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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Przyjdzie czas, kiedy z tego, 
na co patrzycie, nie zostanie ka-
mień na kamieniu, który by nie 
był zwalony I z powodu mojego 
imienia będziecie w nienawiści u 
wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie zginie. Przez swoją wy-
trwałość ocalicie wasze życie. 

(Łk 21,5-19).  
     Nie muszą to być od razu 
„straszne zjawiska i wielkie znaki 
na niebie”, ale czujemy się cza-
sem, jakby nasz świat się za-
chwiał i uciekł nam spod nóg. To, 
co miało być trwałe, okazało się 
kruche, to, w czym pokładaliśmy 
nadzieję, boleśnie nas zawiodło. 
Nie wszystko można kupić i nie 
zawsze wystarcza nasza zarad-
ność i inteligencja. Wiara jest po-
szukiwaniem prawdziwej trwało-
ści. Jest wytrwałym dążeniem, 
do Tego, który Trwa. 
 

 

ROK WIARY KOŃCZY SIĘ 
     W przyszłą niedzielę 24 
listopada, w ostatnią nie-
dzielę Roku Kościelnego 
obchodzimy Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszech-
świata. W tym dniu zostanie 
również zakończony Rok 
Wiary, ogłoszony przez Pa-
pieża Benedykta XVI w dniu 
11 października 2012 r. 
     W tym czasie mieliśmy 
okazje do wielu refleksji, 
których źródłem był najczę-  
ściej rzymski Synod Biskupów, którzy podkreślali, że to 
parafie dziś przypominają „drzemiącego olbrzyma” o 
wielkim potencjale zdynamizowania życia wiary. „Trzeba 
tego olbrzyma obudzić. To zadanie głównie dla duszpa-
sterzy, ale też dla całej wspólnoty parafialnej, w której jest 
tylu ludzi dobrej woli. Niech nasze parafie stają się oazami 
prawdziwej wiary na duchowej pustyni współczesnego 
świata, niech stają się przystanią dla poszukujących i 
morską latarnią dla zagubionych w wierze. Niech otwierają 
się coraz bardziej na obojętnych, a nawet wrogo nastawio-
nych do Kościoła”. 

TRZY RADY PAPIEŻA 

 
    Ojciec Święty Franciszek zatwierdził tematy trzech naj-
bliższych Światowych Dni Młodzieży. W ten sposób papież 
wytyczył etapy duchowego przygotowania, które w ciągu 
trzech lat doprowadzi młodych do obchodów międzynaro-
dowego spotkania z Następcą Świętego Piotra, które od-
będzie się w Krakowie w lipcu 2016 roku. 
     Są to trzy tematy zaczerpnięte z Błogosławieństw 
ewangelicznych: 
XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo nie-
bieskie” (Mt 5,3). 
XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015: „Błogosławieni czy-
stego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). 
XXXI Światowy Dzień Młodzieży 2016 (Kraków): „Błogos-
ławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 
5,7). 
     W Rio de Janeiro, Papież Franciszek prosił usilnie mło-
dych, aby ponownie je odczytali i uczynili z nich konkretny 
program dla własnego życia, mówiąc: „Patrz, czytaj Błogo-
sławieństwa, to ci dobrze zrobi!...” 

