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MYŚL TYGODNIA 

 
     Bóg, tak jak bogaty właściciel z 
dzisiejszej Ewangelii rozdaje zdol-
ności do działania: „Jednemu dał 
pięć talentów, drugiemu dwa, trze-
ciemu jeden, każdemu według je-
go zdolności” (Mt 25,14-30). 
     Po przejściu ziemskiej pielgrzy-
mki Bóg będzie nas sądził z wyko-
rzystania darów. On oczekuje od 
nas twórczego podzielenia się 
tym, co od Niego otrzymaliśmy. Są 
to zdolności, szanse i miejsca, 
które są dla nas sposobnością do 
czynienia dobra. Nie jest zły ten, 
kto ma mało, ale ten, kto niczym 
się nie dzieli. Nasze obdarowanie 
jest zawsze wyjątkowe, jedyne, 
właściwe danemu człowiekowi. 
Oznacza to, że w ewangelicznej 
logice nie ma miejsca na poró-
wnywanie się i rywalizację. 

 

 KONIEC CZASU 

 
     Już za tydzień (23 listopada) przeżywać będziemy os-
tatnią niedzielę Starego Roku Kościelnego i Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata, którą do liturgii wprowa-
dził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 
1925 r. na zakończenie Roku Jubileuszowego. Nakazał 
wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głów-
nym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sak-
ramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz Akt Poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa Dał też prawo do uzyskania 
odpustu zupełnego za udział w tej modlitwie. 
     Początkowo Uroczystość obchodzono w ostatnią nie-
dzielę października. Reforma soborowa przeniosła jej ter-
min na ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego. Uroczystość 
ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego 
stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika 
z dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On 
jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem 
i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną wła-
dzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza 
i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym 
od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich 
narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już 
istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wy-
pełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą 
zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: „Przyjdź 
królestwo Twoje”! 
     Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, 
nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królews-
kim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, 
jakim nie dysponował żaden władca świata. Władcy ziem-
scy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, nomina-
cję i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne 
prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, 
w swej ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej li-
nii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, po-
dając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie 

wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że pow-
szechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 

12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak 
więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu 
Króla. Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy 
Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest 
Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, z 
którym wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porów-
nywać. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, li-
turgia dodała do tytułu „Król” dopełnienie „Wszechświata”. 

SYNOD 

 

   Dzisiejsza Niedziela (16.11) w na-
szej Diecezji jest przeżywana jako 
kolejna Niedziela Synodalna. Msza 
Św. w intencji Synodu będzie dziś 
o 18.00, natomiast Katecheza Syno-
dalna w czwartek ok. 18.40. 
     Papież Benedykt XVI w adhorta-
cji Verbum Domini, n. 53 napisał: 
„«Liturgia Słowa jest decydującym 
elementem w sprawowaniu każde-
go sakramentu Kościoła»; jednakże 
w praktyce duszpasterskiej wierni 
nie są zawsze świadomi tej więzi 
ani nie dostrzegają jedności gestu 
i słowa. Jest «zadaniem kapłanów 
i diakonów, zwłaszcza gdy sprawują 
sakramenty, ukazać jedność, jaką 
tworzą słowo i sakrament w posłu-
dze Kościoła». W relacji między sło-
wem i gestem sakramentalnym uwi-
docznia się bowiem w formie liturgi-
cznej działanie Boga  w  historii  po- 

przez sprawczy charakter samego słowa. W historii zba-
wienia nie ma bowiem rozdziału między tym, co Bóg mówi 
i tym, czego dokonuje; Jego słowo jest żywe i skuteczne 

(por. Hbr 4, 12), na co zresztą wskazuje znaczenie hebraj-
skiego wyrażenia dabar. Podobnie w czynności liturgicznej 
mamy do czynienia z Jego słowem urzeczywistniającym 
to, co mówi. Wychowując lud Boży do odkrycia sprawcze-
go charakteru Słowa w liturgii, pomaga się mu również 
w zrozumieniu działania Boga w historii zbawienia i dzie-
jach każdego, kto do niego przynależy”. 

