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wszystkich, którzy polegli w walce o wolność Ojczyzny we
wszystkich powstaniach, ruchach narodowych i społecznych, we wszystkich poczynaniach i wysiłkach, w najszlachetniejszych porywach, pełni żywej wiary”.
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MYŚL TYGODNIA

W rocznicę poświęcenia najstarszej rzymskiej bazyliki i pierwszej
siedziby papieży, liturgia przypomina nam o potrzebie szacunku
dla każdej świątyni. Przywołuje
słowa Pana Jezusa: „z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” (J
2,13-22).
Bazylikę Św. Jana, wzniesioną
przez cesarza Konstantyna Wielkiego na wzgórzu laterańskim
w Rzymie, uznano za „matkę i głowę wszystkich kościołów Miasta i
Świata”. Rocznicę jej poświęcenia
obchodzimy na znak jedności ze
Stolicą Piotrową. Dzisiejsze święto
przypomina nam, że tym, który uświęca każdą świątynię, jest Chrystus. On sam, obecny w każdym tabernakulum na całym świecie, jest
prawdziwą świątynią Boga. Także
my, odrodzeni przez chrzest i karmiący się Ciałem Chrystusa, jesteśmy Bożą świątynią.

Opłata dowolna

MODLITWA ZA ZMARŁYCH
W najbliższy wtorek Kościół obchodzi Wspomnienie
Św. Marcina z Tours, Biskupa oraz Św. Wiktorii, Dziewicy i
Męczennicy. Od lat ta para Świętych patronuje obchodom
Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to
dzień modlitw za Ojczyznę. Pamiętamy o wywieszeniu flag
narodowych, a przede wszystkim o udziale we Mszy Św.
celebrowanej w intencji Ojczyzny. W naszym kościele
Msze Św. w tym dniu będą o godzinie 7.00, 8.30, 10.00 i
18.00. Główną Mszę Św. o godzinie 10.00 będzie celebrował Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Gurda. Po Mszy
Św. jej uczestnicy udadzą się na Plac Niepodległości (na
Nowych Siedlcach), aby tam oddać hołd tym, którzy na
przestrzeni wieków bronili granic naszej Ojczyzny i za nią
oddawali życie.
W tym dniu powinniśmy zapytać siebie, czy rzeczywiście kochamy wspólny, polski dom, naszą Ojczyznę. Psalmista dziś woła: „Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech
uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą
moją radość” (Ps 137, 1-6). Edmund de Amicis, autor książki pt.: „Serce”- pisał: „Kocham Ojczyznę, bo moja matka
się tutaj urodziła, bo w tej świętej ziemi spoczywają ci
wszyscy, których opłakuje matka i czci ojciec, bo miasto
moje rodzinne, mowa, książki uczące mnie, bo mój brat,
moja siostra, koledzy moi, cały wielki naród, wśród którego
żyję, przyroda, co mnie otacza i wszystko, co widzę, co
kocham, co podziwiam – jest częścią Ojczyzny”.
Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć, pamięć o tych,
którym wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało,
poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to dziedzictwo i budować
jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć.
Marszałek Polski Józef Piłsudski mówił: „Ten, kto nie
szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.
11 listopada wyrazimy wdzięczną pamięć tym, którzy
nie tylko żyli i pracowali dla swojej Ojczyzny, ale nade
wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze - swoje
życie. „Gdzie twoje groby, Polsko, gdzie ich nie ma?” –
wołał Jan Paweł II w Warszawie w czasie I-szej pielgrzymki. Święto Niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę
i daninę krwi wylaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej i suwerennej Ojczyzny. Wspominamy ich,
modlimy się za nich, aby dane im było cieszyć się ojczyzną niebieską.
Słowami Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego dziękujemy Najlepszemu Ojcu, że „wzbudził w naszym
Narodzie wielkich mężów, mocarzy ducha, natchnionych
wiarą i miłością do Ojczyzny, że byli dla nas natchnieniem
i nauczycielami, że podnosili ducha, krzepili nas i przygotowywali do momentu zmartwychwstania... Wspomnimy

