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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     „Królestwo niebieskie podobne 
jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi” (Mt 22,1-
14). 
     Słowo Boże, które dziś słyszy-
my, porównuje bliskie obcowanie 
człowieka z Bogiem do wybornej 
uczty. To sam Bóg ją dla nas przy-
rządza, zastawia stół, zaprasza. 
Jeśli lubimy biesiadować z przyja-
ciółmi, możemy domyślić się, jak 
wielką radością będzie to uczto-
wanie z Bogiem. 
     Dziś, w dniu Pańskim, Jezus 
gromadzi nas wokół swojego sto-
łu, by dać nam przedsmak wspól-
nego przebywania z Nim w niebie. 
Módlmy się, abyśmy nigdy nie 
wzgardzili ucztą Godów Baranka 
i aby grzech nie zamknął nam dro-
gi do uczestnictwa w niej. 
 

 

 

„ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE” 

 
     Od 2001 roku niedziela bezpośrednio poprzedzająca 
16 października jest w polskim Kościele przeżywana jako 
Dzień Papieski. Pomysłodawcą tego dnia jest powołana 
w 1999 r. przez Konferencję Episkopatu Polski Fundacja 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
     Obchody tego dnia organizowane są w kilku wymia-
rach: chodzi o upowszechnienie nauczania Jana Pawła II, 
uroczystości liturgiczne, spotkania i czuwania modlitewne 
imprezy kulturalne - koncerty, wieczory poezji, zloty i rajdy. 
Przy tej okazji wręczane są przyznawane co roku nagrody 
TOTUS - zwane często „katolickimi Noblami”. Szczególnie 
widocznym akcentem obchodów jest powszechna zbiórka 
pieniędzy przeprowadzana dziś przy okazji obchodów 
Dnia Papieskiego. Dochód z niej jest przeznaczony na 
fundusz stypendialny, dzięki któremu najbardziej uzdolnio-  
na młodzież, pochodząca z 
ubogich rodzin, głównie ze 
wsi, będzie miała możliwość 
kontynuowania nauki. 
     Dzień ten przypomina tak-
że, jak ważną rolę w życiu 
społeczności Kościoła Pow-
szechnego odgrywa każdy 
Papież, jako następca Św. 
Piotra i Stolica Apostolska. 
     Dziś w naszym kościele podczas Mszy Św. o 11.30 
przybliżymy Dzieciom postać Św. Jana Pawła II i pomodli-
my się o dar świętości dla nich i dla ich Rodziców. Potem 
zapraszamy Dzieci z Rodzicami do sali pod kościołem na 
słodkie niespodzianki i krótki konkurs o Św. Janie Pawle II. 
     Natomiast po Mszy Św. o godzinie 18.00 młodzież na-
szej Parafii zrzeszona w Ruchu Światło-Życie zaprasza na 
modlitwę oraz chwile refleksji i dziękczynienie za Papieża 
Polaka w programie „Świętymi bądźcie”. 

OSTATNIE „FATIMSKIE” 
     Jutro (w poniedziałek 13 października) o godzinie 
17.00 spotykamy się na Różańcowym Nabożeństwie 
Fatimskim, ostatnim w 2014 roku. Pamiętajmy o zab-
raniu różańców i lampionów. Bł. S. Łucja, świadek 
objawienia w Fatimie, o tym dniu pisze tak: 
     13 października 1917 r. wyszliśmy z domu bardzo 
wcześnie, bo liczyliśmy się z opóźnieniem w drodze. Lu-
dzie przyszli masami. Deszcz padał ulewny. Moja mama 
w obawie, że jest to ostatni dzień mojego życia, z sercem 
rozdartym z powodu niepewności tego, co mogło się stać, 
chciała mi towarzyszyć. Na drodze sceny jak w poprzed-
nim miesiącu, ale liczniejsze i bardziej wzruszające. Nawet 