ZE ŚPIEWEM NA USTACH 

 
     Dzień 22 listopada jest niezwykle ważny dla wszystkich, 
którzy w kościele śpiewają i grają na instrumentach 
muzycznych. Ich Patronką jest Św. Cecylia, Dziewica i 
Męczennica, którą w tym dniu czcimy jako Patronkę Orga-
nistów, Kantorów Śpiewaków i Chórów kościelnych. 
     „Coraz bardziej jednak skłaniam się do pochwalenia tego 
obyczaju, że śpiewa się w kościele, aby poprzez przyjemno-
ści uszu mogła słabsza dusza wznosić się do stanu poboż-
ności” - pisał św. Augustyn w słynnych „Wyznaniach”. 22 
listopada w liturgii Kościoła obchodzi się wspomnienie św. 
Cecylii. Jest to jednocześnie święto wszystkich kultywują-
cych muzykę sakralną. 
     Już św. Augustyn wyjaśnia: „Jeśli kto miłuje, ten śpiewa”. 
Zdanie to jest przypomniane przez „Wprowadzenie do 
Mszału Rzymskiego” (III wyd. opublikowane przez Kongre-
gację Kultu Bożego i Sakramentów 28 lipca 2000 r.). „Śpiew 
jest znakiem radosnego wzruszenia serca” - mówi „Wpro-
wadzenie”. Apostoł Narodów w Liście do Kolosan zachęca, 
aby ci, którzy „zbierają się w oczekiwaniu na przyjście swe-
go Pana, wspólnie śpiewali psalmy, hymny i pieśni ducho-
we”. Świadczy to, że od samego początku Kościół Chrystu-
sowy przeżywał Eucharystię jako spotkanie wielkiej radości. 
 

SPORTOWA MODLITWA 
     Srebrna medalistka 
Igrzysk Olimpijskich w 
Londynie, Anita Włodar-
czyk modliła się na Jas-
nej Górze. Mistrzyni 
i wicemistrzyni świata  
w rzucie młotem podczas Eucharystii sprawowanej w 
Kaplicy Matki Bożej dziękowała za zakończony sezon i 
osiągnięcia sportowe. 
     „Jak co roku przyjeżdżam po zakończonym sezonie po-
dziękować Panu Bogu za to, że cały sezon przygotowaw-
czy i startowy jest przy mnie. Za to, że każdego dnia mogę 
się rano obudzić i jestem zdrowa. Że Bóg jest przy mnie, 
czy to w złych chwilach, czy tych przyjemnych” – wyznała 
Anita Włodarczyk. 
     Jak dodała, każdy swój sukces dedykuje Kamili Skoli-
mowskiej, zmarłej w 2009 r. mistrzyni olimpijskiej. „Byłyś-
my bardzo dobrymi koleżankami, razem trenowałyśmy i ry-
walizowałyśmy ze sobą. Niestety odeszła od nas przed-
wcześnie, ale mam kilka takich rzeczy, które mi ją przypo-
minają. Najważniejsza jest rękawica, w której zawsze star-
tuję na tych najważniejszych zawodach, dostałam też 
młot, którym Kamila rzucała. Nim biłam rekord świata w 
Bydgoszczy trzy lata temu. Mam również jej buty, w któ-
rych startowałam na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie” 
– podkreśliła. 
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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 – 18 listopada 2013 r. 
Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy  

Czyt.: 1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Łk 18,35-43  

6.30 1. + Mieczysława Wielogórskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-
grzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Ireneusza Maciejczyka (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Ewy, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
9.00 Msza Św. w intencji Publicznego Gimnazjum nr 5 z okazji Dnia Pa-

trona, of. Społeczność Szkolna 
17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 
 

Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Paulinę Gozdek (5 miesiąc), of. Mama z Siostrami 
 5. + Wacława (w 12 r.) i Irenę Rowickich, of. Córki 
 6. + Janinę (w 12 r.) i Stanisława Kopa oraz Feliksę i Marcina Wojt-

kowskich, of. Zofia Supeł 
Wtorek – 19 listopada 2013  r. 
Wspomnienie Bł. Salomei Dziewicy 

Czyt.: 2 Mch 6,18-31; Ps 3,2-7; 1 J 4,10b; Łk 19,1-10 

6.30 1. + Barbarę Gil (w 2 r.), of. Rodzina 
 2. + Sabinę Mitrzak (w 35 r.), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 

17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Pelagię (w 34 r.), Lucjana, Andrzeja i Leokadię, of. Marianna 