Na kartach wypominkowych zapisaliśmy imiona naszych
Zmarłych, aby były wyczytane na wspólnej modlitwie. Wypominki to nie moja prywatna modlitwa za zmarłych, ale modlitwa całego Kościoła. Starajmy się brać czynny udział w różańcowej modlitwie wypominkowej codziennie o 17.30, po
której będzie Msza Św. Gregoriańska. Od dziś do końca listopada szczególnie zapraszamy mieszkańców bloków i ulic:
9.XI Niedziela, ul. Chrobrego 2, 4, 6
10.XI Poniedziałek, ul. Chrobrego 8, 10, 12
11.XI Wtorek, ul. Chrobrego 14, Batorego 5 i 7
12.XI Środa, ul. Jagiełły 13, 15, 17 i 19
13.XI Czwartek, ul. Jagiełły 21, 23 i 25
14.XI Piątek, Strzała ul. Siedlecka numery nieparzyste
15.XI Sobota, Strzała ul. Siedlecka numery parzyste
16.XI Niedziela, Strzała ul. Kolonijna, Stawowa, Łąkowa,
Krótka, Długa Słoneczna i pozostałe.
17.XI Poniedziałek, ul. Sokołowska 70, 71, 75, 77 i 79
18.XI Wtorek, ul. Sokołowska 80, 81, 83, 84 i 85
19.XI Środa, ul. Sokołowska 87, 88, 91 i 93
20.XI Czwartek, ul. Sokołowska 156, 158, ul. Sokołowska
domki jednorodzinne, ul. Dolna, Strzalińska, Karowa
21.XI Piątek, ul Żytnia 26 i 28 oraz domki jednorodzinne
przy Żytniej i Łąkowej
22.XI Sobota, ul. Nowy Świat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
23.XI Niedziela, Wioski Purzec i Żytnia
24.XI Poniedziałek, Graniczna, Pola, Północna i Reytana
25.XI Wtorek, ul. Bema, Okrzei, Sierakowskiego
26.XI Środa, ul. Konopnickiej, Słowackiego, Jagiellońska
27.XI Czwartek, ul. Broniewskiego, Żeromskiego, Tuwima
28.XI Piątek, ul. Mireckiego i Góreckiego
29.XI Sobota, wszystkie inne karty wypominkowe bez adresu, bezimienne, dostarczone w późniejszym terminie.

PRZYSZŁA NIEDZIELA
Za tydzień (16 listopada) przeżywać będziemy XXXIII Niedzielę Zwykła. W tym dniu Kościół wspomina także rocznicę poświęcenia rzymskich
bazylik Św. Apostołów Piotra i Pawła,
czci Św. Małgorzatę Szkocką i Św.
Gertrudę, Dziewicę, a przede wszystkim oddaje cześć NMP Ostrobramskiej z Wilna, którą nazywa „Matką Miłosierdzia”.
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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 – 10 listopada 2014 r.
Czwartek – 13 listopada 2014 r.
Wspomnienie Św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła
oraz Św. Andrzeja z Avellino, kapłana. Czyt.: Tt 1, 1-9 (O przełożonych Ko-

Wspomnienie Św. Benedykta, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych Męczenników Polski.

ścioła na Krecie); Łk 17, 1-6 (Obowiązek przebaczania).

Czyt.: Flm 7-20 (Paweł wsławia się za Onezymem);
Łk 17, 20-25 (Królestwo Boże jest wśród nas).

6.30 1. + Antoniego i Feliksę, of. Córka
2. + Zm. z Rodzin Płatkowskich i Kłosów oraz Rodziców, Dziadków i
Braci: Jana, Annę, Józefa, Romualdę, Stanisława, Henryka i Leokadię, of. Jan Płatkowski
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra
2. + Zm. Rodziców z obu stron Rodziny i Braci: Stanisława, Henryka
i Tadeusza oraz bratanicę Urszulę, of. Janina Piekart
3. Dziękczynna w intencji Beaty, z prośbą o opiekę Matki Bożej,
zdrowie i szczęśliwe narodziny Dziecka, of. Teściowa
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych

2014/2015
3. + Włodzimierza Fiuka (w 4 r.), Rodziców obu stron Rodziny i Jolantę, of. Żona
4. + Mariana Dziurdziaka, Rafała Wardaka, zm. z Rodzin Wilamowskich i Pisanko, of. Edward Wilamowski
5. + Szymona, Jana, Zbigniewa i Marię, of. Rodzina Sakowskich
Nieszpory za Zmarłych
Wtorek – 11 listopada 2014 r. Narodowe Święto Niepodległości).
Wspomnienie Św. Marcina z Tours, Biskupa oraz Św. Wiktorii, Dziewicy i
Męczennicy. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, dzień modlitw za Ojczyznę. Pamiętamy o wywieszeniu flag narodowych.
Czyt.: Tt 2, 1-8. 11-14 (Żyć pobożnie oczekując Chrystusa);
Łk 17, 7-10 (Słudzy nieużyteczni jesteśmy).

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra
2. + Cezarego (w 29 r.), of. Córka
3. + Józefa, Genowefę i Mariannę, z Rodziny Staręgów oraz Szymona i Genowefę Grzechników, of. Córka i Synowa
4. O łaskę powrotu do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Syna Józefa
Piechowicza, of. Mama Władysława
8.30 1. + Zygmunta Wasiluka i zm. Rodziców, of. Władysława Wasiluk
2. + Stefana Alikowskiego i Bolesława Arlatka oraz jego zm. Rodziców, of. Rodzina
3. + Mariannę-Teresę Guzek (w 43 r.), of. Rodzina Guzek
10.00 Msza Św. pontyfikalna, celebruje Ks. Biskup Kazimierz Gurda
W intencji Ojczyzny

6.30 1. + Elżbietę Lupkowski oraz zm. Rodziców, Braci i Siostry, of. Anthony Lupkowski z USA

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych

2014/2015
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu oraz opiekę Św. Joanny dla niej i dla
całej Rodziny, of. Mama z Rodziną
Nieszpory za Zmarłych
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 14 listopada 2014 r.
Światowy dzień modlitw za chorych na cukrzycę
Czyt.: 2 J 4-9 (Kto trwa w nauce Chrystusa, ma Ojca i Syna);
Łk 17, 26-37 (Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie).

6.30 1. + Józefa, Henryka, Edwarda i Irenę Barisonek, of. Anthony Lupkowski z USA

7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra
2. + Witolda Ślepowrońskiego (w 10 r.), Kazimierę i Mikołaja Szmurło, of. Żona z Córkami
Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza
Próba Scholi Młodzieżowej
Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza
Spotkanie KSM
Wypominkowy Różaniec za Zmarłych
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych
16.00
16.00
17.00
17.00
17.30

2014/2015
3. + Bolesława Sikorskiego i zm. z Rodziny Sikorskich, of. Córka z
Rodziną
Nieszpory za Zmarłych
19.00 Próba Chóru „Lilia”
19.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych
19.00 Odprawy animatorów Ruchu Światło-Życie

Sobota – 15 listopada 2014 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia
oraz Św. Alberta Wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła.
Dzień modlitw za walczących z nałogiem palenia papierosów

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych

2014/2015
3. + Henryka Kowala (w 4 r.), of. Jadwiga Sobolewska
4. + Reginę (w 10 r.) i Mieczysława Mieleckich (w 8 r.), of. Syn
Krzysztof Mielecki

5. Dziękczynna za udaną operację ratującą życie Wnuczka, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski oraz dalszą opiekę Matki Bożej, of.
Babcia
Nieszpory za Zmarłych
Środa – 12 listopada 2014 r. Wspomnienie Św. Jozafata, Biskupa i
Męczennika, drugiego Patrona naszej Diecezji
Czyt.: Tt 3, 1-7 (Chrześcijanie powinni naśladować Chrystusa w łagodności);
Łk 17, 11-19 (Niewdzięczność uzdrowionych z trądu).

