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MYŚL TYGODNIA 

 
     „A Bóg, czyż nie weźmie w ob-
ronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego” (Łk 
18, 1-8) 
     Na kartach Pięcioksięgu widać, 
jaką ochroną cieszyły się wdowy 
w starożytnym Izraelu. Nie miały 
oparcia, dlatego potrzebowały 
opieki od innych. Wdowa z dzisiej-
szej Jezusowej przypowieści na-
przykrza się sędziemu, gdyż po-
trzebuje obrony. Sama nie da so-
bie rady. I to jest sedno naszej re-
lacji z Bogiem: sami nie damy ra-
dy. Dlatego mamy Go prosić, wo-
łać do Niego, niekiedy krzyczeć. 
Bo jesteśmy jak ta wdowa – aby 
żyć naprawdę, potrzebujemy Bożej 
łaski i obrony. Najpierw jednak 
musimy się do tej potrzeby przyz-
nać. Stanięcie w prawdzie o naszej 
kruchości i niesamowystarczalno-
ści otwiera drogę ku odnowie całe-
go naszego życia. 

 

 
 Zbliża się czas, w którym 
więcej uwagi i modlitwy 
poświęcamy naszym blis-
kim Zmarłym. Msza św., 
ofiara  z  życia  naszego 

MOJA 
MODLITWA 

ZA ZMARŁYCH 

Pana ofiarowana za zmarłych to najwłaściwsza i najlepsza 
pomoc, jaką możemy wyświadczyć naszym bliskim, którzy 
odeszli do wieczności. Wiemy, że możemy im pomóc w 
sytuacji, gdy oni sami są bezsilni. Święta Monika przed 
swoją śmiercią prosiła swoich synów, aby nie martwili się 
o to, gdzie, w jakim grobie i w jakiej trumnie pochowają jej 
ciało, ale prosiła, aby wszędzie, gdzie się znajdą pa-
miętali o niej przy ołtarzu Pańskim. 
     Jedną z form pomocy zmarłym jest modlitwa wypomin-
kowa, w której imiona zmarłych wypisane na kartce wypo-
minkowej są przedstawiane Bogu w kościele, najczęściej 
w połączeniu z modlitwą różańcową. Na stolikach pod 
chórem wyłożone są kartki wypominkowe. Prosimy o wy-
raźne wypisywanie imion zmarłych, aby nie było więk-
szych trudności w ich odczytaniu. Te imiona zmarłych pre-
zentować będziemy Bogu razem ze zgromadzoną wspól-
notą kościoła przez cały miesiąc listopad, począwszy od 
4 listopada br., pół godziny przed każdą Mszą Św. wieczo-
rową. Po tej modlitwie w każdym dniu miesiąca listopada 
będą odprawiane Nieszpory za zmarłych, połączone 
z Mszą św. Na każdy dzień tej modlitwy zapraszać będzie-
my rodziny z poszczególnych bloków, ulic i miejscowości 
należących do naszej Parafii. 
     Również przez cały rok będą w każdym miesiącu od-
prawiane Msze Św. za zmarłych, których imiona wypisze-
my na kartkach wypominkowych. Terminy tych Mszy Św. 
w ciągu roku są wypisane na każdej kartce wypominkowej. 
Również chcielibyśmy w czasie Wizyty Duszpasterskiej 
włączyć do wspólnej modlitwy w rodzinie także zmarłych 
z tej rodziny. Na kartce wypominkowej piszemy dokładny 
adres, aby można ją było  przyporządkować do kartoteki 
parafialnej danej rodziny, dlatego adres powinien być iden-
tyczny jak w kartotece parafialnej. Imiona z kartek bez ad-
resu wspomnimy na koniec miesiąca listopada. 
      Gdyby jakaś rodzina pragnęła, aby ich zmarli korzystali 
z owoców Mszy Św. odprawianych za zmarłych poleca-
nych w wypominkach przez cały rok, to złoży ofiarę w wy-
sokości intencji mszalnej, przy wypominkach półrocznych 
składamy połowę tej sumy, a przy wypominkach jednora-
zowych składamy ofiarę dobrowolną. W miesiącu listopa-
dzie wspomnimy imiona zmarłych wypisane na wszystkich 
kartkach wypominkowych, wspomnimy także imiona zmar-
łych z tych kartek do których nie będzie dołączona żadna 
ofiara.                                                  Ks. Proboszcz 

