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MYŚL TYGODNIA 
 

     Jezus dziś pokazuje uczniom 
istotę Ewangelii: „Lecz kto by mię-
dzy wami chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym” (Mk 
10, 35-45). 

 
     Ci, którzy decydują się podążać 
za Jezusem, nieuchronnie będą 
z Nim dzielić Jego mękę i krzyż, 
a więc pić z Jego kielicha. I nie 
jest to kwestią zaszczytów ani hie-
rarchii w bliskości z Panem, gdyż 
droga przyjaźni z Chrystusem to 
droga służby, kto chce być pierw-
szym, niech będzie sługą i niewol-
nikiem wszystkich. Stań się najm-
niejszy, stań się nieważny, stań 
się jak Chrystus. 

 
 

ODPOWIEDZIALNI ZA MISJE 

 
Ks. Tomasz Denicki wśród boliwijskich Indian 

   Jednym z największych wyzwań, stojących przed Ko-
ściołem w tym pokoleniu jest niewątpliwie krzewienie 
we wszystkich wiernych poczucia osobistej odpowie-
dzialności za misję Kościoła i umożliwienie im wypeł-
niania ich odpowiedzialności jako uczniów-misjonarzy, 
jako zaczynu Ewangelii w naszym świecie (Papież Fran-

ciszek podczas pielgrzymki do USA 26 września 2015). 
   Temu celowi właśnie służy Tydzień Misyjny, który 
dziś (21.10) rozpoczynamy, a który potrwa do soboty 
(27.10). Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Misyj-
ny. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na 
Papieskie Dzieła Misyjne. 

ŻYCIE JEST JEDNO 

     W czwartek (25.10) 
obchodzimy kolejny 
Dzień Życia. Obrońcy 
Życia i członkowie 
Dzieła Duchowej Adop-
cji Dziecka Poczętego   
zapraszają na wspólną modlitwę różańcową o godzinie 
17.15. Warto wiedzieć, że Duchowa Adopcja powstała 
po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na 
wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty 
i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią 
Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przenie-
siona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji 
powstał w kościele OO. Paulinów w Warszawie. Stąd 
rozprzestrzenił się na cały kraj i poza jego granice. 

CZAS RÓŻAŃCA 

 

   W październiku pozostało nam jesz-
cze 10 „różańcowych” dni. Warto odma-
wiać różaniec, bo jest on jak „tlen”, bez 
którego nie można żyć. Przypomnijmy 
sobie, kiedy zaczęła się nasza „przygo-
da” z różańcem. Zazwyczaj spotykamy 
się z nim po raz pierwszy podczas przy- 

gotowania do I Komunii Św. Jako dzieci widzieliśmy 
w nim „odklepywania zdrowasiek”. Na niektórych róża-
niec musiał długo czekać, bo wracali do niego dopiero 
podczas studiów, w pracy, w czasie pieszej pielgrzy-
mki. Dorosłość sprawia, że chcemy mieć własny róża-

niec. Dla wielu różaniec jest lekiem uspokajającym, gdy 
są bez niego - zaczyna czegoś brakować.  
   W październiku zapraszamy na codzienne Nabożeńst-
wo Różańcowe w dni powszednie o 17.15 oraz w nie-
dziele po Mszy Św. Wieczorowej. Natomiast dzieci za-
praszamy na Różaniec poniedziałek i czwartek o  16.30. 

PAPIESKI PAŹDZIERNIK 

 
     Październik śmiało można nazwać „miesiącem papies-
kim”. 14 października obchodziliśmy Dzień Papieski, 16.X 
40 r. wyboru na Stolicę Piotrową, natomiast jutro (w po-
niedziałek 22.10) Kościół obchodzi liturgiczne wspomnie-
nie Św. Jana Pawła II, a wszystko to ma miejsce w paź-
dzierniku. Miesiąc ten powinien nas zachęcić do bliższego 
poznania depozytu mądrości, wiedzy i wiary, jaki pozosta-
wił nam w swoich dziełach Św. Papież-Polak 

