
Numer 43 (797) 25 października 2015       Opłata dowolna 

 
 

W TYM NUMERZE: 
 
1. Myśl tygodnia 
2. Czas Patronów 
3. Św. Szymon „Gorliwy” Apostoł 
4. Św. Juda Tadeusz Apostoł 
5. Strumienie Miłosierdzia 
6. Kobiety Anioły 
7. Na drogach Świętości 
8. Kalendarz nowego tygodnia 
9. Szkoła Katechistów 
10. Poprawić kondycję 
11. Modlitwa Wypominkowa 
12. W Parafii i w Diecezji 
13. Czas Różańca 
14. Co piszą w „Echu” nr 43 
15. Dobry humor 
16. Redakcyjna stopka 
 

MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Żyjąc w grzechu stajemy się 
ślepi na dobro, ale głęboko w ser-
cu nosimy tęsknotę za nawróce-
niem, jak Bartymeusz z dzisiejszej 
Ewangelii za odzyskaniem wzroku. 
Na pytanie czego chce od Jezusa 
wołał: „Rabbuni, żebym przejrzał” 
(Mk 10, 51). 
     Wciąż jesteśmy rozpięci między 
grzechem a życiem w Duchu, mię-
dzy doczesnością a nadzieją wie-
czności. Już poznaliśmy Chrystu-
sa i należymy do Niego przez 
chrzest, a jeszcze ciemności pró-
bują się wedrzeć w nasze życie 
i oderwać od Niego. Już coś wie-
my, rozumiemy, ale jeszcze nie do 
końca… Chrystus jest Tym, który 
przywraca wzrok niewidomym; 
Tym, który na nasze życie rzuca 
światło przez Ewangelię. Wołajmy 
dziś do Niego, z głębi naszych 
serc, aby rozproszył nasze ciem-
ności i przyciągnął nas do siebie – 
nierozerwalnie, na zawsze. 

 

CZAS PATRONÓW 

 
     W środę (28.10) obchodzimy Uroczystość Św. Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza, Głównych Patronów 
naszej Diecezji. To dzień wdzięczności Bogu za Kościół 
Diecezjalny, który w 2018 roku będzie obchodził Jubile-
usz 200-nej rocznicy istnienia. Na wigilię Uroczystości 
(27.10) klerycy w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Siedleckiej przygotowali akademię ku czci Św. 
Patronów, która będzie o godzinie 18.30. Natomiast w 
sam dzień Uroczystości (28.10) Ks. Biskup Ordynariusz 
w Katedrze o godz. 18.00, będzie celebrował uroczystą 
Eucharystię ku czci tych Świętych. 
     Kim byli Święci Szymon i Juda Tadeusz? 

     Szymon należał do grona uczniów Jezusa, któ-
rzy dali mu przydomek Kananejczyk, albo „gorliwy”. 
Wyróżniał się wśród Apostołów prawością i surowością 
w zachowywaniu prawa Bożego. Jest wymieniany zaw-
sze obok Św. Jakuba i Św. Judy Tadeusza, „braci” 
Chrystusa, czyli Jego bratanków lub siostrzeńców. Był 
bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeu-
sza. Jako krewny Jezusa zasiadł na stolicy jerozolims-
kiej, jako trzeci biskup. Poniósł tam śmierć za cesarza 
Trajana, kiedy miał już ponad sto lat. Tradycja łączy go 
ze Św. Judą Tadeuszem, gdyż z nim głosił Ewangelię 
nad Morzem Czerwonym, w Babilonii i Egipcie. Według 
tradycji obchodzi się ich święto tego samego dnia. 

