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MYŚL TYGODNIA 

 
   Dzisiejsza Ewangelia mówi o po-
trzebie wytrwałości w modlitwie: 
„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy dniem 
i nocą wołają do Niego” (Łk 18,7). 
     Na kartach Pięcioksięgu widać, 
jaką ochroną cieszyły się wdowy 
w starożytnym Izraelu. Nie miały 
oparcia, dlatego potrzebowały 
opieki od innych. Wdowa z dzisiej-
szej Jezusowej przypowieści na-
przykrza się sędziemu, gdyż pot-
rzebuje obrony. Sama nie da sobie 
rady. I to jest sedno naszej relacji 
z Bogiem: sami nie damy rady.  
     Dlatego mamy Go prosić, wołać 
do Niego, niekiedy krzyczeć. Bo 
jesteśmy jak ta wdowa – aby żyć 
naprawdę, potrzebujemy Bożej ła-
ski i obrony. Najpierw jednak mu-
simy się do tej potrzeby przyznać. 
Stanięcie w prawdzie o naszej kru-
chości i niesamowystarczalności 
otwiera drogę ku odnowie całego 
naszego życia. 

 

LOS EWANGELICZNEJ WDOWY 
     Dowiadujemy się o nim z kart dzisiejszej Ewangelii: 

 
  „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał 
i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń 
mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas 
nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się 
nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby 
nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie” (Łk 
18,2-6). 

     Dokładnie 38 lat temu 
z okna  bazyliki  watykańs- 38 LAT TEMU
kiej usłyszeliśmy znamienne słowa: „Habemus Papam”, 
„Mamy Papieża”. Rozpoczęły one niezwykły czas w ży-
ciu Kościoła Powszechnego i naszej Ojczyzny. 

 
Dziś (16 października) kończymy obchody XVI Tygod-
nia Papieskiego pod hasłem „Bądźcie świadkami miło-
sierdzia!” Czas ten był kolejną zachętą, byśmy ciągle 
na nowo odkrywali głębie nauczania Św. Jana Pawła II. 
 

 

  Tradycja chrześcijań-
ska podaje, że po śmie-
rci Św. Jana Ewan-
gelisty, Apostołowie 
powierzyli opiekę nad 
Maryją greckiemu le-
karzowi Św. Łukaszo-
wi. To on w swojej 
Ewangelii „namalował” 

LEKARZ MARYI 

wierny wizerunek Maryi i dziecięcych lat Jezusa. 
   Z racji liturgicznego wspomnienia św. Łukasza Ewan-
gelisty - Patrona Pracowników Służby Zdrowia dziś (w 
niedzielę 16.10) o godz. 18.00 w Parafii Ducha Święte-
go Ks. Biskup Piotr Sawczuk będzie przewodniczył Eu-
charystii w intencji wszystkich Pracowników Służby 
Zdrowia z terenu naszego miasta. 
     Zapraszamy zarówno Pracowników, ich Rodziny 
a także osoby chore i cierpiące, korzystające na co 
dzień z posługi medycznej. 
     W imieniu Duszpasterstwa Służby Zdrowia 

Ks. Piotr Pielak 
 

 

CEREMONIARZ 
     Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Litu-
rgicznej organizuje roczny kurs dla ceremo-
niarzy parafialnych. Uczestniczyć w nim 
mogą członkowie służby liturgicznej, ucz-
niowie pierwszej klasy szkoły ponadgi-
mnazjalnej i starsi. Przyjmowani będą jedy-
nie chętni, posłani przez swoich duszpaste- 

