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MYŚL TYGODNIA

Poszukujący prawdy młody
człowiek pyta Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii: „Nauczycielu,
które przykazanie w Prawie jest
największe?” (Mt 22,34-40).
Liturgia dzisiejszej Mszy Św.
odpowiada na to pytanie: „Niech
się weseli serce szukających Pana” - głosi Antyfona na Wejście.
Weselcie się wy, którzy Go szukacie, albowiem szukając, już Go
znaleźliście. Pan bowiem jest łaskawy i litościwy, słyszy nasze nawet najbardziej ukryte tęsknoty.
Wybiega nam naprzeciw po każdej, nawet najlichszej kładce, jaką
zechcemy do Niego przerzucić
nad przepaścią naszej samotności
i grzechu. Dziś oczekuje nas przy
swoim stole, by pokrzepić i uleczyć nasze serca i uczynić je naczyniami miłosierdzia, z których
każdy będzie mógł zaczerpnąć
i napić się do woli. Aby ci, którzy
się z nami spotkają, doświadczyli,
że Bóg jest miłością.

Opłata dowolna

O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

TO BYŁ DZIEŃ PAPIESKI
Już wkrótce przeżywać będziemy dwa dni poświęcone
tym, którzy przekroczyli próg doczesnego życia i przeszli
do wieczności. W pierwszym z tych dni, w Uroczystość
Wszystkich Świętych (1.11), będziemy się wpatrywali w
przykład życia tych, którzy osiągnęli chwałę nieba. Następnego dnia (2.11) we Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych przywołamy naszych zmarłych, o których nie
mamy pewności, że są zbawieni, ale mamy nadzieję, że
na zbawienie oczekują, a my, przez naszą modlitwę i dobre życie, możemy przyspieszyć ich oczekiwania.
To dlatego od 1 do 8 listopada obchodzimy Oktawę
modlitw za Zmarłych. Udając się w tym czasie na ich groby możemy uzyskać odpust zupełny, każdego dnia za jednego z nich. W miesiącu listopadzie będzie odprawiana
w naszym kościele Msza Św. Gregoriańska, połączona
z Nieszporami Żałobnymi od 1 do 30 listopada. Przez cały
listopad, na pół godziny przed Mszą Św. wieczorową, (począwszy od poniedziałku 3 listopada), wspominać będziemy imiona Zmarłych z naszych Rodzin, które zostały wypisane na kartkach wypominkowych. Wspomnienie to połączymy z Modlitwą Różańcową. Na każdy dzień tej modlitwy zapraszać będziemy rodziny z poszczególnych bloków,
ulic i miejscowości naszej Parafii. Także przez cały rok
każdego miesiąca, będzie odprawiana Msza Św. za tych
Zmarłych. Terminy tych Mszy Św. są wypisane na
odwrocie kartek wypominkowych.
Będziemy wspominać Zmarłych także w naszych domach podczas Wizyty Duszpasterskiej, prosząc wspólnie
z kapłanem o miłosierdzie dla Dusz, które tego potrzebują.
Dlatego prosimy o wyraźne wypisywanie imion Zmarłych
na kartkach, 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 adresu odczytamy w końcowych
dniach listopada. Listopad, to nie tylko czas w którym my
pamiętamy o naszych Zmarłych, ale to są takie dni w których nasi zmarli w sposób szczególny liczą na modlitwę
wspólnoty Kościoła, którego byli członkami i tej modlitwy
oczekują.
W dniu 3 listopada (w poniedziałek), jako wspólnota
Parafii o godzinie 16.00 udamy się na Cmentarz Centralny
(przy ul. Cmentarnej), aby w ramach listopadowych modlitw wziąć udział w Eucharystii, celebrowanej w kaplicy
cmentarnej oraz w procesji różańcowej za Zmarłych.