     Juda miał przydomek Tadeusz, czyli „odważny”. 
Był bratem Św. Jakuba Młodszego, Apostoła. Był jed-
nym z krewnych Jezusa. To on przy Ostatniej Wiecze-
rzy zapytał Jezusa: „Panie, cóż się stało, że nam się 
masz objawić, a nie światu?”. Juda jest autorem jedne-
go z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa 
siebie bratem Jakuba. Po Zesłaniu Ducha Świętego 
głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopo-
tamii. Część wędrówek misyjnych odbył razem ze Św. 
Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli 
śmierć męczeńską. Inni mówią, że Szymon został 
zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie 
w Libanie lub w Persji. Kult św. Judy Tadeusza jest 
szczególnie żywy od XVIII wieku w Austrii i w Polsce. 
Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do 
Św. Judy, jako patrona od spraw beznadziejnych. 
 

 
    Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży i Grupy „Stru-
mienie Miłosierdzia” zapraszają na spotkanie modlitew-
ne pod tytułem: „Modlitwa w Mocy Ducha Świętego”, 
które odbędzie się dziś, w niedzielę 25 października, 
w naszej Parafii. Gościem będzie ks. Robert Grzybows-
ki - Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji  Diecezji Dro-
hiczyńskiej. 
     Spotkanie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 18.00, 
a zakończy około 21.30. W programie: katecheza, ado-
racja Najświętszego Sakramentu, prośba o łaskę modli-
twy w Duchu Świętym. 
     W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. 
Bliższe informacje pod numerem tel. 690 166 490. 

„KOBIETY, ANIOŁY…” 

 
     Bractwo św. Judy Tadeusza, Wydział Duszpasterski 
Kurii Siedleckiej oraz I Katolickie Liceum Ogólnokształ-
cące im. Świętej Rodziny w Siedlcach zapraszają na 
kolejne spotkanie popularno-naukowe z cyklu inspiro-
wanego zbliżającym się Jubileuszem 1050 rocznicy 
Chrztu Polski. 
     Odbędzie się ono we czwartek, 29 października br. 
o godzinie 19.00, w auli I Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Siedlcach (ul. Bpa Świrskiego 54).  
     Temat spotkania: „Kobiety, anioły – demony, czyli 
o walce duchowej”. Poprowadzi je ks. Marek Kruszews-
ki. Spotkanie ma charakter otwarty. 
     Serdecznie zapraszamy. 

NA DROGACH ŚWIĘTOŚCI  

 
     Za tydzień, 1 listopada, wypada Uroczystość Wszys-
tkich Świętych. Poprzedzi ją Siedlecka Noc Świętych. 
31 października br. w naszym kościele o godz. 19.00, 
odbędzie się spotkanie modlitewne. W programie bę-
dzie: konferencja, wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, Litania do Wszystkich Świętych i możliwość 
ucałowania relikwii naszych Patronów. W skupieniu 
modlitewnym pomogą nam muzycy z Siedlec i okolic.  
     Serdecznie zapraszamy.            Dk Kamil Stańczuk 



STRONA 2                                                                                       OPIEKUN NR 43                                                                25 PAŹDZIERNIKA 2015 R 

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 – 26 października 2015 r. 
Wspomnienie Św. Piotra z Alcantary, Kapłana; 

Czyt.: Rz 8, 12-17 (Synostwo Boże chrześcijan); 
Łk 13, 10-17 (Uzdrowienie w szabat). 

6.30 1. + Mieczysława (w 27 r.), of. Córki 
 2. + Jadwigę i Lucjana, zm. z Rodziny Malinowskich, of. Sabina 

Łukasiuk  
7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Tymoteusza Woszczyńskiego (w 2 r.) of. Żona i Dzieci 
 4. + Danutę (w 3 r.) i Józefa (w 40 r.) Gadomskich, of. Dzieci 

z Rodzinami 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Ro-
dziną 

 2. Gregorianka: + Wandę Wysokińską 
 3. + Witolda (w 29 r.) oraz zm. Rodziców Mariannę i Wacława of. 

Siostra 
 4. + Helenę (w 30 r.) i Juliana Domańskich oraz zm. z Rodzin 

Domańskich i Zalewskich of. Córka  
 5. + Rafała Gajowniczka (w 7 r.), of. Krystyna Gajowniczek 
 6. Dziękczynna w 3 r. ślubu Karoliny i Kamila, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Córki 
Julii, of. Mama  

 7. + Mieczysława (w 8 r.), of. Córka Agata z Rodziną 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 

Wtorek – 27 października 2015 r. 
Wigilia Uroczystości Św. Apostołów Szymona i Judy, Głównych Patro-

nów naszej Diecezji. 
Czyt.: Rz 8, 18-25 (Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych); 

Łk 13, 18-21 (Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie). 