MODLITWA SYNODALNA 
     Boże, nasz Ojcze, Ty nieustannie prowadzisz swój 
Kościół drogami zbawienia. Prosimy Cię, bądź z naszą 
wspólnotą przeżywającą Synod Diecezjalny. Umocnij łas-
ką Ducha Świętego naszego Biskupa, kapłanów, osoby 
konsekrowane i wszystkich wiernych zaangażowanych 
w dzieło odnowy Kościoła siedleckiego. 
     Daj nam, tutaj zgromadzonym, Twojego Ducha, byśmy 
słuchali tego, co do nas mówisz i przyjmowali Twoje 
słowo. Prowadź nas zgodnie z Twoim zamysłem i spraw, 
abyśmy odnowiwszy w sobie łaskę Chrztu Świętego, stali 
się świadkami Twojego ukrzyżowanego i zmartwychwsta-
łego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z To-
bą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. 
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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 – 17 listopada 2014  r. 
Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy 

Czyt.: Ap 1, 1-4; 2, 1-5a List do Kościoła w Efezie; 
Łk 18, 35-43 Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem. 

6.30 1. + Mariannę Stasiuk (w 5 r.) i Józefa, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 

 2. Dziękczynna za ocalenie życia w wypadku oraz za liczne łaski 
otrzymywane każdego dnia, of. Wanda Matwiejczuk 

 3. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 3, z prośbą o opiekę Matki 
Bożej Ostrobramskiej dla Sióstr z Koła i dla ich Rodzin oraz o 
wieczny pokój dla zm. Sióstr z Koła, zel. Agnieszka Komar 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Nieszpory za Zmarłych 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015 
 3. + Jadwigę Ilczuk, of. Córka 
 4. O życie wieczne i zbawienie dla zm. Sióstr i Braci, którzy należeli 

do Wspólnoty Różańca Nieustającego oraz dla zm. z ich Rodzin, of. 
WRN 

Wtorek – 18 listopada 2014  r. 
Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy; 

Międzynarodowy dzień modlitw za studentów; 
Czyt.: Ap 3, 1-6. 14-22 Listy do Kościołów w Sardach i w Laodycei; 

Łk 19, 1-10 Nawrócenie Zacheusza. 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 

 2. + Stanisławę (w 24 r.), Franciszka, Bronisławę i Andrzeja, of. Ro-
dzina 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Nieszpory za Zmarłych 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015 
 3. + Wacława (w 13 r.) i Irenę Rowickich, of. Córki 
 4. Dziękczynna z racji imienin Córki Karoliny, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz wstawiennictwo Świętych Patronów, of. Rodzice 
Środa – 19 listopada 2014 r. 

Wspomnienie Bł. Salomei, Zakonnicy 
Czyt.: Ap 4, 1-11 Wizja otwartego nieba; 

Łk 19, 11-28 Przypowieść o dziesięciu minach.  
6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 

 2. + Mieczysława Stańczuka (w 4 miesiąc po śm.), of. Rodzina 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Nieszpory za Zmarłych 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015 
 3. + Lucjana Ornowskiego (w 1 r.), Józefę i Aleksandra, of. Żona i 

Dzieci 
 4. + Sabinę Mitrzak (w 36 r.), of. Syn 
 5. + Pelagię (w 35 r.), Lucjana, Andrzeja, Leokadię i Lidię, of. Ma-

rianna Roguska 
Czwartek – 20 listopada 2014 r. 

Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana 
Światowy Dzień Rzucania Palenia Papierosów 

Czyt.: Ap 5, 1-10 Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń;  
Łk 19, 41-44 Zapowiedź zburzenia Jerozolimy. 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 

 2. + Eugenię i Filipa Uziembło, of. Syn 
 3. + Krystynę Sykisz (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Nieszpory za Zmarłych 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 

 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015 

 3. + Tadeusza, Rozalię i Tomasza, zm. z Rodzin Zbuckich i Przega-
lińskich, of. Maria Przegalińska 

 4. + Jadwigę Danielak (w 1 r.), of. Rodzina 
 5. + Kazimierza (w 2 r.), of. Bezimienna 

Po Mszy Św. Katecheza Synodalna 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 21 listopada 2014  r. 
Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 

Dzień modlitw za Pracowników Socjalnych. 
Czyt.: Ap 10, 8-11 Książeczka słodka jak zwycięstwa Kościoła i gorzka jak jego 

doświadczenia; Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni. 

6.30 1. + Annę (w r.) zm. z Rodzin Biernackich, Kalickich, Raczyńskich 
i Niedzielaków, of. Stefania Raczyńska  

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 
 2. + Mariannę (w 13 r.), Zofię i Stanisława oraz zm. Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina 
15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza 
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza 
17.30 Spotkanie KSM 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Nieszpory za Zmarłych 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015 
 3. + Janusza Cybulskiego (w 18 r.), of. Żona 
 4. + Wiesława Kamińskiego, of. Danuta Kamińska 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 22 listopada 2014  r. 
Wspomnienie Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Chórów 

i Muzyków Kościelnych. 
Czyt.: Ap 11, 4-12 Dwaj świadkowie, uczestnicy męki i chwały ich Pana;  

Łk 20, 27-40 Uduchowione życie zmartwychwstałych. 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 

 2. + Mariannę Rachubik (w 3 r.), Czesława (w 14 r.) i Eleonorę Ku-
nierowicz, of. p. Kępa 

 3. + Michała Mroczka (w 17 r.), zm. z Rodzin Mroczków i Wąsow-
skich, of. Rodzina 

9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
11.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.00 -18.00 Katecheza przed Sakramentem Małżeństwa (Warsztaty dla Na-

rzeczonych). 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 
18.00 Nieszpory za Zmarłych 

1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015 
 3. + Józefa i Helenę Izdebskich, Mariannę i Jana Jemiołek oraz Pa-

ulinę i Adama Nużyńskich, of. Córka 
 4. Dziękczynna w intencji uczestników jesiennej sesji Kursu dla Na-

rzeczonych, z prośbą o potrzebne łaski dla nich w życiu osobistym i 
rodzinnym, of. Uczestnicy Kursu 

18.40 Spotkanie Ministrantów 

XXXIV Niedziela Zwykła – 23 listopada 2014 r. UROCZYSTOŚĆ 

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHSWIATA. 
Ostatnia niedziela Starego Roku Kościelnego. 

Dziś mamy prawo do uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie 
Aktu Poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

Czyt.: Ez 34, 11-12. 15-17 Chrystus zna swoje owce; 
1 Kor 15, 20-26. 28 Królestwo Boże; 

Mt 25, 31-46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości. 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra 
 2. + Zofię Ostas (w 6 r.), of. Rodzina 

8.30 1. + Reginę (w 11 r.), Stefana, Halinę i Edwarda Podniesińskich 
oraz Mariannę i Bronisława Zabadałów, of. Jadwiga Podniesińska 

 2. + Jadwigę (w 1 r.), Eugeniusza i Dariusza Wakuła oraz Dziadków 
i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

9.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych 

10.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama 
 2. + Adelę (z racji imienin), of. Rodzina  
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 3. + Stanisławę Krasnodębską (w 19 r.), Arkadiusza, Annę, Władys-
ława oraz Jana i Stanisławę Zdolińskich, of. Barbara Zdolińska 

11.30 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin Jasia, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i dary Ducha Świętego w życiu jego i całej Rodziny, of. Babcia 

 2. Dziękczynna z racji urodzin Marka, z prośbą o potrzebne łaski 
oraz opiekę Świętego Patrona w dalszym życiu, of. Rodzina 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana 

Jezusa i Akt Poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  

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

Kolejny cykl 4 Katechez Chrzcielnych rozpocznie się w niedzielę 7 grudnia br. 