W dniu 17 października 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 5 odbył się Apel z okazji Dnia Papieskiego.
Uczniowie z poszczególnych klas i opiekunowie ks. Piotr
Wasyljew i ks. Piotr Kruk przygotowali prezentację, która
przybliżyła nam życie i naukę Św. Jana Pawła II. Urozmaiceniem przedstawienia był występ Zespołu „Światełko”
z Parafii Św. Józefa. Prezentacja wszystkich zainteresowała. W czasie występu panowała poważna atmosfera.
Z tej okazji w naszej szkole pojawił się szczególny gość,
Ks. Kanonik Sławomir Olopiak Proboszcz naszej Parafii.

Tydzień wcześniej w naszej szkole odbył się konkurs
na swoją interpretację Dnia Papieskiego, w związku z tym
pod koniec Apelu wyróżniono kilka osób, których prace
najbardziej przykuły uwagę jury. Na zakończenie tego ważnego wydarzenia wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas sprzedawali ciasta przygotowane przez chętnych uczniów. Każdy mógł kupić słodkość za dobrowolną cenę.
Ten dzień był ważny dla każdego z nas, ponieważ wszyscy pamiętamy postać naszego kochanego Papieża-PolaNatalia Bednarczyk i Weronika Nasiłowska kl. IIId
ka.

SYNOD
W naszej diecezji trwa Synod przebiegający pod hasłem: „Człowiek wobec Słowa Bożego”. Tydzień temu przeżywaliśmy Niedzielę Synodalną podczas Mszy Św. o g.
18.00. Katecheza Synodalna była wygłoszona w miniony
czwartek (23.10) po Mszy Św. o godz. 18.00. Natomiast
spotkanie z członkami Zespołu Synodalnego będzie miało
miejsce jutro (w poniedziałek 27.10) po Mszy Św. wieczorowej, na które Ks. Proboszcz serdecznie zaprasza.
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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.
of. Córka

Poniedziałek – 27 października 2014 r.

3. Dziękczynna w 5 r. urodzin Majki, z prośbą, by wzrastała w łasce
u Boga i u ludzi oraz o Boże dary dla jej Rodziców, of. Dziadkowie

Wigilia Uroczystości Św. Apostołów Szymona i Judy, Głównych Patronów
naszej Diecezji.

6.30

Czyt.: Ef 4, 32-5, 8 (Jedność różnych członków Kościoła);
Łk 13, 10-17 (Uzdrowienie w szabat).
1. + Jadwigę i Lucjana Malinowskich, of. Sabina Łukasiuk

2. + Tadeusza (z okazji imienin), Syna Marka Chojeckich oraz Brata
Henryka Dobrzyńskiego i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Zo-

16.30 Zakończenie Nabożeństw Różańcowych dla Dzieci
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Lucjana Ornowskiego,
of. Żona i Dzieci

2. + Michała, Antoniego, Janinę, Zofię, Helenę i Tadeusza, of. Jadwiga Nowowiejska

fia Chojecka

3. + Irenę i Zdzisława oraz zm. Dziadków z Rodzin Świerczewskich,
Kalickich, Mikołajczyków i Bolestów, of. Syn z Rodziną
4. + Edwarda Ozgę (w 22 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska

2. + Mieczysława (w 14 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Krystyna
Górecka

Żona

3. + Helenę (w 29 r.) i Juliana Domańskich oraz zm. z Rodzin Domańskich i Zalewskich, of. Córka
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci

2. + Lucjana Myrchę i Krzysztofa, of. Żona
3. + Floriana (z racji urodzin), of. Wanda Kowalczyk
4. + Tadeusza (z racji imienin), of. Kazimiera Kosiorek
Wtorek – 28 października 2014 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY
TADEUSZA, GŁÓWNYCH PATRONÓW NASZEJ DIECEZJI
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla
Czyt.: Ef 2, 19-22 (Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów);
Łk 6, 12-19 (Wybór Apostołów).
6.30 1. + Józefa (w 5 r.) i zm. z jego Rodziny, of. Córka
2. + Tadeusza Musiejuka (z okazji imienin), of. Żona