6.30 1. + Mieczysława (w 15 r.) i zm. z obu stron Rodziny of. Krystyna 
Górecka 

 2. + Halinę Major (w 3 r.), of. Córka  
7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Floriana (z racji imienin), of. Żona 
 4. + Tadeusza Krzewniaka (z racji imienin), of. Żona 

17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 Msza Św. z Wigilii Św. Apostołów Szymona i Judy 

1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Ro-
dziną 

 2. Gregorianka: + Wandę Wysokińską 
 3. + Edwina Sawickiego (w 15 r.), Władysława, Mariannę, Toma-

sza i Helenę Sawickich, of. Teresa Sawicka 
 4. + Tadeusza Wilczura (z okazji imienin) oraz zm. z Rodzin Kur-

ków i Wilczurów of. Żona 
 5. + Reginę Lichaczewską (w 11 r.) oraz zm. z Rodzin Lichacze-

wskich i Rozbickich, of. Syn 
 6. Dziękczynna w 18 r. ślubu Agaty i Krzysztofa, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Jubilaci 
Środa – 28 października 2015 r. 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY 
TADEUSZA, GŁÓWNYCH PATRONÓW NASZEJ DIECEZJI. 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla    
Czyt.: Iz 49, 1-6 (Ustanowię Cię światłością dla pogan); 

Ef 2, 19-22 (Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów); 
Łk 6, 12-19 (Wybór Apostołów). 

6.30 1. + Tadeusza Majka (w 6 miesiąc i z racji imienin), of. Rodzina  
7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 

2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Lucjana (w 21 r.) i Krzysztofa Myrchów oraz zm. Rodziców z 

obu stron Rodziny, of. Łucja Myrcha 
 4. + Waldemara Barszcza (w 15 r.), of. Elżbieta Barszcz 

 5. + Annę i Wacława Olędzkich oraz zm. z Rodzin Olędzkich i 
Białousów, of. Sąsiadka  

16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem 

Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Ro-
dziną 

 2. Gregorianka: + Wandę Wysokińską 
 3. + Józefa oraz jego zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Córka 
 4. + Tadeusza Ośko (z okazji imienin) i zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina  
 5. O wieczny pokój dla + Tadeusza Chojeckiego oraz potrzebne 

łaski dla Córki Małgorzaty z racji dnia jej imienin, of. Żona 
 6. Dziękczynna w 14 r. ślubu Magdaleny i Roberta, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i dla ich Dzieci, of. Jubilaci  
 7. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla  

Modlitwy i ucałowanie Relikwii Św. Joanny 

Czwartek – 29 października 2015 r. 
Wspomnienie Św. Felicjana Męczennika z Afryki (pocz. II w.) 

Czyt.: Rz 8, 31b-39 (Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa); 
Łk 13, 31-35 (Jezus wierny swojemu posłannictwu). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 

2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Kazimierza Skolimowskiego (w r. urodzin), of. Córka i Żona  
 4. + Helenę (w 20 r.) i Bronisława oraz zm. z Rodziny Iwaniuków 

i Leszczyńskich, of. Syn  
16.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ (Edyta Krawczyk) 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Ro-
dziną 

 2. Gregorianka: + Wandę Wysokińską 
 3. + Piotra Szkielonka (w 3 r.), Helenę, Romana, Janusza, Fran-

ciszka i Ludwikę, of. Rodzina 
 4. + Tadeusza Kosiorka (z racji imienin), of. Żona 
 5. Dziękczynna w 75 r. urodzin Marii i w 35 r. urodzin Rafała 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa dla nich i dla całej Rodziny, of. Mama 