18.00 1. Gregorianka: Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych 
2014/2015 

Nieszpory za Zmarłych i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu, 
której przewodniczy Ruch Światło-Życie 

DWIE PIELGRZYKI I NARTY 
     Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne „ARKA” zaprasza na-
szych Parafian na ciekawe wyjazdy pielgrzymkowe i rekolekcyjne: 

Rekolekcje na nartach w Austrii 17-23 stycznia oraz 7-13 lutego br. 
Zapisy do 20 listopada. Będą to wyjątkowe rekolekcje. Każdego dnia, obok 
jazdy na nartach, będzie możliwość uczestniczenia w Eucharystii połączo-
nej z homilią (nauką rekolekcyjną), wieczornej wspólnej modlitwie oraz po-
godnym wieczorze. Są one adresowane do każdej grupy wiekowej, przy 
czym osoby niepełnoletnie mogą jechać wyłącznie ze swoim opiekunem. 
Koszt: 585 złotych plus 335 euro (przy  grupie 50 osób). Cena zawiera: 
przejazd autokarem, noclegi w pensjonacie w miejscowości Bad Goisern 
(okolice Salzburga) w pokojach 2-6 osobowych, pięć dni narciarstwa w 
kompleksie narciarskim Dachstein West (www.dachstein.at), dojazd autoka-
rem na stok, karnet narciarski na 5 dni, śniadania i obiadokolacje, ubezpie-
czenie narciarskie. 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 20-27 stycznia lub 14-21 lutego 2015 r. 
Prosimy o jak najszybsze podjęcie decyzji o udziale w pielgrzymce. Pro-
gram: 1 Dzień: Wylot do Tel Aviv, transfer do Betlejem. Kolacja i nocleg. 
2 Dzień: Ain Karem i Betlejem (Grota Mleczna, Pole Pasterzy) 
3 Dzień: Góra Oliwna, sanktuarium Pater Noster, „droga Niedzieli Palmo-
wej”, kościół Dominus Flevit, widok Starej Jerozolimy. Bazylika Narodów, 
ogród Getsemani, kościół grobu NMP. Góra Syjon, Bazylika Zaśnięcia 
NMP, spacer do wieczernika i grobu Króla Dawida. 
4 Dzień: Morze Śródziemne, Cezarea Nadmorska, Hajfa, kościół Stella Ma-
ris, Góra Karmel. Nazaret, Bazylika Zwiastowania, dom rodzinny NMP i Św. 
Józefa. Kana Galilejska. 
5 Dzień: Sanktuarium na Górze Ośmiu Błogosławieństw, Tabgha, kościół 
prymatu Św. Piotra, Jezioro Tyberiadzkie. Kafarnaum, dom Św. Piotra. Rejs 
łodzią po Jeziorze Galilejskim, rzeka Jordan. Góra Tabor, sanktuarium 
Przemienienia Pańskiego. 
6 Dzień: Pustynia Judzka, Betania, dom Marii, Marty i Łazarza. Jerycho, 
Góra Kuszenia, Sykomora Zacheusza i Morze Martwe. 
7 Dzień: Stara Jerozolima, brama Św. Szczepana, kościół Św. Anny, Sa-
dzawka Betesda, warowni Marka Antoniusza. Przejście Drogą Krzyżową do 
Bazyliki Męki Pańskiej. Wejście na Golgotę. Zakończenie przy Grobie Pań-
skim. Zwiedzanie Bazyliki. Targ jerozolimski, dzielnica żydowska i ormiań-
ska, Ściana Płaczu. 
8 Dzień: Przelot do Warszawy. Zakończenie. 
     Cena: 2990 PLN przy 45 osobach, 3290 PLN przy 35 osobach, 3490 
PLN przy 25 osobach. Świadczenia: bilet lotniczy, transport komfortowym 
autobusem na terenie Izraela, 7 noclegów – hotel 3*** w pok. 2os. (jedynki 
za dopłatą – 199 USD), 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu, koszty zwiedzania wg programu, przewodnik z jęz. polskim, rejs 
po Jeziorze Galilejskim, lunch – ryba św. Piotra, zestaw słuchawkowy tour 
guide. Dodatkowo płatne na miejscu: bilety wstępów, napiwki i przewodnicy 
lokalni 100 USD. Bagaż lotniczy - mały bagaż podręczny o wymiarach 
42x32x25 cm. Bagaż główny (rejestrowany) do 30 kg. Przy wylotach do 
Izraela paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego 
powrotu. Kolejność odwiedzanych miejsc może ulec zmianie. Zapewniamy 
opiekę duszpasterską oraz codzienną Mszę św. Wyloty z Warszawy. Cena 
nie uwzględnia dodatkowych napojów do obiadokolacji i dodatkowego 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Przeloty samolotami rejsowymi, 
przejazdy na terenie Izraela klimatyzowanym, luksusowym autokarem z wi-