7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska

2. + Tadeusza (z racji imienin), of. Żona
3. + Wacława i Annę Olędzkich, of. Sąsiadka
4. + Tadeusza Krzewniaka (z racji imienin), of.
16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla Dzieci
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny.
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci

2. + Waldemara Barszcza (w 14 r.), of. Elżbieta Barszcz
3. + Tadeusza (z racji imienin), Ludwikę i Antoniego, of. Maria Cho-

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 31 października 2014 r.
Czyt.: Flp 1, 1-11 (Bóg, który zapoczątkował dobre dzieło, dokończy go na dzień
Chrystusa); Łk 14, 1-6 (Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę).

6.30
7.00 1. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka
2. + Kazimierza (w 5 r.) i Elżbietę Pyrzanowskich oraz wszystkich
zm. z całej Rodziny Pyrzanowskich, of. Rodzina
3. + Andrzeja (w 4 r.) i Teresę oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Krystyna Stańczuk
16.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.30

Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza
Spotkanie Oazowe grupy OND2
Próba Scholi Młodzieżowej
Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza
Spotkanie KSM
Zakończenie Październikowych Nabożeństw Różańcowych

18.00 1. Dziękczynna w 1 r. urodzin Alego, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Dziadkowie i Rodzice
2. + Henryka Burego (w 7 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Bogumiła Bura

3. + Helenę (w 18 r.), Aleksandra i Henryka Biernackich, of. Krystyna
Karcz

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie
19.00 Próba Chóru „Lilia”

Sobota – 1 listopada 2014 r.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Pierwsza sobota miesiąca

jecka

4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla
Nabożeństwo i modlitwy ku czci Św. Joanny oraz ucałowanie Relikwii

Środa – 29 października 2014 r.
Czyt.: Ef 6, 1-9 (Rady dotyczące życia rodzinnego);
Łk 13, 22-30 (Powszechne wezwanie do zbawienia).
1. + Kazimierza Skolimowskiego (w dniu urodzin), of. Żona i Córka

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

2. + Helenę (w r.) oraz zm. Rodziców i Dziadków z Rodzin Małychów, Chacińskich, Kozaków i Kopciów, of. Wiesława Soczewka
3. + Tadeusza Wilczura (z racji imienin) oraz zm. z Rodz. Wilczurów
i Kurków, of. Żona
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Ornowskiego, of. Żona i Dzieci
2. + Piotra (w 2 r.), Helenę, Romana, Janusza, Franciszka i Ludwikę, of. Rodzina
3. + Edwina (w 14 r.), Władysława i Mariannę Sawickich, of. Teresa
Sawicka

4. Dziękczynna z racji urodzin Michała, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
Czwartek – 30 października 2014 r.
Czyt.: Ef 6, 10-20 (Walka chrześcijan ze złym duchem);
Łk 13, 31-35 (Jezus wierny swojemu posłannictwu).

6.30 1. Dziękczynna z racji 70 r. urodzin Haliny, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i dla całej Rodziny, of. Dzieci z Rodzinami
2. + Kazimierza Jakuczunas (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Lucjana Jaroszyńskiego, of. Krystyna Jaroszyńska
2. + Anielę Kleszcz (w 16 miesiąc), Feliksę, Bronisława i Edwarda,

Czyt.: Ap 7, 2-4. 9-14 (Wielki tłum zbawionych);
1 J 3, 1-3 (Ujrzymy Boga takim, jaki jest); Mt 5, 1-12a (Osiem błogosławieństw).
7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mieczysława Majora, of.
Siostra
2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Krzysztofa Grabowskiego,
of. Mama