rzy. Całość kursu będzie ukierunkowana na przygoto-
wanie liturgiczne ceremoniarzy. Przez wykłady z teolo-
gii liturgii będą oni wprowadzani we właściwe rozumie-
nie i przeżywanie Misterium Zbawczego Chrystusa. 
Obok zajęć z teologii liturgii, w czasie kursu będą odby-
wały się również zajęcia wprowadzające w rozumienie 
Sakramentów Kościoła oraz zajęcia z teologii biblijnej.    
     W trakcie kursu uczestnicy będą brali udział w krę-
gach liturgicznych, które pomogą im w małej grupie od-
krywać piękno i głębię liturgii, tak by później mogli dzie-
lić się swoim doświadczeniem we wspólnotach parafial-
nych. Oprócz umiejętności organizacji i prowadzenia 
posługi liturgicznej w parafii, będą one również przygo-
towane do prowadzenia zbiórek ministranckich i kręgów 
liturgicznych dla służby liturgicznej.  
     Kurs będzie obejmował 5 weekendowych zjazdów 
odbywających się w Domu Ruchu Światło-Życie MOR-
IA w Łukowie. Rozpoczynać się będą w piątek o godz. 
18.00 a kończyć w niedzielę ok. 14.00. Terminy zjaz-
dów: 21-23 października br.; 25-27 listopada; 27-29 
stycznia 2017 r.; 24-26 lutego; 31 marca – 2 kwietnia. 
     Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na 
adres: matthaioss@gmail.com lub dzwoniąc 515 998 
664.     Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej 
 

PAPIEŻ NA ZNACZKACH 
     Od dziś w naszym kościele 
czynna jest wystawa pt.: „Święty 
Jan Paweł II na znaczkach Po-
czty Polskiej”. Jest ona rozwinię-
ciem wyjątkowego albumu filate-
listycznego, przygotowanego 
wraz z dwiema okolicznościowy-
mi emisjami znaczków, dla upa-
miętnienia historycznego wyda-
rzenia, którym była kanonizacja 
Papieży  Jana  Pawła II  i  Jana   
XXIII. Wystawa zawiera opis wszystkich emisji znacz-
ków Poczty Polskiej poświęconych Wielkiemu Papieżo-
wi Polakowi, wydanych na przestrzeni ostatnich 35 lat. 
Autorem projektu wystawy jest Pan Jacek Dąbrowski. 
     Starannie opracowana wystawa ma jedną wadę: są 
nią zbyt małe litery na planszach, które sprawiają, że 
treść jest trudna do odczytania dla starszych i słabo 
widzących.  
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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 października 2016 r. 
Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Rok C, II. XXIX tydzień Okresu Zwykłego; Czyt.: Ef 2, 1-10 (Bóg przywrócił nas 
razem z Chrystusem do życia); Łk 12, 13-21 (Gromadzić skarby przed Bogiem). 
6.30 1. O łaskę zdrowia dla Agnieszki, of. Koleżanki z Drosedu 

 2. + Tadeusza Giewartowskiego (w 1 r.), of. Kuzyn 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Pawła (w 5 r.) i Mariana Soszyńskich, of. Mama 
 3. Dziękczynna w 70 r. urodzin Ewy Lada, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mąż 
16.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Ryszarda Guzka (w 4 r.) i Marię (w 2 r.), of. Rodzina 
 3. + Feliksę (w 6 r.) oraz zm. z Rodzin Korowajczuków, Adamiu-

ków, Dziołaków i Wareckich, of. Syn z Rodziną 
 4. + Danutę Bajek, of. p. Cielemęccy 
 5. Dziękczynna w 3 r. urodzin Jasia, z prośbą o potrzebne łaski, 

i opiekę Św. Anioła Stróża na dalsze lata życia, of. Rodzice 
Wtorek – 18 października 2016 r. 

Święto Św. Łukasza Ewangelisty. Dzień modlitw za pracowników 
Służby Zdrowia i muzeów oraz za malarzy artystów. 

Czyt.: 2 Tm 4, 9-17a (Łukasz towarzyszy Pawłowi); 
Łk 10, 1-9 (Żniwo jest wielkie, ale robotników mało). 