MOŻEMY NA NICH LICZYĆ 
     Przyszła niedziela (XXX Niedziela 
Zwykła 28.10) jest wielkim świętem na-
szej 200-letniej Diecezji. W tym dniu 
obchodzić będziemy uroczystość Św. 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 
jej Głównych Patronów. Już w sobotę 
(27.10) w katedrze obchodzone jest li-
turgiczne wspomnienie wigilii tej Uro-
czystości. W naszej Diecezji są dwie 
Parafie pod ich wezwaniem: w Czoło-
myjach i Brzostówce. Kult Św. Judy Ta-
deusza szczególnie żywy jest od XVIII  

 
Św. Juda i Szymon, 
mozaika w kaplicy 

siedleckiego 
Seminarium 

w. w Austrii i w Polsce, gdzie popularne jest nabożeńst-
wo do Św. Judy, jako patrona od spraw beznadziej-
nych. W wielu kościołach są specjalne nabożeństwa ku 
jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podzięko-
wań. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem 
Diecezji Siedleckiej i Magdeburga (Niemcy). 
 

STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA 

zapraszają na spotkanie modlitewne w niedzielę (28.10). 
Tematem będą słowa, które otrzymała Maryja od Pana: 
„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). Gościem 
będzie Ks. Mariusz Zaniewicz. Plan spotkania: 19.00 
wprowadzenie i modlitwa do Ducha Świętego: 19.40 
Katecheza; 20.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
uwielbienie, modlitwa wstawiennicza i o uzdrowienie; 
21.30 zakończenie. 
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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 – 22 października 2018 r. 
Wspomnienie liturgiczne Św. Jana Pawła II, Papieża; 

Tydzień Misyjny (2); Dzień modlitw za osoby z wadami wymowy; 
XXIX Tydzień Zwykły,  Rok B, II. Czyt.: Ef 2,1-10 (Bóg przywrócił nas razem 

z Chrystusem do życia); Łk 12,13-21 (Gromadzić skarby przed Bogiem). 
6.30 1. + Władysława i Leokadię, of. Leokadia Ornowska 
7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 

 2. + Andrzeja Myśkiewicza (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Mariannę Szostek (w 3 r.), of. Dzieci 
 4. + Henryka, Kazimierę i Mariana zm. z Rodziny Sawiaków, of. 

p. Sawiakowie  
 5. + Leszka Nieścioruka, of. Żona i Córka 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci. 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 

 2. + Edmunda i Annę Mirosławę Jaszczuków, of. Rodzina 
 3. + Zofię i Jana, zm. z obu stron Rodziny, of. Syn z Rodziną 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Ewy Kowal, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej, Św. Jana Pawła II i Św. 
Józefa dla niej, dla Brata Szymona i Rodziców, of. Rodzice 

Wtorek – 23 października 2018 r. 
Wspomnienie Św. Jana Kapistrana, Kapłana 

oraz Św. Józefa Bilczewskiego, Biskupa. Tydzień Misyjny (3); 
Czyt.: Ef 2,12-22 (Chrystus jest naszym pokojem); 

Łk 12,35-38 (Oczekiwać powrotu Pana). 

6.30 1. + Tomasza, Eugeniusza, Krystynę i Stefana Kowalczyków, Ja-
na i Leokadię Kotkiewiczów oraz Aleksandra Wielgo, of. Helena 
Kowalczyk 

 2. + Jerzego Biesiadę, of. Rodzina Jałbrzykowskich i Hanna Sty-
pułkowska 

7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 
 2. + Wiktora i Annę oraz Stanisława i Henryka, of. p. Pieńkowska 
 3. + Piotra Kobuszewskiego, of. Mieszkańcy Wsi i Kol. Żytnia 
 4. Dziękczynna Krystyny i Ludwika Pietrusików za otrzymane ła-

ski, z prośbą  o Boże błogosławieństwo, of. 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 

 2. + Halinę (w 60 r.), Stanisława i Jadwigę Maliszkiewiczów, zm. 
Dziadków Józefę i Franciszka, zm. z Rodziny Pastorów oraz Al-
donę Sulej, of. Rodzina 

 3. + Rafała Gajowniczka (w 10 r.), of. Mama 
 4. Dziękczynna w 19 r. ślubu Anety i Artura, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Małżonkowie  
Środa – 24 października 2018 r. 

