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MYŚL TYGODNIA 

 
 

     „Kto się uniża, będzie wywyż-
szony” – mówi Jezus (Łk 18,14). 
To trudne słowa, bo niekiedy łatwo 
przychodzi nam się uniżyć, lecz 
owo uniżenie wcale nie prowadzi 
do wywyższenia. Czasem można 
zakładać przed Bogiem maskę nę-
dzarza, ale trudno pokazać Mu 
swoją prawdziwą twarz i być po-
kornym. Uniżenie, do którego 
wzywa nas Jezus, ma swoje źródło 
w dziecięctwie Bożym. To postawa 
stanięcia w prawdzie, która przy-
wraca nam ludzką godność i osta-
tecznie nas wywyższa. Najpierw 
trzeba zobaczyć swoją wielkość 
daną przez Boga, a dopiero potem 
małość. Prawdy o nas uczy nas 
Eucharystia. Ona nas przemienia i 
pokazuje, że bez niej jesteśmy 
bezradni. 
 

 

MOST DO WIECZNOŚCI 

 
     1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość 
Wszystkich Świętych. Oddaje cześć tym wszystkim, którzy 
już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymują-
cym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowa-
dzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o 
naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opie-
ką. 
     2 listopada Kościół obchodzi Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych i w tradycji polskiej dzień ten jest nazy-
wany Dniem Zadusznym lub inaczej „zaduszkami”. To 
wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we 
Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził mod-
litwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. 
Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we 
Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w 
Kościele rzymskim stał się powszechny. 
     Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących 
za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o tych, którzy nie mo-
gą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia 
Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół 
ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na 
XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym 
dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł, że duszom 
w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła 
przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc pro-
śby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym poku-
tującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać 
i ofiarować odpusty zupełne.  

 
     Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo 
żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, 
często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Koś-
ciele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie 
(30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje na-
wet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćco-
wych, założone przez błogosławionego Bł. o. Honorata 
Koźmińskiego - kapucyna, pochodzącego z Białej Podlas-
kiej. 

 

NOC KONFESJONAŁÓW 
     „Noc Konfesjonałów” to ewangelizacja, polegająca na 
nocnej spowiedzi, organizowana od 2010 roku w niektó-
rych kościołach na terenie Polski, ale również za granicą. 
Od roku 2012 akcja otwarta jest na wszystkie parafie goto-
we włączyć się w dzieło Nocy Konfesjonałów; warunkiem 
jest przeprowadzić spowiedź minimum do północy oraz 
zarejestrować parafię na oficjalnej stronie akcji. Najbar-
dziej znaczące akcje w poszczególnych miastach odbywa-
ły się wcześniej, np. w 2013 roku w Białymstoku Noc Kon-
fesjonałów miała miejsce w dniach 15–16 marca, w Kali-
szu – 27 marca (Wielka Środa), w Gliwicach i Zabrzu – 27 
i 29 marca, a w Lublinie – 29 marca (w Wielki Piątek). 
     Akcja skierowana jest do ludzi wierzących, którzy z róż-
nych przyczyn, zarówno subiektywnych jak i obiektywnych 
mają problemy z przystąpieniem do spowiedzi. Pomysło-
dawcy i organizatorzy akcji uważają, że okres wieczorny 
i nocny sprzyja skupieniu i refleksji nad własnym życiem 
i pozwala w spokoju i ciszy dokonać aktu skruchy i pojed-
nania poprzez spowiedź. Z tej formy spowiedzi mogą sko-
rzystać wszyscy chętni, lecz szczególne zaproszenie kie-
rowane jest do ludzi zagubionych, zniechęconych i często 
zaniedbujących udział w Sakramentach Św. 
     W różnych miastach akcję wspomagała aplikacja przy-
gotowana na smartfony i tablety z systemem Android, któ-
ra zawiera: rachunek sumienia, warunki dobrej spo-
wiedzi, przewodnik „co i jak” w konfesjonale, zbiór 
popularnych modlitw, często stanowiących przedmiot po-
kuty,  „apteczka duchowa” i katalog kościołów uczes-
tniczących w akcji. 