błoto nie przeszkadzało tym ludziom, aby klękać w posta-
wie pokornej i błagalnej. 
     Gdyśmy przybyli do Cova da Iria koło skalnego dębu, 
pod wpływem wewnętrznego natchnienia prosiłam ludzi 
o zamknięcie parasoli, aby móc odmówić różaniec. Niedłu-
go potem zobaczyliśmy odblask światła, a następnie Na-
szą Panią nad dębem skalnym. 
- „Czego Pani sobie ode mnie życzy?” 
- „Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć 
kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dal-
szym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się 
skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu”. 
- „Ja miałam Panią prosić o wiele rzeczy: czy zechciałaby 
Pani uzdrowić kilku chorych, nawrócić kilku grzeszników 
i wiele więcej”. 
- „Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić, i niech 
proszą o przebaczenie swoich grzechów”. 
     I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: 
- „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już 
i tak został bardzo obrażony”. 
     Znowu rozchyliła szeroko ręce promieniejące w blasku 
słonecznym. Gdy się unosiła, Jej własny blask odbijał się 
od słońca. Zawołałam, aby ludzie spojrzeli na słońce. Za-
miarem moim nie było zwrócenie uwagi ludzi w tym kierun-
ku, gdyż zapomniałam o ich obecności. Zrobiłam to jedy-
nie pod wpływem impulsu wewnętrznego, który mnie do 
tego zmusił. Kiedy Nasza Pani znikła w nieskończonej od-
ległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca Św. 
Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią, ubraną 
w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że Św. Józef 
z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt 
krzyża. Krótko potem ta wizja znikła.  

WDZIĘCZNOŚĆ 
     W tym tygodniu, we wtorek 14 października, obchodzo-
ny jest Dzień Edukacji, jeszcze do niedawna nazywany 
„Dniem Nauczyciela”. Jest to dzień modlitw za tych, którzy 
poza rodzinnym domem zastępują dzieciom i młodzieży 
ich rodziców: Nauczycieli i Wychowawców. Natomiast w 
sobotę 18 października, gdy Kościół obchodzi Święto Św. 
Łukasza Ewangelisty, wypada dzień modlitw za pracowni-
ków Służby Zdrowia i Muzeów oraz za malarzy artystów, 
których to Św. Łukasz jest Patronem. W czasach, gdy 
edukacja i opieka zdrowotna są coraz trudniejsze, mimo 
postępu technicznego, trzeba, abyśmy o nich pamiętali 
w modlitwach. 
Naszym Kochanym Na-
uczycielom i Wychowa-
wcom, Lekarzom i Pie-
lęgniarkom oraz wszyst-
kim Pracownikom Oś-
wiaty i Służby Zdrowia 
z racji Ich Święta, a tak-
że artystom-malarzom 
i twórcom sztuki składa-  
my życzenia obfitości Bożych darów w ich codziennym 
ofiarnym trudzie dla drugiego człowieka. 

Ks. Proboszcz i Redakcja Opiekuna 
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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 – 13 października 2014  r. 
Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana 

Dzień Nabożeństwa Fatimskiego (ostatniego w 2014 r.)   
Czyt.: Ga 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1 (Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej); 

Łk 11, 29-32 (Znak Jonasza). 

6.30 1. + Jadwigę (z racji imienin) i Jana Żółkowskich, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska 
 2. + Tadeusza Suchożebrskiego (w 3 r.), of. Żona 
 3. + Eugeniusza Łazowskiego (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. Dziękczynna w 1 r. ślubu Anny i Jarosława, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz o po-
trzebne łaski dla Syna Marcela, of. Rodzice 

17.00 Zakończenie  Różańcowych Nabożeństw Fatimskich  
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Helenę (w 21 r.) of. Krystyna Metelska 
 3. Dziękczynna w 55 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Ma-
ma 

 4. Dziękczynna w 7 r. ślubu Moniki i Marcina, z prośbą o Bożą opie-
kę, wstawiennictwo Św. Joanny i dar rodzicielstwa of. Małżonkowie 

 5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, 
z prośbą o tryumf Jej Niepokalanego Serca w sercach naszych, of. 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Wtorek – 14 października 2014  r. 
Wspomnienie Św. Kaliksta Papieża i Męczennika oraz Św. Małgorzaty 

Marii Alacoque, Dziewicy, krzewicielki kultu Serca Pana Jezusa i I-szych 
piątków miesiąca. Dzień modlitw za nauczycieli i Wychowawców. 