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra
2. + Dariusza (w dniu jego urodzin), of. Rodzice
3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandra Litwiniaka, z prośbą o potrzebne łaski oraz opiekę Św. Józefa dla niego i dla jego Rodziców,
of. Babcia
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych

2014/2015
3. + Wacława, Jadwigę i Krystynę Jasińskich, of. Córka z Rodziną
Nieszpory za Zmarłych

Czyt.: 3 J 5-8 (Pomagać głosicielom prawdy);
Łk 18, 1-8 (Wytrwałość w modlitwie).

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra
2. + Mirosława Pasika (w 2 r.), of. Żona z Synem
3. + Marcelego Kondraciuka (w 2 r.), of. Rodzina
Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1
Próba Zespołu „Światełko”
Spotkanie Oazowe grupa ODB3
Katecheza przedmałżeńska (Warsztaty dla Narzeczonych - Pielgrzymka)
Wypominkowy Różaniec za Zmarłych
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015
3. + Jadwigę Chudzicką i Władysławę Jakimiak, of. Koleżanki
Nieszpory za Zmarłych
18.45 Spotkanie Ministrantów
9.00
10.00
11.00
16.00
17.30

XXXIII Niedziela Zwykła – 16 listopada 2014 r.
Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik Św. Apostołów Piotra
i Pawła. Wspomnienie NMP Ostrobramskiej (Matki Miłosierdzia), Św. Małgorzaty Szkockiej i Św. Gertrudy, Dziewicy.
Czyt.: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31 (Poemat o dzielnej niewieście);
1 Tes 5, 1-6 (Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie);
Ewangelia dłuższa: Mt 25, 14-30 lub krótsza:
Mt 25, 14-15. 19-20 (Przypowieść o talentach).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
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7.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Majora, of. Siostra
2. Dziękczynna w Koła Żywego Różańca nr 4 za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla Sióstr
z Koła oraz dla Rodziny Różańcowej, of. Teresa Niedziółka
8.30 1. + Wiesława (w 10 r.), Łukasza, Stanisława Troć, Stanisława Mazurczaka (w 9 r.) i Helenę oraz zm. z Rodziny, of. Bernarda Troć
2. Dziękczynna za dar życia w 44 r. urodzin Doroty, z prośbą o Boże
prowadzenie w życiu i wstawiennictwo Maryi Matki Miłosierdzia, of.
Bezimienna
9.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych
10.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Grabowskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach Parafialnych

2014/2015
3. + Eugeniusza, Mariana, Marka i Milenę, of. p. Wakuła
4. + Wiesława (w 17 r.), Annę, Adama i Longina, of. Apolonia Anusiewicz

11.30 1. Dziękczynna w 16 r. urodzin Małgorzaty i w 13 r. urodzin Michała,
z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa
dla nich i dla ich Rodziców Anny i Mirosława, of. Babcia
2. + Barbarę Gil (w 3 r.), of. Rodzina
13.00 1. W intencji Parafian i Gości
16.30 1. + Antoniego (w 28 r.), Kazimierę, Zofię, Wincentego, Juliannę,
Annę, Józefa i Edwarda, of. Córka Jadwiga Szostek
Kolejny cykl 4 Katechez Chrzcielnych rozpocznie się w niedzielę 7 grudnia br.

18.00 Eucharystia z udziałem Kandydatów do Bierzmowania
1. + Męża Edmunda (w dniu imienin), of. Żona
Nieszpory za Zmarłych i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

