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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Zarozumiali faryzeusze chcieli 
koniecznie „złapać” Pana Jezusa 
na jakimś nieroztropnym słowie, 
dlatego pytali: „Powiedz nam 
więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno 
płacić podatek Cezarowi, czy nie? 
(Mt 22,15-21). 
     Bywa, że słowa Chrystusa: 
„Oddajcie więc Cezarowi to, co na-
leży do Cezara, a Bogu to, co nale-
ży do Boga”, przykrawamy, jak fa-
ryzeusze, na własną miarę i daje-
my Panu Bogu świeczkę, a diabłu 
ogarek. A przecież Bóg nas powo-
łał i uświęcił krwią Chrystusa - na-
leżymy całkowicie do Niego. „Ja 
jestem Pan i nie ma innego!” - mó-
wi Bóg w Księdze Proroka Izaja-
sza. Odpowiadając na Jego zapro-
szenie, złóżmy na ołtarzu całe na-
sze życie i wszystkie sprawy, aby 
razem z ofiarą Jezusa zostały uś-
więcone. Niech każdy nasz czyn, 
słowo, myśl oddają chwałę Bogu. 
 

 
 

ZA SŁUŻBĘ ZDROWIA 

 
     Z racji liturgicznego wspomnienia św. Łukasza Ewan-
gelisty – Patrona Pracowników Służby Zdrowia dziś 19.10 
o godz. 16.00 w parafii Ducha św. w Siedlcach Ks. Biskup 
Kazimierz Gurda będzie przewodniczył Eucharystii w in-
tencji wszystkich Pracowników Służby Zdrowia pracują-
cych na terenie naszego miasta. Bezpośrednio po Mszy 
Św. w sali katechetycznej odbędzie się comiesięczne spo-
tkanie formacyjne. Zapraszamy zarówno Pracowników, ich 
Rodziny a także  osoby chore i cierpiące, korzystające na 
co dzień z posługi medycznej. W imieniu Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia                                      Ks. Piotr Pielak 

DZIEŃ RÓŻAŃCA 
     „Członkinie Różańca stanowią i powinny stanowić jed-
no serce i jedną duszę. (…) Każda grupa jest jak rodzina 
z piętnaściorgiem dzieci, ściśle ze sobą związanych i w 
pełni oddanych Najświętszej Maryi Pannie, ich czułej Mat-
ce” – tak pisał papież Grzegorz XVI, zatwierdzając stowa-
rzyszenie Żywego Różańca założone przez Paulinę Jari-
cot. 

 
     Już po raz trzeci w czwartek w Tygodniu Misyjnym (23 
października) członkowie Żywego Różańca gromadzą się 
w swoich parafialnych kościołach na nabożeństwie różań-
cowym i w duchowej łączności trwają na adoracji i modlit-
wie różańcowej, dziękując za dzieło Żywego Różańca w 
Polsce i prosząc o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot.  
     „Skoro Jezus Chrystus nam mówi, że Bóg wysłuchuje 
modlitw dwóch albo trzech, którzy się zgromadzą w Jego 
imieniu, czyż nie można mieć nadziei, że tyle tysięcy dusz, 
zebranych na różańcu, zostanie wysłuchanych?” – te sło-
wa papieża Grzegorza XVI niech będą dla nas argumen-
tem, aby tego dnia wspólnie odmawiać różaniec. Dzień 
modlitwy różańcowej jest okazją, aby dziękować Bogu za 
każdą Różę (koło) działającą w naszych parafiach, a 
szczególnie za te nowo powstałe. Dziękujmy za kapłanów 
obejmujących troską duszpasterską Żywy Różaniec w die-
cezjach, dekanatach, parafiach. Dziękujmy za wspaniałą 
i owocną posługę zelatorek i zelatorów zatroskanych o Ró-
że (Koła). Ten dzień to wielkie wołanie o wyniesienie na 
ołtarze naszej założycielki Pauliny Jaricot, aby zajaśniała 