Roguska 
 5. Dziękczynna z racji imienin Ks. Sławka, z prośbą o potrzebne ła-

ski i dary Ducha Świętego na dalszą posługę w naszej Parafii, of. 
Kościół Domowy Rejonu Siedleckiego 

 6. Dziękczynna w 25 r. ślubu Aleksandry i Mirosława Fiuk, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu rodzinnym dla 
Jubilatów i dla ich Dzieci, of. Mama 

Środa – 20 listopada 2013  r. 
Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana 

Czyt.: 2 Mch 7,1.20-31; Ps 17,1.5-6.8.15; J 15,16; Łk 19,11-28 

6.30 1. + Kazimierza (w 2 r.), of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Helenę-Marię i Tadeusza Łęczyckich, of. Józef Łęczycki 

17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 5. + Stanisława Boczara (w 30 r.), Teklę i Juliana Koć oraz Joannę 

Wróbel, of. Krzysztof Boczar  
 6. + Czesławę i Henryka Kowal, of. Córka 
 7. + Michała Mroczka (w 16 r.), zm. z Rodzin Mroczków i Wąsow-

skich, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 60 r. urodzin Hanny Wakuła, z prośbą o potrzebne 

łaski i opiekę Św. Józefa dla niej oraz dla całej Rodziny, of. Jubilatka 
Czwartek – 21 listopada 2013 r. 

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
Czyt.: 1 Mch 2,15-29; Ps 50 1-2.5-6.14-15; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44 

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

 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Annę (w 1 r.), Artura i Zygmunta, of. Stefania Raczyńska 

17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Krystynę Małecką (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu i Ro-

dzina 
 5. + Wiesława Kamińskiego (w 6 r.), of. Mama 
 6. Dziękczynna w 66 r. urodzin Marianny, z prośbą o potrzebne łaski 

oraz opiekę Św. Joanny i Św. Józefa dla niej i dla całej Rodziny, of. 
Marianna Wrona  

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 22 listopada 2013  r. 
Wspomnienie Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Organistów, 

Śpiewaków i Chórów kościelnych 
Czyt.: 1 Mch 4,36-37.52-59; 1 Krn 29,10-12; J 10,27; Łk 19,45-48 

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

 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Janinę, Stanisława i Danutę, zm. z Rodzin Lisów i Zbieciów, of. 

Rodzina 
 4. + Florentynę i Joannę Trembickich, zm. z Rodzin Zalewskich i 

Wojewodów, of. Elżbieta Kaszubska 
17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Zofię (w 23 r.), Mariannę (w 13 r.) i Stanisława (w 18 r.), zm. z 

Rodzin Charczuków i Stefaniuków, of. Córki 
 5. + Mariannę Rachubik (w 2 r.), Czesława (w 13 r.) i Eleonorę Ku-

nierowicz, of. p. Kępa 
 6. + Reginę (w 10 r.), Stefana, Halinę i Edwarda Podniesińskich 

oraz Mariannę i Bronisława Zabadałów, of. Jadwiga Podniesińska 
Sobota – 23 listopada 2013  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Kolumbana Opata  
Czyt.: 1 Mch 6,1-13; Ps 9,2-4.6.16.19; 2 Tm 1,10b; Łk 20 27-40 

6.30 1. + Adelę  (z racji imienin), of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 21 r. urodzin Damiana Wakuły, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże w dalszym życiu, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 3. + Zofię (w 5 r.), of. Syn 

17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 4. + Wojciecha Sawickiego (w 30 dzień), of. Rodzina 
 5. + Elżbietę Kokoszkiewicz i Franciszka Mikołajczuka, of. Córka 
 6. Dziękczynna w 6 r. urodzin Mikołaja oraz w 4 r. urodzin Jakuba, z 

prośbą o opiekę Aniołów Stróżów i Św. Józefa, of. Iwona Gaszewska 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 listopada 2013; 

