005 jego następca Benedykt XVI. Po 6 latach – 
1 maja 2011 papież Wojtyła został ogłoszony błogosławio-
nym.  
Jan XXIII - Angelo Giuseppe Roncalli OFS (ur. 25 listo-
pada 1881 w Sotto il Monte, zm. 3 czerwca 1963 w Waty-
kanie) – patriarcha Wenecji (1953-1958), papież w okresie 
od 28 października 1958 do 3 czerwca 1963, błogosławio-
ny Kościoła katolickiego. Mimo krótkiego pontyfikatu (1958 
-1963) bł. Jan XXIII uchodzi za jednego z najwybitniej-
szych papieży w dziejach Kościoła. Znany głównie jako ini-
cjator Soboru Watykańskiego II, „dobry papież” - jak go 
nazywano - był przede wszystkim człowiekiem pełnym 
osobistego uroku, skromności i pokory, znanym z dosko-
nałego poczucia humoru. Z „Dziennika duszy”, który po 
sobie zostawił, wyłania się sylwetka chrześcijanina, który 
był zakochany w Bogu, wystrzegał się grzechu i obdarzał 
przyjaźnią wszystkich ludzi, bez względu na ich poglądy 
czy wiarę. Jednak cechą, która go najbardziej wyróżniała 
była udzielająca się innym niezwykła pogoda ducha. 
„Smutny ksiądz - mawiał - jest złym księdzem”.  
     Trzeba się cieszyć, że dwaj tak wielcy ludzie Kościoła 
zostają wyniesieni na ołtarze, jako Święci i będą jeszcze 
większymi naszymi orędownikami przed Bogiem. 
 

PAPIEŻ FRANCISZEK NAUCZA 
     „Plotka,  to język diabła, który dzieli, aby bracia stali się 
wrogami...” - mówił Papież Franciszek w specjalnej kate-
chezie skierowanej do watykańskiej gwardii „Szwajcarów”. 
Ojciec Święty odprawił w sobotę, 28 września, rano przy 

grocie lourdzkiej w ogrodach watykańskich, Mszę Św. dla 
stróżów prawa i porządku w najmniejszym państwie świa-
ta. W tym dniu obchodzili oni swe święto patronalne. 
     „Napoleon już nie wróci do Rzymu, dziś wojna toczy się 
tu w inny sposób: to wojna ciemności ze światłością”. 
W ten sposób Papież Franciszek opisał duchowy aspekt 
starań o bezpieczeństwo, które są zadaniem żandarmerii 
watykańskiej. Nawiązując do postaci biblijnego pogromcy 
szatana, Archanioła Michała, Papież zwrócił uwagę, że „ta 
walka w rzeczywistości toczy się w sposób mniej spekta-
kularny. Zło bowiem jest siane nocą, pośród ciemności. 
Diabeł obawia się natomiast światła. Ta prawda dotyczy 
codziennej walki ze złem”. 
     „To nie jest żadna bajka! To jest tak realne, jak fakt, że 
ja stoję tutaj, a wy tam. To jest prawda o stałej walce to-
czonej każdego dnia: walce Kościoła - Matki. I gdy widzi-
my w Apokalipsie tę niewiastę z dzieckiem oraz smoka, 
diabła, który próbuje ją zniszczyć, to właśnie na co dzień 
dzieje się w Kościele, to walka, która tutaj się toczy. Dzię-
kuję wam za wolę obrony w tej wojnie między nocą 
i dniem, między ciemnością i światłem. Ale proszę was nie 
tylko, byście bronili drzwi i okien Watykanu, choć i za to 
dziękuję, bo wykonujecie dobrą robotę. Ale brońcie się 
także przed zakusami diabła, niczym Św. Michał, wasz 
Patron. Naśladujcie go! Ktoś powie, że do Watykanu dia-
beł nie ma przystępu, bo boi się prałatów, kardynałów 
i Papieża. A zatem nie wejdzie. Oj, wejdzie, wejdzie, mogę 
was zapewnić. My wszyscy, także ja, podlegamy kusze-
niu” – powiedział Papież. 

