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MYŚL TYGODNIA 

 
 
     W dzisiejszej Ewangelii z ust 
Pana Jezusa usłyszeliśmy rados-
ne, pełne nadziei słowa „Bóg nie 
jest [Bogiem] umarłych, lecz ży-
wych; wszyscy bowiem dla Niego 
żyją (Łk 20,27-38). 
     Życie jest większe od wszelkich 
naszych przemądrzałych spekula-
cji, od popularności, ideologii i mi-
sternie skonstruowanych syste-
mów pojęć. Czasem wydaje się 
nam, że żyjemy, a tak naprawdę 
spętaliśmy życie w sieć nazw.  
     Cieszy nas ich brzmienie: pro-
fesor, prezes, gwiazda, zwycięzca. 
Niektórzy tak oderwali się od ży-
cia, że dopiero wzmianka w gaze-
cie przekonuje ich, że zaistnieli.  
     Tymczasem to „Bóg jest Bo-
giem żywych” i tylko wracając do 
Niego, wracamy naprawdę do ży-
cia. 
 

 

„Wzrusz, Boże, serce wolnego narodu, zrzuć zasłonę z jego 
oczu, aby wiedział, że wolność źle czynienia jest znakiem 
niedoskonałości rządu, a nie prerogatywą wolności!” 

Andrzej Zamojski na sejmie 1763 r. 

NIEPODLEGŁOŚĆ 

 
     Jutro, w poniedziałek 11 listopada, Kościół wspomina 
niezwykłego żołnierza i biskupa Św. Marcina z Tours, a 
nasza Ojczyzna obchodzi Narodowe Święto Niepodległoś-
ci. Jest to okazja do modlitwy za Ojczyznę, a my pamiętaj-
my o wywieszeniu flagi narodowej na naszych domach 
i balkonach. Żyjemy w trudnych czasach, w których są po-
niewierane wielkie wartości, jakimi są miłość do ojczyzny – 
patriotyzm i szacunek dla rodziny. To one tworzą funda-
ment bytu narodowego.  
     W Warszawie zrodził się wiec pomysł „Krucjaty Różań-
cowej” w dniu 11 listopada, czyli modlitwy za Ojczyznę 
pod budynkiem sejmowym. To już drugie spotkanie modli-
tewne, które Krucjata organizuje z okazji odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Spotkanie modlitewne rozpocznie 
się Mszą Św., która odbędzie się o godzinie 11.00 w koś-
ciele Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Następnie 
uczestnicy przejdą pod budynek sejmowy, modląc się mo-
dlitwą różańcową. W ubiegłym roku pod Sejmem modliło 
się na Różańcu wielu Polaków, w tym młodzież i małżeńst-
wa. Organizatorzy mają nadzieję, że w tym roku uczestni-
ków będzie jeszcze więcej. 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ z 1884 r. 

     Panie Boże nasz, Królu nieba i ziemi! w którego ręku 
wszystkie królestwa ziemi są złożone. Ty wszystkim rzą-
dzisz, Boże zastępów! Nad wszystkim opieka Opatrzności 
i moc sprawiedliwości Twojej! Przed Twoim Majestatem 
Ojcze najlitościwszy! padając na twarze, grzechy nasze, 

którymi na gniew Twój zasłużyliśmy, wyznajemy i o od-
puszczenie prosimy. Wejrzyj na utrapienie i uciski nasze, 
wysłuchaj płacze i wzdychania nasze!  
     Przepuść ludowi Twemu, a te plagi odwróć od nas, 
abyśmy nie zginęli w gniewie zapalczywości Twojej. 
Wzbudź w nas to przekonanie, że nie przez ludzkie rachu-
by i zabiegi uratujemy się od złego i staniemy w porcie 
bezpiecznym; ale tylko przez wierne chowanie przykazań 
Twoich, przez miłość bliźniego i przez folgę dla uciśnio-
nych i jęczących w spracowaniu, przez braterską zgodę, 
szanowanie władz, pełnienie cnót chrześcijańskich, przez 
gotowość poświęcenia się, przez hamowanie miłości włas-
nej, a osobliwie przez wytrwale przywiązanie do wiary Oj-
ców, przez synowską wierność Kościołowi Św. i niezach-
wianą ufność w sprawiedliwości i miłosierdziu Twoim: że 
kary Twe są do czasu, a dobroć i zmiłowanie Twoje nie 
mają końca ani kresu. Zmiłuj się nad ludem Twoim! Wy-
słuchaj nas najmiłosierniejszy Boże! przez przyczynę Naj-
świętszej Matki Twojej, Królowej naszej, i wszystkich 
Świętych Patronów naszych: łaski Twojej i pocieszenia 
Twego żebrzemy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Amen. 