Wspomnienie Św. Antoniego Marii Clareta, Biskupa 
i Bł. Jana Wojciecha Balickiego, Kapłana. Tydzień Misyjny (4); 
Czyt.: Ef 3,2-12 (Poganie są współuczestnikami obietnicy zbawienia); 

Łk 12,39-48 (Przypowieść o słudze oczekującym Pana). 
6.30 1. Dziękczynna w 9 r. ślubu Joanny i Arkadiusza Kowalczyków, 

z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo oraz opiekę 
Matki Bożej dla nich, of. 

 2. + Henryki Wiechowskiej (w 5 r.), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 

 2. + Józefa (w 3 r.) i Mariana (w 2 r.) oraz wszystkich zm. z Ro-
dzin Czerskich i Jasińskich, of. Rodzina 

 3. + Stanisława Gurbę (w 31 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Córka 

 4. O potrzebne łaski dla chorego Stanisława, of. Siostra 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 

 2. + Mirosława (w 11 r.) i Krystynę, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Reginę i Igora Lichaczewskich, zm. z Rodzin Rozbickich i Li-

chaczewskich, of. p. Lichaczewscy 
 4. + Ignacego Lipińskiego (w 7 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Żona z Dziećmi 

Czwartek – 25 października 2018 r. 
Dzień Życia; Tydzień Misyjny (5) Czyt.: Ef 3,14-21 (Abyście doszli do całej 

Pełni Bożej); Łk 12,49-53 (Ewangelia powodem rozłamu). 
6.30 1. + Stanisławę (w 8 r.) i Stanisława Magdziaków, of. Synowa 

z Rodziną 
 2. + Zofię i Jana Antoniaków, zm. Dziadków, Chrzestnych oraz 

Mariana, Józefa i Władysława Mąkę, of. Janina Jakubiak 
7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 

 2. + Antoninę (w 6 r.), Józefa, Zbigniewa i Pawła, Mariannę, Win-
centego i Łucję, zm. z Rodzin Matejczuków, Radczuków i Łuka-
siuków, of. Syn Bogusław 

 3. + Witolda Jaszczuka (w 32 r.), Wacława i Mariannę, of. Teresa 
Niedzielak 

 4. Dziękczynna Rodziny Grzechników, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci. 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 

 2. + Danutę Rzewuską, of. Rodzina 
 3. + Piotra (w 9 r.) i Józefa, zm. Rodziców i Dziadków z obu stron 

Rodziny, of. Hanna Kozioł 
 4. + Ignacego (w 20 r.), Feliksę zm. z Rodzin Korowajczuków, 

Adamiuków, Dziołaków i Wareckich, of. 
19.00 WIECZÓR CHWAŁY pod przewodn. Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 26 października 2018 r. Tydzień Misyjny (6); Czyt.: Ef 4,1-6 
(Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest); Łk 12,54-59 (Poznać znaki czasu). 
6.30 1. O łaskę nawrócenia dla wszystkich walczących z Kościołem, 

of. Parafianin 
 2. + Tadeusza (z racji imienin) i Marka Chojeckich oraz Marię 

i Józefa Dobrzyńskich, of. Zofia Chojecka 
7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 

 2. + Tymoteusza Woszczyńskiego (w 5 r.), of. Żona i Dzieci 
 3. + Helenę (w 33 r.) i Juliana Domańskich, zm. z Rodzin Do-

mańskich i Zalewskich, of. Córka Janina z Rodziną 
 4. O łaskę zdrowia dla Tadeusza, of. Syn z Rodziną 

17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 
 2. + Danutę (w 6 r.) i Józefa (w 43 r.) Gadomskich, of. Córka Ma-

ria i Syn Jerzy z Rodzinami 
 3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Maryi w dorosłym życiu, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 43 r. ślubu Danuty i Bogdana Wójcików, z prośbą 

o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i Św. 
Józefa, na dalsze lata dla nich, dla ich Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci 

19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 27 października 2018 r. Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Patronki sobotniego dnia oraz wigilia Uroczystości Św. 