 
     Jak wskazał Franciszek, ulubioną pokusą szatańską 
jest ta, która godzi w jedność. Dotyczy to także tych, któ-
rzy mieszkają i pracują w Watykanie. „I tak diabeł próbuje 
rozpętać wojnę wewnętrzną, taki rodzaj duchowej wojny 
domowej. To taka wojna, której nie prowadzi się przy po-
mocy znanych broni, ale przy pomocy języka. Bronią tej 
wojny są plotki. I tego od was żądam, byście się wzajem-
nie przed tym bronili. Plotka to język, którym nie wolno roz-
mawiać w Watykanie, to język zakazany, bo to język diab-
ła, który dzieli, aby bracia stali się wrogami. A wtedy zwy-
cięzcą będzie on. Oto pokusa, oto kąkol. Prośmy Św. Mi-
chała, aby wsparł nas w tej wojnie: nigdy nie mówić źle 
o innym, nigdy nie nadstawiać ucha na plotki. Jeśli usły-
szę, że ktoś plotkuje, powstrzymam go: «Tu nie wolno plo-
tkować! Otwórz bramę św. Anny, idź na zewnątrz i tam 
plotkuj! Tutaj nie wolno!». Dobre ziarno i owszem: mówić 
dobrze jeden o drugim – tak, ale siać kąkolu nie wolno!” – 
powiedział Papież. 
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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 – 14 października 2013 r. 
Wspomnienie Św. Kaliksta, Papieża i Męczennika 

i Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy; Czyt.: Rz 1,1-7; Łk 11,29-32 

6.30 1. + Alinę (w 6 miesiąc). of. Siostra 
2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Anety, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Św. Józefa i dary Ducha Świętego, of. Rodzice 

7.00 1. + Barbarę (w dniu urodzin), of. Matka 
 2. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 14 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Mama 
8.00 W intencjach Szkoły Społecznej Stowarzyszenia STO (z ul. Mirec-

kiego), z okazji Dnia Papieskiego 
9.00 W intencjach Zespołu Szkół nr. 1 (z ul. Granicznej), z okazji Dnia 

Papieskiego 
16.30 Różaniec dla Dzieci 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Mama i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. + Mariana Tkaczuka (w 7 miesiąc), of. Żona 
 4. + Stanisława (w 33 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Jadwiga Kamianka 
 5. + Helenę Metelską (w 20 r.) i zm. z Rodziny, of. Krystyna Metelska 
 6. + Kazimierza Piechotę (w 10 r.), of. Żona 

Wtorek – 15 października 2013  r. Wspomnienie Św. Teresy od Je-
zusa, Dziewicy i Doktora Kościoła (nazywanej nieraz „Wielką” lub „z 

Avilla”). Dzień modlitw za niewidomych („Dzień Białej Laski”). 
Czyt.: Rz 1,16-25; Łk 11,37-41 

6.30 1. + Krystynę Golec (w 7 dzień), of. Córka 
 2. + Jadwigę, of. Syn 

7.00 1. + Jadwigę Smolarz oraz Jadwigę i Józefę Wróblewskie, of. Przy-
jaciółka 

 2. + Irenę Plichta (w 6 r.) oraz zm. z Rodzin Zabadałów i Gocald, 
of. Rodzina 

 3. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. + Teresę, of. Syn 
 4. + Jadwigę Zaliwską (z racji imienin) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Rodzina 
 5. + Jadwigę Walecką (z racji imienin), of. Córka 

Środa – 16 października 2013  r. Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej, 
Patronki Wrocławia i Berlina. 35 rocznica wyboru Papieża Bł. Jana Pawła 

II, Czyt.: Prz 31,1-13.19-20.30-31;Mk 3,31-35 

6.30 1. + Ryszarda Guzek (w 1 r.). of. Syn 
 2. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Pa-

tronki dla Jadwigi, of. Córka  
7.00 1. + Zm. Rodziców Apolonię i Aleksandra oraz braci Tadeusza, 

Edwarda i Jana, of. Kazimiera Kupa 
 2. + Jadwigę Konopka (z racji imienin), of. Sąsiadka 
 3. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 22 r. urodzin Patrycji Wakuła, z prośbą o zdrowie 

i błogosławieństwo Boże w dalszym życiu, of. Rodzice 
16.30 Różaniec dla Dzieci 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. + Tadeusza (w 6 miesiąc), zm. z Rodzin Kurków i Wilczurów, of. 