 
     W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych (31.X) 
w kaplicy pw. Ducha Świętego (Siedlce, ul. Brzeska 37) 
siedleckie Duszpasterstwo Akademickie organizuje po raz 
pierwszy w Siedlcach „Noc Konfesjonałów” (początek o 
19.00), w trakcie której oprócz możliwości skorzystania 
z Sakramentu Pojednania będzie można wysłuchać konfe-
rencji o warunkach dobrej spowiedzi oraz świadectw naw-
róconych osób. Prosimy, aby osoby zamierzające skorzys-
tać z tej inicjatywy nie planowały przybycia po północy, 
gdyż jeśli nie będzie chętnych do spowiedzi kaplica zosta-
nie zamknięta przed 24.00. 

Ks. dr Tomasz Bieliński 
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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 – 28 października 2013 r. 
Uroczystość Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, głównych Pa-

tronów naszej Diecezji. 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; 

Czyt.: Ef 2, 19-22; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Łk 6, 12-19; 

6.30 1. + Mieczysława (w 13 r.) i zm. z obu stron Rodziny, o f. Krystyna 
Górecka 
2. + Tadeusza Wójcika, of. Siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
 2. + Józefa (w 4 r.), of. Córka 
 3. + Waldemara Barszcza (w 13 r.), of. Elżbieta Barszcz 
 4. + Tadeusza (z racji imienin) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Rodzina 
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. + Lucjana (w 19 r.) i Krzysztofa (w 10 r.) Myrchów, of. Rodzina 
 4. + Tadeusza (z racji imienin) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Rodzina 
 5. + Zofię Dyc (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 6. W intencjach Czcicieli Św. Joanny 

Modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie Relikwii 

Wtorek – 29 października 2013  r. 
Czyt.: Rz 8, 18-25; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a); Por. Mt 11, 

25; Łk 13, 18-21; 

6.30 1. + Piotra Szkielonka (w 1 r.), of. Rodzina 
 2. + Tadeusza (z racji imienin), Marka i brata Henryka oraz zm. 

Rodziców z obu stron Rodziny, of. Zofia Chojecka 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 

 2. + Wacława i Annę Olędzkich zm. z Rodzin Olędzkich i Białou-
sów, of. Sąsiadka 

 3. + Kazimierza Skolimowskiego (w dniu urodzin), of. Żona i Córka 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. + Seweryna (w 10 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Córka 
 4. + Krystynę Małecką (w 7 dzień), of. Rodzina 
 5. + Reginę Lichaczewską (w 9 r.) oraz zm. z Rodzin Lichaczew-

skich i Rozbickich, of. Syn 
 6. + Bolesławę, Stanisława i Mariannę Świerżewskich, of. Syn z 

Wnukiem 
Środa – 30 października 2013  r. 

Czyt.: Rz 8, 26-30; Ps 13 (12), 4-5. 6 (R.: 6a); 2 Tes 2, 14; Łk 13, 22-30; 

6.30 1. + Stanisława, Sławomira, Zofię, Jana, Władysława i Zofię oraz 
zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Zbigniewa Mi-
trzaków, of. Przyjaciółka 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Kazimierę Łupież, of. 
Rodzina 

 2. + Tadeusza (w 10 r.), Rozalię i Tomasza zm. z Rodzin Zbuckich 
i Przegalińskich, of. Maria Przegalińska 

 3. + Krystynę Golec, of. Siostry z KŻR ze Strzały 
16.30 Różaniec dla Dzieci 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Piotra Żukowskiego  of. 
Matka i Rodzeństwo 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Jadwigę Księżopolską  
of. Córki i Mąż 

 3. + Anielę Kleszcz (w 4 miesiąc) oraz Feliksę i Bronisława, of. Córka 
 4. + Helenę (w 17 r.), Aleksandra i Henryka zm. z Rodzin Biernac-

kich, of. Krystyna Karcz 
 5. + Marka Iwanowskiego (w 1 r.) i Jerzego oraz Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina  
Czwartek – 31 października 2013 r. Czyt.: Rz 8, 31b-39; Ps 109 (108), 

21-22. 26-27. 30-31 (R.: 26b); Łk 19, 38; Łk 13, 31-35; 

6.30 1. + Henryka Burego (w 6 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Bogumiła Bura 

 

7.00 1. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka 
 2. + Andrzeja (w 3 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Kry-

styna Stańczuk 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. + Stanisławę Sysik (w 3 r.), of. Syn z Rodziną 
 2. + Krystynę Golec (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Edwardę Ozgę (w 21 r.) i zm. Rodziców obu stron Rodziny, of. 