DZIEŃ DLA ŻYCIA 
     W najbliższy piątek obchodzić będziemy kolejny Dzień 
życia. Przypominają o tym Obrońcy Życia i członkowie 
dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

 
     „Chroń życie. To się opłaca” – pod tym hasłem Irlandia 
obchodziła Dzień dla życia. Chodziło także o wypracowa-
nie w społeczeństwie klimatu współczucia, zrozumienia 
i szczególnej uwagi dla ludzi przechodzących w swym ży-
ciu przez trudne chwile. Ta postawa ma być swoistą prze-
ciwwagą dla coraz bardziej powszechnego w irlandzkim 
społeczeństwie braku szacunku dla ludzkiego życia i znie-
czulicy na problemy innych. 
     Warto dodać, że słowa będące mottem tegorocznego 
„Dnia dla Życia” w Irlandii pochodzą z homilii kard. Bergo-
lio. Wygłosił ją w 2005 r. do położnych w czasie Mszy Św. 
sprawowanej we wspomnienie ich patrona św. Rajmunda 
Nonnata. Przydomek „nonnat”, który daje się przetłuma-
czyć jako „nienarodzony”, otrzymał Święty, gdyż przyszedł 
na świat w niespotykanych okolicznościach. Został wyjęty 
z ciała swej matki dzień po jej śmierci. 
 

PRAWO DO MATKI I OJCA 
     W obliczu ideologii 
„gender”, która za wszel-
ką cenę próbuje „rozmy-
dlić” zagadnienia płcio-
wości człowieka zróbmy 
wszystko, aby dzieci nie 
musiały nazywać swojej  
mamy i swego ojca: „Rodzicem A” lub „Rodzicem B”, żeby 
podręczniki szkolne były wolne od tej ideologii. 
     Obserwowane dziś: niż demograficzny, manipulowanie 
życiem, materializowanie miłości nie przyszły nagle. To 
jest proces, który trwa, ale sam nie przeminie. Potrzeba 
wysiłku, trudu, leczenia, by powrócić do normalności, a nie 
ma lepszego leczenia, jak to, które przebiega w zdrowym 
środowisku rodziny. Teraz jest czas na to, by przyrzec na-
stępnym pokoleniom, że będą miały prawo do zwyczajnej 
matki, zwyczajnego ojca, którzy troszczą się o należyte 
wychowanie swojego dziecka. 
 

FILM O BŁ. KSIĘDZU JERZYM 
     19 października br. minęła 29 rocznica śmierci ks. Je-
rzego Popiełuszki. Z tej okazji Telewizja Polska emituje 
film „Popiełuszko. Wolność jest w nas” w reżyserii Rafała 
Wieczyńskiego. To opowieść o człowieku modlitwy, niezło-
mnym kapłanie, kapelanie Solidarności. Pierwszy z czte-
rech odcinków w TVP1 nadano w piątek 18 października 
o godz. 20.25. Kolejne trzy odcinki będą co tydzień w 
piątki o tej samej porze. 
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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 – 21 października 2013 r. 
Wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa 

Tydzień Misyjny (2), Czyt.: Rz 4,20-25; Ps: Łk 1,68-75; Mt 5,3; Łk 12,13-21 

6.30 1. + Jadwigę (w 3 r.) i Mariana Ornoch oraz Helenę i Henryka 
Strus, of. Krzysztof Ornoch 
2. Dziękczynna w 20 r. urodzin Sylwii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Mama 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
 2. + Helenę (w 23 r.) i Jana , of. Ewa Kowalina 
 3. + Mariana Gałeckiego (w 15 r.), Adama i Pawła, of. Marianna 

Kryńska 
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. + Apolonię, Cecylię i Zofię, of. Anna Sobczak 
 4. + Mariana (w 12 r.), Ignacego, Mariana i Józefa, of. Jadwiga 

Stańska 
 5. + Aleksandra (w 30 r.), Jana, Juliannę i Helenę, zm. z Rodziny 

Zalewskich, of. Jadwiga Zalewska 
Wtorek – 22 października 2013  r. 