Czyt.: Ga 5, 1-6 (Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z miło-
ści); Łk 11, 37-41 (Znak Jonasza). 

6.30 1. + Dziękczynna w 41 r. ślubu Elżbiety i Jerzego Sulej, z prośbą o 
zdrowie i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Małżonkowie 

 2. + Rozalię (w 12 r.) i Stanisława, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska  
 2. + Barbarę (z racji urodzin), of. Daniela Kaniewska 
 3. + Irenę Plichta (w 6 r.) oraz zm. z Rodzin Majewskich i Kotow-

skich, of. Rodzina 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci  
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Zofię (w 2 r.), of. Syn Jerzy Sulej  
 3. + Stanisława (w 34 r.) i Ewę Nowak, of. Jadwiga Kamianka 
 4. + Tadeusza Strusa (w 3 r.), of. Żona z Dziećmi 

Środa – 15 października 2014 r. 
Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa (z Avilla, tzw. Wielkiej), Dziewicy 

i Doktora Kościoła. Dzień modlitw za niewidomych („Dzień Białej Laski”). 
Czyt.: Ga 5, 18-25 (Uczynki ciała i owoce Ducha); 
Łk 11, 42-46 (Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów).  

6.30 1. + Jadwigę i Jana, of. Syn 
 2. + Kazimierza Bernata (w 6 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska 
 2. + Jadwigę Smolarz, Jadwigę i Józefa Wróblewskiego, of. Przyja-

ciółka 
 3. + Rodziców Apolonię i Aleksandra, Braci Tadeusza, Edwarda i 

Jana oraz męża Władysława i Kazimierę, of. Rodzina 
13.00- 15.00 Dyżur spowiedniczy naszych Kapłanów w Katedrze 

17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe z udziałem Kandydatów do 
Bierzmowania 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Mariannę (w 14 r.) i Antoniego (w 7 r.), of. Dzieci 
 3. + Jadwigę Walecką i zm. z obu stron Rodziny, of. Barbara Myr-

cha 
 4. + Jadwigę Zaliwską (w 11 r.), of. Rodzina 

Czwartek – 16 października 2014 r. 
Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej oraz Bł. Józefa Jankowskiego, Kapłana 
ze Zgromadzenia OO. Pallotynów i Męczennika (zamęczonego w Oświęci-

miu). Wspomnienie rocznicy wyboru Ojca św. Jana Pawła II; 
Czyt.: Ef 1, 1-10 (Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata); 

Łk 11, 47-54 (Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie). 

6.30 1. + Kazimierza Jakuczunas (w 2 tydzień), of. Rodzina 

 2. + Sławomira Wielgosza (w 2 tydzień), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyń-

ska 
 2. + Waldemara Zakolskiego (w 7 r.), of. Syn z Rodziną 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Dawida Paniaka, z prośbą o opiekę 

Św. Józefa i Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu, of. Rodzice 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci  
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Józefa (w 23 r.), Adelę, Władysława, Jadwigę, Józefę, Wacła-
wę, zm. z Rodzin Wojewódzkich i Korycińskich, of. Zdzisława Trę-
bicka 

 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Jasia, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w intencji Jadwigi, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i jej Św. Patronki, of. Córka 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 17 października 2014  r. 
Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Czyt.: Ef 1, 11-14 (Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan);  

Łk 12, 1-7 (Głosić słowo Boże bez obawy). 