Ostatnia niedziela Roku Kościelnego 
Zakończenie ROKU WIARY 

Czyt.: 2 Sm 5,1-3; Ps 122,1-2.4-5; Kol 1,12-20; Mk 11,10; Łk 23,35-43 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Wiśniewskiego, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Milenę Wakuła, of. Rodzina 
 3. + Stefana (w 29 r.), Stanisławę i Ryszarda Stańczuk oraz Hannę i 

Stefana Wymiatał, of. Rodzina 
8.30 1. + Stanisława (w 24 r.), of. Żona 

 2. + Mariana (w 20 r.), Jerzego (w 21 r.), Mariannę i Waldemara, of. 
Elżbieta Prachnio 

10.00 1. Gregorianka: + Krystynę Mądrą, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Anielę Rzepko, of. Córka  
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 3. + Rodziców Stanisława i Mariannę Borkowskich oraz Halinę Pa-

stor, of. Krystyna Mazur 
 4. + Stanisławę (18 r.) i Arkadiusza Krasnodębskich, Annę i Włady-

sława Wasilewskich oraz Jana Zdolińskiego, of. Rodzina Zdolińskich 
11.30 1. + Stanisławę Wasilewską (w 18 r.), of. Wnuczka 

 2. + Weronikę Wadas (w 30 dzień), of. Uczniowie i Nauczyciele Ze-
społu Oświatowo-Wychowawczego 

 3. Dziękczynna w 14 r. ślubu Edyty i Jarosława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla nich oraz dla całej Rodziny, 
of. Małżonkowie 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Po Sumie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, Litania do 

Serca Pana Jezusa i „Akt Poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu”. 
Za jego publiczne odmówienie mamy prawo dziś uzyskać odpust zupełny. 

16.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jakuba, z prośbą o błogosławieńst-
wo Boże, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, dla niego oraz dla jego 
Rodziny, of. Dziadkowie 

17.30 IV Katecheza Chrzcielna 
17.30 Modlitwy Wypominkowe z Różańcem za Zmarłych 

18.00 Eucharystia z Nieszporami za Zmarłych 

1. Gregorianka: Za zm. polecanych w wypominkach 2013/2014 
 2. + Mieczysława Kaciniela, of. Jadwiga Kaciniel 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  

„NAJWIĘKSZY Z CUDÓW” 
     Film „Największy z cudów” to współczesna opowieść, pełna nadziei 
i wiary, z aniołami i demonami w tle. Skupia się na życiu trzech bohaterów 
będących w trudnej sytuacji. Ich losy krzyżują się, gdy wiedzeni przez anio-
łów udają się do kościoła, nie zdając sobie sprawy, że to na zawsze odmieni 
ich życie. Z ich pomocą staną się świadkami prawdziwego cudu. Znajdą się 
w samym środku walki dobra ze złem i zwycięstwa wiary, które unaocznia 
się podczas każdej Mszy Świętej. 
     Film powstał na podstawie objawień, m.in. Św. Faustyny i podkreśla, jak 
potężny dar otrzymaliśmy w Eucharystii! „Największy z cudów” skupia uwa-
gę widza na Mszy Św. przez artystyczne ukazanie tego, w co wierzymy, że 
cud ma miejsce, ale że jesteśmy ludźmi, nie potrafimy ogarnąć tego zmysła-
mi. Film skłania nas do udziału we Mszy Św., we wspaniałym Bożym darze 
dla Kościoła i całej ludzkości. Ukazuje naszych aniołów stróżów i to, jak 
nam pomagają, zanosząc nasze prośby i ofiary do Niebios. 
     Film, który powstał w technologii 3D miał ogólnopolską premierę kinową 
8 listopada w sieci kin „Helios” i „Multikino”. Tego dnia o godz. 18.00 w rze-
szowskim Multikinie odbył się uroczysty pokaz połączony ze spotkaniem z 
Maciejem Musiałem, Agnieszką Więdłocha i Radosławem Pazurą, twórcami 
polskiego „podkładu” oraz z producentem filmu Pablem Barroso i światowej 
sławy kompozytorem Markiem McKenziem. Pablo Barroso był także produ-
centem filmu „Cristiada”, a obecnie pracuje nad filmem o Św. Maksymilianie 
Kolbe. Część zysków z dystrybucji „Największego z cudów” i innych filmów 
jest przeznaczona na budowę Centrum Pomocy Prześladowanym Chrześci-
janom, które wspólnie z fundacją „SOS dla życia” jest budowane w okoli-
cach Rzeszowa. 
     Specjalnie dla parafii i szkół są przygotowane też licencje na pokazy wraz 
z katechezami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta jest dostępna na stro-
nie internetowej www.cristiada.pl lub www.sklep.ftfilms.org. Film jest doskona-
łym uzupełnieniem edukacji na lekcjach religii w szkołach podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dodatkowym atutem obrazu są specjalne 
konkursy: plastyczny i literacki, przygotowane dla uczniów tych szkół. Do wyg-
rania m.im. laptopy, kamery i aparaty fotograficzne. Szczegóły i zwiastun filmu 
można obejrzeć na stronie www.najwiekszyzcudow.pl. Z pamięcią w modlitwie 
Ks. Tomasz Jegierski, tel. 885-040444, e-mail: tomjeg@tomjeg.com 