Zofia Wilczur 
 4. + Józefa (w 21 r.), Adelę, Władysława, Jadwigę i Józefa, oraz 

zm. z Rodziny Wojewódzkich, of. Zdzisława Trębicka 
 5. + Waldemara Zakolskiego, of. Syn z Rodziną 

Czwartek – 17 października 2013 r. 
Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika. 

Dzień Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Światowy dzień modlitw za walczących z nowotworem piersi; 

Czyt.: Flp 3,17-4,1; J 12,24-26 

 

6.30 + Mirosława Pasika, of. Mama 
7.00 1. + Rozalię ( w 11 r.) i Stanisława, of. Córka 

 2. + Andrzeja Kowalika (w 1 r.), zm. z Rodzin Kowalików i Krasu-
skich, of. Żona wraz z Rodziną 

 3. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. + Ryszarda Guzka (w 1 r.), of. Żona 
 4. + Sabinę (w 4 r.), of. Rodzina 
 5. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla Ojczyzny oraz 

przebłaganie za grzechy Polaków, of. Wspólnota Różańca Nieusta-
jącego 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 18 października 2013  r. 
Święto Św. Łukasza Ewangelisty 

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

6.30 1. + Jana (w 15 r. ) i Jadwigę Krasuskich, of. Syn 
7.00 1. + Kazimierza Więcławek (w 1 r.), of. Córka 

 2. + Helenę, Hieronima i Mariana Plewka, of. Zofia Sztompka 
 3. + Wacława (w 17 r.), Józefę i Stanisława Maliszkiewiczów, of. 

Brat 
 4. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 

15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. + Paulinę Gozdek (w 4 m-c), of. Mama z Siostrami 
 4. + Eugenię (w 17 r.), Władysława, Ferdynanda i Tadeusza (z racji 

imienin), of. Kazimiera Kosiorek 
 5. + Władysława Adamiaka (w 9 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Żona z Dziećmi 
 6. Dziękczynna za 16 lat małżeństwa p. Agnieszki i Tomasza Koń-

ko, z prośbą o potrzebne łaski dla nich i dla ich Córek, of. Jubilaci 
Sobota – 19 października 2013  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Pawła od Krzyża 
oraz Św. Męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Joguesa, 

Kapłanów i ich Towarzyszy; 
Czyt.: Rz 4,13.16-18; Łk 12,8-12 

6.30 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Elżbiety i Krzysztofa, z prośbą o obfi-
tość Bożych łask i opiekę Św. Patronów, of. Małżonkowie  

 2. + Irenę i Eugeniusza, of. Córka 
7.00 1. + Feliksę (w 3 r.), zm. z Rodzin: Korowajczuków, Dziołaków, Ad-

amiuków i Wareckich, of. Syn z Rodziną 
 2. + Mariannę (w 13 r.) oraz zm. z Rodzin: Jurków i Złochów, of. 

Adam Złoch 
 3. + Marka (w 29 r.), Helenę i Józefa Łyczywków, of. Rodzina 
 4. + Mariana (w 15 r.), Adama i Pawła, of. Jadwiga Trębicka 
 5. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
 6. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 

16.30 Dziękczynna w 50 r. powstania koła łowieckiego „Ostoja” i poświę-
cenia sztandaru, of. Myśliwi 

17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Dziękczynna w 44 rocznicę urodzin Piotra, z prośbą o wypełnie-
nie się woli Bożej w jego życiu i Boże błogosławieństwo dla niefo, 
jego Żony i Syna Mateusza, of. Mama 

 2.  W intencji Magdaleny i Grzegorza z racji zawarcia Związku Mał-
żeńskiego, z prośbą o opiekę i wstawiennictwo Św. Józefa w ich 
całym życiu, of. Rodzice 

 3. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 października 2013; 
Wspomnienie Św. Jana Kantego, Patrona Nauczycieli Szkół Wyższych 

Niedziela Misyjna. Początek Tygodnia Misyjnego. 
Ofiary składane na tacę są dziś przeznaczone na Misje. 