fi, zakwaterowanie w hotelach 3*** w pokojach 2 osobowych, klimatyzowa-
nych z łazienkami i tv. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bu-
fetu. Proponowane pielgrzymki do Ziemi Świętej przygotowywane są we 
współpracy ze sprawdzonym organizatorem:  PM TRAVEL 
www.arkapielgrzymuj.pl           e-mail: pielgrzymki@arkapielgrzymuj.pl 

Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne „ARKA” ul. Szkolna 22, 
08-110 Siedlce, tel. 882 114 244 lub 502 574 004 (dyrektor Centrum)  

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINA 
     We wtorek 18 listopada br. wypada wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, 
Dziewicy i Męczennicy. Była piękną dziewczyną, o czystym i bardzo dobrym 
sercu. Mieszkała na południu Polski w małej wsi Zabawa, jakieś dwadzie-
ścia kilometrów od Tarnowa. Miała przede wszystkim piękną duszę i pięknie 
przeżyła swoje życie. Siadała pod wielką rozłożystą gruszą i miejscowym 
dzieciom opowiadała o Panu Jezusie. Czasem, gdy rodzice nie znali odpo-
wiedzi na jakieś pytanie swoich dzieci, mówili: „Idźcie do Karoliny, ona wam  

 

odpowie”. Mówimy o tej dziewczynie 
w czasie przeszłym, bo 18 listopada 
minie równo 100 lat od jej śmierci. 
I mimo że to tak długi czas, do dzisiaj 
o niej nie zapomniano. Nie tylko w Za-
bawie. Karolina znana jest w całej Po-
lsce i poza jej graniami. 
     Od 21 listopada w kinach oglądać 
można film Karolina, którego fabułę 
zainspirowała postać bł. Karoliny Kóz-
kówny, patronki młodzieży. Obecnie 
niewielu twórców ma odwagę propa-
gować wartości bliskie chrześcijańst-
wu, tym  bardziej  gorąco  zachęcamy  

do wybrania się całą rodziną na film Karolina. Zwiastun filmu, wywiady z re-
żyserem i aktorami, zdjęcia i fragmenty z planu filmowego można znaleźć 
na stronie filmu www.karolina-film.pl 

CECYLIAŃSKI PRZEGLĄD PIOSENKI 
     Już w najbliższą sobotę 22 listopada br. kościół obchodzi Wspomnienie 
Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Chórów i Muzyków Kościelnych. 
Z tej racji zapraszamy dzieci i młodzież gimnazjalną z naszej Parafii, obda-
rzonych talentem muzycznym, do wzięcia udziału w III Cecyliańskim Przeg-
lądzie Piosenki Religijnej. Będzie on miał formę konkursu, w finale którego 
zostaną wyłonieni laureaci. Oprócz tego dla wszystkich uczestników przewi-
dziane są upominki. 