CZUWANIA PRZY ZMARŁYM 
     Co robimy wtedy, gdy w naszym domu umrze ktoś bliski. Najczęściej, po 
otrzymaniu karty zgonu, dzwonimy do zakładu pogrzebowego i mamy kłopot 
z głowy. Zakład przygotuje zmarłego do pogrzebu, umyje, założy ubranie i 
obuwie, a nawet zadba o kosmetykę, ustali godziny pogrzebu na cmenta-
rzu, a bardziej zaradni nawet termin Mszy Św. w kościele. 
     Czy tak zawsze było? Nie. Starsi pamiętają, że ciało zmarłej, bliskiej nam 
osoby, do czasu pogrzebu przebywało w domu, a organizację pogrzebu bli-
scy załatwiali sami. W zakładzie pogrzebowym zazwyczaj była tylko kupo-
wana trumna. Rodzina we własnym zakresie przygotowywała zmarłego do 
pochówku przez golenie, mycie, uczesanie i ubranie. 

 
     Powszechny był zwyczaj czuwania przy zmarłych. Przypominał, że 
śmierć jest naturalnym kresem życia. Na środku głównej izby przygotowano 
otwartą trumnę z ciałem zmarłego, obok ustawiono gromnice, w oknach za-
wieszono czarne zasłony. Ludowa tradycja kazała także zatrzymać zegar i 
zasłonić lustra. W ten sposób kształtowały się tzw. „puste noce”, czyli zwy-
czaj czuwania i modlitwy przy zmarłym. Czuwanie trwało do trzech dni, 
uczestniczyła w nim nie tylko rodzina i sąsiedzi, ale i cała wieś. Składało się 
z modlitwy i śpiewu, które przeplatano chwilami ciszy i wspomnieniami. 
     Dziś zwyczaj modlitwy przy zmarłych jest skrócony do godzinnego wy-
stawienia otwartej trumny z ciałem w dniu pogrzebu, najczęściej w kaplicy 
przedpogrzebowej, lub zamkniętej trumny w kościele. Gdzie mają swoje 
źródło te zmiany obyczajowe? Może w tym, że boimy się, bardziej niż kie-
dyś śmierci i pogrzebu? A może mniej kochamy naszych bliskich, niż nasi 
Ojcowie? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna.   