3. + Zygmunta, Janinę, Tadeusza, Kazimierza, Janinę i Jadwigę,
zm. z Rodzin Dmowskich i Tomczyńskich, of. Adamina Tomczyńska
4. Dziękczynna w 82 r. urodzin p. Lucyny, z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla niej i dla całej Rodziny, of. Rodzina
8.30 1. + Mariannę, Annę i Józefa Rozbickich oraz Adelę, Zygmunta i
Romana Paszyńskich, of. Teresa Rozbicka
2. + Bronisławę (w 27 r.), Antoniego, Władysława, Mariannę i Władysławę, zm. z Rodzin Izdebskich i Trębickich, of. Zdzisława Trębicka

3. + Franciszka Adamczyka, of. Żona z Dziećmi
10.00 1. + Juliusza, Artura i Pawła Maliszewskich oraz zm. Rodziców
z obu stron Rodziny, of. p. Maliszewska
11.30 1. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice
17.30 Różaniec za Zmarłych pod przew. K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor)

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych 2014/2014
2. + Bolesława, Bronisławę i Grzegorza Komarów, of. Córka
3. + Franciszka Adamczyka, of. Żona z Dziećmi
4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się Woli
Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca
Maryi, of. Mama
Nieszpory za Zmarłych
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XXXI Niedziela Zwykła – 2 listopada 2014 r.
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Pierwsza Niedziela Miesiąca. Początek Oktawy modlitw za Zmarłych
Czyt.: I-sza Msza Św. - Hi 19, 1. 23-27a (Nadzieja Hioba), 1 Kor 15, 20-24a. 25-28 (W
Chrystusie wszyscy będą ożywieni); Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a (Śmierć i
zmartwychwstanie Chrystusa). II-ga Msza Św. - Dn 12,1-3 (Powszechne
zmartwychwstanie); Rz 6, 3-9 (Jeśli umarliśmy z Chrystusem, z Nim również żyć będziemy);
J 11, 32-45 (Wskrzeszenie Łazarza). III-cia Msza Św. - Mdr 3, 1-6. 9 (Bóg przyjął
wybranych jako całopalną ofiarę); 2 Kor 4, 14 – 5, 1 (To, co widzialne, przemija, to, co
niewidzialne, trwa wiecznie); J 14, 1-6 (W domu Ojca jest mieszkań wiele).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra
2. O Miłosierdzie Boże i radość przebywania z Chrystusem w niebie
dla wszystkich dusz czyśćcowych, of.
8.30 1. + Henrykę i Henryka Kobylińskich, of. Sabina Terlikowska
2. + Witolda, Józefę, Helenę i Irenę, zm. z Rodzin Wilamowskich
i Pisanko oraz Mariana Dziurdziaka, of. Edward Wilamowski
3. (Poza parafią): + Radosława Brochockiego (10 r.), Henryka,
Ryszarda, Mariana, Leokadię i Tadeusza, of. p. Brochoccy
10.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama
2. Gregorianka: Za zmarłych polecanych w Wypominkach Parafialnych 2014/2015
3. + Jana (w r.), Władysławę, Marię, Antoninę, Piotra, Franciszkę
i Tomasza, zm. z Rodzin Jaszczołtów i Skwierczyńskich, of. Katarzyna Rowicka

4. + Lucjana (w 2 r.), Stanisławę (w 21 r.), zm. z Rodzin Domańskich, Ryszkowskich i Pogonowskich, of. Córka
11.30 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin Pawełka i 27 r. urodzin Karola, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla nich i dla całej Rodziny,
of. Rodzice

2. + Zdzisława (w 36 r.), Janinę, Aleksandra, Zbigniewa i Józefa, of.
Helena Świniarska

13.00 1. W intencji Parafian i Gości
2. + Krystynę Osińską, of. Mąż z Dziećmi
Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej Niedzieli Miesiąca,
wymiana Tajemnic Różańcowych i Katecheza dla Kół Żywego Różańca

16.30 1. + Rafała, Stanisława i Bronisławę oraz wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina
17.30 Różaniec za Zmarłych pod przew. K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor)
Uwaga: cykl czterech Katechez Chrzcielnych zostanie wznowiony
w pierwszą niedzielę miesiąca grudnia.