NOCNA SPOWIEDŹ 
   Pomysł nocnej spowie-
dzi w ośrodku Duszpaster-
stwa Akademickiego zro-
dził się pod natchnieniem 
Ducha Świętego i z pew-
nością stanie się chlubną 
tradycją w historii nasze- 

go miasta. W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych 
(31.10) w kaplicy pw. Ducha Świętego (ul. Brzeska 34) od 
godz. 19.00 do północy konfesjonały były oblegane. 
Kapłani niestrudzenie pełnili obowiązki szafarzy Sakrame-
ntu Pojednania. Potwierdziło się przekonanie, iż okres 
wieczorny i nocny sprzyja skupieniu i refleksji nad włas-
nym życiem i pozwala w spokoju i ciszy dokonać aktu 
skruchy i pojednania poprzez spowiedź. 
      Warunki ku temu były szczególnie sprzyjające. Gło-
szone przez kolejnych kapłanów konferencje na temat do-
brej spowiedzi były przekazywane w niezwykle interesują-
cy sposób. Ich treść zmuszała do refleksji nad sumiennym 
przygotowaniem się do tego sakramentu. Podobną rolę 
spełniały bardzo wymowne pantomimy i filmiki. Delikatna 
i nastrojowa muzyka ułatwiała wnikliwą refleksję nad prze-
mianą życia. Znaczącą rolę odegrały świadectwa osób na-
wróconych, które szczerze wyznawały jak daleko były od 
Boga i w pewnym okresie życia doświadczyły spotkania ze 
Zbawicielem, oddając Mu swoje życie, by mówić o Jego 
miłości, dobroci i miłosierdziu.   
     Wyrażamy przekonanie, iż wiele dobrego dokonało się 
w sercach tych osób, które skorzystały z Sakramentu Po-
jednania, a także wszystkich obecnych. Pragniemy, aby to 
nie była jednorazowa akcja, ale tego typu dzieła były po-
dejmowane przez wszystkie siedleckie Parafie. Oby tak 
się stało!          Siedleckie Duszpasterstwo Akademickie 

i Wspólnota Jednego Ducha. 
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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 – 11 listopada 2013 r. 
Wspomnienie Św. Marcina z Tours, Biskupa 

Narodowe Święto Niepodległości. Dzień modlitw za Ojczyznę. 
Pamiętamy o wywieszeniu flag narodowych 

Czyt.: Iz 61, l-3a; Mt 25, 31-40 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 2. + Cezarego (w 28 r.), of. Córka 

8.30 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. + Zygmunta Wasiluka i zm. Rodziców, of. Władysława Wasiluk 
 3. + Reginę (w 9 r.) i Mieczysława (w 8 r.), zm. z Rodzin Mieleckich, 

Krasuskich, Grunwaldów i Celińskich, of. Syn 
10.00 1. O pomyślność i rozwój Ojczyzny - przewodniczy Ks. Biskup 

 2. + Mariannę Guzek (w 42 r.), of. Syn 
 3. + Tadeusza (w 7 miesiąc) oraz zm. z Rodziny Kurków i Wilczu-

rów, of. Żona 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Eweliny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i dary Ducha Świętego w życiu, of. Ojciec Chrzestny 
18.00 

 

Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Edward Mądry 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Henryka Kowala (w 3 r.), of. Córka 
 5. + Stefana Alikowskiego (w 6 r.) i jego zm. Rodziców, of. Dzieci z 

Rodziną 
Wtorek – 12 listopada 2013  r. 