Czyt.:Wj 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8 
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6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Edwarda (w 27 r.), Genowefę, Tadeusza, Alfredę i Bogdana, 
of. Jadwiga Szakowska 

 2. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
8.30 1. + Eugeniusza Grabarskiego (w 28 r.), of. Dzieci 

 2. + Reginę (w 37 r.), Jana, Janinę i zm. z obu stron Rodziny, of. 
Wanda Matwiejczuk 

10.00 1. Dziękczynna w 14 r. urodzin Macieja, z prośbą o wypełnienie się 
woli Bożej jego życiu przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

 2. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 
 3. + Władysławę, Jana i Marię, zm. z rodziny Jaszczołtów oraz 

Tadeusza, Marię i Bronisława Rowickich, of. Alicja Rowicka 
 4. + Zofię i Jana, of. Syn z Synową 

11.30 1. + Eugeniusza (w 28 r.), Helenę, Bolesława i Henryka Kisieliń-
skiego, of. Rodzina Paczuskich 

 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. Dziękczynna w intencji Dzieci, z prośbą o potrzebne łaski dla 

nich i dla ich Rodzin, of. Rodzice 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jakuba, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na dalsze życie, 
of. Rodzice 

16.30 1.  Dziękczynna a w 50 r. ślubu Zofii i Emiliana Łopaciuków, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa  of. Jubilaci 

 1. + Pawła (w 2 r.), of. Mama 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo  
Boże w nowym Roku Akademickim dla Pracowników i Studentów 
Collegium Mazovia – Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe oraz niedzielna adoracja 
Najświętszego Sakramentu   

 

 

KILKA SŁÓW 
O LITURGII 

1. Co to jest liturgia? 
   KL (Soborowa Konstytucja o Li-
turgii) 7: „Słusznie przeto uważa 
się liturgię za wypełnianie kapłań- 

skiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża się 
i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie czło-
wieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi człon-
kami, sprawuje pełny kult publiczny”. 
     „W naszych czynnościach liturgicznych nic nie jest ważniejsze od tego, 
że w sposób niewidzialny, lecz rzeczywisty, działa tu Chrystus przez swoje-
go Ducha”1. Zmartwychwstały Chrystus „jest obecny w ofierze Mszy świętej, 
tak w osobie celebrującego, gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował siebie na 
krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów”, jak zwłaszcza pod po-
staciami eucharystycznymi. Jest obecny swoją mocą w sakramentach, tak 
że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, bo 
gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia. Jest obecny, 
gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał (Mt 18,20): 
„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (KL 7). 
     2. Jakie czynności tworzą liturgię? 
     Do liturgii należą następujące czynności: sakramenty oraz sakramenta-
lia, czyli: błogosławieństwa (np. domu, obrazu, wody do pokropienia wier-
nych), poświęcenia (ołtarza, kościoła), konsekracje (śluby zakonne, konsek-
racja dziewic), egzorcyzmy (modlitwy nad zniewolonymi przez demona) 
i obrzędy pogrzebowe, również Liturgia godzin - modlitwa uświęcenia cza-
su, także celebracje roku liturgicznego, tzn. świętowanie niedziel, uroczysto-
ści, świąt, wspomnień i dni powszednich w roku kościelnym.  
     Inne czynności, wykonywane przez wiernych, jak: modlitwa różańcowa, 
odmawianie litanii, koronki czy nowenny, są nabożeństwami. One nie mogą 
być włączane do liturgii. Tę prawdę z mocą podkreślał Paweł VI. Uczył: „Nie 

                                                
1 Jan Paweł II, List apostolski Vicesimus quintus annus, w dwudziestą piątą 
rocznicę ogłoszenia konstytucji soborowej o świętej liturgii (04.12.1988), Rzym 
1988, nr 10. 