Apostołów Szymona i Judy, Głównych Patronów naszej Diecezji. 
Zakończenie Tygodnia Misyjnego (7) Czyt.: Ef 4,7-16 (Jedność różnych 

członków Kościoła); Łk 13,1-9 (Wezwanie do nawrócenia). 
6.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą dla 

Dzieci i dla ich Rodzin, of. p. Paczuscy 
 2. Dziękczynna z racji urodzin Michała, z prośbą o zdrowie, dary 

Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 

 2. + Stanisławę Paczuską (w 3 r.) oraz Eugeniusza, Bolesława, 
Helenę, Henryka i Antoniego, of. p. Paczuscy 

 3. Dziękczynna w rocznicę ślubu Beaty i Sławomira Siewruków, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla całej Rodziny, of. p. Wasiluk 

15.00 Zbiórka Ministrantów i Lektorów 
17.00 V Katecheza dla Narzeczonych 

17.00 W intencji Nowożeńców Agaty i Pawła 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina  
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 2. + Edwina (w 18 r.), Władysława, Mariannę, Tomasza i Helenę 

Sawickich, of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 17 r. ślubu Anety i Krzysztofa Krasuskich, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla 
nich i dla ich Dzieci, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin wnuczka Adasia, z prośbą o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa dla niego i dla jego Rodziców, of. Dziadkowie Michalscy 

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
19.00 Spotkanie formacyjne KSM 

XXX Niedziela Zwykła – 28 października 2018 r. 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY 

TADEUSZA, GŁÓWNYCH PATRONÓW NASZEJ DIECEZJI. 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; 

Rok B, II; Czyt.: Jr 31, 7-9 (Pan wybawił swój lud); Hbr 5,1-6 (Chrystus 
kapłanem na wieki); Mk 10, 46-52 (Uzdrowienie niewidomego). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Floriana, zm. Rodziców i Dziadków z obu stron Rodziny, Je-

rzego, Mariana i Marka oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Wan-
da Kowalczyk 

8.30 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 
 2. + Jerzego (w 22 r.) i Wiesławę, zm. z Rodzin Zaliwskich, Zale-

wskich i Weredów, of. Dzieci 
 3. + Lucjana i Krzysztofa Myrchów, of. 

10.00 1. + Tadeusza Chojeckiego (z racji imienin), of. Maria Chojecka 

 2. + Zbigniewa Trocia (w 10 r.) oraz zm. Rodziców: Kazimierę 
i Czesława Trociów, of. Żona Kazimiera 

 3. Dziękczynna w 50 r. urodzin Małgorzaty Montewka, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Maria Chojecka 

11.30 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Barbary i Ryszarda, z prośbą o pot-

rzebne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata małżeńskiego 
i rodzinnego życia, of. Jubilaci 

 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Zofii i Zenona, z prośbą o Bożą 
opiekę i wstawiennictwo Św. Józefa w dalszym życiu, of. Jubilaci 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Tadeusza, Bronisławę i Antoniego Kosiorków, of. Kazimiera 

Kosiorek 
17.30 IV Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. W intencjach czcicieli Św. Joanny, of. Uczestnicy Liturgii 
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe, 

modlitwy i ucałowanie relikwii Św. Joanny Beretty Molla, 
błogosławieństwo rodziców, oczekujących narodzin dziecka, 

niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 
 

ŻYJEMY W NIEPODLEGŁEJ 

 

    Szybkimi krokami zbliżają się 
obchody Święta Niepodległości 
(11.11), szczególnie ważne w bie-
żącym roku, który nam przypomi-
na, że dokładnie 100 lat temu Pol-
ska odzyskała suwerenność po 
ponad 120 latach rozbiorów i nie-
woli. W tym dniu (wypadającym w 
tym roku w niedzielę) o godzinie 
13.00 będzie pontyfikalna Msza 
Św., celebrowana pod przewodnic-  

twem Księży Biskupów, z udziałem władz samorządowych i wielu pocz-
tów sztandarowych siedleckich instytucji i zakładów pracy. Po Mszy Św. 
na placu przykościelnym zostanie odsłonięty i poświęcony kamienny 
monument z pamiątkową mosiężną tablicą, przypominającą o 100-leciu 
naszej wolności. Prace przy nim już dobiegają końca. 
      Przez ostatnich 9 miesięcy w wielu parafiach (także i w naszej) 
każdego 11 dnia miesiąca miała miejsce Nowenna celebrowana wraz 
z Mszą Św. w intencji Ojczyzny. Był to wielki czas dziękczynienia składa-
nego Bogu za niepodległość naszego wspólnego domu, jakim jest Polska. 
Już dziś zarezerwujmy czas, by 11 listopada nikogo z nas nie zabrakło.  