Żona 
 4. + Sabinę Myrcha (w 4 r.) i Andrzeja (w 4 r.), of. Romana Złoch  

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Uroczystość Wszystkich Świętych, Piątek – 1 listopada 2013  r. 
Pierwszy Piątek Miesiąca. Czyt.: Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 

(R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; Mt 11, 28; Mt 5, 1-12a; 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Wiśniewskie-
go, of. Żona 
2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Milenę Wakuła, of. Rodzi-
na 

 3. + Bronisławę (w 26 r.), Antoniego, Mariana, Władysława, Włady-
sławę, Hipolita i Kazimierza, zm. z Rodzin Trębickich i Izdebskich, 
of. Trębicka Zdzisława 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

8.30 1. + Mariannę, Annę i Józefa, Rozbickich oraz Adelę, Zygmunta i 
Romana Paszyńskich, of. Teresa Rozbicka 

 2. + Józefa Norberta, Bolesława, Apolonię, Władysława, Leokadię, 
Jadwigę i Romana, of. Janina Troć 
3. + Stanisławę i Stanisława, Kowalczyków oraz Siostrę Hannę So-
szyńską i Janinę Mularczyk, of. Dzieci i Rodzeństwo. 
4. + Zygmunta Dmowskiego, Janinę, Tadeusza, Janinę, Kazimierza 
i Jana, of. Córka 

10.00 1. + Juliusza, Artura i Pawła Maliszewskich oraz Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Janina Maliszewska 

 2. + Mariannę, Wacława i Mariana zm. z Rodzin Malinowskich i Fe-
rensów, of. Urszula Ferens 

11.30 1. O świętość życia dla Sióstr Orionistek i dar nowych powołań do 
Zgromadzenia, of. Siostry Orionistki 

13.00 1. W intencji zmarłych Parafian i Gości oraz polecanych w wypo-
minkach 2013/2014 

18.00 Eucharystia i Nieszpory za Zmarłych 
1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 

 2. + Rafała Wolgiemuta, of. Rodzina 
 3. + Kazimierza (w 4 r.) i Elżbietę Pyrzanowskich oraz Stanisława 

Demianiuka, zm. z Rodzin Pyrzanowskich i Demianiuków, of. Ro-
dzina 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 2 listopada 2013  r. 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

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

Czyt.: Pierwsza Msza: Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27 (26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 
1a); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Ap 1, 5-6; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a;  

Druga Msza: Dn 12,1-3; Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 
3a); Rz 6, 3-9; J 3, 16; J 11, 32-45; Trzecia Msza: Mdr 3, 1-6. 9; Ps 103 (102), 
8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a); 2 Kor 4, 14 – 5, 1; J 6, 

40; J 14, 1-6; 

7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Radosława Brochockiego (w 9 r.), Henryka, Ryszarda, Maria-

na, Wiktora, Leokadię, Mariannę i Tadeusza, zm. z Rodzin Brocho-
ckich i Woźnych, of. Adam i Marianna Brochoccy 

 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 
Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 

8.30 1. Witolda, Józefa, Helenę Wilamowskich oraz Mariana Dziurdzia-
ka, Jadwigę Pisanko i Siostrę Irenę Adamczyk, of. Rodzina 

 2. + Danutę (w 10 r.) i Jerzego (w 8 r.) zm. z Rodziny Sojków oraz 
Kazimierza (w 7 r.) i Janinę (w 3 r.), of. Regina Krępka  
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10.00 1. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 2. + Jana, (w r.), Władysławę i Marię, zm. z Rodziny Jaszczołtów 

oraz Tadeusza Rawickiego, of. Rawicka Alicja 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 4. W intencji Parafian i Gości oraz zm. polecanych w wypomin-

kach 2013/2014 
16.30 1. + Mariana (w 9 r.), of. Teresa Królikowska 
Uwaga: Dziś wyjątkowo Katechezy Przedmałżeńskiej nie będzie. Na następną 

zapraszamy w sobotę, dnia 9 listopada br. 