całemu Kościołowi jako przykład ukochania modlitwy ró-
żańcowej i czynienia jej „modlitwą wszystkich”.  
     Tego dnia nie może zabraknąć modlitwy o rozwój Żywe-
go Różańca, który jest duchowym zapleczem Kościoła w 
Polsce, aby zawsze byli ludzie ogarniający codzienną modli-
twą różańcową sprawy polecane przez Ojca Świętego. Ten 
dzień nie przypadkiem jest obchodzony w Tygodniu Misyj-
nym. Nie możemy zapomnieć o tym, że Żywy Różaniec we-
dług zamysłu sługi Bożej Pauliny Jaricot ma być duchowym 
i materialnym wsparciem dla dzieła misyjnego Kościoła.  
     W czwartek 23 października jesteśmy razem na modlit-
wie – członkowie Żywego Różańca w całej Polsce. Prze-
kazujmy to zaproszenie innym. W porozumieniu z kapła-
nem przygotujmy rozważania do tajemnic różańca święte-
go, które poprowadzimy w czasie tego nabożeństwa. 
Tych, którym zdrowie nie pozwoli być tego dnia w koście-
le, proszę gorąco o włączenie się w modlitwę w swoim do-
mu czy szpitalnym łóżku.                  Ks. Szymon Mucha 

Krajowy Moderator Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” 
  

ZAPROSZENIE DO CHÓRU „LILIA” 

 
      Jeśli Pan Bóg obdarzył Cię talentem głosu, nie zako-
puj go w ziemi, ale pomnażaj, śpiewając na chwałę Bożą. 
Pan cię potrzebuje i wzywa do takiej pracy w Jego winni-
cy, a za pracę hojnie wynagradza. 
     Śpiew ubogaca i upiększa liturgię, otwiera serca na Bo-
ga. Kiedy doświadczamy trudności na modlitwie, brakuje 
słów by wyrazić swoje uczucia i pragnienia przed Bogiem, 
wtedy pomaga nam pieśń. Staje się ona modlitwą, która 
otwiera serca i je przemienia. Śpiew liturgiczny, psalmy, 
pieśni sakralne najpełniej wyrażają miłość do Boga. Przez 
śpiew jesteśmy z Nim zjednoczeni. Czujemy taką moc, 
jakby sam Jezus schodził do naszych serc, bo „pełne są 
niebiosa i ziemia chwały Twojej” (we Mszy Św. śpiew 
„Święty, Święty…). 
     W dniu Św. Cecylii, Patronki chórów pewien kapłan 
w homilii powiedział: „w niebie śpiewają chóry anielskie na 
chwałę Bożą. My mamy tę łaskę, by wyśpiewać tę chwałę 
już tu na ziemi”. 
     Dlatego nie trać tej wielkiej szansy. Masz głos i słuch 
muzyczny, zgłoś się, by śpiewać na chwałę Bożą w Chó-
rze „Lilia”. Próby Chóru odbywają się zazwyczaj w piątki, 
po Mszy Św. o godzinie 18.00. Nieraz poszczególne głosy 
mają próby w innych ustalonych terminach. O szczegółach 
opowiemy na spotkaniu. Wcześniej zadzwoń do Pana Or-
ganisty (tel. 25 640 29 27 lub 509 451 711), który w zależ-
ności od tonacji Twego głosu, zaproponuje Ci pracę w jed-
nym z czterech „głosów” Chóru. Do zobaczenia.  

Zofia Antoniak 
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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 – 20 października 2014  r. 
Wspomnienie Św. Jana Kantego, Kapłana, 

Patrona profesorów, szkół katolickich i „Caritasu”. Tydzień misyjny 
Czyt.: Ef 2, 1-10 (Bóg przywrócił nas razem z Chrystusem do życia); 

Ef 2, 1-10 (Bóg przywrócił nas razem z Chrystusem do życia).  

6.30 1.+ Stanisława Parzuchowskiego (w 30 dzień), of. Sąsiedzi 
 2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Weroniki i Jana, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Jubilaci 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska 

 2. + Reginę (w 38 r.), Jana i Janinę oraz zm. z obu stron Rodziny, 
of. Wanda Matwiejczuk 

 3. + Helenę (w r.) i Jana , of. Rodzina 
 4. + Stanisława Parzuchowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-

grzebu 
8.00 1. Dziękczynna Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, z pro-

śbą o dary Ducha Św. dla Nauczycieli, Wychowawców i Uczniów 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe. Przewodniczą Kandydaci 

do Bierzmowania. 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Marka (w 40 r.), Helenę i Józefa Łyczywków, of. Rodzina 
 3. + Zofię i Jana, of. Syn z Synową 
 4. + Władysława Adamiaka (w 10 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Żona z Dziećmi 
 5. Dziękczynna w 37 r. ślubu Urszuli i Tadeusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jubilaci 
Wtorek – 21 października 2014  r. 

Wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa; Tydzień Misyjny.  
Czyt.: Ef 2, 12-22 (Chrystus jest naszym pokojem); 

Łk 12, 35-38 (Oczekiwać powrotu Pana). 

6.30 1. + Sławomira Wielgosza, of. Sąsiedzi 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska 

 2. + Krystynę Małecką (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Eugeniusza (w 29 r.), Bolesława, Helenę i Henryka Kisieliń-

skich, of. Rodzina Paczuskich 
 4. + Aleksandra Zalewskiego (w 31 r.), Jego Rodziców i Rodzeń-

stwo, of. Elżbieta Kaszubska 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci  
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe. Przewodniczą Kandydaci 

do Bierzmowania. 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Irenę Troć (z racji Imienin), of. Rodzina Trojanowskich 
 3. + Mariana (w 13 r.), Ignacego, Mariana i Józefa, of. Jadwiga 

Stańska 
 4. + Eugeniusza Grabarskiego (w 29 r.), Leokadię i Jana Wiech, of. Żo-

na 
 5. Dziękczynna w 15 r. urodzin Macieja, z prośbą o wypełnienie się 

woli Bożej w jego życiu, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

Środa – 22 października 2014 r. 
Wspomnienie Św. Jana Pawła II, Papieża; Tydzień Misyjny. 

Dzień modlitw za osoby z wadami wymowy; 
Czyt.: Ef 3, 2-12 (Poganie są współuczestnikami obietnicy zbawienia); 

Łk 12, 39-48 (Przypowieść o słudze oczekującym Pana). 

6.30 1. + Eugenię Piechowicz, Józefa i Felicję Michalak, of. Mąż Józef z 
Matką Władysławą 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska 
 2. + Piotra (w 23 r.), Henryka (w 8 r.), Mariana (w 3 r.) i Stefanię, of. 

Halina Błońska 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Stanisława Kruka (w 3 r.), of. Syn z Rodziną 
 3. + Sylwestra Krasuskiego (w 3 r.), of. Córka Jadwiga Sprzączak 
 4. + Reginę Lichaczewską (w 10 r.), zm. z Rodzin Lichaczewskich i 

Rozbickich, of. p. Lichaczewski 
Czwartek – 23 października 2014 r. 

Wspomnienie Św. Jana Kapistrana, Kapłana i Św. Józefa Bilczewskiego, 
Biskupa; Tydzień Misyjny. Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej. 

Czyt.: Ef 3, 14-21 (Abyście doszli do całej Pełni Bożej). 
Łk 12, 49-53 (Ewangelia powodem rozłamu). 

6.30 1. + Andrzeja Kępkę (w 2 tydzień), of. Sąsiedzi 
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyń-

ska 
 2. Dziękczynna w 80 r. urodzin Ryszarda, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa , of. Żona Ewa 
 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Berty i Włodzimierza, z prośbą o Boże 

dary i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia dla nich i dla całej 
Rodziny, of. Jubilaci 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci  
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe. Przewodniczą Kandydaci 

do Bierzmowania. 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Wacława Zakrzewskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Witolda, zm. Rodziców, Mariannę i Wacława, of. Teresa Nie-

dzielak 
 4. + Haliny (w 56 r.), Jadwigę i Stanisława Maliszkiewiczów oraz Al-

donę Sulej i zm. Dziadków, of. Alina Maliszkiewicz 
 5. + Edmunda Jaszczuka (w 2 r.), of. Andrzej Jaszczuk 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 24 października 2014  r. 
Wspomnienie Św. Antoniego Marii Clareta, Biskupa 

i Bł. Jana Wojciecha Balickiego, Kapłana. Tydzień Misyjny. 
Dzień modlitw za walczących z chorobą otyłości; 

Czyt.: Ef 4, 1-6 (Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest); 
Łk 12, 54-59 (Poznać znaki czasu). 