Wspomnienie Św. Jozafata Kuncewicza, Biskupa i Męczennika, drugiego 
Patrona naszej Diecezji 

Czyt.: Ef 4, 1-7. 11-13; J 17, 20-26 

6.30 1. Z prośbą o powrót do zdrowia dla Eugenii i Józefa Piechowiczów i 
dalszą opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 

7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Dariusza (z racji urodzin), of. Rodzice 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Edward Mądry 
 2. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 4. + Stanisławę (w 1 r.), of. Córka 
 5. + Halinę, Bronisława i Czesława, of. Córka 

Środa – 13 listopada 2013  r. 
Wspomnienie Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierw-

szych Męczenników Polski 
Czyt.: Rz 8, 31b-39; Mt 10, 28-33 

6.30 Dziękczynna w 100 r. urodzin Stanisławy Tarkowskiej, z prośbą o 
zdrowie i potrzebne łaski, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Witolda Adamczyka, of. Siostra Celina 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Edward Mądry 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Barbarę (w 17 r.) i Wiesława, of. Córka 
 5. + Alinę, Leokadię i Tadeusza, zm. z Rodzin Kunczyńskich, 

Umięckich i Zgódków, of. Rodzina 
 6. + Tymoteusza Woszczyńskiego, of. Pracownicy Miejskiego Ośro-

dka Kultury i Chór Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Czwartek – 14 listopada 2013 r. 
Dzień modlitw za chorych na cukrzycę 

Czyt.: Mdr 7, 22 – 8, 1; Łk 17, 20-25 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Łucję, jej Męża Mariana oraz za jej Braci i Bratowe, of. Przyja-

ciel 
18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 

 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Edward Mądry 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 30 r. urodzin Pawła, z prośbą o potrzebne łaski 

właściwe wybory w życiu  
 5. + Mariana Tkaczuka (w 8 miesiąc), of. Żona 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 15 listopada 2013  r. 
Wspomnienie Św. Alberta Wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła 

Czyt.: Mdr 13, 1-9; Łk 17, 26-37  

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 75 r. urodzin Tadeusza, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej, of. Dzieci 
15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Edward Mądry 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Mirosława Pasika (w 1 r.), of. Żona 
 5. + Stefanię (w 1 r.) i Jana Gigołów, of. Wnuczka Agnieszka 

Sobota – 16 listopada 2013  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Małgorzaty Szkoc-

kiej, Św. Gertrudy Dziewicy. Wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich 
Bazylik Św. Apostołów Piotra i Pawła 

Uroczystość NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 
Czyt.: Mdr 18, 14-16; Łk 18, 1-8 

6.30 1. + Antoniego, Kazimierę, Józefa, Annę i Juliannę oraz zm. z Ro-
dziny, of. Jadwiga Szostek 

7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Edmunda Marciniuka (z racji imienin), of. Bożena Marciniuk 
 4. + Teodora Wrzoska (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. O dary Ducha Świętego, siły fizyczne i duchowe dla Doroty z racji 

42 r. urodzin, of. Bezimienna 
 6. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 4, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Sióstr i dla ich Ro-
dzin, zel. Teresa Niedziółka 

17.00 Katecheza dla Narzeczonych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Edward Mądry 
 3. Dziękczynna w 60 r. urodzin Bogdana, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Żona  
 4. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 3, z prośbą o opiekę Matki 

Bożej Ostrobramskiej dla członków Koła i ich Rodzin oraz o wieczny 
pokój dla zmarłych Sióstr z Koła, of. Zelatorka 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 listopada 2013; 
Dzień Międzynarodowy dzień modlitw za studentów 

Czyt.: Ml 3, 19-20a; 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 5-19 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna za ocalenie życia z wypadku, of. Wanda Matwiej-

czuk 
8.30 1. + Stanisławę, Wiesława i Franciszka Wronów oraz Zofię Stani-

sława i Barbarę Cioków, of. Rodzina 
 2. + Franciszka Koziestańskiego (w 6 r.), of. Córka z Rodziną 

10.00 1. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Edward Mądry 
 2. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 3. + Zdzisława oraz zm. Rodzin Maliszkiewiczów, Krupów, Kowal-

czyków, Giegnów i Pytlaków, of. Danuta Kruk 
 4. + Jadwigę Ilczuk (w 4 r.), of. Córka 