6.30 1. + Rozalię (w 15 r.) i Stanisława, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Wojciecha (w 9 r.) i Teresę Słabych, of. Córka z Rodziną 
 3. Dziękczynna w 75 r. urodzin Jadwigi, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mąż 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Józefa Tomczaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Stanisława Myrchę (w rocznicę urodzin), zm. Rodziców Jana 

i Mariannę oraz Siostry Julię i Kazimierę, of. Barbara Duk 
 4. + Kazimierza Więcławka (w 4 r.), of. Córka z Rodziną 
 5. + Władysława, Elżbietę i Franciszka, zm. z obu stron Rodzin 

Mikołajczaków i Kokoszkiewiczów, of. Dzieci 
Środa – 19 października 2016 r. 

Wspomnienie Kapłanów Bł. Ks. Jerzego Popiełuszko, Męczennika 
oraz Św. Męczenników Jana Brebeuf, Izaaka Joguesa, ich Towarzyszy, 
a także Św. Pawła od Krzyża. Czyt.: Ef 3, 2-12 (Poganie są współuczestnika-
mi obietnicy zbawienia); Łk 12, 39-48 (Przypowieść o słudze oczekującym Pana). 
6.30 1. + Józefę Cupryn (w 14 r.), Jana i Leokadię, of. Halina Cupryn 

 2. + Natalię Szalach (w r.), zm. z Rodzin Szalachów i Myszków, 
of. Syn 

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Mariana (w 18 r.), Adama, Pawła i Kazimierza, of. Córka 
 3. + Wacława (w 20 r.), Stanisława i Józefę Maliszkiewiczów, of. 

Brat 
16.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i do Św. Józefa 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Reginę (w 40 r.), Jana i Janinę, zm. z obu stron Rodziny, of. 

Wanda Matwiejczuk 
 3. + Eugenię (w 20 r.), Władysława i Ferdynanda, of. Córka 
 4. + Władysława (w 12 r.) i zm. Rodziców obu stron Rodziny, of. 

Marianna Adamiak 
 5. Dziękczynna w rocznicę urodzin Adama, z prośbą o opiekę 

Św. Józefa, Matki Bożej i Św. Patrona w dalszym życiu, of. 
Czwartek – 20 października 2016 r. 

Wspomnienie Św. Jana Kantego, Kapłana, Patrona profesorów, 
szkół katolickich i „Caritasu”. Czyt.: Ef 3, 14-21 (Abyście doszli do całej 

Pełni Bożej); Łk 12, 49-53 (Ewangelia powodem rozłamu). 
6.30 1. O łaskę zdrowia dla Agnieszki, of. Koleżanki z Drosed 

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Marka Łyczywka (w 42 r.), jego Brata Jerzego oraz Rodzi-

ców Helenę i Józefa Łyczywków, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna z racji imienin Ireny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski, of. 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i Nabożeństwo do 

NMP Nieustającej Pomocy 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Danutę Bajek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Helenę (w 26 r.), of. Syn z Rodziną 
 4. + Zofię i Jana, of. Syn 
 5. Dziękczynna w 17 r. urodzin Macieja, z prośbą o wypełnienie 

się woli Bożej w jego życiu, przez wstawiennictwo Niepokalane-
go Serca Maryi, of. Mama 

 6. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o trwałe owoce 
Pielgrzymki do Medjugorie w Rodzinie, of. p. Rusinek 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 21 października 2016 r. 
Wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa, Czyt.: Ef 4, 1-6 (Jeden jest 

Pan, jedna wiara, jeden chrzest); Łk 12, 54-59 (Poznać znaki czasu). 
6.30 1. + Mariannę Szostek (w 1 r.), of. Dzieci 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Aleksandra (w 33 r.), jego zm. Rodziców i Rodzeństwo oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące, of. Elżbieta Kaszubska 

15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.00 Spotkanie z dziećmi z Koła Misyjnego 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i Nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Anatola Konowałowa (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Bolesława Sikorskiego (w 22 r.), of. Córka Elżbieta 
 4. + Reginę Lichaczewską (w 12 r.), zm. z Rodzin Lichaczews-

kich i Rozbickich, of. Halina i Adam Lichaczewscy 
 5. + Mariana (w 15 r.), Helenę, Stanisława, Józefa i Ignacego, of. 