6.30 1. Dziękczynna w 50 r. ślubu Stanisława i Jadwigi, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi na dalsze lata życia, of. Jubilaci 

 2. Dziękczynna w 5 r. ślubu Joanny i Arkadiusza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i łaskę zdrowia dla Asi, of. Ro-
dzice 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska 
 2. + Tadeusza Ośko (z racji imienin), of. Żona 
 3. + Józefa, Anielę, Klemensa, Piotra i Lucynę, of. Jadwiga Izdebska 
 4. Dziękczynna w 17 r. ślubu Agaty i Krzysztofa, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich 
Dzieci, of. Jubilaci 

16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza 
16.00 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza 
17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe. Przewodniczą Kandydaci 

do Bierzmowania. 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Mirosława Pałkę (w 7 r.), of. Urszula Pałka 
 3. + Piotra (w 4 r.) i Mariana oraz zm. Rodziców Zofię i Henryka, of. 

Hanna Kozioł 
 4. + Rafała Gajowniczka (w 6 r.), of. Rodzice  
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Antosia, z prośbą o potrzebne łaski 

oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata jego życia, of. 
Rodzice 

19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 25 października 2014  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

Dzień Życia. Zakończenie Tygodnia Misyjnego. 
Czyt.: Ef 4, 7-16 (Jedność różnych członków Kościoła); 

Łk 13, 1-9 (Wezwanie do nawrócenia). 

6.30 1. + Stanisławę (w 4 r.) i Stanisława Magdziaków, of. Zofia Mag-
dziak 

 2. + Jana, Zofię i Ryszarda zm. z Rodzin Jakubiaków i Mąków oraz 
Dusze w czyśćcu cierpiących, of. Janina Jakubiak 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyń-
ska 

 2. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 
 3. + Antoninę (w 2 r.) i Józefa Matejczuków oraz Łucję, Mariannę i 

Wincentego, zm. z Rodziny, of. Syn Bogusław 
 4. + Danutę Rzewuską, of. Rodzina 
 5. + Ignacego (w 16 r.), zm. z Rodzin Korowajczuków, Adamiuków, 

Dziołaków i Wareckich, of. Syn z Rodziną 
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 6. + Aleksandra, zm. z Rodzin Dębskich i Wojewódzkich, of. Bogus-
ław Dębski 

 7. + Stanisława (w 22 r.), Wacławę (w 5 r.), Ryszarda (w 4 r.), of. 
Jan Jajszczuk 

 8. Dziękczynna w 2 r. ślubu Karoliny i Kamila, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Córki Julii, of. 
Mama 

9.00 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
11.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 

17.00 W intencji Nowożeńców: Kamili i Artura 

18.00 W intencji Nowożeńców: Dariusza i Katarzyny 
19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem Ob.-

rońców Życia 

XXX Niedziela Zwykła – 26 października 2014 r. 
Dzień modlitw za Budowniczych i Fundatorów naszego Kościoła 

Wspomnienie św. Piotra z Alcantary, Kapłana;  
Czyt.: Wj 22, 20-26 (Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych). 

1 Tes 1, 5c-10 (Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna); 
Mt 22, 34-40 (Największe przykazanie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńs-
ka 

 2. + Halinę Major (w 1 r.), of.  
8.30 1. Dziękczynna w 52 r. ślubu Ryszarda i Krystyny Prekurat, z prośbą 

o opiekę Św. Józefa dla Jubilatów oraz dla ich Dzieci i Wnuków, of. 
Jubilaci 

 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 3. + Tymoteusza Woszczyńskiego (w 1 r.), of, Żona i Dzieci 

10.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Jerzego (w 18 r.), zm. z Rodzin Weredów i Zalewskich, of. Ro-

dzina 
 3. + Zbigniewa Trocia (w 6 r.) oraz zm. jego Rodziców, of. Rodzina 

11.30 1. + Władysława i Mariannę Harasimów, Kazimierza i Helenę Mę-
dzów oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wiesława Mędza 

 2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Jolanty i Stanisława Pliszków, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dalsze lata ży-
cia, of. Córki  

 3. Dziękczynna w 39 r. ślubu Danuty i Bogdana, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w życiu mał-
żeńskim i rodzinnym, of. Małżonkowie 

 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Leny Kuzawińskiej, z prośbą o błogos-
ławieństwo Boże na dalsze lata życia, of. Rodzice 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Henryka Czapskiego (w 7 r.), zm.  z Rodzin Czapskich, Łysz-

czewskich, Wyrozębskich i Błońskich, of. p. Czapscy 
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
17.30 IV Katecheza Chrzcielna. Zakończenie Katechez październikowych.  