6.30 1. + Marcina Zubka (w 11 r.) i Mariannę Niedziółka (w 5 r.), zm. z 
Rodzin Zubków i Radzikowskich oraz Czesława Strzalińskiego, of. 
Teresa Niedziółka 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska 
 2. + Ryszarda (w 2 r.) i Marię Guzek, zm. z Rodzin Guzków i Tabo-

rów, of. Żona z Dziećmi 
15.00 1. W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza 

16.30 1. Dziękczynna w Złoty Jubileusz Małżeństwa Danuty i Józefa Trza-
skalskich, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Św. 
Józefa dla nich oraz dla ich Rodziny, of. Małżonkowie 

17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza 
17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Józefa Więsaka (w 9 r.) i jego zm. Dzieci, of. Stanisław Więsak 
 3. + Jana, Teofilę, Zuzannę, Władysława, Wiktorię, Salomeę i Maria-

na, zm. z Rodziny Protasiuków, of. Rodzina 
 4. O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla rządzą-

cych naszą Ojczyzną, of. Wspólnota Różańca Nieustającego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło - Życie 

Sobota – 18 października 2014  r. 
Święto Św. Łukasza Ewangelisty. 

Dzień modlitw za pracowników Służby Zdrowia i Muzeów oraz za malarzy 
artystów. Czyt.: 2 Tm 4, 9-17a (Łukasz towarzyszy Pawłowi); 

Łk 10, 1-9 (Żniwo jest wielkie, ale robotników mało). 

6.30 1. + Jana i Jadwigę, of. Syn 
 2. + Kazimierza (w 2 r.), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaro-
szyńska 

 2. + Feliksę (w 4 r.), zm. z Rodzin Korowajczuków, Adamiuków, 
Dziołaków i Wareckich, of. Syn z Rodziną 

 3. + Mariannę (w 14 r.), zm. z Rodzin Jurków i Złochów, of. Adam 
Złoch 

 4. + Wacława (w 18 r.) oraz Stanisława i Józefę Maliszkiewiczów, of. 
Brat 

 5. Dziękczynna w rocznicę urodzin Adama, z prośbą o potrzebne ła-
ski i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. 

 6. Dziękczynna w 60 r. urodzin Aliny, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Alina Oknińska 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 

16.00 1. W intencji Nowożeńców Bożeny i Marcina 

17.00 III Katecheza Przedmałżeńska 

17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci  
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 2. + Jadwigę, Romana i Józefa, zm. z Rodziny Fedorczyków oraz 
Ilonę Miller-Fedorczyk i Helenę Cichowską, of. Krystyna Fedorczyk 

 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Izabeli i Marcina, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla 
ich Syna Stasia, of. Rodzice 

XXIX Niedziela Zwykła – 19 października 2014 r. 
Wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko, Kapłana i Męczennika 

Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego. 
Ofiary na składane dziś na tacę są przeznaczone na cele misyjne Kościoła. 
Gościem naszej Parafii jest Ks. Jarosław Mitrzak z Saratowa na Syberii. 

Czyt.: Iz 45, 1. 4-6 (Król Cyrus narzędziem Boga); 1 Tes 1, 1-5b (Święty Paweł 
dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan); Mt 22, 15-21 

(Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska 
 2. + Mieczysława (w 3 miesiąc) i Stanisławę (w 9 r.) Stańczuków, of. 

Rodzina 
  3. + Edwarda (w 29 r.), Genowefę, Tadeusza, Alfredę i Bogdana, of. 

Jadwiga Szakowska 
8.30 1. + Mariana (w 16 r.), Adama i Pawła, of. Jadwiga Trębicka 

 2. + Stanisława Harasima (w 7 r.), zm. Rodziców Jana i Wandę Ła-
weckich, of. Jadwiga Harasim 

10.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Władysławę (w 27 r.), Jana, Marię, Tadeusza, Marię i Bronisła-

wa, zm. z Rodzin Jaszczołtów i Rowickich, of. Katarzyna Rowicka 
 3. + Eugenię Stańczuk, Władysława i Ferdynanda, of. Kazimiera 

Kosiorek 
11.30 1. Dziękczynna w r. urodzin Piotra, z prośbą o zdrowie i dary Ducha 

Świętego dla niego oraz dla jego Żony i Syna Mateusza, of. Modesta 
Modrzewska 

 2. Dziękczynna w 15 r. ślubu Anety i Artura Wójcików, z prośba o 
potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa w życiu małżeńskim i rodzin-
nym, of. p. Wójcikowie 

 3. + Tadeusza, Edwardę, Mariannę i Władysława, zm. z Rodzin Su-
prynów i Sysików, of. Danuta Sysik 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Irenę i Mariana Soszyńskich oraz zm. z obu stron Rodziny, of. 