jest wolne od błędu, który niestety dotąd jeszcze gdzieniegdzie się zdarza, 
odmawianie różańca maryjnego podczas czynności liturgicznej”2. 
     3. Sens prawa liturgicznego 
     Jan Paweł II pouczał: „Z przejęciem czytaliśmy w książkach napisanych 
przez Kapłanów - dawnych więźniów obozów koncentracyjnych, jak sprawo-
wali Eucharystię z pominięciem tych przepisów, bez ołtarza i bez szat liturgi-
cznych. Jeśli jednak w tych warunkach było to dowodem heroizmu i musiało 
budzić najgłębsze uznanie, to natomiast w warunkach normalnych nielicze-
nie się z przepisami liturgicznymi musi być odbierane jako brak poszanowa-
nia dla Eucharystii - podyktowany może indywidualizmem, a może bezkrytycz-
nym stosunkiem do lansowanych opinii, a może jakimś brakiem ducha wiary3. 
     W naszej Diecezji specjalistą w dziedzinie liturgii jest Ks. Prof. Kazi-
mierz Matwiejuk, który chętnie odpowiada na wszelkie kwestie związane 
z liturgią pod adresem: kmatwiejuk@siedlce.opoka.org.pl 
----------------------------------- 
2 Paweł VI, Adhortacja Marialis cultus (02.02.1974), Oprac. S.C. Napiórkowski, 

Niepokalanów 1984, s. 79. 
3 Jan Paweł II, List na Wielki Czwartek Tajemnica i kult Eucharystii (24.02.1980), 
Watykan 1980, nr 12. 

KIM JESTEŚMY? 
     Od kilku lat w naszym kościele, w każdy trzeci piątek miesiąca odprawiana 
jest Msza św. w intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 
Przed Mszą Św. odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia i Litania 
o Miłosierdziu Bożym. Nasza wspólnota Małych Rycerzy została założona 
z Bożej inspiracji przez śp. Zofię Grochowską i od 1989 r. działa pod nazwą 
„Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego”. Od 19.06.1998 r. mamy zape-
wnioną opiekę Towarzystwa Jezusowego z Kalisza i działamy jako wspólnota 
modlitewna, która w swej duchowości łączy kult Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Miłosierdzia Bożego. 
     Mali Rycerze to wspólnota pokutno-modlitewna. Przez modlitwę, post i ofia-
rę pragniemy wynagradzać Panu Bogu za wyrządzone zniewagi i grzechy 
oraz wypraszać Boże Miłosierdzie zwłaszcza dla zatwardziałych grzeszników 
i dusz w czyśćcu cierpiących. Zgłębiając cnotę ufności pragniemy służyć Bogu 
i Ojczyźnie świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich. Śp. Zofia Grochowska, ja-
ko założycielka pełniła funkcję pierwszego prezesa. Po jej śmierci funkcję tę 
pełni Wiesław Kaźmierczak z Koszalina. Wspólnota obecnie liczy ok. 2000 
członków. Ośrodki Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego znajdują 
się w ponad 40 miastach i miejscowościach w Polsce, a także i na świecie 
(Kanada, Niemcy, Czechy, Litwa, Ukraina, Austria, Australia). Każdego roku 
cała wspólnota odnawia Akt Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski na Jas-
nej Górze, a także spotyka się na ogólnopolskim zjeździe w Kaliszu na tak 
zwanym Triduum ku czci Boga Ojca. Do 2012  r. opiekunem naszej wspólnoty 
był jezuita, ks. Aleksander Jacyniak. Ponieważ został przeniesiony do War-
szawy i oprócz normalnych obowiązków został nauczycielem akademickim, 
obowiązki naszego opiekuna i promotora przejął ks. Jacek Skowroński, który 
pełni również obowiązki rekolekcjonisty w naszej wspólnocie na terenie całego 
kraju. 
     Z przynależnością do Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
wiążą się określone obowiązki i powinności. Rycerz przez dobre uczynki, sło-
wo i modlitwę okazuje miłosierdzie bliźniemu. Rycerz Miłosiernego Serca Je-
zusowego jest zobowiązany do: 
- Codziennego rozważania tajemnic różańcowych i modlitwy słowami Koronki 
do Miłosierdzia Bożego, 
- Częstego uczestnictwa we Mszy Św. i przyjmowania Sakramentów Św. 
i ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grze-
szny świat i dusze w czyśćcu cierpiące. 
- Ofiarowania Bogu jednego dnia w tygodniu w godzinach nocnych Koronki do 
Bożego Miłosierdzia w wybranym przez siebie czasie pomiędzy godz. 21.00 
a 5.00 rano. 
- Wynagradzanie Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszy-
stkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca. 
     Dodatkowo Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego podejmują róż-
ne działania dla uczczenia Miłosierdzia Bożego i krzewienia miłości do Boga 
przez dodatkowe modlitwy takie jak adoracja Najświętszego Sakramentu w pier-
wszą niedzielę miesiąca, indywidualne adoracje nocne w domu, jeden dziesiątek 
różańca w intencji Ojczyzny w ramach Krucjaty Różańcowej za Polskę.  
     Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. w każdy trzeci piątek miesiąca 
o godz. 15.00. Nie jest to Msza św. zarezerwowana tylko dla Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, ale dla wszystkich czcicieli Miło-
sierdzia Bożego.                                                               Zofia Czerska 