 
     Uczestnik we własnym zakresie, z pomocą rodziców, nauczycieli, czy 
opiekunów przygotowuje piosenkę religijną, odpowiednią dla swojego głosu 
i wieku. Każdy „artysta” przygotuje dla siebie akompaniament lub płytę z 
podkładem muzycznym. Dziś 16 listopada br. mija termin zgłoszeń do kon-
kursu. Uczestnik z wybranym przez siebie utworem powinien zgłosić się do 
Organisty (p. Wojtka), ks. Sławka lub s. Anuncjaty (aby utwory się nie po-
wtarzały). 
     Do konkursu zapraszamy dzieci od przedszkola do klasy VI oraz mło-
dzież z gimnazjum. Warto wziąć udział w tym przeglądzie. Będziemy śpie-
wać na chwałę Boga, zaprezentujemy swoje zdolności, sprawiając radość 
i satysfakcję Panu Jezusowi i swoim Rodzicom. III Cecyliański Przegląd 
Piosenki Religijnej odbędzie się 30 listopada br. o godz. 15.00 w sali wielo-
funkcyjnej przy naszej Parafii. Życzymy wiele radości i entuzjazmu w przy-
gotowywaniu się do występów. Zapraszajcie innych!! Niech zbierze się jak 
najwięcej chętnych. Pamiętajmy, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. 

Organizatorzy 
Ps.: Jeśli ktoś potrzebuje to mogę udostępnić podkłady do piosenek: Barka, 
W Tobie jest światło, List do Boga (niestety kiepska jakość), Drugi brzeg 
(TGD), Mój ląd (TGD), Panie nasz (TGD), Poza czas (Szymon Wydra), Quo 
Vadis Domine (Michał Bajor), Ty tylko mnie poprowadź (Tomek Kamiński), 
Zdumienie (Rubik), Strumień (Rubik).    Kontakt na FB         Ola Horbowicz 
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FILM MATTEO 

 
     Matteo da Agnone  to zakonnik i wielki egzorcy-
sta, który ma zostać świętym. Człowiek o niezwyk-
łej sile i pokorze, dzięki którym wypędzał demony. 
Za jego życia odnotowano kilkaset takich przypad-
ków. Zmarł 31.10.1616 r. lecz wciąż egzorcyzmuje, 
a przy jego grobie nawet teraz - 400 lat później do-
chodzi do cudownych uzdrowień i uwolnień od drę-
czeń demonicznych. Niektóre z nich zostały poka-
zane w filmie „Matteo” w reżyserii Michała Kondra-
ta, z muzyką Michała Lorenca. 
     Film ten trwający 1 godzinę można obejrzeć 
dziś (16.XI) w kinie Helios o 12.15 oraz w Nove-
Kino dziś w poniedziałek (17.XI) i we wtorek 
(18.XI) o godzinie 16.45. 

DZIEŃ OFIAROWANIA 

 
     W piątek 21 listopada br. to dzień Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny. Przekonanie, że Maryja 
została jako dziecię ofiarowana w świątyni, opiera 
się na bardzo dawnej tradycji chrześcijańskiej. Mówi 
ona, że 3-letnie Dziecko Maryja, została przez swo-
ich rodziców Świętych Joachima i Annę ofiarowana 
w świątyni. Przebywała tam aż do swoich zaślubin 
ze Św. Józefem. Ku uczczeniu tej tajemnicy obcho-
dzono osobne święto najpierw w Jerozolimie, potem 
na całym Wschodzie (od wieku VIII). W 1372 roku 
wprowadził je w Avinionie papież Grzegorz XI, a w 
1585 roku papież Sykstus V w całym Kościele. 

 

     Wspomnienie Ofiaro-
wania NMP jest dniem 
patronalnym i dniem mo-
dlitw za Pracowników 
Socjalnych, zatrudnio-
nych w Miejskich, Gmin- 

nych i Powiatowych  Ośrodkach Pomocy Rodzinie 
i Pomocy Społecznej. Także w naszym mieście i po-
wiecie pełnią oni w naszym imieniu samarytańską 
służbę wobec potrzebujących. 