Wspomnienie Bł. Jana Pawła II, Papieża 
Dzień modlitw o kanonizację Papieża-Polaka 

Dzień modlitw za osoby z wadami wymowy; Tydzień Misyjny (3) 
Czyt.: Rz 5,12.15b.17-19.20b-21; Ps 40,7-10.17; Łk 21,36; Łk 12,35-38 

6.30 1. + Jadwigę, Bogdana, Irenę i Wacława Rozbickich, of. Rodzina 
 2. + Reginę i Stanisława Błaszczaków, of. Synowa 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
 2. + Władysława, Leokadię, Piotra, Rozalię i Mariannę, of. Leoka-

dia Ornowska 
 3. + Mariana (w 9 r.) i Henryka (w 6 r.), zm. z Rodziny Sawiaków, 

of. Adam Sawiak 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego, of. Matka i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską, of. Córki i Mąż 
 3. + Sylwestra Krasuskiego (w 2 r.) i Michalinę oraz zm. z Rodziny, 

of. Córka Jadwiga  
 4. + Piotra (w 22 r.), Henryka (w 5 r.), Mariana i Stefanię, of. Halina 

Błońska 
 5. + Edmunda Jaszczuka (w r.), of. Andrzej Jaszczuk 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Karoliny Kupińskiej, z prośbą o dary 

Ducha Świętego i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Rodzice 
Środa – 23 października 2013  r. 

Wspomnienie Św. Jana Kapistrana, Kapłana 
oraz Św. Józefa Bilczewskiego, Biskupa 

Tydzień Misyjny (4) 
Czyt.: Rz 6,12-18; Ps 124,1-8; Mt 24,42a.44; Łk 12,39-48 

6.30 1. + Urszulę Mitrzak (z racji imienin) 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 

 2.  + Halinę i Antoniego, of. Tadeusz Kosiński 
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. + Rafała Gajowniczka (w 5 r.), of. Rodzice 
 4. + Mirosława Pałkę (w 6 r.), of. Urszula Pałka 
 5. + Halinę (w 54 r.), Jadwigę i Stanisława Maliszkiewiczów oraz 

Aldonę Sulej i zm. Dziadków, of. Córki 
 6. Dziękczynna w 36 r. ślubu Urszuli i Tadeusza oraz w 60 r. uro-

dzin Urszuli, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
na dalsze lata życia, of. Jubilaci. 

Czwartek – 24 października 2013 r. 
Wspomnienie Św. Antoniego Marii Clareta, Biskupa 

Tydzień Misyjny (5) 
Dzień modlitw za ludzi walczących z chorobą otyłości. 

Czyt.: Rz 6,19-23; Ps 1,1-4.6; Łk 12,49; Łk 12,49-53 

6.30 1. + Zofię Boruta, of. Mąż z Dziećmi 
 2. + Halinę Mucha (w 10 r.), of. Syn z Żoną 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
 2. + Hannę-Marię i Tadeusza Łęczyckich. of. Józef Łęczycki 
 3. + Danuty Rzewuskiej, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie dla Piotra i Weroniki, potrzebne 

łaski dla nich i dla ich Rodziców, of. Babcia 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego, of. Matka i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską, of. Córki i Mąż 
 3. Mieczysława (w 7 r.) i Danutę oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Alina Ośko 
 4. + Ignacego (w 15 r.), zm. Dziadków oraz zm. z Rodzin Korwaj-

czuków, Adamiuków, Dziołaków i Wareckich, of. Syn z Rodziną 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 25 października 2013  r. 
Tydzień Misyjny (6). Dzień Życia 

Dzień modlitw członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Czyt.: Rz 7,18-24; Ps 119,66.68.76-77.93-94; Mt 11,25; Łk 12,54-59 

6.30 1. + Zofię, Jana i Ryszarda, zm. z Rodzin Jakubiaków i Maków 
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Janina Jakubiak 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
 2. + Wacława i Mariannę Barańskich, of. Córka z Rodziną 
 3. + Antoninę Matejczuk (w 1 r.), Józefa, Łucję, Mariannę i Wincen-

tego oraz zm. z Rodziny. of. Syn z Rodziną 
 4. + Stanisławę (w 3 r.) i Stanisława Magdziak, of. Zofia Magdziak 

17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem 
Obrońców Życia 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego, of. Matka i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską, of. Córki i Mąż 
 3.  + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 4. + Piotra (w 4 r.) i Mariana oraz zm. Rodziców i Dziadków, of. 