 BŁ. KAROLINA 
     18 listopada wypada liturgiczne wspomnienie 
Bł. Karoliny Kózkówny – Dziewicy i Męczennicy, 
patronki młodzieży. W przyszłym roku będziemy 
obchodzili 100-lecie Jej męczeńskiej śmierci. Od 
dwóch lat nasza diecezja posiada Relikwie tej 
młodej Świętej dziewczyny, które na stałe znaj-
dują się w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego 
przy kościele Świętego Ducha. W związku z tym 
Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Diecezji Siedleckiej zaprasza wszyst-
kich - młodzież i dorosłych - na Mszę Św. i wspól-  
ną modlitwę przy Relikwiach Bł. Karoliny w intencji młodzieży i rodziców, w po-
niedziałek 18 listopada na godz. 19.00 do kaplicy Duszpasterstwa Akademic-
kiego przy ul Brzeskiej.       Ks. Adam Pietrusik - Diecezjalny Asystent KSM 
 

ŚWIĘTOŚĆ KRZYŻA 
     Sztuka, która ma być bliżej ducha, nie powinna bezkrytycznie prze-
kraczać granic i być narzędziem obrazy uczuć ludzi wierzących - napi-
sał przewodniczący Episkopatu Polski w oświadczeniu wydanym w 
związku z wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej, w ramach której 
został sprofanowany Krzyż. Abp Michalik podkreśla, że Krzyż jest 
świętym znakiem mocno wpisanym w naszą rodzimą kulturę i tradycję: 
 

1. Kolejny raz został zbezczeszczony Krzyż, znak miłości Boga do czło-
wieka, święty znak mocno wpisany w naszą rodzimą kulturę i tradycję. W 
nawiązaniu do wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 
podczas której została przedstawiona profanacja Chrystusowego Krzyża, 
pragnę wyrazić oburzenie i niesmak, z powodu obrazoburczego aktu, który 
uważam za niedopuszczalny. Krzyż jest znakiem, który należy adorować w 
sposób godny człowieka i Boga. Sztuka zaś, która ma być bliżej ducha, nie 
powinna bezkrytycznie przekraczać granic i być narzędziem obrazy uczuć 
ludzi wierzących. Należy bronić się przed ekspresjami chorych wyobraźni, 
które nie promują dobra, prawdy i piękna. Zdrowym przejawem jest słuszna 
reakcja Biskupa miejsca, Radia Maryja i licznych ludzi, na tego rodzaju 
przedstawienia, z czym też niniejszym się solidaryzuję. + Józef Michalik,  

Metropolita Przemyski Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
 

2. W związku z kontrowersyjną wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej, 
w ramach której został sprofanowany Krzyż, znak Męki i Śmierci Chrystusa 
dla chrześcijan, a równocześnie ogólnoludzki symbol godności człowieka, 
Kuria Metropolitalna Warszawska wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
tak drastycznego przekroczenia granic artystycznego wyrazu i elementar-
nych norm etycznych. Należy do nich szacunek dla przekonań religijnych 
drugiego człowieka oraz dla dziedzictwa kultury narodowej, której częścią 
jest zabytkowy krucyfiks, instrumentalnie wykorzystany w pokazywanym na 
wystawie filmie. Kuria Metropolitalna wspiera słuszne działania wszystkich, 
którzy starają się zapobiec temu i podobnym nadużyciom. 

+ Kard. Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski 
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SZKOŁA RODZENIA 

 

     Młodych Rodziców spodzie-
wających się narodzin dziecka 
zapraszam na weekendowe ku-
rsy SZKOŁY RODZENIA p.w. 
Św. Rodziny: „Listopadowy” 23 
i 24.XI br. lub „Grudniowy” 7,8 
i 14,15.XII br., w soboty w godz. 
9.00 - 15.00 i w niedziele 16.00  

- 20.00. Więcej informacji na stronie www.szkolaro 
dzenia-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. Jó-
zefa. II i III spotkanie po wcześniejszym ustaleniu z 
narzeczonymi. Poradnia działa w środy w 
godzinach 16.00 - 19.00. Więcej informacji o Szko-
le Rodzenia i Poradni pod numerem 604-686056 
lub mailowo: martaglodz@gmail.com 

                    Marta Głódź 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
I KOMUNIA ŚW. Dziś (17.11.) o godz. 15.00 ko-
lejna Msza św. dla rodziców i dzieci przygotowują-
cych się do pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. Ba-
rdzo prosimy, aby dzieci na tę Mszę Św. przyniosły 
na kartkach wypisane imiona swoich Zmarłych.  

