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 1. Myśl tygodnia 
 2. Tydzień Misyjny 
 3. Goście z Seminarium 
 4. Pod opieką Św. Patronów 
 5. Żona, Mąż i Dzieci 
 6. Zaproszenie na film 
 7. Kalendarz nowego tygodnia 
 8. Wypominki 
 9. Dzień Życia 
10. Kurs Emaus 
11. Wdzięczni za kościół 
12. W Parafii i w Diecezji 
13. Co piszą w „Echu” nr 42 
14. Dobry humor 
15. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 

 
   Jezus posłużył się przypowieś-
cią, aby wyjaśnić ważne sprawy 
życia: «Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden fa-
ryzeusz a drugi celnik” (Łk 18, 9). 
   Obaj modlą się, a ich modlitwy  
splatają się z ciemnymi stronami 
ich życia. Całą prawdę zna tylko 
Chrystus i to on staje po stronie 
celnika. Zdziwieni zapytamy dla-
czego? Wydawało się, że to raczej 
faryzeusza Chrystus pochwali?  
   Otóż celnik nie podkreśla, tak jak 
faryzeusz, swoich osiągnięć. Staje 
przed swoim Bogiem z zawstydze-
niem i skruchą wołając: „Boże, 
miej litość dla mnie, grzesznika” 
(Łk 18, 12). Rozumie wielkość 
swoich win i wie, że bez Boga 
i bez Jego Miłosierdzia nie potrafi 
wydostać się z bagna, w jakie 
wszedł.  

 

TYDZIEŃ MISYJNY 
   Kościół Powszechny 
obchodzi dziś Świato-
wy Dzień Misyjny, na-
zywany w Polsce Nie-
dzielą Misyjną. Po tej 
Niedzieli następuje Ty-
dzień Misyjny, którego   
hasłem są słowa „Miłosierdzie Boże dla całego świata”. 
To dzień modlitewnego i materialnego wsparcia misji 
na świecie. 
 

GOŚCIE Z SEMINARIUM 

 
     Dziś serdecznie witamy wśród nas Gości z Wyższe-
go Seminarium Duchownego naszej Diecezji, którzy 
opowiedzą o życiu tej Uczelni i zbiorą ofiary na jej funk-
cjonowanie. Dla ludzi wierzących Seminarium będzie 
zawsze „oczkiem w głowie”, ponieważ tam kształtują 
się nowe pokolenia kapłanów, którzy podejmą służbę w 
Kościele. Dziś młodzi klerycy przez modlitwę, naukę 
i pracę rozeznają swoje powołanie pod okiem prze-
łożonych. Przez naukę teologii poszukują odpowiedzi 
na pytanie: Co to znaczy, że Jezus jest Mesjaszem? - 
gdyż to do nich będzie należało przekonywanie o tym 
ludzi, do których będą posłani. Kształtują też swoją 
wiarę, która jest oznaką mądrości, wiernością Bogu 
oraz stylem życia. 
     Naszych Gości oraz wszystkich alumnów naszego 
seminarium polecamy opiece Św. Józefa. 
 

POD OPIEKĄ PATRONÓW 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
W najbliższy piątek obchodzić 
będziemy Uroczystość Św. Aposto- 
łów Szymona i Judy Tadeusza, Głównych 
Patronów naszej Diecezji. Czwartek - to dzień wigilii 
przed tą Uroczystością. W piątek z racji Uroczystości 
Patronów Diecezji nie obowiązuje nas post piątkowy. 