18.00 1. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską,
of. Dzieci i Rodzeństwo
Nieszpory za Zmarłych i Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

KOMUNIKAT EPISKOPATU POLSKI
W Warszawie w dniach 7 i 8 października 2014 r. odbyło się 366. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Z racji na udział abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji, w Synodzie Biskupów
w Rzymie, obradom przewodniczył zastępca przewodniczącego, abp Marek
Jędraszewski. W obradach uczestniczył także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.
1. W Rzymie trwa Synod Biskupów na temat rodziny. Biskupi polscy, pozostając w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz wszystkimi uczestnikami Synodu, wzywają dla nich światła i mocy Ducha Świętego.
O tę modlitwę proszą też wszystkich wiernych w Polsce.
2. W czasie zebrania plenarnego omówiony został program duszpasterski
na rok 2014/2015 „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Stanowi on drugi etap czteroletniej pracy pastoralnej służącej ukształtowaniu duchowości
chrzcielnej, w związku ze zbliżającą się 1050. rocznicą Chrztu Polski. Rok
ten będzie poświęcony nawróceniu indywidualnemu i wspólnotowemu. Biskupi zachęcają do kontynuacji rekolekcji ewangelizacyjnych, głoszenia kerygmatu, a także do poszerzenia form i upowszechnienia katechezy dorosłych. Program podkreśla też znaczenie sakramentu pokuty i pojednania
oraz potrzebę pogłębienia celebracji tego sakramentu przez odwołanie się
do słowa Bożego.
3. W kontekście publicznej debaty na temat klauzuli sumienia biskupi wyrażają troskę o poprawną formację moralną człowieka. Prawe sumienie nie
tworzy norm moralnych, ale dokonuje rozumnej oceny postępowania osoby
w świetle niezmiennych zasad etycznych zgodnych z nimi norm prawa państwowego. Człowiek wiary odkrywa w sumieniu głos Boży wzywający go do
prawego postępowania. Biskupi wyrażają wdzięczność tym osobom, które
upominają się o pełne poszanowanie wolności sumienia gwarantowanej tak-
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że przez Konstytucję RP. Dziękują także wszystkim, którzy dają świadectwo
wierności sumieniu, prawdzie i dobru w życiu społecznym, nierzadko doświadczając z tej racji medialnego i środowiskowego napiętnowania.
4. Pasterze Kościoła w Polsce zapoznali się ze stanem przygotowań do
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w naszej Ojczyźnie w lipcu
2016 roku. Wyrażają nadzieję, że te dni okażą się czasem łaski dla całego
Kościoła w Polsce. Biskupi zachęcają wszystkich do osobistego zaangażowania się w to dzieło, co będzie wyrazem naszej troski i odpowiedzialności
za przyszłość młodego pokolenia Polaków. To ważne wydarzenie niesie
szansę duchowego przebudzenia, silnego doświadczenia wiary i wspólnoty,
wzmocnienia nadziei i odwagi do szukania odpowiedzi na najgłębsze pytania o sens życia. Dzieło przygotowań do międzynarodowego spotkania młodych w Polsce zawierzamy patronom tych Dni - Św. Janowi Pawłowi II i Św.
Siostrze Faustynie.
5. Biskupi zwracają się do wszystkich wiernych o świadomy udział w nadchodzących wyborach. Obowiązek udziału wynika ze wspólnotowej, społecznej natury człowieka. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici naucza,
że „świeccy nie mogą zrezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób
organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra" (ChL 42). Stąd rodzi się zasada, że każdy obywatel, a wierzący w szczególności, ma prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce, a debaty polityczne opierać należy na rozumnych argumentach i wzajemnym szacunku, a nie tylko na arytmetycznej
większości. Jednym z aktualnych tematów takiej debaty w Polsce jest ratyfikacja Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wyrażając po raz kolejny oczywisty sprzeciw wobec jakiejkolwiek przemocy jednego człowieka nad drugim, biskupi nie mogą jednak
zaakceptować niektórych twierdzeń Konwencji, przede wszystkim zaś tezy
upatrującej w religii źródła przemocy, a także prób redefiniowania płci i w
ślad za tym małżeństwa i rodziny.
6. Modlitwie wszystkich wiernych powierzamy przede wszystkim sprawę
pokoju na świecie, zwłaszcza na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Otoczmy
modlitwą także wszystkie dzieła ewangelizacji w Polsce. Z racji na zbliżający się Tydzień Misyjny módlmy się także za misjonarki i misjonarzy, którzy
będąc świadkami Ewangelii są również swoistymi ambasadorami Polski w
świecie. Dziękując za dar każdego powołania do kapłaństwa i życia zakonnego prosimy szczególnie o modlitwę w intencji nowopowstałego w Krakowie ogólnopolskiego seminarium dla starszych kandydatów do święceń.
Wszystkie intencje Kościoła w Ojczyźnie i rodaków poza granicami kraju zawierzamy Bogu przez przyczynę Matki Bożej Różańcowej. Przyzywamy także wstawiennictwa Św. Jana Pawła II, którego myśl i dzieło przypomni nam
najbliższy Dzień Papieski, oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który 30 lat temu
oddał życie za prawa człowieka i Kościoła w Polsce.
Podpisali w Warszawie 8 października 2014 r.
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce,