STRONA 4                                                                                   OPIEKUN NR 41                                                                     13  PAŹDZIERNIKA 2013 R 

 

DZIEŃ PAPIESKI – SIEDLCE  
13 października 2013. Niedziela 

Program: 16.00 Msza Św. w podzięce za pontyfikat 
Jana Pawła II, której przewodniczył będzie Ks. Bi-
skup Ordynariusz w Katedrze. 
17.15 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana 
Pawła II. 
18.00 Koncert „Wieczór Poezji Karola Wojtyły i ulu-
bionych utworów muzycznych Jana Pawła II” w wy-
konaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych 
w Siedlcach. Sala Koncertowa Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Siedlcach ul. Podlaska 14. 

16 października 2013. Środa. 
10.00 SŁOWO DAR i TAJEMNICA Konkurs recyta-
torski poezji i prozy Karola Wojtyły – papieża Jana 
Pawła II w CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teat-
ralna Miasta Siedlce. 
19.30 „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Proje-
kcja filmu o udziale Teatru Es i Chóru Miasta Siędl-
ce w XXVIII Światowych Dniach Młodzieży w Rio 
de Janeiro w obiektywie Macieja Grudy z fragmen-
tami „Śpiewnika Papieskiego” do słów Karola Woj-
tyły w kompozycjach i aranżacjach Waldemara Ko-
perkiewicza, a wykonaniu artystów Teatru Es, Chó-
ru Miasta Siedlce i Orkiestry Teatru Es. Miejsce:  
CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna. 

MUZYCZNE I TEATRALNE 
     W listopadzie od 8 do 11 w Krzesku Starym od-
będą się warsztaty teatralne, służące rozwijaniu 
nowych form Ewangelizacji. Warsztaty będą pro-
wadzić aktorzy scen warszawskich. Całkowity 
koszt 120 zł. Zgłoszenia u księży! 
    Zachęcam Księży i Liderów grup parafialnych do 
„wyławiania” młodych talentów i zachęcania do 
wzięcia udziału. Nie możemy tych spraw odkładać 
na ostatnia chwilę, już teraz przygotowujemy się 
do SDM kiedy to i nasza diecezja będzie gościć 
młodych pielgrzymów ze świata. Będziemy z serca 
wdzięczni za okazaną pomoc. Przy okazji zyskają 
parafie zdobywając młodych liderów Nowej Ewan-
gelizacji. Zgłoszenia na warsztaty pod numerem 
505-603817 lub 509-056560. Przy zgłoszeniu po-
damy szczegóły co do godzin i dokładnego adresu. 