11.30 1. Dziękczynna w 50 r. przyjęcia Sakramentu Małżeństwa Janiny i 
Józefa Iwaniuków, z prośbą o opiekę Św. Rodziny na dalsze lata 
życia, of. Jubilaci 

 2. + Barbarę Gil (w 2 r.), of. Rodzina  
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13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Eugeniusza, Mariana, Marka i Milenę, of. p. Wakułowie 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. + Eugeniusza (w 2 r.), of. Córka 
 3. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ojczyzny, 

of. Wspólnota Różańca Nieustającego 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  

Mazowiecki Komendant Policji przypomina: 

BEZPIECZNY SENIOR   
     Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów i naciągaczy. Osoby starsze, 
które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często 
niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony 
przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Dlatego, aby ogra-
niczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, przypominamy o kilku 
podstawowych zasadach postępowania. 

 

SENIORZE 
PAMIĘTAJ: 

 nie noś dużej 
kwoty pieniędzy 
przy sobie bez 
potrzeby, 

jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać innej transakcji bankowej, poproś 
zaufaną osobę, żeby Ci towarzyszyła w drodze powrotnej z bankomatu, banku 
czy też poczty, 
koniecznie naucz się na pamięć swojego numeru PIN do karty bankomato-
wej, nigdy nie zapisuj tego numeru na karteczce, którą będziesz przechowywać 
obok karty bankomatowej, 
nie pożyczaj pieniędzy osobom, których znasz tylko z widzenia, lub deklarują, 
że chcą przekazać gotówkę twoim bliskim, 
tam, gdzie panuje tłok - w tramwaju, autobusie, w markecie i na targu trzymaj 
torbę przed sobą, zawsze zapiętą, 
przebywając w szpitalu, wartościowe rzeczy zdawaj do depozytu, korzystaj z 
automatu zamiast komórki, 
u fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie nie zostawiaj toreb lub siatek z 
pieniędzmi i dokumentami bez nadzoru-nawet na chwilę, 
wychodząc na zakupy miej przygotowane drobne pieniądze, tak aby nie wyj-
mować za każdym razem portfela. 

GDY JESTEŚ W DOMU nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania 
- nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów, 
nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności, 
nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko usłyszysz dzwonek, 
zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się kto za nimi stoi, pracownicy 
urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci mogą wy-
stawione rachunki za światło i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej, nie wcho-
dząc do Twojego domu, 
nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie otwieraj 
domofonu, wychodząc zamykaj drzwi do klatki, 
utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często służą swą pomocą ludziom star-
szym mieszkającym w ich otoczeniu, 
zawsze zamykaj po przyjściu do domu drzwi wejściowe, 
postaraj się nie wychodzić z domu po zmroku, a jeżeli już musisz to zabierz 
ze sobą osobę towarzyszącą, 
omijaj tereny źle lub wcale nieoświetlone, 
szczególnie niebezpiecznymi miejscami, są obrzeża miast, na których nie ma 
zabudowań. 

METODY POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW 
„NA WNUCZKA” - sprawcy przeważnie dzwonią na telefon domowy przedsta-
wiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica. Tłumaczą „dziad-
kowi” lub „babci”, np., że są w hipermarkecie i mają niepowtarzalną okazję zaku-
pić przedmiot w promocyjnej cenie lub znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji 
życiowej np. wypadek drogowy. W związku z tym proszą o pożyczkę finansową. 
Oszuści twierdzą, że nie mogą przyjechać po pieniądze - wysyłając po nie swo-
jego dobrego znajomego lub kolegę. Po jakimś czasie znajomy „wnuczka” zja-
wia się w mieszkaniu ofiary i odbiera przekazaną dobrowolnie w dobrej wierze 
kwotę pieniędzy przeznaczoną przez seniora na pomoc łakomemu wnuczkowi; 
„NA GAZOWNIĘ” czy „na hydraulika” - oszuści podając się za fachowców 
wchodzą do domów. Kradną co popadnie, albo po prostu wyłudzają kilkaset 
złotych za usługę, której nie wykonali; 
„NA DOTACJĘ” - w ostatnim czasie wiele słyszy się o rozmaitych dotacjach 