 6. Dziękczynna w 2 r. urodzin Jasia, z prośbą by wzrastał w ła-
sce u Boga i u ludzi, of. Mariusz Cielemęcki 

19.00 Wieczór Chwały (wg Wspólnoty Jednego Ducha) 

Piątek – 30 października 2015 r. 
Czyt.: Rz 9,1-5 (Paweł boleje nad niewiarą swojego narodu); 

Łk 14, 1-6 (Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę). 

6.30 1. + Zdzisława Małychę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Henryka Pyziołka, 

of. Żona 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Ks. Henryka We-

toszkę 
 3. Dziękczynna w 19 r. ślubu Roberta i Anety oraz w 18 r. uro-

dzin syna Macieja, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Małżonkowie 

 4. Dziękczynna w 50 r. ślubu Zenobii i Józefa Myrchów, z prośbą 
o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
i dla całej Rodziny, of. Jubilaci 

16.00 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
16.00 Próba scholii młodzieżowej 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Władysławę i Józefa 
Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Wandę Wysokińską 
 3. + Stanisławę Sysik (w 5 r.) i Zygmunta (w 5 miesiąc), of Ro-

dzina 
 4. + Sabinę, of. Roman Złoch  
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 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Adrianny, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym 
życiu, of. Babcia i Rodzice 

19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 31 października 2015 r. Wspomnienie NMP Patronki 
sobotniego dnia; Czyt.: Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29 (Nie odrzucił Bóg swojego 

ludu, który wybrał przed wiekami); Łk 14, 1. 7-11 (Zaproszeni na ucztę). 

6.30 1. Dziękczynna w 20 r. ślubu Wiesławy i Dariusza, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla Jubilatów 
i dla ich Dzieci, of. Jubilaci   

 2. + Honoratę Cepowską (w 30 dzień) of. Rodzina 
 3. + Andrzeja (w 5 r.) i Teresę oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Krystyna Stańczuk 
7.00  
10.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ (Piotr Klimiuk) 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
12.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 
13.00 Spotkanie ministrantów 

Dziś wyjątkowo nie ma Katechezy dla Narzeczonych (następna 7.11) 
17.15 Zakończenie Październikowych Nabożeństw Różańcowych 

18.00 1. + Edwarda Ozgę (w 23 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Żona  

 2. + Irenę i Zdzisława Świerczewskich oraz zm. Dziadków z Ro-
dzin Kalickich, Mikołajczyków i Bolestów, of. Syn 

 3. + Henryka Burego (w 8 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny 
of. Bogumiła Bura 

 4. + Rodziców z obu stron Rodziny, Stanisława i Jana zm. z Ro-
dzin Marciniuków, Danilczuków, Antoszczuków i Skolimowskich 
of. Rodzina Marciniuków 

XXXI Niedziela Zwykła – 1 listopada 2015 r. 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

Pierwsza Niedziela Miesiąca; 
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). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Halinę Sowa, of. Dzieci 
2. + Bronisławę, Antoniego, Mariannę, Władysława, Hipolita, Ka-
zimierza i Władysławę, zm. z Rodzin Izdebskich i Trębickich of. 
Zdzisław Trębicki 

 3. + Wiesława Duka i zm. Rodziców z obu stron Rodziny oraz 
Andrzeja, Stanisława, Zdzisława i Józefa, of. Jadwiga Duk 

8.30 1. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 2. + Zm. z Rodzin Dmowskich i Tomczyńskich, Zygmunta, Jani-

nę, Tadeusza, Jana i Kazimierza oraz Janinę i Ewę Pawlak, of. 
Adamina Tomczyńska 

 3. + Mariannę, Annę i Józefa Rozbickich oraz Adelę, Zygmunta 
i Romana Paszyńskich, of. Teresa Rozbicka 