18.00 Eucharystia i Nieszpory za Zmarłych 
1. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 

 2. + Helenę i Feliksa Małychów, Feliksę i Eugeniusza Chacińskich, 
Mariana, Władysławę i Józefa Kokieć oraz Władysławę i Włady-
sława Kozaków, of. Wiesława Saczewska 

 3. + Zdzisława (w 35 r.), Zbigniewa, Józefa, Aleksandra i Janinę, 
of. Helena Świniarska 

 4. W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Maryi, z proś-
bą o uwolnienie od zniewoleń, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 listopada 2013; 
Pierwsza Niedziela Miesiąca 

Wspomnienie Św. Marcina de Porres, Zakonnika 
i Św. Huberta, Biskupa Liege, Patronu Myśliwych i Leśników; 

Oktawa modlitw za Zmarłych (dzień 3); 
Dzień modlitw za zmarłych biskupów, kapłanów i kleryków naszej Diecezji  
Czyt.: Mdr 11, 22 – 12, 2; Ps 145(144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a); 2 

Tes 1, 11 – 2, 2; J 3, 16; Łk 19, 1-10; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 81 r. urodzin Lucyny Sawczuk, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne laski ma dalsze lata życia, 
of. Rodzina 

8.30 1. + Zm. z Rodzin Sawczuków i Waszczuków, of. Córka 
 2. + Rodziców Irenę i Zdzisława oraz Dziadków z Rodzin Świer-

czewskich, Kalickich, Mikołajczuków i Bolestów, of. Syn z Żoną 
10.00 1. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 3. + Wiesławę (w 16 r.), Annę, Longina i Adama, of. Apolonia Anu-

siewicz  
 4. + Sylwię (z racji imienin), of. Ojciec Chrzestny 
 5. Dziękczynna w 27 r. urodzin Karola, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, potrzebne łaski i wypełnienie się woli Bożej w Jego ży-
ciu, of. Rodzice 

11.30 1. + Henrykę i Henryka Kobylińskich, of. Sabina Terlikowska 
 2. Dziękczynna w 5 r. urodzin Krzysia, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Św. Krzysztofa i potrzebne łaski, of. Rodzice 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wymiana tajemnic 

różańcowych i katecheza dla Kół Żywego Różańca 
16.30 1. + Mariannę, Aleksandra, Walerego, Henryka i Aleksandrę zm. z 

Rodzin Zająców i Mazurków, of. Dzieci 
17.30 I Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Sylwię (z racji dnia urodzin), of. Rodzice 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 

Nieszpory za Zmarłych oraz niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

NISKOPROCENTOWE 
     „Zawalcz o lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny”. Pod takim hasłem 
odbyło się spotkanie działaczy Caritas, poświęcone profilaktyce uzależ-
nień wśród dzieci i młodzieży oraz zagrożeniom współczesnej rodziny. 
Powodem konferencji jest fakt, że ponad połowa dorastającej młodzieży 
bagatelizuje ryzyko uzależnienia od niskoprocentowych alkoholi, takich 
jak piwo i wino. Spożywanie alkoholu deklaruje 45 proc. dorastającej 
młodzieży w wieku 13-14 lat, 88 proc. w wieku 15-16 oraz 96 proc. w 
wieku 17-18 lat. Dyrektorzy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
mówili, że dzieci nie widzą żadnego problemu w okazjonalnym braniu 
używek, bywa, że zaczynają się upijać czasami, a dorośli akceptują ten 
fakt, ciesząc się, że nie dzieje się to za często. „Zdarza się również, że 
niektórzy dorośli cieszą się wręcz, że dziecko «tylko» pije, a nie sięga 

 jednocześnie po nielegalne środki”. 
     Prelegenci zaznaczali, że w Polsce pewien procent rodziców to alko-
holicy lub regularnie piją alkohol, co powoduje u dzieci zaburzenia emo-
cjonalne i podsuwa destrukcyjne wzorce życia. Zdaniem mówców kon-
flikty w rodzinie i brak więzi emocjonalnej z rodzicami, picie alkoholu 
przez rodziców jako czynność rutynowa powoduje, że dziecko przyjmuje 
takie zachowanie jako normalne. Ilość rodzin, gdzie nadużywany jest al-
kohol, wciąż rośnie. Wiek inicjacji alkoholowej bardzo się obniżył. Widać 
to wśród pacjentów, którzy korzystają z placówek odwykowych. 