Hanna Kozioł 
 5. + Józefa, Anielę, Klemensa, Piotra i Lucynę. of. Jadwiga Izdeb-

ska. 
 6. + Mariannę Ziontek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 7. Dziękczynno w 16 r. ślubu Agaty i Krzysztofa, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Rodzice 
Sobota – 26 października 2013  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. Zakończenie Tygodnia Mi-
syjnego (7). Czyt.: Rz 8,1-11; Ps 24,1-6; Ez 33,11; Łk 13,1-9 

6.30 1. + Z. Rodziców Danutę (w 1 r.) i Józefa Gadomskich, of. Córka 
Maria i Brat Jerzy wraz z Rodziną 

 2. + Stanisławę Domańską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego, of. Matka i Rodzeństwo 
 3. + Helenę (w 28 r.) i Juliana Domańskich, of. Córka 
 4. + Ignacego Lipińskiego (w 2 r.), of. Żona 
 5. Dziękczynna w 33 r. ślubu Teresy i Henryka oraz w 8 r. ślubu 

Anny i Michała, z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata małżeń-
skiego i rodzinnego życia, of. Teresa Miazga 

13.00 Dziękczynna motocyklistów za mijający sezon motocyklowy, a tak-
że za wiarę i życie, z prośbą o życie wieczne dla zm. Kolegów. 

16.00 1. W intencji Nowożeńców Aleksandry i Szymona 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską, of. Córki i Mąż 

 2. Dziękczynna małżonków Danuty i Bogdana w 38 r. przyjęcia Sa-
kramentu Małżeństwa, z prośbą o potrzebne łaski oraz opiekę Św. 
Józefa i Św. Joanny, of. Małżonkowie 

 3. Dziękczynna w 1 r. ślubu Karoliny i Kamila, z prośbą o Bożą 
opiekę i wstawiennictwo Św. Józefa dla nich i dla ich Córki Julii, of. 
Rodzice 

Uwaga: dziś w nocy nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 października 2013; 
Niedziela wdzięczności dla budowniczych naszego kościoła parafialnego. 
Wigilia Uroczystości Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Głównych 

Patronów naszej Diecezji; 
Czyt.: Rz 8,1-11; Ps 24,1-6; Ez 33,11; Łk 13,1-9 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina  
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 2. Dziękczynna w 51 r. ślubu Ryszarda i Krystyny Prekurat, z 

prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla nich i dla całej 
Rodziny, of. Małżonkowie 

8.30 1. + Jerzego (w 17 r.), zm. z Rodzin Weredów, Zaliwskich i Zalews-
kich, of. Rodzina 

 2. + Floriana (w r. urodzin), of. Żona i Dziećmi 
10.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego, of. Matka i Rodzeństwo 

 2. + Zbigniewa Trocia (w 5 r.) oraz zm. jego Rodziców Kazimierę i 
Czesława, of. Rodzina 

 3. + Edwina Sawickiego (w 13 r.) i Jana Mazurka, zm. z Rodzin 
Sawickich i Mazurków, of. Teresa Sawicka  

 4. + Stefana Wronę (w 9 r.) oraz zm. Rodziców Antoniego, Stefanię 
i Annę, of. Cecylia Wrona 

11.30 1. + Zm. Rodziców Mariannę i Władysława Harasimów oraz Kazi-
mierę, Henryka i Helenę Mędzów, of. Wiesława Mędza 

 2. Dziękczynna w 14 r. ślubu Anety i Artura, z prośbą o potrzebne 
łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata małżeńskiego i rodzinne-
go życia, of. Małżonkowie  

 3. Dziękczynna w 40 r. Ślubu Ireny i Marka, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich 
Dzieci, of. Małżonkowie 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską, of. Córki 