10.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Dariusza Pytlaka i zm. 
Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Jana (w r.), Władysławę, Marię, Antoninę, Piotra, Franciszka 
i Tomasza zm. z Rodzin Jaszczołtów i Skwierczyńskich of. Alicja 
Rowicka 

 3. + Juliusza, Artura i Pawła Maliszewskich, zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny oraz Teresę i Jana Bielińskich, of. Janina Malisze-
wska  

 4. + Stanisława Mazura, of. Córka Chrzestna 
11.30 1. + Krystynę Osińską, of. Rodzina 

 2. + Rafała Wolgiemuta, of. Rodzina  
13.00 1. Za Parafian i Gości 

Dziś udajemy się na cmentarz, nie ma adoracji Najświętszego Sakra-
mentu z racji I-szej niedzieli miesiąca i katechezy dla Kół Żywego 
Różańca. Dziś wyjątkowo nie ma także Mszy Św. o godzinie 16.30 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskiej: W intencji zm. polecanych 
w Wypominkach 2015/2016 

 2. + Kazimierza (w 6 r.) i Elżbietę oraz zm. z Rodziny Pyrzanow-
skich of. Rodzina 

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

SZKOŁA KATECHISTÓW 
Komunikat Biskupa 
Siedleckiego Kazi-

mierza Gurdy w zwią- 
zku z działalnością 
Diecezjalnej Szkoły 
Katechistów Para-

fialnych. 
Drodzy Diecezjanie! 
     Od września 2012 r. w naszej diecezji działa Diecezjalna Szkoła Ka-
techistów Parafialnych, która przygotowuje wiernych świeckich do pro-
wadzenia katechez dla dorosłych w parafiach. Bardzo mi zależy, by 
szkoła nadal mogła prowadzić swoją działalność, przyczyniając się do 
pogłębienia formacji chrześcijańskiej wiernych świeckich, zwłaszcza ka-
techetów, członków rad parafialnych, animatorów ruchów i stowarzy-
szeń kościelnych oraz innych wiernych zaangażowanych w życie parafii. 
     W bieżącym roku akademickim szkoła poszerzyła swoją ofertę o kurs 
dla pilotów pielgrzymek. Kurs w pierwszej kolejności ukierunkowany jest 
na przygotowanie pilotów do obsługi kierunków pielgrzymkowo-turysty-
cznych związanych z naszą diecezją. Uczestnicy kursu będą mieli moż-
liwość poznania historii Diecezji Siedleckiej, szlaków pielgrzymkowych 
naszego regionu, wraz cennymi zabytkami, a także zdobędą wiedzę 
związaną z organizacją pielgrzymek/imprez turystycznych. Absolwenci 
będą mieli możliwość współpracy z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymko-
wo-Turystycznym „ARKA”. 
     Szkolenia będą odbywały się w soboty począwszy od stycznia 2016 r. 
W programie obok wykładów zaplanowane są zajęcia praktyczne, 
a więc ćwiczenia i wyjazdy związane ze zwiedzaniem obiektów sakral-
nych i zabytków naszej diecezji. Kandydatów na katechistów parafial-
nych oraz kurs pilotów zgłaszają księża proboszczowie. Zgłaszający się 
winni osobiście wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres 
Instytutu Teologicznego do dnia 30 listopada b.r. Wszelkich informacji 
udziela sekretariat szkoły mieszczący się w Instytucie Teologicznym 
w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 124. 
     Wszystkim podejmującym trud formacji w Diecezjalnej Szkole Kate-
chistów Parafialnych z serca błogosławię. 