unijnych, rewitalizacji zaniedbanych dzielnic i innych tego typu działaniach po-
mocowych. Wykorzystują to złodzieje. Podając się za urzędników proszą o uisz-
czenie „opłaty manipulacyjnej” albo wpłacenie „zaliczki” na poczet późniejszej 
realizacji przedsięwzięcia; 
„NA URZĘDNIKA" - sprawcy podając się za urzędników państwowych wymyś-
lają szereg historii, które pozwolą im oszuka seniora. Może to być np. wymiana 
złotówek na euro i konieczność spisania numerów banknotów powyżej 50 zł., 
konieczność wykupu gruntu, na którym został postawione mieszkanie poszkodo-
wanego, itp. 
     Zazwyczaj to przez Twoją nieuwagę, ufność i nieostrożność możesz faktycz-
nie paść ofiarą oszustów, kieszonkowców i innych przestępców, a także stać się 
ofiarą kolizji, wypadków drogowych oraz innych zdarzeń zagrażających życiu, 
zdrowiu lub mieniu. Dlatego pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeńst-
wa, bądź czujny i nieufny w stosunku do obcych. Nie obawiaj się powiadomić 
o zagrożeniu Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną, czy Pogotowie Ratunkowe. 
 

PRZYJACIELE ŻYCIA 
     Drodzy Przyjaciele! Niezaprze-
czalnie żyjemy w zbyt „interesujących” 
czasach. Niestety, Sejm już w pierwszym 
czytaniu odrzucił obywatelską propozyc-
ję, aby chronić życie prenatalnie chorych 
dzieci. Prawdopodobne zdiagnozowanie 
choroby wystarcza, aby dokonać aborcji 
w piątym, szóstym, a nawet siódmym 
miesiącu ciąży. Słyszeliśmy wypowiedzi  
pełne nienawiści, agresji, złośliwości czy wręcz naigrywania się z tych, którzy nie 
chcą je chronić. Jedynym pozytywnym aspektem tej sytuacji jest fakt, że do społe-
czeństwa dotarła informacja, że w Polsce takie dzieci legalnie się zabija i jak się to 
robi. W efekcie znacznie wzrosło poparcie dla ochrony życia, co potwierdzają 
badania opinii publicznej. 
     Mamy także nowy poważny problem. Do Polski wchodzi prawodawstwo oparte 
na radykalnej ideologii feministycznej, która obecnie jest określana terminem „gen-
der”. Większość z nas nie wie, co to takiego i nie docenia niebezpieczeństwa. 
„Gender” to po angielsku płeć. Ideologia ta definiuje płeć w zależności od zacho-
wań społecznych, a nie jako fakt biologiczny. Nie można więc określić płci rodzą-
cego się dziecka, gdyż wszystko jest względne i zależy od jego osobistych wybo-
rów. Dzieci i młodzież powinny być tego uczone. Sprzeciwianie się takiemu wycho-
waniu ma być karane jako forma poważnej dyskryminacji. Za tym idzie legalizacja 
związków tej samej płci, propagowanie zachowań homoseksualnych w szkołach 
oraz prawa do „wolnego wyboru” (aborcji). Ideologia ta niszczy rodzinę, która jest 
fundamentem społeczeństwa. Jest też skierowana przeciwko chrześcijaństwu, 
a zwłaszcza przeciwko nauce Kościoła Katolickiego. 
     Wielu wydaje się, że takie „zwariowane” poglądy nas nie dotyczą i nie można 
tego traktować poważnie. Nic błędniejszego! Otóż Rada Europy przyjęła konwen-
cję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Posługując się krzywdą kobiet, doku-
ment ten jednoznacznie definiuje gender i wymusza wprowadzenie go w praktyce. 
Pomimo licznych protestów społecznych polski rząd podpisał tę konwencję, co za-
początkowało działania dla jej wprowadzenia i ratyfikacji. Widzimy już pierwsze 
kroki dostosowywania polskiego prawa do założeń tej konwencji. Prowadzone są 
szkolenia w zakresie tzw. równości płci dla pracowników administracji państwowej 
za ok. 5 min zł. Zatwierdzono Rządowy Program Równościowy. W Sejmie pojawiła 
się propozycja ustawy o zapobieganiu dyskryminacji, eksponująca tematykę płci. 
Rozpoczyna się kampania o programy szkolne. Tej jesieni w 86 przedszkolach 
w Polsce wprowadzono program unijny „Równościowe przedszkole”, z dofinanso-
waniem 1.5 miliona zł. Polskie dzieci są uczone, że nie ma różnic między chłop-
cem i dziewczynką, płeć można wybrać tak samo, jak toaletę, do której chce się 
chodzić. Zachowania homoseksualne są przedstawiane jako naturalne i typowe. 
W programach pojawiają się pseudorodziny z dwoma tatusiami lub dwiema mamu-
siami. Ale absolutnie zabronione są zabawy w małżeństwo i „tradycyjną” rodzinę, 
gdzie mama i tata pełnią odmienne role. 
     Jeśli polski parlament konwencję tę ratyfikuje, za nasze pieniądze zostanie po-
wołany komisarz europejski, który będzie egzekwował pełne wprowadzenie tej ide-
ologii. Musimy się przed tym energicznie i skutecznie bronić. Przygotowujemy spo-
tkania dyskusyjne, konferencję w Sejmie oraz wiele wypowiedzi i publikacji. Stara-
my się, jak najszerzej informować społeczeństwo. Sami jednak nie wygramy. Pro-
simy, zwróćcie uwagę na ten problem i zdecydowanie reagujcie dopóki jest jesz-
cze czas. Jeśli teraz nie będziemy głośno protestować, później możemy mieć sytu-
ację podobną do Francji, gdzie podczas marszu w obronie rodziny siły porządkowe 
zaatakowały rodziców z dziećmi gazem łzawiącym i biciem pałkami. To są fakty, 
udokumentowane na filmach! 