KRÓLEWSKA GRA
Zapraszam Ministrantów ze wszystkich diecezji do udziału w VI już mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych. Odbędą się one w Starachowicach dnia 22 listopada b.r.
w trzech kategoriach: Turniej „A” –
Szkoły Ponadgimnazjalne; Turniej
„B” – Gimnazja i Turniej „C” – Szkoły
Podstawowe. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 listopada br.
Zapytania i zgłoszenia należy kierować na nr tel. 602 770 251 lub adres: staks. Damian Spiżewski
rachowice.szachy@interia.pl Serdecznie pozdrawiam
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach

WIECZÓR CHWAŁY
Wszystkich miłośników, sympatyków i zwolenników Wieczorów Chwały
informujemy, iż w najbliższy czwartek (30 października) spotkamy się w Sali
KLO przy sanktuarium Św. Józefa o godz. 19.00. Radujemy się, gdyż Jezus,
który towarzyszył nam podczas letnich wojaży będzie obecny i na naszym
spotkaniu. Będziemy uwielbiać Go, dziękować za wszelkie dobro, które
dokonuje się w naszych sercach, a adorując Najświętszy Sakrament, będziemy prosić, aby uzdalniał nas do głoszenia Dobrej Nowiny i posyłał z misją
ewangelizacyjną, do tych, którzy jeszcze nie spotkali żywego Pana i Zbawiciela. Na ten święty i uroczysty wieczór serdecznie zaprasza
Wspólnota Jednego Ducha.
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ŚW. JAN PAWEŁ II
W minioną środę, 22 października po raz pierwszy przeżywaliśmy liturgiczne wspomnienie Św.
Jana Pawła II. Papież Polak kanonizowany w kwietniu br. jest Patronem nowej parafii w Siedlcach
(przy ul. Rakowieckiej 30), dlatego dzień ten ma
w tej parafii rangę uroczystości. Z tej racji dziś (26
października) o godz. 12.00, w miejscu budowy
przyszłego kościoła, zostanie odprawiona suma
odpustowa, której będzie przewodniczył i homilię
wygłosi Ks. Stanisław Chodźko, Dziekan Dekanatu
Zbuczyńskiego. Eucharystię poprzedzi modlitwa
różańcowa o godz. 11.15. Ponadto dziś o godz.
19.00 w Katedrze siedleckiej odbędzie się koncert
dziękczynny za dar osoby i świętości Jana Pawła II
w wykonaniu laureatów „The Voice of Poland” oraz
zespołu „NGE Dobry Skład.