18.00 1. W intencji Dzieci Justyny, Anny i Pawła, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w ich całym życiu, of. 
Bożena Kopeć 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

MODLITWA WYPOMINKOWA 

 
     Listopad to miesiąc w którym, bardziej niż w innym czasie, pamiętamy i 
myślimy o naszych Zmarłych. Wielu Świętych i Błogosławionych mówi o 
potrzebie modlitwy za Dusze w czyśćcu cierpiące. Niektórzy z nich mieli łaskę 
widzenia i rozmawiania z takimi Duszami (np. Św. O. Pio). Niektóre Dusze 
prosiły O. Pio, aby tylko wspomnieć ich imiona w czasie Mszy Św. Modlitwa za 
zmarłych, to nie jest tylko nasza potrzeba, czy potrzeba Dusz, które o nią 
proszą. Modlitwa za Dusze w czyśćcu cierpiące to powinność nas wszystkich, 
a nie tylko niektórych. Wielu bowiem zapomina o tej powinności! Wiemy z 

przekazów naszych Świętych, jak potrafią być wdzięczne te Dusze za naszą 
pomoc, modlitwę i uwagę im poświęconą. 

 

     Wychodząc naprzeciw tej potrzebie i po-
winności modlitwy za naszych zmarłych, 
z którymi łączyły nas różnego rodzaju więzi, 
w miesiącu listopadzie będzie odprawiana 
w naszym kościele Msza Św. Gregoriańska, 
połączona z Nieszporami Żałobnymi od 1 do 
30 listopada br.  

     Ponadto przez cały miesiąc listopad, na pół godziny przed Mszą Św. wie-
czorową, począwszy od 3 listopada (od poniedziałku), wspominać będziemy 
imiona Zmarłych z naszych Rodzin, które zostaną wypisane na kartkach wy-
pominkowych. To nasze wspominanie i przedstawianie imion zmarłych przy 
Ołtarzu Pańskim połączymy z Modlitwą Różańcową. Na każdy dzień tej modli-
twy w miesiącu listopadzie zapraszać będziemy rodziny z poszczególnych blo-
ków, ulic i miejscowości należących do naszej Parafii. 
     Oprócz tego, przez cały rok, w każdym miesiącu, będzie odprawiana Msza 
Św. za zmarłych polecanych na kartkach wypominkowych. Terminy tych Mszy 
Św. są wypisane na odwrocie każdej kartki wypominkowej. 
     Wzorem lat ubiegłych będziemy wspominać zmarłych także w naszych do-
mach w czasie Wizyty Duszpasterskiej, prosząc wspólnie z kapłanem 
o miłosierdzie dla tych Dusz, które tej łaski potrzebują. Dlatego prosimy o wy-
raźne wypisywanie imion zmarłych na kartkach wypominkowych, aby można 
było bez większych trudności je odczytać. Prosimy także o wyraźny adres na 
kartce wypominkowej, aby można było przyporządkować tę kartkę  do karty 
rodzinnej w czasie Wizyty Duszpasterskiej. Imiona zmarłych z kartek bez ad-
resu wspomnimy w końcowych dniach listopada. 
     Wyraźnie wypełnione kartki wypominkowe oddajemy Siostrze lub kapłano-
wi w zakrystii albo w Kancelarii parafialnej. Pamiętajmy, że listopad, to nie tyl-
ko czas w którym my pamiętamy o naszych zmarłych, ale to są takie dni 
w których nasi zmarli w sposób szczególny liczą na modlitwę wspólnoty Koś-
cioła, którego byli członkami i tej modlitwy oczekują.             Ks. Proboszcz 

AKCJE NA DZIŚ 
DOMINICANTES i COMMUNICANTES 

 
     Za tydzień (26 października) w naszym kościele będą przeprowadzane 
badania praktyk niedzielnych (nazywane po łacinie: dominicantes i communi-
cantes). Policzymy ile osób będzie uczestniczyło w niedzielnej Mszy Św. oraz 
ile osób przystąpi do Komunii Św. Prosimy o okazanie cierpliwości naszym 
skrutatorom. Zebrane dane liczbowe będą przesłane do Instytutu Statystyki 
Kościoła Katolickiego. 