 

ZNALEŹLIŚMY WZÓR 

     Za tydzień (28.10) obchodzić będziemy kolejne 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Mol-
la. Czciciele Św. Joanny zapraszają na Mszę Św. 
o godzinie 18.00 w intencjach zapisanych przez 
uczestników liturgii. Po Mszy Św. będzie Nabo-
żeństwo Różańcowe, ucałowanie relikwii Świętej 
i błogosławieństwo rodziców oczekujących naro-
dzin dziecka oraz niedzielna adoracja Najświęt-
szego Sakramentu (do godz. 20.00)  
     Po śmierci Św. Joanny w dniu 28 kwietnia 1962, jej mąż napisał: 
     „Nie czyniła nic szczególnego, ani szczególnej pokuty, ani nie 
usiłowała czegokolwiek zaniedbać wyłącznie dla zaniedbania, ani 
dokonać czynów heroicznych dla samego heroizmu. Czuła i wypeł-
niała swoje obowiązki jako osoba młoda, żona, matka i lekarz, 
z pełnym oddaniem, zgodnie z planem i wolą Pana, z duchem 
i pragnieniem świętości dla siebie i innych".                  Piotr Molla 
 

„SPÓŹNIONY” CHRZEST DZIECI 
     Ksiądz Biskup Ordynariusz przypomina, że dzieci w wieku katechiza-
cyjnym (tj. od 7–14 roku życia), które nie zostały ochrzczone przed 7 ro-
kiem życia, a których rodzice proszą o chrzest, należy zgłosić do Kurii 
Diecezjalnej, tzn. skierować prośbę do Ks. Biskupa o możliwość przygo-
towania i udzielenia sakramentu chrztu takiemu dziecku w parafii. 
W prośbie należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, imiona rodziców, 
miejsce zamieszkania i parafię dziecka. Zgłoszenia takie są przyjmowa-
ne w październiku każdego roku, zaś w listopadzie zostanie zorganizo-
wane pierwsze spotkanie katechizacyjne dzieci i ich rodziców. 
 

CEREMONIARZ 

     Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej po 
raz trzeci, organizuje roczny kurs dla ceremoniarzy pa-
rafialnych. Kurs będzie obejmował cztery weekendowe 
zjazdy, odbywające się w Domu Ruchu Światło-Życie 
MORIA, al. Kościuszki 21b w Łukowie. Rozpoczynać 
się one będą w piątek o godzinie 18.00 a kończyć 
w niedziele około godziny 14.00.  Szczegółowych  infor-  
macji udziela i zgłoszenia przyjmuje nasz Ks. Mateusz (tel. 515 998 664 
lub e-mail: matthaioss@gmail). 
 

NIE UMIERA TEN, 
KTO TRWA W PAMIĘCI ŻYWYCH 

    Na stolikach przy wyjściu z naszego koś-
cioła, a także w zakrystii i kancelarii parafial-
nej są od dziś kartki wypominkowe, na któ-
rych możemy zapisać imiona naszych blis-
kich, których Bóg powołał już do wieczności. 
    Wypominki są modlitwą za zmarłych z na-
szych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół   
współmałżonków, dzieci. Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez 
cały listopad, zaś Msze Św. wypominkowe są celebrowane każdego 
miesiąca. Szczegółowy ich porządek znajdziemy na odwrocie kartki.  
     Wypominki to wymienianie imion i nazwisk zmarłych, połączone z ró-
żańcem za zmarłych i nieszporami. Skąd wzięła się ta modlitwa? Odpo-
wiedź oparta jest na Piśmie Świętym i na Tradycji Kościoła, który modli 
się za tych, którzy zakończyli już doczesne pielgrzymowanie. Ich dusze, 
które są w ręku Boga, mogą potrzebować naszego wsparcia modlitew-
nego, by pomóc im w ich zbawieniu. To jest także współpraca dwu Ko-
ściołów – Pielgrzymującego – czyli nas, którzy idziemy przez ziemię – 
z Kościołem Triumfującym – tymi, którzy przeszli już do wieczności. 
     W naszej ojczyźnie jest wielki szacunek i cześć dla zmarłych. Miłoś-
cią otaczamy ich groby: wystawiamy piękne, monumentalne pomniki 
z kamienia, stawiamy kwiaty jako wyraz naszej miłości, zapalamy znicze 
jako symbol naszej pamięci. Jednak to nie one otwierają zmarłym bramy 
nieba, lecz nasza modlitwa. 
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ZAPROSZENIE 