ŻONA, MAŻ I DZIECI 
     Kościół katolicki 
czci swoich świę-
tych ponad podzia-
łami na narody 
i kontynenty. Jako  
Polacy nigdy nie byliśmy skupieni wyłącznie na kulcie 
polskich świętych. Świadczy o tym cześć oddawana ta-
kim świętym jak: Florian, Franciszek, Teresa od Dzie-
ciątka Jezus i wielu innych. Również i świętą Joannę 
Berettę Molla chcemy w naszej Parafii, w naszym kraju 
poznać, pobożnie uszanować i serdecznie pokochać. 
„To nie my wybieramy świętych, lecz to święci wybiera-
ją nas”. Nic nie dzieje się przypadkowo. 
    Święta Joanna pokazuje nam, jak postępować ewan-
gelicznie we współczesnym świecie, jak traktować ży-
ciowe wydarzenia jako dar Bożej Opatrzności. Miała 
konkretny program życia. Zawartą w nim mądrość pot-
rafiła zastosować już jako młoda dziewczyna. W okre-
sie narzeczeńskim pragnęła być dzielną kobietą dla na-
rzeczonego. Czytając listy, jakie Joanna i Piotr pisali do 
siebie, można się zorientować, że umieli okazywać so-
bie uczucia, szacunek, cześć. Chrystus nie był dla nich 
dodatkiem, ale treścią życia. 
     W piątek (28.10) wypada kolejne Parafialne wspom-
nienie Św. Joanny Beretty Molla. Czcicieli Świętej i ro-
dziców spodziewających się narodzin dziecka zapra-
szamy na modlitwę różańcową o godzinie 17.15, na 
Mszę Św. o 18.00, a po Mszy Św. na ucałowanie relik-
wii i uroczyste błogosławieństwa matek w stanie bło-
gosławionym. 

ZAPROSZENIE NA FILM 
     Miejski Ośrodek Kultury w Siedl-
cach zaprasza dziś o godzinie 17.30 
do Sali „Podlasie” przy ul. Sienkiewi-
cza 63, na film pt. „Ksiądz”, opowiada-
jący o Bł. Jerzym Popiełuszko. W pro-
jekcji wezmą udział reżyser Maria Dłu-
żewska i jeden z bohaterów ks. Stani-
sław Małkowski. Wstęp wolny. 
     Ten dość drastyczny film jest opar-
ty na zdeponowanych w Instytucie Pa-
mięci Narodowej materiałach Biura 
Śledczego MSW, dotychczas nie udo-
stępnionych publicznie. Wśród nich są 
zapisy wideo z konfrontacji oprawców 
księdza - Adama Pietruszki i Grzego-
rza Piotrowskiego. Obydwaj przerzu-
cają  na  siebie  wzajemnie  odpowie-  
dzialność i bez emocji opowiadają o szczegółach „ope-
racji”. Opisują, jak doszło do porwania księdza, bicia 
i torturowania, jak przewożono go w bagażniku samo-
chodu i jak udaremniono próby uwolnienia się i uciecz-
ki. Warto zobaczyć ten historyczny dokument. 
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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 – 24 października 2016 r. 
Wspomnienie Św. Antoniego Marii Clareta, Biskupa 

i Bł. Jana Wojciecha Balickiego, Kapłana. Tydzień Misyjny (2) 
Dzień modlitw za walczących z chorobą otyłości; 

Rok C, II. XXX tydzień okresu zwykłego; 
Czyt.: Ef 4, 32-5, 8 (Jedność różnych członków Kościoła); 

Łk 13, 10-17 (Uzdrowienie w szabat). 
6.30 1. Dziękczynna w 7 r. ślubu Joanny i Arkadiusza, z prośbą 

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

 2. + Janinę Cabaj, of. Dionizy Cabaj  
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Józefa, Anielę, Klemensa, Piotra i Lucynę, zm. z Rodziny Iz-
debskich, of. Jadwiga Izdebska  

 3. + Mariana (w 12 r.), Henryka (w 9 r.) i Kazimierę Sawiaków, 
zm. z Rodzin Sawiaków i Łuków, of. p. Sawiakowie    

16.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Witolda (w 30 r.), zm. Rodziców Wacława i Mariannę, of. Ro-

dzina  
 3. + Rafała Gajowniczka (w 8 r.) i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 

Mama  
 4. + Mirosława (w 9 r.) i zm. z Rodzin Pałków i Sadokierskich, of. 

Żona z Dziećmi 
 5. Dziękczynna w 25 r. ślubu Anny i Jarosława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. 
Wiktoria Murawka  

Wtorek – 25 października 2016 r. 
Tydzień Misyjny (3); Dzień Życia 

Czyt.: Ef 5, 21-33 (Miłość Chrystusa i Kościoła wzorem małżeństwa chrześcijań-
skiego); Łk 13, 18-21 (Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie). 