PROPOZYCJA OAZY 
     Młodzież z naszej Parafii zrzeszona w Ruchu Światło-Życie zaprasza dziś 
i w przyszłą niedzielę do nabycia (w przedsionku kościoła) zniczy nagrobnych. 
Ofiary złożone przy tej okazji będą całkowicie przeznaczone na działalność 
statutową Ruchu i organizowanie religijnych spotkań dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. „Oazowicze” między innymi, byli inicjatorami i realizatorami wie-
czornego spotkania modlitewnego w naszym kościele (o godzinie 19.00) pod-
czas obchodów Dnia Papieskiego 12 października br. Zachęcamy do wspiera-
nia takich działań oazowej młodzieży. 
     Nasi „Oazowicze” zapraszają młodzież i dzieci na spotkania: 
Grupa I (młodzież z I i II klasy gimnazjum), animator: Edyta Krawczyk  
Spotkanie w piątki o godz. 16.00 
Grupa II (młodzież z III klasy gimnazjum i starsi), animator: Agata Kowalczuk 
Spotkanie w sobotę o godz. 9.00 
Grupa III (dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej), animatorki: Weronika 
Sołowińska i Paula Zubek. Spotkanie w sobotę o godz. 11.00 
     Nasze informacje są na stronie: www.jozef.siedlce.pl/swiatlo.php 
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PODZIĘKOWANIE 

 
     Bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży ze 
Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami p. Mał-
gorzatą Staszewską i ks. Piotrem za pomoc w zor-
ganizowaniu i przeprowadzeniu zbiórki w Dniu Pa-
pieskim na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ze względu 
na niedużą ilość wolnego miejsca na łamach Opie-
kuna na zdjęcia, załapali się tylko niektórzy. 

 
BIERZMOWANI 2015: DZIŚ DYŻUR LITURGI-
CZNY pełnią 1. Michał Osiński, 2. Angelika Chmie-
lewska  i 3. Radek Borkowski. DYŻUR w przyszłą 
NIEDZIELĘ (26.10) pełnią 1. Karolina Boruc, 2. 
Piotr Brodzik i 3. Katarzyna Chmielak. 
     Dziękuję za solidne uczestnictwo w Nabożeńst-
wach Różańcowych, a zwłaszcza w ostatnim Na-
bożeństwie Fatimskim. Przypominam także, że 
w trakcie przygotowania do przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania odbywamy praktyki i formację w ra-
mach jednej z czterech grup działających przy na-
szej Parafii. Są to grupy: ministrancka, muzyczna, 
dekoracyjna i porządkowa. Jeśli ktoś jeszcze się 
nie zadeklarował w wyborze swojej grupy może to 
zrobić jeszcze w tym tygodniu osobiście u ks. Piot-
ra. Pod hasłem Bierzmowania 2015. Planowane 
Spotkania GRUP w październiku: muzyczna - 
24.10 godz. 16.00, ministrancka - 26.10 godz. 
17.00 (próba asysty), dekoracyjna - 26.10 godz. 
16.00 (liczenie wiernych w Kościele), porządkowa 
- 26.10 godz. 17.30 (liczenie wiernych w Kościele). 
Więcej szczegółowych informacji na stronie para-
fialnej w zakładce sakramenty > bierzmowanie. 

Ks. Piotr W. 

„ZAJAWKA” KS. SŁAWKA 
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. Dziś (19 paździer-
nika) podczas Mszy Św. o godz. 15.00,  z udziałem 
Rodziców i Dzieci przygotowujących się do I-szej 
Spowiedzi i Komunii Świętej, zostaną pobłogosławio-
ne różańce.  Bardzo proszę, aby różańce trzymali 
w swoich dłoniach rodzice. Po poświęceniu  i ucało-
waniu różańców Ojcowie przekażą tę bardzo ważną 
modlitwę swoim dzieciom. 

     Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Rodzi 
ców, których Dzieci przygotowują się do pierwszej 
Spowiedzi i Komunii Św.,  na spotkanie jutro, w po-
niedziałek 20.X. w auli pod kościołem o godz. 18.30. 
Na spotkaniu ostatecznie skompletujemy listę Dzieci. 