Ks. Biskup Kazimierz Gurda, BISKUP SIEDLECKI 
 

 

 

DZIECI 
UTRACONE 

     W minioną środę (14.10) o godz. 12.00  w Katedrze Siedleckiej, już 
po raz siódmy, odbyła się uroczystość pogrzebowa dzieci zmarłych 
przed urodzeniem oraz modlitwy rodzin przeżywających ból i smutek po 
stracie dziecka. Mszy Św. przewodniczył Ks. Biskup Piotr Sawczuk i 20 
kapłanów. Po zakończonej Eucharystii dwie trumny z ciałami dzieci 
zostały przewiezione na cmentarz przy ulicy Janowskiej, zaś uczestnicy 
z Ks. Biskupem Piotr pojechali autobusem, w drodze modląc się za 
zmarłych. Na cmentarzu małe trumny spoczęły w grobie „Dzieci Utraco-
nych”. W uroczystościach pochówku brali udział rodzice, przedstawiciele 
władz miasta na czele z Prezydentem, pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie, służby zdrowia, siostry zakonne, członkowie Domo-
wego Kościoła oraz mieszkańcy Siedlec.  
     Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w tę inicjatywę 
i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej. Nasza modlitwa wpisuje się 
w trwający w Rzymie, od 4 października br. Synod Biskupów o rodzinie 
i w szerszy kontekst obrony świętości życia ludzkiego od poczęcia do 
naturalnej śmierci i godności należnej każdej istocie ludzkiej. Jest zna-
kiem i głosem budzącym wrażliwość sumień na prawdę o nienaruszal-
ności i świętości życia ludzkiego. Pozostajemy w modlitwie za wszyst-
kich rodziców doświadczonych stratą dziecka, przez wstawiennictwo 
Św. Jana Pawła II, wierząc, że będzie nam pomagał i błogosławił z do-
mu Ojca w działaniach w obronie życia i rodziny. Polecamy Panu wszy-
stkie sprawy trudne, abyśmy nie tracili nadziei, lecz z wiarą powierzali je 
Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.      W imieniu Siedleckiej 

 Diakonii Życia Domowego Kościoła – Wiesława Ziółkowska 
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MODLITWA WYPOMINKOWA 
W listopadzie w naszym Sanktuarium 
(1-30.11 br) będzie odprawiana Msza 
Św. Gregoriańska za Zmarłych, któ-
rych imiona wypiszemy na kartkach 
Wypominkowych. Po Mszy Św. będą 
śpiewane Nieszpory za Zmarłych. 
W listopadzie (począwszy od wtorku 
3.11) każdego dnia, pół godziny 
przed Mszą Św. wieczorową wspomi-
nać będziemy naszych bliskich Zmar- 
łych, których imiona zostaną wypisane na kart-
kach Wypominkowych. 
     To nasze wspominanie i prezentowanie Bogu 
imion naszych Zmarłych połączymy z modlitwą 
różańcową. Na każdy dzień tej modlitwy zapra-
szać będziemy rodziny z poszczególnych bloków, 
ulic i miejscowości należących do naszej Parafii.  
     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 Wypo-
minkowej. Kartki Wypominkowe znajdują się na 
stolikach przy wyjściu ze świątyni.  
     Wzorem lat ubiegłych będziemy wspominać 
Zmarłych także w naszych domach w czasie Wi-
zyty Duszpasterskiej prosząc wspólnie z kapła-
nem o miłosierdzie dla tych dusz, które tej łaski 
potrzebują. Prosimy o wyraźne wypisywanie 
imion Zmarłych na kartkach Wypominkowych, 
aby można było bez większych trudności je od-
czytać. Prosimy także o wyraźny adres na kartce 
Wypominkowej, aby można było przyporządko-
wać tę kartkę do karty rodzinnej w czasie Wizyty 
Duszpasterskiej. Imiona zmarłych z kartek bez 
adresu wspomnimy w końcowych dniach listopa-
da. Wyraźnie wypełnione kartki Wypominkowe 
oddajemy Siostrze lub Kapłanowi w zakrystii albo 
w Kancelarii Parafialnej. Pamiętajmy, że listopad 
to nie tylko czas, w którym my pamiętamy o na-
szych Zmarłych, ale w tym okresie nasi zmarli 
w sposób szczególny liczą na modlitwę wspólnoty 
Kościoła Pielgrzymującego, którego byli członka-
mi i tej modlitwy oczekują.          Ks. Proboszcz 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DZIEŃ ŻYCIA. Dziś (25.10) obchodzimy Dzień 
Życia. Obrońcy Życia i członkowie Dzieła Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego zapraszają 
do naszego kościoła na modlitwę różańcową 
o godz. 17.30, a także 25 dnia każdego miesią-
ca do modlitwy w obronie życia ludzkiego o go-
dz. 20.30 na falach Katolickiego Radia Podlasie. 
Modlimy się także o wyniesienie do chwały ołta-
rzy Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Bla-
chnickiego - założyciela Ruchu Światło-Życie. 
KATECHEZY. Dziś (25.10) o godzinie 17.30 
czwarta (i ostatnia w tym miesiącu) Katecheza 
Chrzcielna dla Rodziców naturalnych i Chrzest-
nych. Następny cykl czterech Katechez Chrzcie-
lnych rozpoczniemy w pierwszą niedzielę grud-
nia (6.12). Kolejna katecheza dla Narzeczonych 
będzie 7 listopada br. 
ZESPÓŁ LITURGICZNY. Spotkanie z członka-
mi Zespołu Liturgicznego będzie we środę (28.10) 
po Mszy Św. wieczorowej w sali przy zakrystii. 