W imieniu KLUBU PRZYJACIÓŁ LUDZKIEGO ŻYCIA Ewa H. Kowalewska,  
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a; 80-286 Gdańsk; tel. (58) 341-19-11, fax (58) 346-10-02 
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SZKOŁA RODZENIA 

 

     Młodych Rodziców spodzie-
wających się narodzin dziecka 
zapraszam na weekendowe kur-
sy SZKOŁY RODZENIA p.w. 
Św. Rodziny: „Listopadowy” 16, 
17 i 23, 24.XI br. lub „Grudnio-
wy” 7,8 i 14,15.XII br., w soboty 
w godz. 9.00 - 15.00 i w niedzie-  

le 16 - 20.00. Więcej informacji na stronie www. 
szkolarodzenia-siedlce.pl 
     PORADNIA DLA NARZECZONYCH I MAŁ-
ŻEŃSTW: Spotkanie dla narzeczonych I ogólne 
w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz.16.00 
w jednej z sal dolnej kondygnacji kościoła Św. Józe-
fa. II i III spotkanie po wcześniejszym ustaleniu z na-
rzeczonymi. Poradnia działa w środy w godzinach 
16.00 - 19.00. Więcej informacji o Szkole Rodzenia i 
Poradni pod numerem 604-686056 lub mailowo: 
martaglodz@gmail.com                    Marta Głódź 

W PARAFII I W DIECEZJI 
SOLIDARNOŚĆ Z PRZEŚLADOWANYMI.  
Dziś (10.XI) Dzień Solidarności z Kościołem prześ-
ladowanym. W wielu krajach arabskich, a także 
w Indiach i Pakistanie każdego roku ginie wiele ty-
sięcy chrześcijan. Musimy o nich pamiętać i wspo-
magać tych, którzy bronią Kościoła i wiary w Chry-
stusa. Z tej racji przed kościołem będzie zbiórka 
ofiar do puszek na potrzeby prześladowanych 
wspólnot Kościoła. 
PIELGRZYMKA. Dziś pamiętamy w modlitwach 
o Pielgrzymach z naszej Parafii, którzy wraz z Ra-
dą Różańcową udali się do Warszawy, by modlić 
się w miejscach, które są uświęcone obecnością 
grobów i relikwii wielkich Polaków. 

BIERZMOWANI. Dziś o godz. 14.00 spotkanie 
Kandydatów do Bierzmowania i ich Rodziców. 