Jadwiga Stańska 
19.00 Próba chóru „Lilia” 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 22 października 2016 r. 
Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia oraz Św. Jana Pawła II, 

Papieża; Dzień modlitw za osoby z wadami wymowy; Czyt.: Ef 4, 7-
16 (Jedność różnych członków Kościoła); Łk 13, 1-9 (Wezwanie do nawrócenia). 
6.30 1. + Władysława, Leokadię, Piotra, Rozalię, Mariannę, Juliana, 

zm. z Rodziny Ornowskich, of. Leokadia Ornowska 
 2. + Marcina Pędę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Wojciecha, Pelagię i Zygmunta Sawickich, of. Janina Sawicka 
 3. Dziękczynna w 9 r. urodzin Krystiana i Patryka, z prośbą o po-

trzebne łaski i opiekę ich Św. Patronów, of. Anna Jakimiak 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Córki Magdaleny, Zięcia Daniela, 

Wnuków Oskara i Leny, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice 

13.00 Zbiórka Ministrantów 
17.00 Katecheza Przedmałżeńska (4) 

15.00 W intencji Nowożeńców Emilii i Artura 
18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 

 2. + Tymoteusza Woszczyńskiego (w 3 r.), of. Żona i Dzieci 
 3. + Konstantego i Józefę Starnackich, of. Córka 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Synka Leona, z prośbą by wzrastał 

w łasce u Boga i ludzi pod opieką Św. Anioła Stróża, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 25 r. ślubu Marioli i Tomasza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
i dla ich Dzieci Mileny i Dawida, of.  

19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
19.00 Spotkanie KSM   
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XXX Niedziela Zwykła - 23 października 2016 r. 
Wspomnienie Św. Jana Kapistrana, Kapłana i Św. Józefa Bilczewskie-

go. Początek Tygodnia Misyjnego. Światowy Dzień Misyjny. 
Czyt.: Syr 35, 12-14. 16-18 (Modlitwa biednego przeniknie obłoki); 

2 Tm 4, 6-9. 16-18 (Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu); 
Łk 18, 9-14 (Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Edwarda (w 31 r.), Genowefę, Tadeusza, Alfredę i Bogdana, 
of. Jadwiga Szakowska 

8.30 1. + Halinę (w 58 r.), Stanisława i Jadwigę Maliszkiewiczów, Jó-
zefę, Franciszka, Stanisławę i Wiktora Pastor oraz Aldonę Sulej, 
of. Córki 

 2. + Eugeniusza (w 31 r.), Jana i Leokadię Więch, of. Janina 
Grabarska 

10.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Sylwestra (w 6 r.) i Michalinę, zm. z Rodzin Krasuskich, Gro-

chowskich i Sprzączaków, of. Córka Jadwiga 
 3. + Irenę (z racji imienin) i zm. z Rodziny, of. Rodzina 

11.30 1. Dziękczynna w 17 r. ślubu Anety i Artura, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo w dalszym życiu rodzinnym, of. Małżonkowie 

 2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Danuty i Zenona Mazurek, z prośbą 
o potrzebne łaski na dalsze lata życia w Rodzinie, of. Małżonkowie 

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
 2. Dziękczynna w 70 r. urodzin Barbary Stańczuk, z prośbą o da-

lsze Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Patronki, of. Dzieci 
16.30 1. + Jana Montewkę (w 18 r.), Leokadię i Ludwika Piechotków, 

zm. z Rodzin Montewków i Piechotków, of. Córka 
17.30 Katecheza Chrzcielna (4) 

18.00 1. + Edmunda Jaszczuka i Tadeusza Jaszczołta, of. Andrzej Ja-
szczuk 

19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i Niedzielna adoracja 
Najświętszego Sakramentu (do 20.00)  

KOMUNIKAT BISKUPÓW 
     W dniach 4 i 5 października br. w Warszawie odbyło się 374. Ze-
branie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował 
Ks. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopa-
tu Polski. W zebraniu wziął udział Ks. Prałat Mykhaylo Tkhorov-
skyy, Chargé d’Affaires Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. 