JOZAFAT Z RODU KUNCZYCÓW
Święty Jozafat urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim, w rodzinie mieszczańskiej o nazwisku Kunczyc. Na Chrzcie Św. otrzymał imię Jan, później
przybrał nazwisko Kuncewicz - właściwe szlachcie. Rodzice wysłali swojego
syna do Wilna, aby tam zdobył odpowiednie wykształcenie potrzebne do
wykonywania zawodu kupieckiego. Jednakże inaczej potoczyły się życiowe
drogi młodego Jana. W Wilnie zainteresował się on problematyką unijną,
nawiązał kontakty ze środowiskiem prawosławnym, a także katolickim,
szczególnie z jezuitami. Oni to poradzili Janowi, aby wstąpił do Zakonu
Bazylianów. Nastąpiło to w roku 1604. Osobiście przyjął Jana do zakonu arcybiskup metropolita unicki Hipacy Pociej. Jan przywdział habit zakonny
i przyjął zakonne imię Jozafat. Tego samego roku Jozafat otrzymał z rąk arcybiskupa Pocieja subdiakonat i diakonat, następnie przez kilka lat spełniał
posługi w cerkwi unickiej oraz studiował na Akademii Wileńskiej filozofię i teologię. W roku 1609 diakon Jozafat przyjął święcenia kapłańskie i zaraz po
święceniach mianowano go mistrzem nowicjatu bazyliańskiego.
Od początku swojego kapłaństwa Jozafat stanął na czele broniących unii
przed ich przeciwnikami. Z powodu jego gorliwej pracy duszpasterskiej nazywano go duszochwatem (H. Fros). Za przyczyną Jozafata Kuncewicza
powstały nowe klasztory bazyliańskie w Byteniu i Żyrowicach ze sławnym
cudownym obrazem Matki Bożej. Siostry bazylianki otrzymały klasztor
w Krasnobrodzie. W cztery lata po święceniach kapłańskich Jozafat został
archimandrytą, czyli przełożonym unickiego kościoła Świętej Trójcy w Wilnie
i igumenem, to znaczy przełożonym tamtejszego monasteru, w którym wówczas było 60 zakonników. Archimandryta Jozafat w latach 1614-1617 towarzyszył nowemu metropolicie unickiemu Welaminowi Józefowi Rutskiemu
w jego duszpasterskich podróżach do Kijowa, Nowogródka i Połocka.
W tym czasie Jozafat pozyskał dla unii wojewodę połockiego Michała Druckiego-Sokolińskiego i wojewodę nowogródzkiego Teodora Tyszkiewicza.
W roku 1617 Jozafat osiadł w klasztorze w Byteniu i pełnił tam funkcję
mistrza nowicjatu. W tymże roku mianowano go biskupem koadiutorem unickiego arcybiskupa metropolity połockiego. Po śmierci metropolity Gedeona
Brolnickiego arcybiskup Jozafat, nie rezygnując z dotychczasowego życia
zakonnego, rozpoczął gorliwą pracę duszpasterską w rozległej unickiej archidiecezji połockiej, mianowicie uporządkował tamtejszą administrację kościelną, dbał o piękno liturgicznych obrzędów, zwizytował wszystkie kościoły,
zasłynął jako wybitny kaznodzieja, dbał o poziom życia duchownego i wykształcenie swoich księży. Dla nich wydał Reguły dla kapłanów oraz opracował katechizm. Dzięki gorliwej pracy arcybiskupa Jozafata unię przyjęła prawie cała archidiecezja połocka i mieszkańcy innych regionów.
Oczywiście nie podobało się to przeciwnikom Unii. Oni to organizowali
zamieszki w miastach archidiecezji. Podczas jednej z nich w Witebsku został zamordowany 12 września 1621 r. arcybiskup Jozafat, a ciało jego wrzu-
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cono do Dźwiny. Po kilku dniach je wydobyto i przewieziono do katedry w
Połocku. Kult męczennika rozwijał się bezpośrednio po jego śmierci zarówno w Kościele unickim, jak i katolickim. Sejm Rzeczypospolitej, a także król
Władysław IV Waza starali się o beatyfikację arcybiskupa Jozafata. Beatyfikował go papież Urban VIII w roku 1643, natomiast kanonizował papież
Pius IX w roku 1867.
Ciekawe były dzieje przechowywania relikwii Świętego Męczennika,
w obawie przed zniszczeniem przechowywano je w kilku miejscowościach
na Białorusi, do roku 1667 przebywały u bazylianów w Supraślu, następnie
przewieziono je do Połocka, stamtąd do Białej Podlaskiej, w roku 1916 do
Wiednia, a od roku 1949 znajdują się w bazylice św. Piotra w Rzymie. Podczas powstania styczniowego ogłoszono Jozafata jego patronem i modlono
się do niego jako do jednego z głównych patronów Polski (K. Kuźmak).
W ikonografii przedstawia się Św. Jozafata jako brodatego mężczyznę
w wieku dojrzałym, w habicie zakonnym lub stroju biskupim, z krzyżem, pastorałem, palmą męczeństwa i toporem oraz tasakiem, którymi został zabity
(B. Krasucka). Liturgiczny obchód ku czci św. Jozafata Kuncewicza ma charakter wspomnienia obowiązkowego i przypada na dzień 12 listopada.
Piękne świadectwo o św. Jozafacie dał papież Pius XI w swojej encyklice
(1923): „Nikt chyba nie wsławił bardziej ich imienia (Słowian wschodnich),
nikt bardziej nie przyczynił się do zbawienia tych ludów, jak właśnie ów pasterz i apostoł, zwłaszcza gdy swą krew przelał za jedność świętego Kościoła” (Liturgia Godzin, t. IV, s. 1343).