KOŁO MISYJNE DZIECI. 19 października br. 
obchodzimy Niedzielę Misyjną. Przed nami także 
Światowy Dzień Misyjny. W tym roku w Polsce obcho-
dzimy go pod hasłem „Z Ewangelią do narodów”. 
     Ten dzień to „wyjątkowy czas, kiedy dzieci, mło-
dzież i dorośli  różnych kontynentów angażują się po-
przez modlitwę i konkretne czyny solidarności we 
wspieranie młodych Kościołów na terenach misyj-
nych” - napisał w orędziu misyjnym Ojciec Św. Franci-
szek - „Jest to czas okazywania wdzięczności i radości.”  
     Dziś podczas Mszy Św. Rodzinnej (11.30) dziew-
częta i chłopcy należący do Papieskiego Dzieła Misyj-
nego Dzieci z naszej Parafii, odnowią swoje przyrze-
czenia związane z przynależnością do  PDMD. W ty-
godniu misyjnym dzieci podczas Nabożeństw Różań-
cowych poprowadzą modlitwę różańcową w różnych 
językach świata oraz  poprowadzą rozważania, w któ-
rych modlitwą obejmą  misjonarzy i dzieci z krajów 
misyjnych. Wyświetlą  prezentację, w której  będzie-
my mogli zobaczyć codzienne życie misjonarzy i dzie-
ci z innych kontynentów. 
     Wszystkie dzieci, które chciałyby się czegoś wię-
cej dowiedzieć o sprawach misji i zaangażować się 
w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, zapraszamy na 
nasze spotkania w każdy piątek na godz. 16.00 w 
salce pod kościołem.      Ks. Sławek i S. Anuncjata 

ROCZNICA I KOMUNII ŚW. Również dziś 
(19.10) o godz. 11.30, zapraszamy Rodziców 
i Dzieci z klasy III, które w tym roku szkolnym (w 
maju 2015 r.) będą przeżywały swoją 1-szą roczni-
cę I-szej Komunii Św. Spotkanie Rodziców i Dzieci 
odbędzie się po Mszy Św. w auli pod kościołem. 

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. Podpisane różańce przynosimy do kościoła 
przed rozpoczęciem Nabożeństwa.       Ks. Sławek 
 

ZAPROSZENIE NA FILM 
     Fundacja Dziesięć Talentów, we współpracy z 
Duszpasterstwem Młodzieży zaprasza wszystkie 
dzieci na pierwszą z planowanych, filmową bajkę z 
morałem p.t. „Sekret Eleonory”. Projekcja filmu 
odbędzie się dziś, w niedzielę 19 października o 
godz. 9.00 w Sali Wielofunkcyjnej przy naszym 
kościele. Na pierwszą projekcję wstęp wolny. 

ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Koś-
cioła Katolickiego i prawem R.P. zamierzają 
zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Artur Tadeusz Kozłowski z Parafii Oleksin 
i Kamila Izabela Marciszewska z naszej Parafii (60). 
Mariusz Matejczuk i Justyna Teresa Ciok obo-
je 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 

 
MĘSKIE ZAJĘCIA 

 
Wraca mąż do domu. 
- Chleb kupiłeś? - pyta żona. 
- Zakupy to nie jest męskie zajęcie - odpowiada mąż. 
- No to zajmij się męskim zajęciem - odpowiada żona 
przynosząc odkurzacz. 
- A co, pożartować nie można? Gdzie ta siatka na za-
kupy? 

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

PRZED WYBORAMI. Wielka hala widowiskowa, wiec 
przedwyborczy jednej z partii. Trwa ożywiona dysku-
sja, nagle wstaje uczestnik i krzyczy: 
- Nie możemy poprzeć tego Kandydata, bo jego córka 
źle się prowadzi! 
     Cisza się robi jak makiem zasiał, a 1000 osób pa-
trzy na Kandydata. 
- Ten podrywa się z krzesła i mówi: 
- Ludzie! Ale ja nie mam żadnej córki! 
- To nie ma nic do rzeczy! - ripostuje uczestnik wiecu 
i otrzymuje gromkie brawa. 
POWÓD DO LITOŚCI 
- Dlaczego pan nie wyrzuci tego pijaka za drzwi? - 
mówi jeden z gości do barmana. 
- Trzeba być człowiekiem, przyjacielu... Tam za 
drzwiami czeka jego żona... 
POPRAWNA POLSZCZYZNA 
- Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje? 
- Nie mówi się „zakręcowywuje”, tylko „zakręca” synku! 
- No dobrze, to dlaczego on zakręca? 
- Bo mu się tory wygły... 
DOBRA METODA. - Powiedz Krysiu, skąd ty masz 
zawsze pieniądze? Przecież twój mąż w całym mieś-
cie słynie ze skąpstwa! 
- To bardzo proste. Kiedy potrzebuję pieniędzy, pro-
wokuję sprzeczkę i grożę, że wrócę do mamy. Wtedy 
mąż bez słowa daje mi pięć stów na drogę. 

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 

 