16.30 1. + Tadeusza (w 13 r.) i Hannę-Marię Łęczyckich, of. Krystyna Łę-
czycka 

17.30 IV Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Barbary i Ryszarda oraz w 14 r. ślubu  
Anny i Piotra, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla 
nich oraz dla ich Córek Mai i Malwinki, of. Dziadkowie i Rodzice 

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i niedzielna adoracja 
Najświętszego Sakramentu  

 

KOMUNIKAT KSIĘŻY BISKUPÓW 
     W dniach od 8 do 9 października 2013 r. w Warszawie odbyło się zebra-
nie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczył abp Jó-
zef Michalik. W obradach wziął udział także nuncjusz apostolski w Polsce 
abp Celestino Migliore.  
1. Biskupi polscy z ogromną wdzięcznością przyjęli decyzję Ojca Świętego 
Franciszka o kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła 
II w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie.  W ten 
sposób wypełnią się pragnienia wiernych, wyrażone już w dniu pogrzebu 
Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra wołaniem „Santo subito!”. 
Czas dzielący nas od tego radosnego wydarzenia będzie naznaczony róż-
nymi działaniami duszpasterskimi, które mają za cel rozbudzenie pragnienia 
świętości u wszystkich wierzących. W związku z kanonizacją uda się do 
Rzymu pielgrzymka narodowa, organizowana w ramach poszczególnych 
diecezji, parafii czy ruchów lub stowarzyszeń katolickich. Do udziału w niej 
biskupi zachęcają jak największą liczbę naszych Rodaków.  
     Niech sama uroczystość kanonizacji i następujące później ogólnopolskie 
uroczystości dziękczynne na Jasnej Górze, w Gnieźnie, w Krakowie oraz w 
Warszawie staną się okazją do wdzięczności Panu Bogu za ten niezwykły i 
wspaniały dar, jakim był dla Kościoła, Polski i świata pontyfikat bł. Jana 
Pawła II. 
2. W dniach od 1  do 8 lutego 2014 roku biskupi polscy, zgodnie z 
wielowiekowa tradycją,  udadzą się do Watykanu z wizytą „ad limina Apo-
stolorum”, aby spotkać się z Papieżem Franciszkiem oraz przy grobach 
Apostołów św. Piotra i św. Pawła, a także bł. Jana Pawła II modlić się w in-
tencji Kościoła i naszej Ojczyzny. Podczas wizyt w watykańskich dykaste-
riach i bezpośrednich spotkań z Papieżem Franciszkiem, biskupi będą 
wsłuchiwać się we wskazania papieskie i umacniać jedność z Następcą 
Piotra. Będą też chcieli podzielić się ewangelicznym bogactwem wiary, a 
także problemami i niepokojami. 
3. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, delegacja polskiej mło-
dzieży otrzyma w Rzymie Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Rozpocznie się 
czas modlitewnego przygotowania do spotkania młodych w Krakowie w 
2016 roku. Modlitwa przy Krzyżu będzie szczególną formą wyznania wiary, 
które złączymy z dziękczynieniem za Chrzest Polski. Wspomnienie 1050. 
rocznicy tego historycznego wydarzenia zobowiązuje nas do pogłębiania 
naszej formacji chrześcijańskiej, aby nie tylko słowami, lecz całym życiem 

wyznawać: „Jestem chrześcijaninem i dlatego zdecydowanie idę za Chry-
stusem we wspólnocie Jego Kościoła”. 
4. Biskupi przyjęli dokumenty związane z „Wytycznymi dotyczącymi postę-
powania w przypadkach oskarżeń duchownych o pedofilię”. Odnoszą się 
one do pomocy pokrzywdzonym, formacji przygotowujących się do kapłań-
stwa i życia zakonnego oraz prawnej procedury postępowania w tych przy-
padkach. Episkopat Polski zatwierdził także dokument na temat zapobiega-
nia nadużyciom seksualnym wobec dzieci i młodzieży oraz osób niepełno-
sprawnych. W osobnym zaś dokumencie biskupi wyrazili stanowisko w 
sprawie ochrony najmłodszych. 
     W kontekście aktualnie prowadzonej kampanii medialnej biskupi nie zga-
dzają się na wykorzystywanie grzechów niektórych duchownych do piętno-
wana całego środowiska Kościoła. Krzywdzące jest także pomijanie prawdy 
o ofiarnej pracy duszpasterskiej tysięcy księży zatroskanych o wiarę Pola-
ków i dobro narodu. Zło powinno być nazwane po imieniu, przy czym odpo-
wiedzialność i zadośćuczynienie za czyny spoczywa na sprawcy popełnio-
nego zła. 
     W miesiącu październiku polecamy Matce Bożej Różańcowej sprawy na-
szej Ojczyzny i Kościoła. Błogosławimy wszystkim rodakom w kraju i poza 
jego granicami.     Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, zgromadzeni  