 
1. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wielką wdzięczność Ojcu 
Świętemu Franciszkowi za wizytę w naszym kraju i Światowe Dni Mło-
dzieży. Biskupi dziękują za serdeczne spotkania z następcą Świętego 
Piotra i jego nauczanie, które podnosi na duchu i inspiruje do działania. 
Polska młodzież pragnie kontynuacji Światowych Dni Młodzieży w swo-
im życiu osobistym i wspólnotowym. Biskupi dziękują wszystkim, którzy 
zaangażowali się w Światowe Dni Młodzieży. Młodzieży, która licznie 
wzięła udział w spotkaniu z Ojcem Świętym, polskim parafiom i rodzi-
nom, które okazały się najlepszymi ambasadorami naszej Ojczyzny. 
Władzom rządowym i samorządowym za zaangażowanie w przygotowa-
nie i przeżycie Światowych Dni Młodzieży. Słowa wdzięczności kierują 
do służb mundurowych, medycznych i wolontariuszy. 
2. Podczas obrad biskupi podsumowali obchody 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. Jubileusz stał się czasem pogłębienia duchowości chrzcielnej, 
twórczego podjęcia chrześcijańskiego dziedzictwa oraz rozbudzenia du-
cha miłości do Ojczyzny. Podkreślono potrzebę kontynuowania działań 
ewangelizacyjnych w parafiach oraz tworzenia i rozwoju grup towarzy-
szących młodzieży i dorosłym we wzroście wiary. 
3. Biskupi rozważali też kwestie związane z duszpasterstwem rodzin w 
świetle adhortacji Papieża Franciszka „Amoris laetitia”. Konferencja Epi-
skopatu Polski podkreśliła potrzebę pogłębionej refleksji teologiczno-