W PARAFII I W DIECEZJI
DOMINCANTES. Dziś w naszym kościele są
przeprowadzane badania praktyk niedzielnych (nazywane po łacinie: dominicantes i communicantes). Liczymy ile osób uczestniczy w niedzielnej
Mszy Św. oraz ile osób przyjmie Komunię Św. Prosimy o okazanie cierpliwości naszym skrutatorom.
Zebrane dane liczbowe będą przesłane do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

PATRONOWIE
NASZEJ DIECEZJI
We wtorek (28.10) obchodzimy Uroczystość
Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, głównych Patronów naszej
Diecezji. Z tej racji w katedrze siedleckiej o godz.
18.00 Ks. Biskup Ordynariusz będzie celebrował
pontyfikalną Mszę Św.

PROPOZYCJA OAZY
Młodzież z naszej Parafii zrzeszona w Ruchu
Światło-Życie zaprasza jeszcze dziś (26.10) 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. Zachęcamy do wspierania 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 g. 16.00
Grupa II (młodzież z III klasy gimn. i starsi), animator: Agata Kowalczuk, Spotkanie w sobotę o g. 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: www.jozef.siedlce.pl/swiatlo.php
ŚW. JOANNA. We wtorek (28.10) obchodzimy
parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla.
Czciciele Św. Joanny o godzinie 17.15 będą przewodniczyli modlitwie różańcowej. Po różańcu zapraszają na Mszę Św. odprawianą o godz. 18.00
w intencjach zapisanych przez tych, którzy poszukują orędownictwa Św. Joanny, a po Mszy Św. będzie adoracja relikwii.
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada I-sza
sobota miesiąca (1 listopada). Do spowiedzi i Komunii Św. z racji I-szej soboty możemy przystąpić
w ciągu całego dnia. Pamiętajmy o prywatnym od-
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mówieniu Litanii i Aktu Ofiarowania Niepokalanemu Serca Maryi. Do Chorych kapłani pójdą 8.XI.
Najbliższa niedziela (2.11) jest pierwszą w miesiącu listopadzie. Po sumie będzie wystawienie
i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz katecheza dla Kół Żywego Różańca i wymiana tajemnic różańcowych.
DUSZPASTERZE AKADEMICCY informują,
że w kaplicy przy Parafii Ducha Świętego sprawowana jest Msza św. o godz. 20.00. Zaproszenie
skierowane jest szczególnie do studentów i słuchaczy studiów zaocznych.
BIERZMOWANI 2015: DZIŚ (26.10) DYŻUR
LITURGICZNY pełnią 1. Karolina Boruc, 2. Piotr
Brodzik i 3. Katarzyna Chmielak. Za tydzień (2.11):
1. Natalia Chrupek, 2. Natalia Chylik i Jakub Czopryński.
Spotkania GRUP w październiku, dziś: 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 parafialnej w zakładce sakramenty > bierzmowanie.
DZIECI. W każdą niedzielę po Mszy Św. o godzinie 11.30 zapraszamy Dzieci i ich Rodziców na
niedzielną herbatkę z „ciachem”.
KLERYCY. Nasi Parafianie Kamil Stańczuk student V roku Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Siedleckiej oraz Filip Augustyniak, student
V roku Metropolitalnego Seminarium Duchownego
w Warszawie zostali kandydatami do święceń Diakonatu i Kapłaństwa. Gratulujemy im z całego serca i modlimy się za nich, aby zawsze z radością
służyli Chrystusowi i społeczności Kościoła.
ZAPROSZENIE NA FILM. Zachęcam do bezpłatnego zamówienia płyty DVD z filmem o heroicznej obrończyni życia z Kanady, Mary Wagner,
gościliśmy w Szczecinie. Film w reżyserii Grzegorza Brauna „Nie o Mary Wagner” może wpłynąć na
zmianę postrzegania problemu wartości ludzkiego
życia. Opowiada on o kobiecie, która w imię obrony życia poczętych dzieci spędziła 2 lata w więzieniu. Jest obrazem, który przybliża batalię toczoną o
ludzkie życie przez organizacje pro-life zmagające
się z przemysłem aborcyjnym. Kto obejrzy ten dokument będzie wiedział więcej o funkcjonowaniu
przemysłu aborcyjnego i będzie świadom niebezpieczeństw cywilizacji śmierci.
Film "Nie o Mary Wagner" udostępniony jest też
na https://vimeo.com/user24909796/review/10681
7389/d35cdf6126 hasło hgfjfr57. Koszt zakupu filmu zostanie pokryty przez „Fundację Małych Stópek”. Osoby chętne do nabycia filmu proszone są
o przekazanie adresu do wysyłki na adres e-mail:
marsz.kuria.szczecin@gmail.com Z Chrystusowym
ks. Tomasz Kancelarczyk
pozdrowieniem
tel.608752142
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o teście wiary na cmentarzu – w dziale „Temat tygodnia”;
O zdradliwych i niebezpiecznych chorobach:
osteoporozie i łuszczycy, ich leczeniu i zapobieganiu
im – w dziale „Zdrowie”; Zapraszamy do lektury