Córki 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Pawła Soszyńskiego (w 3 r.), of. Mama 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu i Koncert Zespołu Spirituals 

Singers Band (jako dziękczynienie za kanonizację Św. Jana Pawła II)  

DOROSŁY NIEOCHRZCZONY 
     W Diecezji Siedleckiej przygotowanie osób dorosłych nie ochrzczonych 
(powyżej 14 roku życia) do przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. będzie prowa-
dzone przez Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie (Al. 
Kościuszki 21b, telefon 606820085) z zachowaniem następującego porządku: 
     Księża Proboszczowie (lub wikariusze) kandydatów do Chrztu Św. są ich 
poręczycielami. Z tej racji kandydaci i ich duszpasterze są w stałym kontakcie 
z Centrum, uczestniczą w 2 spotkaniach prekatechumenatu i Obrzędzie 
przyjęcia do katechumenatu oraz pomagają Kandydatowi wybrać właściwych 
Rodziców Chrzestnych. Rodzice chrzestni uczestniczą w Obrzędzie wybrania, 
trzech Skrutiniach. Centrum przeprowadza wspólne katechezy i liturgie w 
wyznaczone dni według zaproponowanego kalendarium. Przyjęcie sakramen-
tów odbywa się w Noc Wigilii Paschalnej (4 kwietnia 2015) w katedrze siedlec-
kiej lub we własnej parafii kandydata do chrztu. 

ZAPROSZENIE DO KINA 

 
     Klub Ojca w Siedlcach zaprasza jeszcze dziś na dobry film dla całej ro-
dziny, który pokazuje jak mężczyzna może odnaleźć się w roli męża i ojca 
w  XXI wieku. Jest to film „ODWAŻNI”, który ukazuje dylematy współczes-
nych ojców, inspirując do zaangażowania w świadome rodzicielstwo. Proje-
kcja odbędzie się dziś (w niedzielę 12.10) o godz. 17.00 w Centrum Kultury 
i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Wstęp wolny! 
Zaprośmy znajomych. Pozdrawiam         Jerzy Dmowski - Klub Ojca Siedlce 
 

 
     Natomiast NoveKino w Siedlcach rozpoczęło drugą edycję „Rekolekcji fil-
mowych” pod patronatem honorowym Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza 
Gurdy. Cykl rozpoczął się 7 października o godz. 19.00 pokazem  filmu hi-
szpańskiego reżysera Juana Manuela Cotelo „Ziemia Maryi”. „Rekolekcje fil-
mowe” to zgromadzone w jednym miejscu filmy, których tematyka dotyka 
spraw wiary, rodziny, jak również wartości chrześcijańskich świadomie po-
mijanych przez współczesną kulturę masową. Pokaz filmu poprzedza krótka 
katecheza ks. Mateusza Czubaka bądź zaproszonych do udziału w projek-
cie księży. Na „Rekolekcje filmowe” zapraszamy wspólnoty parafialne, sto-
warzyszenia katolickie, grupy ewangelizacyjne oraz całe rodziny. 
     Udział w wydarzeniu jest też formą świadectwa. Zainteresowanie kulturą 
chrześcijańską sprawia, że do repertuaru kin w przyszłości mają szansę 
wejść także inne wartościowe filmy o podobnej tematyce. Film „Ziemia Ma-
ryi” zafascynował już wielu katolików na świecie. Jest on opowieścią o lu-
dziach, którzy umieścili Boga w Centrum swojego serca.  Poprzez swój pro-
sty przekaz, ukazuje istotę wiary i piękno Matki Chrystusa, Maryi. Oddaje fe-
nomen Medjugorie, badany przez Watykan. Wielu widzów porywa do naw-
rócenia. Reżyser daje świadectwo wiary i pięknie opowiada o Bogu. Juan 
Cotelo we współczesne recepty na szczęście nie wierzy. Tłumaczy, że spot-
kał ludzi znających darmowy i skuteczny przepis na udane życie. Widzów 
utwierdza w przekonaniu, że pochodzi on od Jezusa Chrystusa. Bilet na 
pokaz filmu „Ziemia Maryi” w cyklu „Rekolekcje Filmowe” kosztuje 14.00 zł.  
Dziękuję i pozdrawiam          Elżbieta Jaskulska, dyrektor NoveKino Siedlce 