RODZINNA ŚWIĘTA. W środę (28.10) obcho-
dzimy kolejne parafialne wspomnienie Św. Jo-
anny Beretty Molla. Czciciele Świętej zapraszają 
o godzinie 17.15 na wspólny różaniec, potem na 
Mszę Św. z błogosławieństwem rodziców ocze-
kujących narodzin dziecka, a po Mszy Św. na 
ucałowanie Relikwii Św. Joanny. 
ZMIANA CZASU. Dziś w nocy nastąpiła zmia-
na czasu z letniego na zimowy. Pamiętajmy 
o ustawieniu zegarków. W wersji „papierowej” 
Opiekuna źle podaliśmy daty tego wydarzenia, 
za co naszych czytelników przepraszamy. 
PIERWSZE DNI. Za tydzień XXXI Niedziela 
Zwykła, pierwsza w listopadzie. W tym dniu uda-
jemy się na cmentarz, dlatego nie będzie adora-
cji Najświętszego Sakramentu, wymiany tajem-
nic i katechezy dla Kół Żywego Różańca. 
SYNOD. W naszej Diecezji trwa Synod. W pią-
tek (30.10) o godz. 16.00 w siedzibie Kurii od-
będzie się posiedzenie Komisji Głównej Synodu, 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza. 
KAPLICZKA. Składamy serdeczne podzięko-
wanie za ofiary złożone na budowę kapliczki – 
wotum wdzięczności za wizytę Św. Jana Pawła 
II w Siedlcach. W tym tygodniu ofiary złożyli: 
P. Anna i Tadeusz Jastrzębscy 200,-  
P. Małgorzata i Marian Gołęgowscy 200,- 
Ofiara Bezimienna 100,- 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Adam Tchórzewski z Parafii 
Bożego Ciała i Katarzyna Tchórzewska zd. Pap-
rota z naszej Parafii (78). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