FESTIWAL ROZŚPIEWANYCH DZIECI
W naszej parafii odbywały się już Cecyliańskie Przeglądy Piosenki Religijnej. Pragniemy do nich powrócić. W tym roku zapraszamy wszystkie dzieci naszej Parafii obdarzone talentem muzycznym, do wzięcia
udziału w przeglądzie piosenki religijnej. Będzie on miał formę konkursu, w finale którego
zostaną wyłonieni laureaci. Oprócz tego dla
wszystkich uczestników przewidziane są upominki. Dziecko we własnym zakresie, z pomocą rodziców, nauczycieli, czy opiekunów przygotowuje piosenkę religijną,
odpowiednią do swojego głosu i wieku. Każdy mały „artysta” przy pomocy
rodziców przygotuje dla siebie akompaniament lub płytę z podkładem
muzycznym.
Uczestnik z wybranym przez siebie utworem powinien zgłosić się do dnia
16 listopada br. do Organisty (P. Wojtka), Ks Sławka lub S. Anuncjaty (aby utwory się nie powtarzały). Do konkursu zapraszamy dzieci od przedszkola do
klasy VI oraz młodzież z gimnazjum. Warto wziąć udział w tym przeglądzie.
Będziemy śpiewać na chwalę Boga, zaprezentujemy swoje zdolności, sprawiając radość i satysfakcje Panu Jezusowi i swoim Rodzicom.
III Cecylianski Przegląd Piosenki Religijnej odbędzie się 30 listopada br.
o godz.15.00 w sali wielofunkcyjnej przy naszej Parafii. Życzymy wiele radości i entuzjazmu w przygotowywaniu się do występów. Szczęść Boże.
ks. Sławek, p. Wojtek i s. Anuncjata

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, młodzi ludzie z całej Polski przygotowują komentarze do niedzielnych Ewangelii. Komentarze
umieszczane są na stronie Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży (kdm.org.pl)
i stanowią pomoc w lepszym przeżyciu niedzielnej Eucharystii oraz stanowią
część duchowych przygotowań do ŚDM 2016.
W październiku to właśnie młodzież naszej Diecezji rozważała Słowo Boże.
Nagraniem komentarzy kieruje Diecezjalne Centrum ŚDM na czele z koordynatorem ŚDM ks. Wojciechem Hackiewiczem, jednak specyfika tych komentarzy angażuje wiele osób: członków KSM, operatorów oraz osoby reprezentujące różne środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, np.:
29. Niedziela zwykła - https://www.youtube.com/watch?v=KLJgxYuvM
30. Niedziela zwykła – materiał ukazał się 25 X na stronie Krajowego
Duszpasterstwa Młodzieży oraz na portalu społecznościowym Facebook.
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KS. PIOTR KRUK INFORMUJE
RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE. Nasi „Oazowicze” pod
opieką ks. Piotra Kruka, w dniu 8 listopada odwiedzili cmentarz, modląc się za zmarłych ze swoich
rodzin, z naszej Parafii, i za wszystkich spoczywających na siedleckich cmentarzach. Natomiast o
godz. 15.00 oglądali spektakl teatralny pt. „Gość
nieoczekiwany” w wykonaniu studentów Wyższego
Seminarium Duchownego w Opolu k/Siedlec.