duszpasterskiej nad dokumentem, który ukazuje piękno małżeństwa i ro-
dziny. Biskupi zwrócili uwagę na potrzebę większego zaangażowania 
w duszpasterstwo osób, które nie żyją w związkach sakramentalnych.  
4. W kwestii świętości życia ludzkiego biskupi przypominają nauczanie 
Ojca Świętego Jan Pawła II, który napisał: „Akceptacja przerywania 
ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym 
znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stop-
niowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wów-
czas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia (…). Ciężar moralny 
przerywania ciąży ukazuje się w całej prawdzie, jeśli się uzna, że chodzi 
tu o zabójstwo, a zwłaszcza jeśli rozważy się szczególne okoliczności, 
które je określają. Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu ży-
cia, a więc istota najbardziej niewinna” (Evangelium vitae, 58). 
     Kościół od wieków nieprzerwanie wspiera kobiety w macierzyństwie. 
Ponad 800 instytucji Kościoła katolickiego w Polsce realizuje ok. 5 tys. 
dzieł charytatywnych, docierając do ok. 3 mln osób. Wśród nich są do-
my samotnej matki, okna życia, ośrodki adopcyjne oraz pomoc rodzicom 
samotnie wychowującym dzieci. Konferencja Episkopatu Polski z zado-
woleniem przyjmuje inicjatywy społeczne i państwowe, które wspierają 
narodziny dzieci i ich rozwój. Jednocześnie biskupi dziękują wszystkim, 
którzy już zaangażowali się w troskę o kobiety i dzieci. 
     Biskupi podkreślają, że instytucje Kościoła nie zajmują się przygoto-
wywaniem projektów ustaw cywilnych, ale korzystają z prawa do wyra-
żania swoich opinii. Nie popierają projektów zapisów prawnych, które 
przewidują karanie kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Ko-
ściół rozwiązuje w sakramencie pojednania. 
5. Księża biskupi z uznaniem ocenili dotychczasowe działania Caritas i 
poparli program pomocy ofiarom konfliktu syryjskiego pod nazwą „Ro-
dzina Rodzinie” przygotowany przez Caritas Polska. Umożliwia on 
wspieranie konkretnej rodziny przez określone środowisko, wspólnotę, 
rodzinę lub pojedyncze osoby. Dla ułatwienia realizacji tego programu 
została utworzona specjalna strona internetowa www.rodzinarodzinie. 
caritas.pl. Biskupi wzywają także do modlitwy o pokój na świecie, 
szczególnie na Bliskim Wschodzie. 
6. Konferencja Episkopatu Polski ponawia swoje poparcie dla obywa-
telskiego projektu ustawy NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia 
handlu w niedzielę. Biskupi przypominają, że niedziela jest wartością re-
ligijną i rodzinną oraz ufają, że Polacy – podobnie jak obywatele innych 
krajów – będą mogli cieszyć się prawem do wolnej niedzieli. 
7. Biskupi zapraszają wszystkich wiernych do udziału w proklamacji 
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. List pasterski 
przygotowujący duchowo do tego wydarzenia zostanie odczytany w ko-
ściołach w niedzielę 16 października br. 
8. W bieżącym roku obchodzone jest 100-lecie działalności Papieskiej 
Unii Misyjnej. W tym kontekście – doceniając misyjne zaangażowanie 
Kościoła w Polsce – biskupi apelują do duszpasterzy, osób konsekrowa-
nych i wiernych świeckich, aby z nowym entuzjazmem włączyli się w dzie-
ło misyjne Kościoła, które wpisuje się w przyszłoroczny program dusz-
pasterski „Idźcie i głoście!”. Szczególną okazją ku temu będzie zbliżający 
się Światowy Dzień Misyjny przypadający w tym roku 23 października. 
9. W dniach 20-24 października 2016 r. będzie miała miejsce Piel-
grzymka Narodowa do Rzymu. Jest to forma dziękczynienia Bogu za 
Rok Miłosierdzia, 1050-lecie Chrztu Polski oraz wizytę Ojca Świętego 
Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży. Pielgrzymi będą uczest-
niczyć w Eucharystiach w czterech Bazylikach Patriarchalnych, przejdą 
przez Bramy Miłosierdzia i spotkają się na audiencji z Ojcem Świętym 
Franciszkiem. Konferencja Episkopatu Polski zachęca wiernych do wzię-
cia udziału w pielgrzymce, aby podziękować Bogu za otrzymane łaski. 
10. Biskupi podjęli temat duszpasterstwa ludzi sportu i podziękowali 
sportowcom za godne reprezentowanie naszej Ojczyzny na arenie mię-
dzynarodowej. Wyrażają również wdzięczność za świadectwo wiary, 
które stanowi przykład dla wielu osób. 
     Biskupi błogosławią rodakom w kraju i za granicą, zawierzając Matce 
Bożej kontynuację dzieła Światowych Dni Młodzieży, Jubileuszu Miło-
sierdzia i Roku 1050-lecia Chrztu Polski. 

     Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
Warszawa, 5 października 2016 r. 
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NADZWYCZAJNI 

 
     W październiku przyjmowane są zgłoszenia 
kandydatów na studium przygotowawcze do 
funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świę-
tej. Kandydatami mogą być mężczyźni, którzy 
ukończyli 25 lat. Funkcję tę będą mogli pełnić do 
ukończenia 65 roku życia. Ponadto powinni oni 
odznaczać się dobrym życiem moralnym, po-
bożnością, poważaniem wśród duchowieństwa 
i wiernych parafii. 
     Zgłoszenia przyjmuje Wydział Duszpasterski 
Kurii Diecezjalnej do 20 października. Spotkanie 
organizacyjne odbędzie się 22 października 
(w sobotę) o godz. 9.00 w Bursie pw. Św. Stani-
sława w Siedlcach (naprzeciwko Katedry).  
     Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii 
świętej wymaga odpowiedniego przygotowania, 
dlatego przed otrzymaniem upoważnienia od 
Księdza Biskupa kandydat jest zobowiązany do 
ukończenia studium przygotowawczego, które 
odbywać się będzie pod kierunkiem duszpaste-
rza diecezjalnego. W trakcie spotkań formacyj-
nych będą podejmowane wyznaczone tematy 
teologiczno-liturgiczne oraz ćwiczenia praktycz-
ne. Kandydaci będą mieli także stworzoną okaz-
ję do modlitwy i wspólnego przeżywania liturgii. 
Kurs przygotowawczy zakończy się egzaminem 
pisemnym z teorii i ustnym z praktyki udzielania 
Komunii świętej podczas Eucharystii i zanosze-
nia jej chorym. 