CZAS RÓŻAŃCA 
 Oto mamy ostatni 
tydzień paździer-
nikowego różańca  
Wiele osób dorosłych i dzieci przychodzi na 
wspólną modlitwę do naszego kościoła. Św. Jan 
Paweł II w 1983 roku powiedział: 
     „Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla 
człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój 
i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice 
Boże i sprowadza Boga do naszego życia. Myśli 
i uczucia uwalniają się stopniowo od ciasnoty 
oraz zmienności naszych problemów i zaintere-
sowań, a otwierają się na działanie Boże”. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 43 
Decydowanie o losach ojczyzny jest nie tylko 
przywilejem, ale i obowiązkiem. Jaką lekcję pat-
riotyzmu zostawił nam św. Jan Paweł II - w tekś-
cie „To jest moja matka, ta ziemia!”; 
O misyjnej posłudze w Kenii opowiada 
s. Amabilis Gliniecka, orionistka; 
Chorych na nowotwory przybywa z każdym 
rokiem. Co szkodzi zdrowiu i czy zachowanie 
diety zmniejsza ryzyko zachorowania na raka - 
w wywiadzie „Echa”; 
Czym jest ostroga piętowa i jak się ją leczy - 
radzi ortopeda;  

Comiesięczne materiały formacyjne dla Kół  
Żywego Różańca; Zapraszamy do lektury 

 
FRANCUSKI CZOŁG 

 
     W czasie II Wojny Światowej wyśmiewano Francu-
zów za tchórzostwo, ponieważ zbyt łatwo poddali się 
Niemcom. Powstał więc żart: 
- Ile biegów mają francuskie czołgi?  
- 5 wstecznych i jeden do przodu .... na wypadek, 
gdyby Francuzów zaatakowano od tyłu. 

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

SPOSÓB. 
     Francuzi niestety kpią sobie z Polaków i pytają: 
- Jak Polacy uniknęli korków na autostradach? 
- Nie wybudowali autostrad! 
BAŚŃ O SPRAWIEDLIWOŚCI I PODATKU. Pewien 
człowiek zmarł i normalną koleją rzeczy stanął przed 
Św. Piotrem. Apostoł mówi do niego:  
- Niestety, przyjacielu - popełniłeś grzech, który wpra-
wdzie wyznałeś, ale nie wejdziesz do nieba, zanim za 
niego nie odpokutujesz. Oszukiwałeś państwo i społe-
czeństwo nie płacąc podatku. Twoja kara będzie po-
legała na tym, że wrócisz na ziemię i spędzisz pięć lat 
w biedzie z brzydką i zaniedbaną kobietą. Jeśli ci się 
uda to przetrwać, wejdziesz do nieba.  
     Człowiek uznał, że pięć lat to niewiele wobec wie-
czności w niebie, wrócił na ziemię i pokutował z ko-
bietą, którą mu Św. Piotr przeznaczył. Kiedyś idąc z 
nią ulicą, zobaczył swego przyjaciela, idącego z na-
przeciwka w towarzystwie równie odrażającej postaci.  
- Czołem, stary! Jak tam żyjesz?!  
- No wiesz, zmarło mi się niedawno i Św. Piotr powie-
dział mi, że popełniłem grzech, oszukując na podatku.  
Naciągnąłem społeczeństwo na grubą kasę i muszę 
to odpokutować, przeżywając pięć lat na ziemi w bie-
dzie i – jak widzisz – w trudnych okolicznościach. 
     Panowie uścisnęli sobie dłonie w pełnym zrozu-
mieniu i obiecali wspomagać się nawzajem w biedzie, 
aby osiągnąć Królestwo Niebieskie. Kiedy już mieli 
się rozejść, zauważyli trzeciego wspólnego znajome-
go, jadącego ulicą mercedesem w towarzystwie pięk-
nej kobiety i ślicznych dzieci.  
- Hej, stary! Widzimy, że ci się dobrze powodzi! Skąd 
masz taką piękną żonę drogi samochód. Przecież ty 
brzydalu całe życie byłeś starym kawalerem.  
- Hm, szczerze mówiąc, nie wiem. Pewnego razu 
obudziłem się, a ona wraz z dziećmi krzątała się po 
kuchni. Od paru lat mam wszystko, o czym mogę ma-
rzyć. Nie wiem tylko, dlaczego zawsze, kiedy żona 
zasypia, odwraca się do ściany i mruczy:  
- Ach ten straszny podatek dochodowy!! 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 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. Piotr Kruk, 

ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr Mazurek, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
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. 

 