6.30 1. + Stanisławę Magdziak (w 6 r.) i Stanisława (w 11 r.), of. Zofia 
Magdziak 

 2. + Rodziców, Rodziców Chrzestnych i Dziadków oraz Mariana 
i Józefa z Rodziny Maków, of. Janina Jakubiak 

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Rodziców Antoninę (w 4 r.) i Józefa, Brata Zbigniewa, Paw-

ła, Mariannę, Wincentego i Łucję zm. z Rodzin Matejczuków, Ra-
dczuków i Łukasiuków,  of. Syn Bogusław 

 3. + Lucjana Myrchę (w 22 r.), of. Żona 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Syna Piotra (w 7 r.) i Męża Józefa oraz Rodziców Zofię i Hen-

ryka, of. Hanna Kozioł  
 3. + Ignacego (w 18 r.), zm. z Rodzin Korowajczuków, Adamiu-

ków, Dziołaków i Wareckich, of. Syn z Rodziną  
 4. + Danutę Rzewuską, of. Rodzina  
 5. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. Rodzice 
 6. Dziękczynna w 18 r. ślubu Agaty i Krzysztofa, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla nich, dla ich Sy-
nów i całej Rodziny, of.  

Środa – 26 października 2016 r. 
Wspomnienie Św. Piotra z Alcantary, Kapłana; 

Tydzień Misyjny (4) 
Czyt.: Ef 6, 1-9 (Rady dotyczące życia rodzinnego); 
Łk 13, 22-30 (Powszechne wezwanie do zbawienia). 

6.30 1. + Ewę Bańkowską (w 2 r.), of. Koleżanki z pracy 
 2. + Jana Łęczyckiego (w 30 dzień), of. Rodzina  

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Helenę (w 31 r.), Juliana (w 21 r.), zm. z Rodzin Domańskich 

i Zaleskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Córka Janina  
 3. + Danutę (w 4 r.) i Józefa (w 41 r.) Gadomskich, of. Syn i 

Córka z Rodziną 

 

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. + Jerzego (w 20 r.) oraz zm. z Rodzin Weredów, Zaliwskich, 

Zalewskich i Soleckich, of. Dzieci  
 3. + Ignacego, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 

i Dzieci  
 4. + Mirosława Pałkę (w 9 r.), of. Żona i Dzieci  
 5. Dziękczynna w 41 r. ślubu Danuty i Bogdana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jubi-
laci 

Czwartek – 27 października 2016 r. 
Wigilia Uroczystości Św. Apostołów Szymona i Judy, Głównych Patro-

nów naszej Diecezji. Tydzień Misyjny (5) 
Czyt.: Ef 6, 10-20 (Walka chrześcijan ze złym duchem); 

Łk 13, 31-35 (Jezus wierny swojemu posłannictwu). 
6.30 1. + Mieczysława (w 16 r.), zm. z obu stron Rodzin Góreckich 

i Sawczuków, of.  Krystyna Górecka  
 2. + Jadwigę i Lucjana (w 20 r.), zm. z Rodzin Malinowskich i Łu-

kasiuków, of. Sabina Łukasiuk  
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Stanisławę Paczuską (w 1 r.), Eugeniusza, Bolesława, Hele-
nę i Henryka, of. Rodzina Paczuskich  

 3. + Stanisława Sowę, of. Żona 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i Nabożeństwo do 

NMP Nieustającej Pomocy 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Emilię, Franciszka, Ludwika, Eugeniusza i Romana, of. Tere-

sa Lech  
 3. + Edwina (w 16 r.), Władysława, Mariannę, Tomasza i Helenę 

Sawickich, of. Teresa Sawicka  
 4. + Tadeusza Wilczura (z racji imienin) oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Żona  
 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o zdrowie 

i Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu, of. Rodzice  
Piątek – 28 października 2016 r. 

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

Dziś z racji Uroczystości Patronów Diecezji nie obowiązuje nas post piątkowy. 
Tydzień Misyjny (6) 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; 
Czyt.: W diecezji siedleckiej i w kościołach, w których obchodzi się uroczystość, pierwsze 
czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach poza Okresem Wielkanocnym. 