TYDZIEŃ MISYJNY 
     Wczoraj (26.10) zakończył się Światowy Tydzień Misyjny. Hasłem 
tego tygodnia były słowa: Miłosierdzie Boże dla całego świata. „Nie mo-
żemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, 
tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej 
miłości” te słowa bł. Jana Pawła II inspirują nas, by Tydzień Misyjny nie 
pozostał bez echa i był czasem, który na stale zachęci nas do intensyw-
nej modlitwy oraz przekazywania darów duchowych i materialnych, by 
orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło do wszystkich zakątków świata. 
Jesteśmy bowiem świadomi, że wielu naszych braci nie zna jeszcze 
Boga bogatego w miłosierdzie, nie może umacniać się Jego darami du-
chowymi, nie potrafi Mu zaufać i zawierzyć swego życia. Wiemy rów-
nież, że w wielu miejscach potrzebna jest misyjna posługa Kościoła wy-
rażona nie tylko w głoszeniu, ale i w praktycznej realizacji miłosierdzia 
przez pracą z chorymi, upośledzonymi, więźniami, prześladowanymi, 
głodującymi, szukającymi nadziei w lepszej edukacji itd. 
     Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych dziękuje wszystkim, 
którzy włączają się w dzieło misyjne Kościoła, wspierając je darami du-
chowymi i ofiarami. Niech nasze zaangażowanie potwierdzi, że jeste-
śmy członkami dojrzałych wspólnot, które celebrują swoją wiarę z rado-
ścią i niosą ją na „peryferie”, do tych, którzy nie znają Chrystusa i Jego 
miłosierdzia (por. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień 
Misyjny 2013). 

PAPIEŻ FRANCISZEK NAUCZA 

 
     „Wszyscy mnie opuścili” – skarżył się św. Paweł Tymoteuszowi 
krótko przed śmiercią. Pozostał z nim tylko św. Łukasz Ewangelista, pa-
tron dzisiejszego dnia. Jednak Bóg nie opuścił apostoła, który mógł na-
pisać: „Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie do-
pełniło głoszenie Ewangelii”. Do tego czytania nawiązał Papież w homilii 
na porannej Mszy w Domu św. Marty. „Kiedy myślę o schyłku życia 
apostoła, przypominam sobie te sanktuaria apostolstwa i świętości, ja-
kimi są domy spokojnej starości dla księży i sióstr zakonnych” – powie-
dział Franciszek. „Ci zacni księża, zacne siostry, w podeszłym wieku, 
którym ciąży samotność, czekają aż przyjdzie Pan i zapuka do drzwi ich 
serca. To prawdziwe sanktuaria apostolstwa i świętości w Kościele. Nie 
zapominajmy o nich! Zastanawiam się, czy my chrześcijanie mamy 
ochotę, by złożyć wizytę, która będzie prawdziwą pielgrzymką, w tych 
sanktuariach, tych domach starców dla księży i sióstr? Ktoś z was opo-
wiadał mi niedawno, że będąc w jednym z krajów misyjnych odwiedzał 
na cmentarzu groby zapomnianych misjonarzy i misjonarek sprzed 50, 
100 czy 200 lat. Mówił mi: «Przecież oni wszyscy mogliby być kanoni-
zowani, bo w końcu liczy się tylko ta świętość na co dzień». W domach 
spokojnej starości te siostry i księża oczekują przyjścia Pana tak jak 
Paweł. To prawda, że trochę smutni, ale w pokoju, z radosnym obli-
czem”. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
NIEPEŁNOSPRAWNI. Dziś (27.10) o godzinie 
15.00 w kościele Ducha Świętego spotkanie 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
i Msza Św. w intencji osób niepełnosprawnych 
chorych oraz ich opiekunów i wolontariuszy.  
KATECHEZY. Trwa jesienny cykl Katechez dla 
młodych osób, które mają zamiar w bliższej lub 
dalszej przyszłości zawrzeć sakramentalny zwią-
zek małżeński. W najbliższą sobotę (2.XI) nie 
będzie katechez. Zapraszamy na kolejną w dniu 9 
listopada o godz. 17.00 w sali przy zakrystii. 
     Katechezy chrzcielne odbywają się w Sali przy 
zakrystii w 4 kolejne niedziele miesiąca. 
OPIEKUNOWIE DIECEZJI. Jutro (w ponie-
działek 28.10) Kościół Powszechny obchodzi Uro-
czystość Świętych Apostołów Szymona i Judy Ta-
deusza, głównych Patronów naszej Diecezji. Z tej 
racji w Katedrze o godz. 18.00, będzie Eucharystia 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza, 
podczas której będą przyjęcia do grona kandyda-
tów do święceń diakonatu i kapłaństwa klerycy Se-
minarium naszej Diecezji. 
ŚW. JOANNA. Także jutro obchodzimy parafial-
ne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla, dzień 
modlitw za rodziny naszej Parafii i Pielgrzymów, 
którzy przybywają na wspólną modlitwę. O godzi-
nie 18.00 będzie Msza Św. w intencjach Czcicieli 
Św. Joanny, a po Mszy Św. będą modlitwy ku czci 
Świętej i ucałowanie relikwii. 

PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada pierw-
szy piątek, sobota i niedziela miesiąca. 
     1 listopada br. w Uroczystość Wszystkich 
Świętych, obchodzimy także Pierwszy Piątek Mie-
siąca. Nabożeństwo Pierwszopiątkowe będzie po 
Mszy Św. o godzinie 7.00 i po Mszy Św. wieczo-
rowej o 18.00. Spowiedź Pierwszopiątkowa w tym 
dniu będzie podczas wszystkich Mszy Św. Wraz z 
Mszą Św. wieczorową o godzinie 18.00 będą 
celebrowane Nieszpory za Zmarłych. 
     W Pierwszą Sobotę Miesiąca (2 listopada) 
uwielbiamy Niepokalaną Maryję i składamy dzięk-
czynienie za otrzymane łaski. Jest to dzień, w któ-
rym modlimy się za Zmarłych. Nabożeństwo Pierw-
szosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 oraz po Mszy 
Św. wieczorowej o godzinie 18.00. 

 

   Także w sobotę Diakonia Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka zaprasza o 
godz. 18.00 na Mszę Św. celebrowa-
ną wraz z Nieszporami za Zmarłych, 
w intencji wyzwolenia z uzależnień:  -  

lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych 
oraz  za  tych którzy niespodziewanie odeszli do 
wieczności z takimi problemami. Po Mszy Św. bę-
dzie różaniec w w/w intencjach. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy, wierząc że nasze prośby zosta-
ną wysłuchane.                          Diakonia KWC 
     W  Pierwszą Niedzielę miesiąca (3 listopada) 
po Sumie będzie wystawienie i adoracja Najświęt-
szego Sakramentu oraz katecheza dla Kół Żywego 
Różańca. 

DO CHORYCH udamy się w sobotę, 2 listopada 
od godziny 8.30. Jak zwykle prosimy o uzupełnie-
nie listy chorych. 

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 i w listopadowe dni pomodlić się o ich zba-
wienie. 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. 
ZA BISKUPÓW I KAPŁANÓW. Niedziela 3 
listopada, to także dzień modlitw za zmarłych bis-
kupów, kapłanów i kleryków naszej Diecezji. 
CELEBRACJA. Ks. Biskup Ordynariusz zapra-
sza na Celebracje słowa Bożego, które zaplanowa-
ne są na 4 i 18 listopada oraz 9 i 16 grudnia. 
 

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. 
The future starts today, not tomorrow”. 

Karol Wojtyła podczas pielgrzymki do USA 
 

OKTAWA i WYPOMINKI 
     Odpust to darowanie przed Bogiem kary docze-
snej za grzechy, zgładzone już co do winy. Odpus-
ty za Zmarłych możemy uzyskać między innymi 
każdego dnia w oktawie  uroczystości Wszystkich 
Świętych od 1 do 8 listopada, nawiedzając cmen-
tarz. Warunkiem jest a. modlitwa za Zmarłych, b. 
stan łaski uświecającej i c. modlitwa w intencjach 
Ojca Św. Zgodnie z dawnym zwyczajem, nasza 
Parafia podczas Oktawy udaje się na cmentarz, by 
modlić za Zmarłych dobrodziejów Parafii i kościoła 
oraz wszystkich Zmarłych z naszych rodzin. Spot-
kajmy się więc przy kaplicy na cmentarzu central-
nym we wtorek 5 listopada o godzinie 16.00. 