PRAWNICY. Ks. Tomasz Czarnocki, Diecezjalny 
Duszpasterz Prawników, zaprasza na spotkanie w 
ramach Duszpasterstwa Prawników wszystkich 
prawników z naszej Diecezji wraz z rodzinami do 
Domu Księży przy ul. Kościuszki 10, dziś (17.11.) 
na godz. 17.00. Temat spotkania: „Pomoc duszom 
czyśćcowym”. 

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: 
17.XI Niedziela, Strzała ul. Kolonijna, Stawowa, 
Łąkowa, Krótka, Długa Słoneczna i pozostałe. 
18.XI Poniedziałek, ul. Sokołowska 70, 71, 75, 77 i 
79 
19.XI Wtorek, ul. Sokołowska 80, 81, 83, 84 i 85 
20.XI Środa, ul. Sokołowska 87, 88, 91 i 93 
21.XI Czwartek, ul. Sokołowska 156, 158, domki 
jednorodzinne, Dolna, Strzalińska i Karowa 
22.XI Piątek, ul Żytnia 26 i 28 oraz domki jednoro-
dzinne przy Żytniej i Łąkowej  
23.XI Sobota, ul. Nowy Świat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
24.XI Niedziela, Wioski Purzec i Żytnia. 

CELEBRACJA. Ks. Biskup Ordynariusz zapra-
sza na Celebracje Słowa Bożego, które zaplano-
wane są na jutro - 18 listopada oraz 9 i 16 grudnia. 
KATECHEZY. Trwa jesienny cykl Katechez dla 
młodych osób, które mają zamiar w bliższej lub 
dalszej przyszłości zawrzeć sakramentalny zwią-
zek małżeński. W najbliższą sobotę o godz. 17.00 
będzie już ósma, czyli ostatnia katecheza w cyklu 
jesiennym. Cykl wiosenny rozpocznie się w ostat-
nią sobotę lutego 2014 r.  
     Katechezy chrzcielne odbywają się w Sali przy 
zakrystii w 4 kolejne niedziele miesiąca. 

TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH.  Bieżący tydzień jest 
okazją do wspomnienia wielu świętych: 
Jutro 18.11. czcimy Bł. Karolinę Kózka, Dziewi-
cę i Męczennicę, o której piszemy na str. 3.  

We wtorek, 19 listopada kościół wspomina Bł. 
Salomeę, Dziewicę, świątobliwą córkę księcia Le-
szka Białego 
Środa 20 listopada to dzień poświęcony Św. Ra-
fałowi Kalinowskiemu, Kapłanowi z zakonu Karme-
litów, który w życiu świeckim był konstruktorem 
dróg i mostów. 
Czwartek 21.XI. to dzień Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny, która według chrześcijańskiej 
tradycji jeszcze jako dziecko została Bogu ofiaro-
wana przez Rodziców. 
W piątek, 22 listopada, wspominamy Św. Cecy-
lię, Dziewicę i Męczennicę, Patronkę Organistów, 
Śpiewaków i Chórów kościelnych. W tym dniu 
składamy im serdeczne życzenia. O innych szcze-
gółach piszemy na str. 1. 