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

6.30 1. + Józefa oraz jego zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Córka  
 2. + Tadeusza Krasuskiego (z racji imienin), of. Córka  

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Waldemara Barszcza (w r.), of. Elżbieta Barszcz 
 3. + Annę i Wacława Olędzkich oraz zm. Dziadków z ich Rodzin, 

of. Sąsiadka  
17.00 Spotkanie z dziećmi z Koła Misyjnego 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i Nabożeństwo do Mi-

łosierdzia Bożego 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Tadeusza (z racji imienin) oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona  
 3. + Tadeusza Ośko (z racji imienin) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Rodzina  
 4. + Tadeusza Chojeckiego (z racji imienin) i zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Maria Chojecka  
 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-

cy Liturgii 
19.00 Próba chóry „Lilia” 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie  
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Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia i Św. Felicjana Męczenni-
ka z Afryki (z początku II w.), Tydzień Misyjny (7); 

Czyt.: Flp 1, 18b-26 (Dla mnie żyć to Chrystus); 
Łk 14, 1. 7-11 (Przypowieść o zaproszonych na ucztę). 

6.30 1. Dziękczynna w 90 r. urodzin Czesławy Gołąbek, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Córka  

 2. + Tadeusza (z racji imienin) i Marka Chojeckich oraz Henryka 
Dobrzyńskiego i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Zofia 
Chojecka  

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Kazimierza Skolimowskiego (z racji urodzin), of. Żona i Córka  
 3. + Piotra Szkielonka (w 4 r.), Helenę, Romana, Janusza, Fran-

ciszka, Ludwikę i Mirosława, of. Rodzina  
13.00 Zbiórka Ministrantów 
17.00 Katecheza Przedmałżeńska (4) 

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

 2. + Zenobiusza Borkowskiego (z racji imienin), of. Żona Elżbieta 

 3. + Janusza Posiadałę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 4. Dziękczynna w 40 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla 
jej męża, of. Mąż Tomasz  

 5. Dziękczynna KŻR nr 10, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Sióstr z Koła i dla ich Ro-
dzin, zel. Teresa Malinowska  

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
19.00 Spotkanie KSM 

XXXI Niedziela Zwykła - 30 października 2016 r. 
Dzień wdzięczności za budowniczych i fundatorów naszego kościoła 

parafialnego. Zakończenie Tygodnia Misyjnego 
Czyt.: Mdr 11, 22 – 12, 2 (Bóg miłuje całe stworzenie); 

2 Tes 1, 11 – 2, 2 (Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi); 
Łk 19, 1-10 (Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło). 

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

 2. + Stanisławę i Zygmunta Sysików, of. Rodzina 
8.30 1. + Stefana Wronę (w 12 r.), zm. Rodziców Antoniego, Stefanię 

i Annę, of. Cecylia Wrona  
 2. + Helenę (w 20 r.), Aleksandra i Henryka zm. z Rodziny Bier-

nackich, of. Alina Kania  
10.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 

 2. + Zbigniewa Trocia (w 8 r.), zm. Rodziców Kazimierę i Czesła-
wa, of. Rodzice  

 3. + Tadeusza, Bronisławę i Antoniego, of. Kazimiera Kosiorek 
11.30 1. + Ryszarda Prekurata, Józefę i Juliana, Feliksę i Edwarda 

oraz Rodzeństwo, Dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
Krystyna Prekurat 

 2. + Edwarda Ozgę (w 24 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Żona 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Józefa Nasiłowskiego (w 18 r.), Elżbietę, Mariannę, Feliksa, 

Janinę, Bolesława, Henryka, Zofię i Helenę zm. z Rodzin Nasiło-
wskich i Paczuskich, of. Tadeusza Nasiłowski  

17.30 Katecheza Chrzcielna (4) 

18.00 1. + Roberta Pazdykę (w 5 r.), of. Rodzice  
19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i Niedzielna adoracja 

Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

WYPOMINKI 
     Wypominki są jednym z wielu znaków wyrażania naszej modlitewnej 
pamięci o zmarłych. Jest to jedna z najbardziej popularnych form modlit-
wy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Rozróżnia się 
wypominki jednorazowe i roczne. Wierni na kartkach wypisują swoich 
zmarłych i przynoszą je do swoich kapłanów wraz z dobrowolną ofiarą.  
     Poszukując głębszego sensu wypominek warto cofnąć się o kilkana-
ście wieków do liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Ko-

ściele. Podczas przygotowania darów ofiarnych lub nawet w czasie mo-
dlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcija-
nie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, 
ale także świętych męczenników i wyznawców oraz wiernych zmarłych. 
Imiona odczytywano głośno i trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę 
świętych, odczytywał biskup lub kapłan, który mówił: „Wspomnijmy bło-
gosławionych apostołów i męczenników…”; następnie wyliczano imiona 
świętych (czasem sięgano aż do Starego Testamentu, nawet do Ada-
ma). Wreszcie trzecia lista zawierała imiona zmarłych. „Podobnie wspo-
mnijmy i dusze tych, którzy spoczywają: Hilarego, Atanazego, itd.” 

 
     Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, 
krótkie odezwanie się chóru. Na koniec śpiewano uroczystą modlitwę, 
prosząc Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrań-
ców: „Teraz wpisz te imiona na niebiańskiej stronicy (…), abyśmy nie 
byli zawstydzeni w dzień, kiedy przyjdziesz ten świat osądzić. Amen.” 
Ta lista imion jest więc ziemskim odpowiednikiem oryginału, prowadzo-
nego przez Boga w niebie - księgi życia (liber vitae). Wielu widzi w od-
czytywanych dyptykach wyjaśnienie znaczenia zwoju, jaki trzymały po-
sągi zmarłych na rzymskich sarkofagach. (Dyptyk to dwie tabliczki po-
łączone „zawiasami”, zamykające się jak książka, przeznaczone do 
pisanie, np. gliniane i nieraz wypalane, albo też zawierające ilustra-
cje malowane lub płaskorzeźbione. Używane były w czasie podróży). 
     Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano przede wszystkim 
więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwale-
bnego (święci), pokutującego (zmarli) i cierpiącego (żyjący). Umieszcze-
nie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą koś-
cielną, a skreślenie o wyłączeniu z niej (ekskomunika). Po wyczytaniu, 
dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię, co też 
miało swoją wymowę. 
     Z czasem, gdy zaczęto odprawiać Msze Św. wprost w intencji niektó-
rych zmarłych (lub żywych), dyptyki zastąpiono wspomnieniami (meme-
nta) nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół 
pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi. 
W obecnej liturgii „mementa”, przetrwały np. w I-szej modlitwie euchary-
stycznej (Kanon Rzymski): przed konsekracją celebrans wylicza imiona 
bliskich żyjących, następnie wzywa świętych, a po przeistoczeniu wy-
mienia imiona zmarłych, za których się modli i znowu wzywa świętych. 
     Ceremonie odczytywania długich list zmarłych przetrwały jednak, ale 
jakby na marginesie Mszy (np. na samym jej początku, jako intencje 
Mszy św., lub przy ogłoszeniach dotyczących wspólnoty), albo przy in-
nych obrzędach. Dzisiejsze wypominki, są kontynuacją starożytnych dy-
ptyków i mają podobny sens. Podobnie jak one są wyrazem miłości 
i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który prze-
szedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypomin-
kowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są za-
pisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, 
że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucha-
rystią. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych od-
prawiana jest Msza Św.  
     Bóg zna wszystkich swoich zmarłych. Zwróćmy uwagę na siłę przyz-
wyczajenia, na tradycję, kiedy czytano przez wieki imiona i nazwiska 
zmarłych. Jest to potrzebne także żyjącym, którzy uczestniczą w nabo-
żeństwach wypominkowych. Nie jest to wyłącznie tradycja. Tradycją jest 
sposób odprawiania nabożeństwa. Istotna jest modlitwa za zmarłych, 
aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za grzechy należnych. Oznacza 
to uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba, czyli tego stanu życia, do 
którego wszyscy wierzący zdążają. 
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DZIEŃ ŻYCIA 
     Wtorek (25.10) to kolej-
ny Dzień Życia obchodzo-
ny w ciągu roku kalenda-
rzowego przez 9 miesięcy 
od marca do grudnia każ-
dego 25 dnia miesiąca. 
     Do wspólnej modlitwy 
w tym dniu już od godziny 
17.15 zapraszamy Obroń- 
ców Życia i członków Dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Jego naturalną kontynuacją 
jest parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty 
Molla, obchodzone 28 października, o którym 
piszemy na str.1.  