 

 
ZNOWU WBREW NATURZE 

     Jak informuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”, Sejm rozpatruje rządowy projekt nowej ustawy o aktach stanu cywilnego. Wśród wielu 
kontrowersyjnych rozwiązań, przewiduje on również wprowadzenie nowego rodzaju „zaświadczeń o stanie cywilnym”, które umożliwią Polakom zawiera-
nie za granicą „małżeństw”, które są sprzeczne z polskim porządkiem publicznym i konstytucyjnym. Po przyjęciu nowego projektu, w państwach takich 
jak Malezja, w oparciu o zaświadczenie o stanie cywilnym, Polka będzie mogła wstąpić w małżeństwo poligamiczne, natomiast we Francji, Polacy będą 
mogli zawierać „małżeństwa” jednopłciowe. Ta ostatnia możliwość jest szczególnie brzemienna w skutki, w kontekście unijnej zasady swobodnego prze-
pływu osób. Polska może zostać przez sądy UE zmuszona do traktowania takich związków na równi z małżeństwem kobiety i mężczyzny, inaczej bo-
wiem narazić się może na sankcje za dyskryminację. Projekt został już pozytywnie zaopiniowany przez sejmową Komisję Spraw Wewnętrznych i trafi 
w najbliższym czasie pod głosowanie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Zaapelujmy do parlamentarzystów, aby nie dopuścili do wprowadzenia w prawie 
polskim mechanizmów pozwalających na zawieranie małżeństw homoseksualnych lub poligamicznych. 
     O szczegółach warto przeczytać w internecie na www.ordoiuris.pl oraz www.citizengo.org/pl 
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30 LAT TEMU 

 
     W tym roku przypada już trzydziesta rocznica 
męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Je-
rzego Popiełuszki, obchodzona będzie w przyszłą 
niedzielę (19.10). Jest to data na trwałe wpisana 
w historię Kościoła polskiego i dzieje Narodu. Mod-
lić się będziemy o rychłą kanonizację tego Kapła-
na, zamęczonego przez komunistyczne służby 
specjalne.  

================================= 
„Drodzy Bracia i Siostry, ani na chwilę nie zapomi-

najcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. 
Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki 

dobrowolnie złożonej przysiędze, w której 
małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, 

rodzina jest wspólnotą świętą”. 
Św. Jan Paweł II w Kaliszu 4 czerwca 1997 r. 

 

KATECHEZY DLA 
NARZECZONYCH 

 

     Zachęcamy wszyst-
kich młodych ludzi, 
przed którymi jest per-
spektywa Sakramentu 
Małżeństwa, do udzia-
łu w Katechezach dla 
Narzeczonych, które 
głoszone są w naszej 
Parafii. Katechezy od- 

bywają się w cyklu ośmiotygodniowym, jesienią od 4 
października do 22 listopada. Zakończy je uroczysta 
Msza Św. oraz wręczenie dyplomów uczestnikom. 
     Katechezy rozpoczynają się w każdą sobotę o go-
dzinie 17 w sali przy zakrystii. W czasie ich trwania 
planowana jest pielgrzymka, która na pewno dobrze 
zapamiętamy oraz wiele innych pomysłów które odró-
żnią charakter poszczególnych spotkań. Oto tematy 
Katechez: 1. Ślub kościelny? Tak, ale świadomie. 
2. Wiara fundamentem chrześcijańskiego życia. 
3. Małżeństwo i rodzina w zamyśle Pana Boga. 
4. Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wierząca. 
5. Specyfika miłości małżeńskiej. 
6. Odpowiedzialne rodzicielstwo. 
7. Kryzys w małżeństwie. 
8. Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego. 
     Zapraszamy serdecznie. Uczestnicy katechez dla 
narzeczonych                        Iwona i Adam 