KS. PIOTR KRUK INFORMUJE 
RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE.  
     Oaza zaprasza młodzież i dzieci na spotkania: 
Grupa I (młodzież z I i II klasy gimnazjum), animator: 
Edyta Krawczyk. Spotkanie w czwartek o godz. 16.30 
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. sie-
dlce.pl/swiatlo.php oraz na facebooku: https://www. 
facebook.com/oazaodswjozefa 

KSM. Zapraszam młodzież, chcącą pogłębiać 
swoje relacje z Jezusem poprzez modlitwę, rozwa-
żanie Słowa Bożego, śpiew i zabawę do uczestnic-

twa w spotkaniach formacyjnych Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. Odbywają się one w każdy 
piątek o godzinie 17.30 w salce pod plebanią. 

SCHOLA. Zapraszam dziewczęta i chłopców 
z gimnazjum, szkół średnich i studentów do scholi 
młodzieżowej, by upiększać swoim głosem Liturgię 
Mszy Św. Próby scholi w każdy piątek o godzinie 
16.00, a oprawa liturgii w każdą niedzielę o godzi-
nie 10.00.                                        Ks. Piotr Kruk 

ZAJAWKA KS. SŁAWKA 
PRZED I-SZĄ KOMUNIĄ ŚW. Dziś (16.XI) Eucha-
rystia dla Dzieci przygotowujących się do I-szej 
Spowiedzi i Komunii Św. oraz ich Rodziców, 
będzie o godzinie 15.00. Serdecznie zapraszam. 

ŚWIATEŁKO I KOŁO MISYJNE. Także dziś 
po Mszy Św. o godzinie 11.30, w salce pod kościo-
łem odbędzie się zebranie Rodziców, których dzie-
ci należą do Światełka i Koła Misyjnego. 

ZGŁOSZENIE I ELIMINACJE. Zapraszam ta-
kże tych Rodziców, których dzieci planują wziąć 
udział w przeglądzie piosenki religijnej 30 listopada 
br. Celem spotkania jest zgłoszenie udziału, roz-
mowa z organizatorami, omówienie warunków 
uczestnictwa w eliminacjach i przekazanie zasad 
udziału w tym przeglądzie. 

ŚWIATEŁKO. W przyszłą niedzielę (23.XI) na 
Mszy Św. o godzinie 11.30, z racji dnia Św. Cecylii, 
dzieci ze Światełka uroczyście odnowią swoje pra-
gnienie śpiewania na chwałę Bogu. Po Mszy Św. 
w Sali pod kościołem odbędzie się ciąg dalszy 
wspólnego świętowania Dzieci, Rodziców i Przyja-
ciół naszego Zespołu. Serdecznie zapraszamy 

               ks Sławek i s. Anuncjata 

W PARAFII I W DIECEZJI 
OJCOWIE OBLACI. Dziś (16.11) gośćmi na-
szej Parafii są Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej, 
którzy pełnią posługę w Parafii Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Siedlcach. Głoszą oni Słowo 
Boże podczas Mszy Św., informują o misjach pro-
wadzonych przez ich Zgromadzenie oraz - tak, jak 
w latach ubiegłych - rozprowadzają kalendarze mi-
syjne. 

SYNOD. Serdecznie zapraszam wszystkich na 
kolejną Katechezę Synodalną, która będzie w naj-
bliższy czwartek (20.XI) po Mszy Św. wieczorowej. 

Ks. Proboszcz 

DLA NARZECZONYCH. Siódma (spośród oś-
miu) katecheza dla osób, które myślą w bliższej lub 
dalszej przyszłości zawrzeć sakramentalny związek 
małżeński będzie miała miejsce w najbliższą sobotę 
(15.11) o g. od 16.00 do 18.00. W programie kate-
cheza o kryzysach w małżeństwie i dwa ciekawe fil-
my. Oprócz tego w przerwie ciastko, kawa i herbata 
. Serdecznie zapraszam.     Ks. Piotr Wasyljew 

CHRZEST ŚW. Cykl czterech Katechez Chrzciel-
nych zostanie wznowiony w pierwszą niedzielę gru-
dnia (7.12). 
PODZIĘKOWANIE. Staropolskie „Bóg zapłać” 
składamy Siostrom z Koła Żywego Różańca nr 8 
(zel. Elżbieta Pastor) za ofiarę 200 zł złożoną na 
termoizolację i ogrzewanie naszego kościoła. 