Ks. Adam Pietrusik Diecezjalny Asystent KSM 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CELEBRACJA. Jutro o godz. 19.00 Ks. Biskup 
zaprasza do katedry na Celebrację Słowa Bożego. 

ŚWIĘCI TYGODNIA. Pamiętajmy w tym tygod-
niu o imieninach, które obchodzą Małgorzata, Ja-
dwiga, Teresa i Łukasz i prośmy dla nich o opiekę 
i wstawiennictwo ich Świętych Patronów. 

SŁUŻBA ZDROWIA W piątek modlimy się za 
lekarzy, pielęgniarki i wszystkich pracowników Słu-
żby Zdrowia, którym patronuje Św. Łukasz. 
DLA KOBIET. W sobotę (19.10) na Jasnej Gó-
rze będzie Ogólnopolska Pielgrzymki kobiet. 

MISJE DZISIAJ, Za tydzień niedziela misyjna. 
Modlimy się za tych, którzy swoje życie poświęcili Ko-
ściołowi tam, gdzie jest jeszcze mało zakorzeniony. 
AKADEMICY. W przyszłą niedzielę (20.10) Koś-
ciół obchodzi wspomnienie Św. Jana Kantego, Pat-
rona Nauczycieli Szkół Wyższych i Duszpasterstw 
Akademickich. Przypominamy, że siedleckie Dusz-
pasterstwo Akademickie (www.dasiedlce.pl) ma 
swoją siedzibę przy ul. Brzeskiej, obok kościoła 
p.w. Ducha Świętego. 
     Również w tym dniu, w naszym kościele będzie 

celebrowana Msza Św. o godzinie 18.00 z racji in-
auguracji nowego Roku Akademickiego w Colle-
gium Mazovia, Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Robert Strzałkowski z Parafii Bożego Ciała w 
Siedlcach i Aleksandra Solarczyk z naszej Parafii (64). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro 
niepewne... Tylko dziś jest twoje”. 

Karol Wojtyła  

NA KANONIZACJĘ 
     Ks. dr Robert Mirończuk zaprasza na Pielg-
rzymkę (23.04-01.05.2014) trasą Czechy – Aust-
ria - Włochy - Padwa - Rzym - Monte Casino – 
Wenecja, w ramach której przewidziany jest 
udział w kanonizacji Bł. Jana Pawła II 
1 dzień: 7.00 Msza Św. w naszym kościele Św. Jó-
zefa. Przejazd przez Polskę do Czech. Obiadokolacja 
i nocleg w Czechach. 
2 dzień: Śniadanie. Przejazd przez Austrię do Włoch. 
Przyjazd w okolicy Padwy. Obiadokolacja i nocleg. 
3 dzień: Śniadanie. Padwa. Zwiedzanie miasta od 
placu Prato Dell Valle. Przejście starówką do Bazyliki 
Św. Antoniego, a tam sarkofag Świętego, polska ka-
plica, zabytkowe dziedzińce z krużgankami. Przyjazd 
do Rzymu. Obiadokolacja i nocleg. 
4 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu - Bazyliki 
Większe: Św. Piotra, Św. Jana na Lateranie, Św. 
Schody, Św. Pawła za Murami. Rzym antyczny, Kolo-
seum (z zewnątrz), Kapitol, Forum Romanum. Obia-
dokolacja i nocleg w okolicy Rzymu. 
5 dzień: Śniadanie lub prowiant. Watykan - udział w 
kanonizacji Jana Pawła II. W miarę czasu wolnego w 
godzinach popołudniowych odpoczynek w starym 
Rzymie: Plac Navona, Fontanna di Trevi. Obiadoko-
lacja i nocleg w okolicy Rzymu. 
6 dzień: Śniadanie. Przejazd od Monte Casino. 
Klasztor benedyktyński i polski cmentarz. Przejazd 
nad Adriatyk. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Rimini. 
7 dzień: Śniadanie. Przejazd do Wenecji. Zwiedza-
nie miasta, rejs po Canale Grande do placu Św. 
Marka, Bazylika św. Marka. Podróż przez Włochy. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Tarvisio. 
8 dzień: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną przez 
Austrię, Czechy. Obiadokolacja i nocleg w Czechach. 
9 dzień: Śniadanie. Droga powrotna przez Czechy 
i Polskę. Msza Św. na Jasnej Górze. Przyjazd do 
Siedlec ok. 22.00. 
     Cena: 920 zł i 260 Euro od osoby zawiera: trans-
port autokarem (klimatyzacja, WC, barek), 8 nocle-
gów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazien-
kami), 8 śniadań wzmocnionych i 8 obiadokolacji, 
opieka pilota i księdza, ubezpieczenie NNW (2000 
Euro) i KL (20000 Euro), podatek VAT. 
     W Rzymie grupa porusza się komunikacją miejską 
pod opieką pilota grupy. Na bilety wstępu, wjazdy do 
miast, przewodników lokalnych, każdy uczestnik musi 
przeznaczyć 55 Euro na osobę (które pilot będzie 
zbierał pierwszego dnia podróży w autokarze). Msza 
Św. jest odprawiana każdego dnia przez kapłana. 
     Także Diecezjalny Duszpasterz Pielgrzymów 
zaprasza do udziału w pielgrzymce autokarowej 
organizowanej do Rzymu na uroczystość kano-
nizacji Jana Pawła II i Jana XIII. Pielgrzymka 
odbędzie się w dniach 23-30 kwietnia 2014 r. Bliż-
szych informacji udziela ks. Sławomir Sulej: tel. 