„ZAJAWKA” KS. SŁAWKA 
DZIECI. W każdą niedzielę po Mszy Św. o godzi-
nie 11.30 zapraszamy Dzieci i ich Rodziców na 
niedzielną herbatkę z „ciachem”. 

RÓŻANIEC. Dziękujemy za liczną obecność na 
„dziecięcym” różańcu we wtorek i czwartek o godz. 
16.30. Przypominam, że przynosimy ze sobą inten-
cje wypisane na sercach, które „omodlimy” pod-
czas Nabożeństwa Różańcowego. Trwa konkurs 
na wykonanie najpiękniejszego różańca z darów 
jesieni. Przynosimy je do kościoła podpisane jesz-
cze przed rozpoczęciem Nabożeństwa. 

I KOMUNIA ŚW. Za tydzień w niedziele 19 paź-
dziernika o godz. 15.00 odbędzie się kolejne spot-
kanie Rodziców i Dzieci  przygotowujących się do 
I-szej Spowiedzi i Komunii św.  Podczas  tego spo-
tkania nastąpi pobłogosławienie różańców. 
     Natomiast spotkanie samych tylko Rodziców 
odbędzie się w salce w poniedziałek 20 październi-
ka o godzinie 19.00. 

ROCZNICA I KOMUNII ŚW. W przyszłą nie- 

dzielę (19.10) o godz. 11.30, zapraszamy Rodzi-
ców i wszystkie Dzieci z klasy III, które w tym roku 
szkolnym (w maju 2014) będą przeżywały swoją 1-
szą rocznicę I-szej Komunii Św.  Spotkanie Rodzi-
ców i Dzieci odbędzie się po Mszy Św. w auli pod 
kościołem. 
ROWEREK. Jest do odebrania mała „damka” 
znaleziona przy „Zaułku Św. Józefa”. Przed odbio-
rem Właściciel musi dokładnie opisać rower. 

Ks. Sławek 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAŁOŻYCIEL. Jutro (13.10) Kościół wspomina  
Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana z Zakonu 
OO. Kapucynów, który apostołując tylko w konfes-
jonale, założył 14 żeńskich zgromadzeń zakon-
nych skrytych oraz 26 stowarzyszeń tercjarskich, z 
których powstało 16 kolejnych Zakonów. 

ŚW. MAŁGORZATA. We wtorek (14.10) Koś-
ciół czci Św. Małgorzatę Marię Alacoque, Dziewi-
cę, krzewicielkę kultu Serca Pana Jezusa. To jej 
Jezus objawił tajemnicę I-szych piątków miesiąca. 

BIAŁA LASKA. W środę (15.10) w Kościele jest 
dzień modlitw za niewidomych i słabowidzących, 
nazywany Dniem Białej Laski. 
NIEUSTAJĄCY. W piątek (17.10) jest dzień 
czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieusta-
jącego 

KATECHEZY CHRZCIELNE. W październiko-
we niedziele będą w sali przy zakrystii cztery kateche-
zy chrzcielne dla rodziców naturalnych i chrzestnych. 
Druga katecheza będzie dziś o godz. 17.30. 

NIEDZIELA SYNODALNA. W związku ze 
wznowieniem prac Synodu naszej Diecezji najbliższa 
niedziela (19.10) będzie Niedzielą Synodalną. 