BIERZMOWANI 2015: DZIŚ (16 listopada) 
DYŻUR LITURGICZNY PEŁNIĄ: 1. Maciej Domań-
ski, 2. Dawid Filipczuk i 3. Patryk Dzięciołowski. 
Natomiast w niedzielę 23 listopada 1. Tomasz 
Frankowski, 2. Sandra Gaj i 3. Aleksandra Głucho-
wska. W następnym tygodniu nasze spotkanie for-
macyjne i zaliczenia. 

 
     Z inicjatywy o. Leona Knabita, przedstawiamy 
porcję ciekawych i zabawnych tekstów, z publikacji 
Małgorzaty Borkowskiej OSB i Konrada Małysa 
OSB „A w naszym klasztorze…” Są to historie pra-
wdziwe, które wydarzyły się w męskich i żeńskich 
klasztorach benedyktyńskich. Autorzy piszą: „Uś-
miech nie wymaga usprawiedliwienia, ani go nie 
potrzeba specjalnie wprowadzać. Najbezpieczniej-
szy uśmiech jest wtedy, kiedy śmiejemy się z samych 
siebie, bo przynajmniej nikt się nie obrazi. Pośmiej-
cie się wobec tego, kochani przyjaciele, z nas”. 

SKĄD NOWICJUSZKI? 

 
     Była w naszym nowicjacie przez kilka lat pustka, 
aż wreszcie Matka Ksieni zarządziła modlitwy o po-
wołania: miała codziennie siostra prowadząca chór 
dodać w modlitwie litanijnej odpowiednie wezwanie. 
Ułożyć je miała sama. No i pewnego dnia modli się 
pewna pobożna dusza głośno i z przejęciem: 
- Przez przyczynę Matki Najświętszej przyślij, Panie, 
do naszego domu, liczne i dobre zwierzęta!.. 
     Miała powiedzieć „dziewczęta”. My w kwik, pocho-
wałyśmy głowy pod pulpity klęczników i wyjść nie ma-
my siły; Matka miała śpiewać „Pater noster”, ale też 
nie może. Potem ta biedna siostra życia z nami nie 
miała, bo co się tylko świnka „oprosiła” w naszym go-
spodarstwie rolnym, albo krówka ocieliła, to my do 
niej, że modlitwa wysłuchana… Ale w niebie tak się 
uśmiali, że przysłali. 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
PRZEJĘZYCZENIA LEKTOREK. Czytanie głośne 
jest w klasztorze stałym punktem programu: w chó-
rze, w refektarzu… I nieraz cała wspólnota podskaku-
je z uciechy, kiedy lektorka coś nie tak odczyta. Oto 
kilka zapamiętanych przejęzyczeń: 
- Na ukończeniu jest proces kanalizacyjny Bł. Brata 
Alberta… (kanonizacyjny) 
- Ojciec św. udał się do rzymskiej synagogi na spo-
tkanie ekonomiczne… (ekumeniczne) 
- Szczur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył… 
(sznur) 
- Wyrośnie różdżka z psa Jessego… (pnia) 
- Z reguły naszego ojca, św. Benedykta, rozdział 
sześćdziesiąty czwarty: O oborze opata… (nie-bene-
dyktynom wyjaśniamy, że tytuł rozdziału brzmi: „O 
obiorze (czyli wyborze nowego) opata”). 
- Jak czytamy w listach świętego Padła… (Pawła) 

Ciąg dalszy za tydzień 
 

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: BZ WBK S.A. 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 

 