Ks. Waldemar Mróz Duszpasterz Diecezjalny 

ZADEDYKUJ PAPIEŻOWI 

 

   Z okazji XVI Dnia Papie-
skiego Miejska Biblioteka 
Publiczna w Siedlcach 
oraz  Stowarzyszenie  Pi- 

sarzy Polskich zapraszają uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, studentów oraz osoby dorosłe 
do udziału w czwartej edycji TURNIEJU JEDNE-
GO WIERSZA. Wystarczy napisać wiersz, dedy-
kowany św. Janowi Pawłowi II i przesłać na ad-
res e-mail: promocja@mbp.siedlce.pl do 18 paź-
dziernika br., a następnie zaprezentować go 
osobiście podczas Turnieju Poetyckiego, który 
odbędzie się 21 października br. w Saloniku Li-
terackim MBP, ul. J. Piłsudskiego 5. 
     W tegorocznym Turnieju uczestników oce-
niać będzie Jury pod przewodnictwem ks. dr 
Wiesława Aleksandra Niewęgłowskiego – po-
ety, wieloletniego duszpasterza środowisk twór-
czych, członka Stowarzyszenia Pisarzy Pols-
kich. Na uczestników Turnieju czekają nagrody. 
Pula nagród wynosi 1200 zł.  Serdecznie zapra-
szamy.                Miejska Biblioteka Publiczna 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Katechezy Chrzcielne są w 4 
kolejne niedziele października o godzinie 17.30 
w sali przy zakrystii. Natomiast kolejna (trzecia) 
Katecheza dla Narzeczonych będzie w sobotę 
15 października Są one w każdą sobotę o godzi-

nie 17.00 w sali przy zakrystii lub w auli pod koś-
ciołem (w zależności od ilości uczestników). 
ŚWIĘTE KOBIETY. W miniony piątek (14.10), 
Kościół wspominał Św. Małgorzatę, w sobotę 
Św. Teresę, a dziś (16.10) Św. Jadwigę Śląską. 
Wszystkim Drogim Solenizantkom składamy 
najserdeczniejsze życzenia opieki ich Świętych 
Patronek. 
NIEUSTAJĄCY. Wspólnota Różańca Nieusta-
jącego przeżywa jutro (17.10) dzień czuwania 
i modlitwy. 
PATRON. Wtorkowy Ewangelista - Św. Łukasz 
- jest nie tylko patronem Służby Zdrowia, lecz 
także muzealników i malarzy artystów. W XIX 
wieku było znane „Bractwo Św. Łukasza”, zaj-
mujące się tworzeniem sztuki sakralnej. 
MĘCZENNIK. 33 lata temu, 19 (a niektórzy pi-
szą, że 25) października 1984 r. został zamor-
dowany przez komunistycznych oprawców Bł. 
Ks. Jerzy Popiełuszko. Wielu naszych parafian 
podczas pielgrzymki nawiedziło miejsce jego 
męczeńskiej śmierci. 
SEMINARIUM. Za tydzień (23.10) w naszej 
Parafii „Niedziela Seminaryjna”. Gośćmi będą 
klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, 
którzy opowiedzą o życiu seminaryjnym i zbiorą 
ofiary na funkcjonowanie tej Uczelni. 
TYDZIEŃ MISYJNY. Od 23 do 30 października 
będzie trwał w kościele Tydzień Misyjny. Trady-
cyjnie w niedzielę, rozpoczynającą ten tydzień, 
zbierana jest „taca” na cele misyjne. Ponieważ 
w niedzielę 23 października ofiary składane na 
tacę będą przeznaczone na Seminarium, dlate-
go tacę dzisiejszą przeznaczamy na misje. 
PODZIĘKOWANIE. Składamy serdeczne po-
dziękowania za ofiary przeznaczone na nowy 
dach na kościele: 
Of. Bezimienna z ul. Bema 300,- 
P. Bierkatowie z ul. Batorego 100,-zł  
Of. Bezimienna 50,-zł.                Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Artur Wielogórski i Emilia Wielogórska zd. 
Jasińska, oboje z naszej Parafii (68). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 41 
 Relacja z diecezjalnych obchodów 20-lecia 
beatyfikacji Unitów Podlaskich - w dziale „Opi-
nie”;  W czym tkwi piękno Różańca? Odpo-
wiedź w „Rozmowie Echa”;  O tym, czy zna-
my okoliczności, w jakich polscy oficerowie i żoł-
nierze trafiali do niewoli radzieckiej w Katyniu - 
na s. 22;  O owocach Światowych Dni Mło-
dzieży - w comiesięcznym cyklu Szkoły Nowej 
Ewangelizacji;  Aborcja niszczy kobiecą psy-
chikę. O objawach syndromu poaborcyjnego 
i nadziei na wewnętrzne uzdrowienie - na str. 
16.  Dlaczego tak późno wykrywamy osteo-
porozę i jakie są jej przyczyny - w dziale „Zdro-
wie”;                            Zapraszamy do lektury 