na 363. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. 
Warszawa, 9 października 2013 r. 

KORZENIE EUROPY 
     Odchodząc od chrześcijańskich korzeni, Europa zaprzecza sama sobie. 
Europa dzisiaj potrzebuje odwagi w głoszeniu przesłania Chrystusowego. 
„Bóg i państwo. Europa między świeckością a laicyzmem” - taki temat 
podjęła Konferencja Episkopatów Europy obradująca w Bratysławie. 
Zwrócono uwagę na to, że w centrum troski Europy stało zawsze dobro 
człowieka i wierność prawdzie. Aktualnie, obok wielkich światowych 
zdobyczy na tym polu, stwierdza się coraz częstszą dyskryminację olności 
religii i wobec moralności nauczanej przez chrześcijan. 
     Są też pozytywne strony tej sytuacji współczesnej: widzimy głębsze za-
interesowanie świeckich Kościołem i sprawami religii. Europa dzisiaj jest 
otwarta na Ewangelię, potrzebuje słowa odważnego w głoszeniu Ewangelii, 
w głoszeniu przesłania Chrystusowego, które pomoże nam z nowym zapa-
łem podejmować służbę Panu Bogu i służbę drugiemu człowiekowi”. 
 

SERIAL „BIBLIA” 
     Trwający blisko 10 godzin najnowszy serial, który opowiada historie 
biblijne to jeden z hitów tej jesieni. Telewizja Polsat wyemituje w soboty 
o godzinie 20.00 pięć 9-10minutowych odcinków serialu. Premiera była 
wczoraj 19 października. 

 
     „Biblia” to serial epicki, który przedstawia stworzenie świata, losy na-
rodu izraelskiego i jego przymierza z Bogiem oraz przełomowe wydarze-
nia, które doprowadziły do ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Ożywia niezapomniane opowieści od Księgi Rodzaju do 
Księgi Apokalipsy w obrazach pełnych żywiołowej akcji, oferując nowe 
spojrzenie na najważniejsze sceny biblijne. Premiera „Biblii” na amery-
kańskim kanale dokumentalnym „History” była wielkim sukcesem. Padł 
rekord oglądalności. Pierwszy odcinek obejrzało ponad 13 milionów 
Amerykanów. Najnowsza adaptacja „Biblii” otrzymała trzy nominacje do 
najważniejszych telewizyjnych wyróżnień – Emmy 2013. 
     „Biblia” to film zrealizowany z niebywałym rozmachem inscenizacyj-
nym, drobiazgową, dokumentalną dbałością o prawdę historyczną. 
Zdjęcia kręcone były w wielu egzotycznych plenerach i z udziałem mię-
dzynarodowej obsady. Dzięki najnowocześniejszym technikom filmo-
wym dokonano fascynującej rekonstrukcji i porywająco opowiedziano 
historię narodzin Chrześcijaństwa. 
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REKOLEKCJE W LORETTO 

 
     „Różaniec szkołą wiary”. Pod takim hasłem 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej 
organizuje rekolekcje różańcowe w Loretto pod 
Wyszkowem. Spotkania rozpoczną się w najbliż-
szy piątek 25.10 i potrwają do niedzieli 27.10. 
W trakcie rekolekcji padną odpowiedzi na pyta-
nia o rolę różańca w naszym życiu, dlaczego 
szatan boi się różańca bardziej od innych mod-
litw i o wstawiennictwie Maryi. 
     Na program rekolekcji złożą się codzienna 
Msza Św., adoracja Najświętszego Sakramentu, 
modlitwa indywidualna i wspólnotowa, konferen-
cje, oraz rozmowy indywidualne z kapłanem 
i zakonnicami. Będzie również możliwość sko-
rzystania z Sakramentu Pokuty. Zgłoszenia 
przyjmuje s. Kinga CSL, pod email: s-mkinga@ 
o2.pl i numerem telefonu 696-637954. 