N.C.M. W najbliższą nie-
dzielę (24.11) w naszej 
Parafii będziemy gościć 
Przedstawicieli Duszpas-
terstwa Młodzieży naszej 
Diecezji. Opowiedzą nam 
o inicjatywach przez nich   
podejmowanych takich jak, Jerycho Młodych 
w Pratulinie, Nocne Czuwanie Młodych w Kodniu, 
Spotkania Gimnazjalistów w Leśnej Podlaskiej i in-
nych. Podzielą się również osobistym doświadcze-
niem Boga. Po każdej Mszy Św. młodzież przed 
kościołem będzie rozprowadzała płyty z konferenc-
jami nagranymi w czasie Nocnych Czuwań w Kod-
niu (N.C.M.). Płytę można nabyć za dobrowolną 
ofiarę, a fundusz zebrany posłuży rozwijaniu tego 
typu inicjatyw w naszej Diecezji. Bardziej szczegó-
łowe informacje są na stronach www.nocneczuwa 
niemlodych.pl i www. jerychomlodych.pl 

 
 

„Możecie się śmiać na komendzie, mo-
żecie się śmiać w sądzie, ale na religii  

               ma być spokój!”  
(wypowiedź ucznia do kolegów w jednej z klas na te-

renie naszej Parafii) 
 

TELEFONY 
     Po remontach, jakie miały miejsce w domu pa-
rafialnym zostały włączone wszystkie numery cent-
rali telefonicznej. Aby zadzwonić wybierz numer: 

25/6442820 – Ks. Proboszcz 
25/6442821 – Ks. Piotr 
25/6442822 – Ks. Sławek 
25/6442823 – Ks. Tomasz 
25/6442824 – Siostry Orionistki 
25/6442825 - Stołówka 
25/6442826 - Zakrystia 
25/6442827 – P. Organista (chór) 
25/6442828 – Kancelaria Parafialna 
25/6442829 – Ks. Senior-Emeryt. 

 

Doświadczona opiekunka, posiadająca 
referencje, zaopiekuje się dzieckiem. 

Tel. 696-694414 

 
ZMARTWIENIE PRZYSZŁYCH EMERYTÓW 

 

 
 

ZNAJOMOŚĆ. Pracownik banku próbuje wytłuma-
czyć klientowi zasady płacenia na raty. 
- Proszę pana najpierw płaci pan niewielką sumę, a 
potem przez 3 miesiące nie płaci pan nic. 
     Na to klient: 
- To pan mnie już zna? 
PŁYTA 
Spotyka się dwóch kiepskich muzyków i jeden mówi: 
 - Kupiłem niedawno Twoją płytę. 
 - Aaaa... to Ty - odpowiada drugi 
AUKCJA. Uczestnik balu dobroczynnego zgubił port-
fel. Jak tylko się zorientował, chwycił mikrofon i ogło-
sił: 
 - Szanowni państwo, zginął mi portfel. Było w nim 
pięć tysięcy złotych. Dam znalazcy trzysta franków! 
     Po tych słowach z głębi sali dobiega głos: 
- Ja dam czterysta! 
CZOŁGISTA. Przed laty Komisja Poborowa. Chłopak 
ma wadę wzroku, nie ma okularów i z trudem odczy-
tuje z tablicy największe litery. Lekarz decyduje: 
- Zdolny do walki z czołgami. 
DEFINICJA. - Po co żołnierz ma płaszcz? 
- Żołnierz ma płaszcz po kolana! 
OJCIEC. Do szeregowych w wojsku mówi Kapitan: 
- Teraz walcie do mnie jak do własnego ojca! 
     Na to jeden z szeregowych: 
- Skoro tak, tato, to daj mi 200 zł. i samochód dziś na 
wieczór. 
FABRYKA AMUNICJI. Spotyka się dwóch kolegów: 
- Gdzie pracujesz? 
- W odlewni. 
- Co tam robisz? 
- To tajemnica wojskowa. 
- A ile ci płacą? 
- Dziesięć złotych od bomby, dwa od granatu. 
CYWIL. - Nowak, kim jesteś w cywilu ? 
- W cywilu - panie sierżancie - to ja jestem Pan No-
wak. 
 

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 

 