KURS „EMAUS” 
     Ks. Tomasz Bieliński – 
dyrektor Szkoły Nowej 
Ewangelizacji zaprasza do 
wzięcia udziału w tzw. 
kursie Emaus, który jest 
adresowany szczególnie 
do osób, które pragną od-  
kryć moc Słowa Bożego, czytać Pismo Św. 
z większym zrozumieniem i kierować się nim na 
co dzień. Kurs ten, który ma formę rekolekcji 
odbędzie się w dniach 28-30.10. br. w Domu 
Rekolekcyjnym w Nowym Opolu koło Siedlec. 
Zapisy na stronie internetowej Szkoły Nowej 
Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. 
 

WDZIĘCZNI ZA KOŚCIÓŁ 

 
     Każdego roku ostatnia niedziela października 
(w tym roku XXXI Niedziela Zwykła, 30 paździe-
rnika) jest okazją do wyrażenia wdzięczności 
Bogu za budowniczych i fundatorów kościoła 
parafialnego. Parafia i Świątynie, których data 
konsekracji (czyli uroczystego błogosławieńst-
wa) nie jest znana, w tym właśnie dniu przez 
uroczystą liturgię składają dziękczynienie za 
tych, co świątynię wznieśli i dziś wspomagają jej 
utrzymanie i funkcjonowanie. 
     Parafie, które znają dokładną datę oddania 
do użytku na chwałę Bogu i ludziom swojej 
świątyni (czyli datę konsekracji), raczej obcho-
dzą w tym właśnie dniu rocznicę tego wydarze-
nia. Tak też jest i w przypadku naszej Parafii, 
która wyraża wdzięczność Bogu i ludziom pod-
czas odpustu parafialnego ku czci Św. Józefa 
Robotnika w dniu 1 maja. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
WIECZÓR CHWAŁY. Wszystkich, którzy ocze-
kują z utęsknieniem na spotkanie z Panem na-
szych serc - Jezusem Chrystusem, zapraszamy 
na Wieczór Chwały w czwartek 27 października, 

w Sali KLO przy sanktuarium Św. Józefa o go-
dzinie 19.00. Będziemy wpatrywać się w Jego 
cudowne Oblicze, uwielbiać Go modlitwą i śpie-
wem, dziękować za wszelkie dobro, które doko-
nuje się w naszych sercach, a adorując Najświę-
tszy Sakrament, będziemy prosić, aby uzdalniał 
nas do głoszenia Dobrej Nowiny i posyłał z mis-
ją ewangelizacyjną do tych, którzy jeszcze nie 
spotkali żywego Pana i Zbawiciela. 

Wspólnota Jednego Ducha 
 

KATECHEZY. Kolejna (piąta) Katecheza dla 
Narzeczonych będzie w sobotę 29 października 
Są one w każdą sobotę o godzinie 17.00 w sali 
przy zakrystii. 
     Natomiast Katechezy Chrzcielne są w 4 ko-
lejne niedziele października o godzinie 17.30 
również w sali przy zakrystii. Ostatnia z nich bę-
dzie dziś (23.10). Następna seria Katechez 
Chrzcielnych będzie miała miejsce w grudniu 
(od 4.12). 
 
MODA NA SYLWETKĘ. Jutro (24.10) dzień 
modlitw za walczących z chorobą otyłości. Niek-
tórzy z nas powinni do nich dołączyć! 
 