WIECZÓR  CHWAŁY 
     Wieczór Chwały, przed Uroczystością Wszyst-
kich Świętych, to niepowtarzalna okazja, by spotkać 
się i w szczególny sposób dziękować za wszystkich, 
którzy wyprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce i już 
cieszą się oglądaniem Boga twarzą w twarz w nie-
bieskiej ojczyźnie. Wierzymy, że wspólnie ze Świę-
tymi będziemy modlić się, uwielbiając i wysławiając 
naszego Pana Jezusa Chrystusa i radując się ich 
szczęściem w niebie.  
     Ten niezwykły Wieczór odbędzie się w najbliższy 
czwartek 24-go października o godz. 19.00, jak 
zwykle w Sali KLO, przy ul. Sokołowskiej 124. Ser-
decznie zapraszamy! 

 Wspólnota Jednego Ducha 

SYNOD BISKUPÓW 
     Ojciec Święty Franciszek ogłosił III Zgroma-
dzenie Nadzwyczajne Synodu Biskupów. Ten 
pierwszy Synod obecnego pontyfikatu odbędzie 
się dokładnie za rok i potrwa dwa tygodnie, od 5 
do 19 października 2014 r. Jego tematem będą 
„Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną 
w kontekście ewangelizacji”. Jest to tym razem 
nadzwyczajne zgromadzenie synodalne, już 
trzecie z kolei. Po raz pierwszy tego typu Synod 
Biskupów odbył się jeszcze za pontyfikatu Paw-
ła VI w 1969 r., dwa lata po pierwszym w historii 
zgromadzeniu zwyczajnym tego Synodu (w 
1967 r.). Poświęcony był współpracy Stolicy 
Apostolskiej z konferencjami biskupów. Nato-
miast drugie Zgromadzenie Nadzwyczajne Sy-
nodu Biskupów zwołał Jan Paweł II w 1985 r. 
Odbyło się ono w 20-lecie zakończenia Soboru 
Watykańskiego II. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DO I KOMUNII ŚW. Dziś (w niedzielę 20.10.) o 
godz. 15.00 kolejne spotkanie dzieci z klas II, 
przygotowujących się do I Komunii Św. Podczas  
spotkania odbędzie się poświęcenie różańców dla 
dzieci. 

CELEBRACJA. Ks. Biskup Ordynariusz zapra-
sza na Celebracje słowa Bożego w październiku, 
listopadzie i w grudniu, które odbywać się będą 
wyznaczone poniedziałki w siedleckiej katedrze o 
godz. 19.00. Terminy celebracji: 21 października 
(jutro), a także 4 i 18 listopada oraz 9 i 16 grudnia 
     Ks. Biskup zaprasza również wszystkich na 
spotkania otwarte, które będą organizowane raz w 
miesiącu w domu biskupim przy ulicy Cmentarnej 
17. Na tych spotkaniach Ksiądz Biskup odniesie 
się do spraw aktualnych w Kościele i w diecezji w 
świetle czytań liturgicznych. 

RÓŻAŃCOWY DZIEŃ. W czwartek (24.10) bę-
dziemy przeżywać II Ogólnopolski Dzień Modlitwy 
Żywego Różańca. Z tej racji w kościołach spotyka-
ją się wszyscy członkowie Kół Żywego Różańca, 
by pokornie prosić Boga o beatyfikację sługi Bożej 
Pauliny Jaricot, założycielki Kół Różańcowych 
i składać dziękczynienie za dzieło Żywego Różań-
ca w Polsce. Z Chrystusowym pozdrowieniem 
       Ks. Paweł Wiatrak diecezjalny moderator Sto-

warzyszenia Żywy Różaniec 
KATECHEZY. Trwa jesienny cykl Katechez dla 
młodych osób, które mają zamiar w bliższej lub 
dalszej przyszłości zawrzeć sakramentalny zwią-
zek małżeński. W najbliższą sobotę będzie już 
czwarta katecheza w cyklu jesiennym o godz. 
17.00 w sali przy zakrystii. 
     Katechezy chrzcielne odbywają się w Sali przy 
zakrystii w 4 kolejne niedziele miesiąca. 