BIERZMOWANIE 2015. Uwaga Kandydaci do 
Bierzmowania i Rodzice. Dziś, w niedzielę 12 paź-
dziernika DYŻUR LITURGICZNY pełnią: 1. Domi-
nik Barciak, 2. Ola Batorska i 3. Kacper Bojanczuk. 
Natomiast 19 października Michał Osiński, Ania 
Wściślak i Radek Borkowski      Ks. Piotr Wasyljew 
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Marcin Milatti z Parafii Św. Te-
resy w Siedlcach i Bożena Agnieszka Wrzosek 
z naszej Parafii (59).  
Zapowiedź I: 
Artur Tadeusz Kozłowski z Parafii Oleksin 
i Kamila Izabela Marciszewska z naszej Parafii (60). 
Mariusz Matejczuk i Justyna Teresa Ciok ob-
oje z naszej Parafii (61).  

      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 41 

O mocy błogosławieństwa – z cyklu „Zapiski na 
marginesie katechizmu”; 
O roli nauczycieli i wychowawców w odkrywaniu 
przez młodych ludzi sensu życia – w rozmowie „Echa” 
Cudowne garnki, pościel i materace? Dziś łatwo 
paść ofiarą oszustów i naciągaczy. Jak nie dać się 
nabrać i co robić, gdy lekkomyślnie podpisaliśmy 
niekorzystną umowę – w dziale „Publicystyka”; 
Co robić, gdy mamy problem z bezsennością? 
Porady w dziale „Zdrowie”; 

Zapraszamy do lektury 

 
JAK Z PRAWEM JAZDY 

 
     Uczeń Kung-Fu przeszedł z powodzeniem nauki 
wstępne i przystąpił do Ostatecznej Próby. Rzekł mu 
wtedy Mistrz walki:  
- Stań na placu i przepołów gołymi rękami deskę, któ-
rą ujrzysz opartą o kamienie.  
     Poszedł tedy uczeń i ujrzał ledwo ociosaną kłodę 
twardego drewna. Nie uląkł się jednak i gołą dłonią 
uderzył w nią tak mocno, że pękła i dwie połówki spa-
dły na ziemię.  
- Dobrze wykonałeś zadanie - rzekł Mistrz - Teraz 
czeka cię drugi sprawdzian. Pójdziesz ze mną do go-
spody w mieście.  
     Poszli więc do gospody, gdzie było dwóch zło-
czyńców bijących niewinnego kupca.  
- Czyń co trzeba - rozkazał Mistrz.  
     Rzucił się uczeń w wir walki i wnet wyleciał za 
drzwi z podbitym okiem i bez zębów. Wrócił też zaraz 
w niesławie do domu, a zgromadzonej rodzinie rzekł: 
- To samo, jak rok temu na egzaminie z prawa jazdy. 
Placyk poszedł dobrze, ale poległem na mieście.  

 ((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

OŻENEK. Mark Twain jedną ze swoich córek wydał 
za Polaka nazwiskiem Kuryłowicz. Podczas uroczys-
tości 70-tych urodzin Twaina spytano go, co zamierza 
teraz robić. Pisarz odparł: 
- Resztę życia pragnę zajmować się moim ogrodem, 
a w wolnych chwilach będę się uczył poprawnie wy-
mawiać nazwisko mojego zięcia. 
REZOLUTNA U DOKTORA.  
- Niech mi pan pomoże panie doktorze! Osa mnie 
użądliła!  
- Spokojnie, zaraz posmarujemy maścią..  
- A jak pan doktor osę złapie, skoro już poleciała?  
- Nie osę! Posmaruje miejsce, gdzie cię użądliła!  
- Aaaa! To było w parku, przy fontannie, na ławce pod 
drzewem.  
- Dziecko drogie! Posmaruję tą cześć ciała, w którą 
cię ucięła!  
- To trzeba było od razu tak mówić! W nogę mnie 
użądliła. Boże, jak to boli!  
- Która konkretnie?  
- A skąd mam wiedzieć? Wszystkie osy wyglądają po-
dobnie...  
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2200 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. Piotr Kruk, 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 

 