PIELGRZYMKA NARODOWA. Jutro dobie-
ga końca Pielgrzymka narodowa do Rzymu, któ-
ra rozpoczęła się 17 października. Odbywa się 
ona w ramach zbliżającej się 200 rocznicy pow-
stania naszej Diecezji oraz 20-lecia beatyfikacji 
Męczenników z Pratulina. 
 
SEMINARIUM. W dniu Patronów naszej Die-
cezji (28.10) siedleckie Seminarium przeżywa 
„dzień skupienia”. O godzinie 17.00. Ks. Biskup 
Ordynariusz wygłosi konferencję oraz wskaże 
pięciu kleryków, jako kandydatów do przyszłoro-
cznych święceń diakońskich. 
 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: 
Artur Ogrodnik z Parafii Żulin (Archidiecez-
ja Lubelska) i Honorata Dołęga z naszej Parafii 
(69). 

      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 42 
Jak wyglądają dziś stosunki polsko-rosyjskie? 
O możliwych zagrożeniach – w wywiadzie 
„Echa”; 
Czym są relikwie i dlaczego je czcimy? Czy 
ich kult jest zgodny z zasadami wiary?  
Papież Franciszek ogłosił 7 nowych świętych. 
Prezentujemy sylwetkę 1 z nich; 
Czym było Nabożeństwo Wielkiej Pokuty na 
Jasnej Górze? W dziale „Temat tygodnia”; 
Dietetyk o tym, jak prawidłowo odżywiać 
dzieci – w dziale „Zdrowie”; 
W dziale „Rolnictwo” informacje przydatne dla 
hodowców trzody chlewnej.  

Zapraszamy do lektury 

 
MIAŁ NADZIEJĘ 

 
     Spotykają się dwaj koledzy. Wspominają kawaler-
skie czasy i opowiadają o swoich małżeństwach: 
- I co tam u ciebie? Wziąłeś za żonę piękną dziewczy-
nę. Szczęśliwy jesteś? Wszystko się dobrze układa? 
- No… jestem szczęśliwy. Myślałem tylko, że będzie 
smacznie gotowała, tak jak jej mama, a tymczasem 
ona pije piwsko i pali papierosy tak, jak jej tata! 

 

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

PRZED WIEKAMI. Młody amant pyta dziewczynę: 
- Więc kiedy będę mógł porozmawiać z ojcem pani? 
- Ojciec mój przyjmuje konkurentów do mojej ręki 
w każdy poniedziałek od godziny 9.00 do 12.00      
AŻ PRZEJDZIE. Młoda gospodyni robi wielkie sprzą-
tanie domu. Gdy zakładała firanki, przyszła koleżan-
ka. Zdziwiona jej zapracowaniem pyta: 
- Chce ci się tak biegać po drabinkach, stołkach i pa-
rapetach? 
- Przecież muszę zrobić porządek. A poza tym mam 
dziś ochotę na sprzątanie. Ty nigdy nie masz takiej 
ochoty? 
- No… nieraz mam. Ale jak mi najdzie ochota na 
sprzątanie w domu, to siadam, parzę kawę, piję i cze-
kam aż mi przejdzie! 
POWRÓT 1. Mąż wraca do domu zmęczony i głodny 
po całym dniu pracy. Pyta żonę: 
- Kochanie, co mi dziś przygotowałaś? 
     Ona poprawiła fartuszek i stanęła na krześle: 
- Piosenkę ci przygotowałam!  
POWRÓT 2. Mąż, do tej pory zadbany i wysportowa-
ny, przez trzy miesiące pracował „w delegacji” za gra-
nicą. Po powrocie żona zauważyła dużą zmianę: 
- Kochanie, czy mi się wydaje, chyba ci urósł piwny 
brzuszek? Zaniedbałeś się! 
- Nie skarbie, to mi się tylko kaloryfery zapowietrzyły! 
ROZMOWA Z KAPŁANEM.  Parafianin do księdza: 
- Proszę księdza nie chodzę do spowiedzi, bo co by 
sobie Pan Bóg i księża o mnie pomyśleli. 
- Ksiądz nie takie rzeczy słyszał, a Pan Bóg myśli so-
bie: „O grzesznik, jaki to piękny materiał na świętego”. 

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 do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 

 