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.
siedlce.pl/swiatlo.php oraz na facebooku: https://
www.facebook.com/oazaodswjozefa

ZAJAWKA KS. SŁAWKA
ZAPROSZENIE. Bardzo serdecznie zapraszam
Rodziców i Dzieci z Koła Misyjnego i „Światełka”
na wspólne świętowanie dziś (9.XI) na Mszy Św. o
godz. 11.30, a potem na spotkanie przy ciastku do
salki pod kościołem.

PRZED I-SZĄ KOMUNIĄ ŚW. W czwartek (13.XI)
o godzinie 19.00 w auli pod kościołem odbędzie
się spotkanie Rodziców, których Dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii Św. Zostanie omówiony kolejny etap przygotowań. Będzie także katecheza o przygotowaniu „darów ofiarnych” na Eucharystię, jaka będzie w przyszłą niedzielę (16.XI)
o godzinie 15.00. Serdecznie zapraszam.
ks Sławek

W PARAFII I W DIECEZJI

BIERZMOWANI 2015: DZIŚ (9.11) DYŻUR LITURGICZNY PEŁNIĄ: 1. Natalia Dąbrowska, 2. Wiktoria Denda i 3. Grzegorz Dmowski, zaś w przyszłą niedzielę 16 listopada: 1. Maciej Domański,
2. Dawid Filipczuk i 3. Patryk Dzięciołowski. Natomiast 23 listopada 1. Tomasz Frankowski, 2. Sandra Gaj i 3. Aleksandra Głuchowska.
KATECHEZY. Szósta (spośród ośmiu) katecheza dla osób, które myślą w bliższej lub dalszej
przyszłości zawrzeć sakramentalny związek małżeński będzie miała miejsce w najbliższą sobotę
(15.11) o g. 16.00. Będzie ona miała charakter
pielgrzymkowy (wyjazd).
Cykl czterech Katechez Chrzcielnych zostanie
wznowiony w pierwszą niedzielę grudnia (7.12).
ŚWIĘCI NOWEGO TYGODNIA. W poniedziałek 10 listopada obchodzimy wspomnienie Św.
Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła.
Przyczynił się on do uporządkowania Liturgii i utworzenia zbiorów oficjalnych modlitw liturgicznych.
Powstrzymał marszu wojsk Attyli, króla Hunów
i skłonił go do odwrotu (w 452 r.), bez użycia wojska. Jako pierwszy Papież otrzymał przydomek
„Wielki” Żył 70 lat, zmarł 10 listopada 461 r. w Rzymie.
Także w poniedziałek (10.XI) Kościół wspomina
Św. Andrzeja z Avellino, kapłana z Zakonu Teatytnów i Patrona dobrej śmierci.
Środa (12.XI) to dzień ważnego dla naszej
Diecezji wspomnienia liturgicznego, Św. Jozafata,
Biskupa i Męczennika, drugiego Patrona Diecezji
Siedleckiej. Piszemy o nim na str. 3.
Czwartek (13.XI) przypomina Św. Benedykta,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych Męczenników Polski, apostołów z Międzyrzecza (tam,
gdzie Warta łączy się z Odrą.
W sobotę (15.XI) czcimy Św. Alberta Wielkiego, Biskupa i Doktora Kościoła, nauczyciela Św.
Tomasza z Akwinu. Jest on patronem walczących
z nałogiem palenia papierosów, za których Kościół
w tym dniu się modli.
CUKRZYCA. Piątek (14.XI) to światowy dzień
modlitw za chorych na cukrzycę. Pamiętajmy tych,
którzy walczą o życie lecząc się z tej choroby.
OJCOWIE OBLACI. W przyszłą niedzielę
(16.11) gośćmi naszej Parafii będą Ojcowie Oblaci
Maryi Niepokalanej, którzy pełnią posługę w Parafii
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. Wygłoszą oni Słowo Boże podczas Mszy Św., opowiedzą o misjach prowadzonych przez ich Zgromadzenie oraz - tak, jak w latach ubiegłych - będą
rozprowadzali kalendarze misyjne.