604-641777 i 25-6449090 (w g. 9.00-17.00), email: 
s_sulej@wp.pl 

 
BABCIU NIE PAL. PALENIE SZKODZI 

ZDROWIU I SKRACA ŻYCIE! 

 
PRZEPUSTKA. Zamyślony kapitan statku siedzi w ofi-
cerskiej kajucie. Przychodzi marynarz: 
- Panie kapitanie, przyniosłem wniosek o przepustkę.  
- Wstaw do lodówki. 
DO TEATRU. Mąż wraca z pracy i woła do żony:  
- Kochanie, dostałem bilety i dziś wieczorem idziemy na 
„Jezioro łabędzie”.  
     Po obiedzie widzi, ze żona starannie zmiata okrusz-
ki chleba i pakuje w torebkę.  
- Po co to?  
- Skoro idziemy na „Jezioro łabędzie”, to trzeba coś za-
brać do ptaków.  
- Kochanie, to taki balet, orkiestra gra, tancerki tańczą.  
- Patrzcie go, jaki mądry się znalazł. A jak szliśmy na 
„Wesele” Wyspiańskiego, to kto chodził kupować pre-
zent dla młodej pary?  
KONTAKTY I „DROGÓWKA”. 
     Patrol „Drogówki” zatrzymuje kobietę prowadzącą 
samochód i prosi ją o prawo jazdy.  
- Proszę Pani tu jest napisane, że powinna Pani prowa-
dzić w okularach.  
- Tak, ale mam kontakty - odpowiedziała kobieta.  
- Nie obchodzi, kogo pani zna, to nie ta epoka i tak do-
stanie pani mandat! 
BEZ OSZUKAŃSTWA. Mocno podchmielony koleś 
wtacza się do monopolowego:  
- Po…. proszę wino.  
- Jakie?  
- Nie oszukujmy się, najtańsze.  
3 KOPIE. Młoda sekretarka w pierwszym dniu pracy 
stoi nad niszczarką dokumentów z niepewną miną. 
Kolega postanawia wybawić dziewczynę z opresji.  
- Mogę ci w czymś pomóc?  
- Pokaż mi jak to działa.  
     On wziął z jej rąk dokumenty i wkłada do niszczarki.  
 - Bardzo ci dziękuje! A którędy wychodzą kopie? Bo 
szef kazał zrobić po 3 sztuki z każdej strony. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 
Popek, p. Tomasz Końko, sM Anuncjata, 

sM Agnieszka i sM Emilia. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

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

W październiku Kancelaria Parafialna czynna 
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.15 

 