MODLITWY ZA ZMARŁYCH. Zapraszamy 
codziennie na listopadowe modlitwy za Zmarłych. 
O godzinie 17.30 będziemy polecali modlitwom Ko-
ścioła naszych bliskich. Kolejność odczytywanych 
kart w tym tygodniu będzie następująca: 
10.XI Niedziela, ul. Chrobrego 2, 4, 6 
11.XI Poniedziałek, ul. Chrobrego 8, 10, 12 
12.XI Wtorek, ul. Chrobrego 14, Batorego 5 i 7 
13.XI Środa, ul. Jagiełły 13, 15, 17 i 19 
14.XI Czwartek, ul. Jagiełły 21, 23 i 25  
15.XI Piątek, Strzała ul. Siedlecka n-ry nieparzyste 
16.XI Sobota, Strzała ul. Siedlecka n-ry parzyste 
17.XI Niedziela, Strzała ul. Kolonijna, Stawowa, Łą-
kowa, Krótka, Długa Słoneczna i pozostałe ulice. 
     W intencji tych, których imiona zapisaliśmy na 
kartach wypominkowych o godz. 18.00 będzie ce-
lebrowana Msza Św. Gregoriańska wraz z Niesz-
porami za Zmarłych. Serdecznie zapraszamy. 
ZAPROSZENIE NA 11.XI. Podlaski Społeczny 
Komitet Obchodów Świąt Narodowych zaprasza 
mieszkańców Siedlec do uczestnictwa w obcho-
dach Święta Niepodległości, które odbędą się 
w poniedziałek 11 listopada. Uroczystości rozpocz-
ną się o godzinie 10.00 w kościele p.w. Św. Józefa 
celebracją Eucharystii, której przewodniczył będzie 
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Następ-
nie, bezpośrednio po Mszy Św. ok. godz. 11.15 
odbędzie się przemarsz  w asyście Orkiestry Wojs-
kowej na Plac Wolności, gdzie odbędą się uroczys-
tości centralne z udziałem władz państwowych 
i samorządowych. W programie obchodów przewi-

dziano wiele atrakcji m.in. koncert Orkiestry Wojs-
kowej, pokazy grup rekonstrukcyjnych, prezentację 
sprzętu wojskowego, a także paradę niepodległoś-
ci. Na wszystkich będzie również czekał żołnierski 
poczęstunek. Zapraszamy. 

DRUGI PATRON. We wtorek (12 listopada) Ko-
ściół obchodzi wspomnienie Św. Jozafata Kunce-
wicza, Biskupa i Męczennika, którym jest drugim 
Patronem naszej Diecezji (po Św. Apostołach Szy-
monie i Judzie-Tadeuszu). Jego relikwie spoczy-
wają w Bazylice Św. Piotra w Rzymie, a jego wize-
runek, wykonany techniką sgraffito, widnieje na 
prawej ścianie prezbiterialnej, nad dużym krzyżem. 
KATECHECI. W sobotę także o godzinie 10.00 
w Sali Wielofunkcyjna przy naszym kościele odbę-
dzie się spotkanie Ks. Biskupa Ordynariusza z ka-
techetami naszej Diecezji. 
I KOMUNIA ŚW. Spotkanie formacyjne Dzieci 
przed I Komunią Św. i ich rodziców będzie w przy-
szłą niedzielę (17.11) o godzinie 15.00.  

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 
siódma katecheza w cyklu jesiennym o godz. 
17.00  
     Katechezy chrzcielne odbywają się w Sali przy 
zakrystii w 4 kolejne niedziele miesiąca. 
CELEBRACJA. Ks. Biskup Ordynariusz zapra-
sza na Celebracje Słowa Bożego, które zaplanowa-
ne są na 18 listopada oraz 9 i 16 grudnia. 
 

20 LAT ISTNIENIA 

 

     Oddział Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży przy Parafii 
pw. Św. Teresy w Siedlcach (ul. 
Garwolińska 19) obchodzi 20-le-
cie istnienia. Msza Św. inauguru-
jąca obchody będzie w sobotę 
16 listopada br. o godz. 18.00.  

     Po Mszy odbędzie się spotkanie jubileuszowe 
w Domu Parafialnym, na które zapraszamy wszyst-
kich byłych i obecnych Członków KSM, Sympaty-
ków i Rodziców. Wspólnie tworzymy historię! 