SPOTKANIA GRUP. Wakacje już dawno mi-
nęły, dlatego czas powrócić do spotkań grup dusz-
pasterskich: 
 w czwartek o godzinie 17.00 zbiórka ministran-
tów. Po zbiórce wspólny udział we Mszy Św. o go-
dzinie 18.00. 
 w czwartek po Mszy św. wieczorowej spotka-
nie Zespołu Liturgicznego. 
 w piątek o godz. 16.00 spotkanie dzieci z Koła 
Misyjnego. 
 w sobotę o godz. 10.00 w salce przy zakrystii 
spotkanie z dziećmi ze scholii i Zespołu Światełko. 

PIELGRZYMKA. Rada Różańcowa zaprasza 
chętnych na Pielgrzymkę do Warszawy, w niedzie-
lę 10 listopada, aby oddać hołd wielkim Polakom, 
którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny i pol-
skości. Zwiedzimy świątynię Opatrzności Bożej 
w Wilanowie, sanktuarium Św. Andrzeja Boboli na 
Mokotowie, kościół Św. Stanisława Kostki i grób 
Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu oraz katedrę 
Św. Jana na Starym Mieście. Koszt Pielgrzymki 40 
zł. Wyjazd o godzinie 7.00. Zapisy u p. Zofii Sa-
wiak (tel. 606-902159) lub w zakrystii. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 42 
      W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 
 Świat zawierzony Maryi – o oddaniu świata Matce 
Bożej, którego dokonał papież Franciszek; 
 Sylwetki wszystkich misjonarzy z naszej diecezji, 
pracujących za granicami naszego kraju – z okazji Ty-
godnia Misyjnego; 
 Kim był związany z naszą diecezją kandydat na oł-
tarze, Sługa Boży bp Adolf Szelążek? – w dziale „Ko-
ściół”; 
 Świadectwo bliskiej współpracownicy bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki. Jak wyglądała codzienność tego ka-
płana - męczennika? 
 O kanonizacji bł. Jana Pawła II i przygotowaniach 
do niej, a także o łaskach za wstawiennictwem bł. Jana 
Pawła II opowiada ks. Stanisław Oder – postulator pro-
cesu.                                Zapraszamy do lektury!  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.”          Bł. Jan Paweł II 
 

 
A MOŻE JUŻ WYSTARCZY? 

 
WIZYTA U LEKARZA. Lekarz pyta pacjenta:  
- Bierze pan te tabletki na odchudzanie?  
- Tak, biorę.  
- A ile?  
- Ile, ile... Aż się najem! 
W TRAMWAJU. Mały Jaś jedzie z mamą. W pewnym 
momencie maluch nagle krzyczy:  
- Patrz mamo. Ta pani jest strasznie gruba!  
     Zawstydzona mama wzięła Jasia za rękę i wysiadła. 
W domu tłumaczy malcowi:  
- Jasiu takich rzeczy nie mówi się na głos, o tym może-
my porozmawiać w domu!  
     Następnym razem również jadą tramwajem i widzą 
tę samą kobietę. Jaś krzyczy do mamy:  
- Mamo o tej grubszej pani to my sobie w domu poga-
damy, prawda? 
BIEG WSTECZNY. Chłopak z tatą stoi w kolejce.  
- Tato popatrz, ten pan to waży pewnie więcej niż 100 
kilogramów.  
- Synku, daj spokój.  
     Nagle słychać dźwięk komórki z kieszeni sąsiada:  
- Tyyt, tyyt, tyyt...  
- Tato! Uważaj ten pan będzie cofał! 
BRATERSKI KONFLIKT. 
- Dlaczego bijesz młodszego braciszka?  
- Bo nazwał mnie grubasem!  
- I co, myślisz, że od tego schudniesz? 
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