ZAGUBIONY

Dowcipnego górala spotyka turysta i pyta:
- Widział pan tu gdzieś stado baranów?
- Nie. A co, zgubił się pan?
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

NIE MA. Dzieci podchodzą do starszego hrabiego
spacerującego po parku i wskazując na zamek pytają:
- Czy pan mieszka w tym zamku?
- Tak.
- A czy tam nie ma żadnego straszydła?
- Nie ma. Ja jestem cały czas kawalerem!
PŁACZ. Młody mąż wraca do domu z pracy, patrzy, a
jego młodziutka żona, płacze.
- Czuję się okropnie - mówi do niego - Prasowałam twój
garnitur i wypaliłam wielką dziurę na tyle twoich spodni.
- Nie przejmuj się tym - pociesza ją mąż - Pamiętasz,
mam drugie spodnie do tego garnituru.
- Tak, na szczęście! - mówi żona wycierając łzy –
dzięki temu mogłam wyciąć z nich kawałek materiału
i naszyć łatę na wypaloną dziurę.
OCZEKIWANIA ŚW. MIKOŁAJA. - Byłeś grzeczny?
Nie kradłeś? - pyta się Święty Mikołaj.
- Nic nie kradłem, byłem grzeczny - odpowiada dziecko.
- To się naucz bo ja ci wiecznie prezentów nie będę
przynosił!
DO SYTA. Do lekarza przychodzi gruby mężczyzna.
Lekarz pyta:
- Bierze pan te tabletki na odchudzanie?
- Tak, biorę.
- A ile dziennie?
- Ile, ile... Aż się najem!
POWITANIE. Kierowniczka domu wczasowego wita
w progu nowego wczasowicza:
- Postaramy się, aby czuł się pan jak w domu.
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!
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

Na synodzie poświęconym rodzinie poruszano Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
także trudne sprawy, m.in. osób rozwiedzionych, ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
ks. Piotr Kruk, ks. Piotr Wasyljew,
żyjących w nowych związkach i ich udziału w sap. Krystyna i Szczepan Borutowie,
kramentach. Jak Kościół wspiera te osoby i czy jest
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko,
możliwe ich przystępowanie do Komunii świętej? O
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Emilia.
tym w rozmowie „Echa”;
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Comiesięczne materiały formacyjne dla Kół Ży- Opiekuna
nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
wego Różańca;
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
Co nam daje i jak działa wstawiennictwo świę- Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie
tych? Na czym polega świętych obcowanie? A także
od godziny 16.00 do 17.30