MAŁOLEPSZY

Pewien niedowiarek mówi do kapłana:
- Chrześcijaństwo istnieje już dwa tysiące lat, a ja nie
widzę, by ludzie przez ten czas choć trochę zmienili się
na lepszych.
Kapłan na to:
- Woda istnieje od miliardów lat, a niech pan się przyjrzy swojej szyi i powącha ubranie.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

PRZED CHRZTEM. Nawrócony Żyd Szlomo Rozencwajg ma się chrzcić, pyta więc sąsiada chrześcijanina,
co należy założyć na tę uroczystość.
- Nie wiem, co by ci tu poradzić? - zastanawia się zapytany. - My chodzimy do chrztu w pieluchach!
ROWER. - Ktoś mi ukradł rower - skarży się księdzu
parafianin.
- Wiem jak go możesz odzyskać - mówi ksiądz. Jutro w
czasie mszy wyjdź na ambonę, wymień dziesięć przykazań, kiedy dojdziesz do „nie kradnij” jeden z parafian
na pewno się zaczerwieni.
Kiedy w poniedziałek ksiądz pyta:
- Czy wyjaśniła się sprawa z rowerem?
- Tak, zrobiłem jak mi ksiądz poradził, a kiedy doszedłem do „nie cudzołóż”, przypomniałem sobie, gdzie go
postawiłem...
ZAPŁATA. - Czego uczy nas przypowieść o robotnikach w winnicy, z których każdy otrzymał jednakową
zapłatę, bez względu na to, czy przyszedł o godzinie
pierwszej, czy dopiero o jedenastej? - pyta pan katecheta na lekcji religii.
- Żeby się za bardzo nie spieszyć do pracy..
- Jak podzielić cztery jabłka między pięć osób?
- Ugotować kompot.
- Przed kim król musi zdjąć kapelusz?
- Przed fryzjerem.
- Które koło samochodu najmniej zużywa się podczas jazdy?
- Zapasowe.
- Co przeleci przez las, a niczego nie dotknie?
- Głos.
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2200 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
nr 45
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
 Msza Św., modlitwa, Komunia św., spowiedź,
tel. 025-6402828, fax 025-6402820
dobre uczynki, post, jałmużna ofiarowane w intenDruk: NOWATOR. Poczta internetowa:
jozefsiedlce@wp.pl www.jozef.siedlce.pl
cji zmarłych są im bardziej potrzebne niż najokaza-

CO PISZĄ W „ECHU”

DZIŚ. W XXXII Niedzielę Zwykłą (9.11) Kościół lsze wieńce, znicze i pomniki. O potrzebach dusz
obchodzi święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, najstarszej siedziby Papieży. Jest to także Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej racji dziś przed kościołem odbywa się
zbiórka do puszek na prześladowane wspólnoty
Kościoła.
NOWY KOŚCIÓŁ. Także dziś (9.XI) gościem
naszej Parafii będzie Ks. Jarosław Oponowicz,
proboszcz nowopowstałej Parafii pw. Św. Jana Pawła II. Wygłosi on Słowo Boże i zbierze ofiary na
budowę nowego kościoła.
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przebywających w czyśćcu - na s. 14;
 Polska, choć niedoskonała, daleka od ideału, Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
pochłonięta waśniami, to jednak nasza Ojczyzna.
ks. Piotr Kruk, ks. Piotr Wasyljew,
 Czym dziś jest patriotyzm i kto się go wstydzi
p. Krystyna i Szczepan Borutowie,
pytamy w dziale „Temat Tygodnia”;
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko,
 O rosyjskim embargu, które uderza także
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Emilia.
w przewoźników na wschodzie kraju - w dziale
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
„Region”;
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
 Dlaczego w życiu rodziny i wychowaniu dzieci
tak ważne są zasady i reguły? Odpowiedź na Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie
od godziny 16.00 do 17.30
s. 29;
Zapraszamy do lektury