 
    Od następnego poniedziałku (4 listopada) zap-
raszamy na modlitwę różańcową o godzinie 17.30, 
połączoną z odczytywaniem kart wypominkowych, 
na których zapisaliśmy imiona naszych bliskich, 
których chcemy polecić modlitwom Kościoła. Przez 
cały listopad zapraszamy mieszkańców poszcze-
gólnych ulic i bloków na wspólną modlitwę o 17.30: 
4.XI Poniedziałek, ul. Mieszka I 2, 4 i 6 
5.XI Wtorek, ul. Mieszka I 8, 10 i 16 
6.XI Środa, ul. Mieszka I 18, 20, 22, 26 
7.XI Czwartek, ul. Chrobrego 1, 3, 5 
8.XI Piątek, ul. Chrobrego 7, 9, 11 
9.XI Sobota, ul. Chrobrego 15, 19, 21 
10.XI Niedziela, ul. Chrobrego 2, 4, 6 
11.XI Poniedziałek, ul. Chrobrego 8, 10, 12 
12.XI Wtorek, ul. Chrobrego 14 

Ciąg dalszy przedstawimy za tydzień 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 43 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Dlaczego boimy się śmierci? Jak oswoić się z myś-
lą o niej? Co mówi na ten temat nasza wiara? W dzia-
le „Temat tygodnia”; 
„Całe życie do Niego szłam…” - powiedziała umie-
rająca kobieta. Niezwykła historia matki, której śmierć 
nawróciła syna w artykule „Święci rodzą świętych”; 
Comiesięczne materiały formacyjne dla Kół Żywe-
go Różańca; 
Wiszą na ścianach kościołów i sanktuariów, a każ- 

de z nich to świadectwo otrzymanych łask. Co mówią 
o naszej wierze wota? 
Kim była matka Karola Wojtyły? Co o niej wiemy? 
Czy urodzenie syna, który został papieżem, przypłaci-
ła własnym życiem? Na te pytania odpowiada autorka 
książki o Emilii Wojtyłowej – matce bł. Jana Pawła II. 

 Zapraszamy do lektury! 

 

BOSE KONIE I SZCZĘŚCIE 

 
- Co to znaczy, jak ktoś znajdzie 4 podkowy? 
- To znaczy, że ktoś ma poczwórne szczęście? 
- Nie, to znaczy, że gdzieś w pobliżu konie galopują 
boso. 
WSTYD? Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z wa-
lizką i ściszonym głosem mówi do bankiera: 
- Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej walizce jest pół 
miliona euro. 
     Na to bankier uśmiechnięty: 
- Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden wstyd. 
PODWYŻKA. 
- Byłeś dzisiaj u dyrektora w sprawie podwyżki? 
- Byłem. 
- Powiedziałeś, że jak jej nie dostaniesz, to się zwolnisz 
z pracy? 
- Powiedziałem. 
- No i co on na to? 
- Poszliśmy na kompromis. On mi nie da podwyżki, a ja 
się nie zwolnię. 
PARAMI DO NIEBA. - Słyszałeś? Nasz szef zmarł... 
- Tak, słyszałem... i cały czas się zastanawiam kto 
jeszcze... 
- Jak to „kto jeszcze”? 
- No tak, w nekrologu było napisane: „wraz z nim od-
szedł jeden z naszych najlepszych pracowników”. 
POWÓD. Adwokat pyta swojego klienta - alkoholika: 
- Dlaczego chce się pan rozwieść? 
- Bo moja żona cały czas biega po knajpach! 
- Czy to znaczy, że ona też pije? 
- Nie, łazi tam za mną i namawia mnie przy kolegach 
żebym nie pił! 
WIEK. Przychodzi dwóch kolegów obok Sejmu i słyszą 
jak posłowie śpiewają: „Sto Lat! Sto lat!” 
- Ktoś tam ma chyba urodziny. 
- Nie. Pewnie wiek emerytalny ustalają. 
 

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 

 