 
KOBIETA JEST FAKTEM 

 
    Mąż próbuje przekonać żonę, że ani ona, ani jej 
koleżanki nie mają racji. Daje na to logiczne argu-
menty. Żona odpowiada: 
- Kochanie, nie dyskutuj ze mną. Wiem, co mówię 
i zapamiętaj: kobiety są faktem, a z faktami się nie 
dyskutuje! 
 

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

TAK DŁUGO. Małżeństwo wybiera się na gościnne 
przyjęcie. Mąż zaczyna się irytować, ponieważ żona 
bardzo długo przygotowuje się do wyjścia. Pyta więc: 
- Skarbie, dla kogo ty się tak stroisz? 
- Dla ciebie kochanie. 
- Tak mówisz? Gdyby kobiety ubierały się tylko dla 
jednego mężczyzny, nie trwałoby to tak długo! 
GOTOWA, CZY SAMOTNA? Dziewczyna bardzo nie-
zadowolona wraca z wieczornej randki. Mówi: 
- Już się nigdy nie zakocham. 
    Koleżanka znając jej problemy radzi: 
- Zakochaj się, kiedy będziesz gotowa, a nie samot-
na! 
ROK SZKOLNY. Wielu uczniów zaczyna już narze-
kać, że dłuży się im rok szkolny i jeszcze trzeba długo 
czekać na wakacje. Warto zachęcić ich do poznania 
liczb: 
- Rok Szkolny 2016/2017 trwa 303 dni. 
- Bez weekendów to już 214 dni. 
- Po odjęciu świąt i innych dni wolnych to tylko 183 
dni, czyli około 40% Roku Szkolnego spędzamy poza 
szkołą. Więc nie jest tak źle! 
SMUTAS. Koleżanka skarży się koleżance, że jest 
bardzo nieszczęśliwa. Dobra przyjaciółka radzi jej, że 
jeśli chce być szczęśliwa, to musi coś dobrego zrobić 
dla innych. 
- To znaczy co mam zrobić? 
     Koleżanka odpowiada pytaniem na pytanie: 
- No na przykład, co zrobiłaś dziś od rana dla ludzi, 
których spotkałaś? 
- Chyba nic… tylko smutną minę. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828           www.jozef.siedlce.pl 
jozefsiedlce@wp.pl          Druk: NOWATOR  

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. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil Duszek, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 

sM Arleta, sM Agnieszka i sM Karolina. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną 
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej przed 
niedzielą poprzedzającą ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 
 