Prezes i Zarząd Parafialnego Oddziału KSM 
 

Z DROHICZYNA 
     Biskup drohiczyński Antoni P. Dydycz zaape-
lował o modlitwę w intencji jego następcy: 
     „Za pośrednictwem Księdza Arcybiskupa Ce-
lestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, 
Ojciec Święty Franciszek powiadomił mnie, że przy-
jął moją rezygnację, w myśl kań. 401 § l KPK złożo-
ną, formułą nunc pro tunc. To oznacza, że mam na-
dal wypełniać obowiązki biskupa diecezjalnego, aż 
do czasu ogłoszenia, w ciągu najbliższych miesięcy, 
nominacji następcy.  
     Dzieląc się tą wiadomością z całym prezbiter-
ium naszej Diecezji i wszystkimi Diecezjanami, go-
rąco proszę o modlitwę do Ducha Świętego, aby 
Jego pomoc ułatwiła jak najszybsze wyłonienie no-
wego Pasterza, którego tak Diecezjanie, jak i ja z 
niecierpliwością oczekujemy. Oddany w Chrystusie 

    + Antoni Dydycz Biskup Drohiczyński 
 

„Zmarli, których kochaliśmy, 
nie spoczywają w ziemi, ale żyją 

w naszych sercach; tak Bóg chciał, 
abyśmy nigdy nie byli sami”. 

Aleksander Dumas (ojciec)  

 
PSI TELEGRAM 

 
Do urzędu pocztowego wchodzi pies, bierze formularz 
telegramu i pisze „hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, 
hau, hau”. Urzędniczka przygląda się telegramowi i ze 
stoickim spokojem oświadcza: 
- Tu jest tylko dziewięć słów. Może pan dodać jeszcze 
jedno „hau”, a cena się nie zmieni. 
- Tak, ale wtedy całe zdanie nie będzie miało sensu - 
protestuje pies. 
ROZWÓD. Ojciec dzwoni do syna żyjącego w Anglii: 
- Słuchaj, twoja matka i ja się rozwodzimy. Czterdzieści 
pięć lat wspólnej biedy wystarczy. 
- Tato, co ty mówisz? - krzyczy syn. 
- Nie możemy patrzeć na siebie dłużej - mówi oj-
ciec - mam dosyć jej twarzy, tych rozmów z nią, więc 
skontaktuj się z siostrą, powiedz jej o tym – i odkłada 
słuchawkę. 
     Syn martwi się... Dzwoni do siostry mieszkającej 
również w Wielkiej Brytanii. Ona na to: 
- Akurat im pozwolę rozwieść się! O nie! 
     Dzwoni natychmiast do ojca: 
- Nie rozwodzicie się! Nie róbcie niczego. Oboje przyle-
cimy jutro do domu, aby porozmawiać o tym. Do tego 
czasu, ty nie dzwoń do adwokata, nie podpisuj żadnych 
papierów. Słyszysz mnie tato? 
   Córka odkłada słuchawkę. A ojciec obejmuje i czule 
tuli żonę mówiąc: 
- W porządku Skarbie, oboje przylecą i zapłacą sami za 
swoje bilety lotnicze. Pierwszy raz od 10 lat będziemy 
wszyscy razem przy stole wigilijnym. 
WOLNE MIEJSCE. Mecz finałowy Mistrzostw Świata w 
piłce nożnej. Na miejscu dla VIP-ów siedzi zapalony ki-
bic. Obok niego puste miejsce. Podchodzi do niego 
inny kibic i pyta czy ktokolwiek siedzi obok niego. 
- Nie, to miejsce jest wolne. 
- Niesamowite, kto mógłby mieć tak wspaniałe miejsce 
na finałach i nie przyjść na mecz! 
- No cóż, to miejsce należy do mnie. Miała przyjść moja 
żona, ale zmarła ... To pierwszy finał, na którym nie je-
steśmy razem. 
- Bardzo mi przykro, ale ... przecież mógł pan znaleźć 
kogoś na jej miejsce, krewnego, znajomego czy nawet 
sąsiada... 
- Niestety, nie udało się, wszyscy są dziś na jej po-
grzebie... 

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. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 