 
     Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Po-
czętej zapraszają dziewczęta (licealistki, studen-
tki) na comiesięczne skupienia. Najbliższe odbę-
dzie się od 27 do 29 października w Warszawie. 
Bliższych informacji udzieli s. M. Emanuela (792 
269 255). Zaryzykuj, daj spotkać się MIŁOŚCI. 

POD OKIEM ŚWIĘTYCH 
PATRON PRAWNIKÓW Św. Jan Kapistran żył 
w XV wieku. Był prawnikiem, znamienitym dy-
plomatą i negocjatorem. Przyczynił się do zwycię-
stwa nad Turkami w bitwie pod Belgradem 6 
sierpnia 1456 r. Czcimy go we wtorek (23.10). 
RODEM Z WADOWIC Św. Józef Bilczewski 
był biskupem Lwowa, beatyfikowanym przez 
Św. Jana Pawła II, a kanonizowanym przez Be-
nedykta XVI. Wielką troską otaczał biednych. 
Jego liturgiczne wspomnienie obchodzimy we 
wtorek (23.10). 
KATECHETA. W środę (24.10) czcimy Św. An-
toniego Marię Clareta, Biskupa Santiago (na Ku-
bie), założyciela zakonu „Claretynów”. Pozosta-
wił słynny katechizm: „Camino recto” (pierwsze 
wydanie w 1843), który ozdobił własnoręcznymi 
ilustracjami. Stał się prekursorem współczes-
nych katechizmów dla dzieci, które dziś trudno 
sobie wyobrazić bez obrazków. 
GREKOKATOLIK z pochodzenia Bł. Jan Woj-
ciech Balicki seminarzysta z Przemyśla ukoń-
czył doktorat w Rzymie. Był rektorem Seminar-
ium Duchownego i wykładowcą teologii dogma-
tycznej w Przemyślu. Był także dalekim krew-
nym proboszcza naszej Parafii Ks. Leona Bali-
ckiego. Jego liturgiczne wspomnienie Kościół 
obchodzi w środę (24.10). 

W PARAFII I W DIECEZJI 
TYDZIEŃ MISYJNY rozpoczynamy dziś 
(21.10) w całym Kościele Powszechnym. Ofiary 
składane dziś na tacę są przeznaczone na 
działalność misyjną Kościoła. 
I KOMUNIA ŚW. Dziś o godzinie 13.00 Msza 
Św. z udziałem dzieci klas III i ich rodziców. Po 
Mszy św. spotkanie formacyjne. 
PRAWNICY. Spotkanie Duszpasterstwa Prawni-
ków będzie dziś przy ul. Kościuszki 10 o g. 17.00 
GOŚCIE. Dziś gośćmi naszej Parafii są przeds-
tawiciele Drogi Neokatechumenalnej. To propo-
zycja dla osób, które nie znalazły jeszcze swoje-
go miejsca we wspólnotach istniejących w Parafii.  
PODZIĘKOWANIE. Ks. Proboszcz dziękuje 
za ofiary, które zostały złożone do puszek 7.10, 
na budowę pomnika upamiętniającego setną ro-
cznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 
MOWA SREBREM, MILCZENIE ZŁOTEM. 

Jutro (22.10) wypada dzień modlitw za osoby 
„jąkające się”. Według szacunków Polskiego 
Związku Jąkających się jest ich w naszym kraju  
około 500 tys. Wśród nich byli znani ludzie. Dole-

gliwość jest szczególnie częsta u dzieci. W wieku 
przedszkolnym zdarza się czterokrotnie częściej 
chłopcom niż dziewczętom, ale już w wieku 10 lat 
odsetek ten spada do 4%. 
KATECHEZY CHRZCIELNE. Cykl czterech 
katechez dla rodziców naturalnych i chrzestnych 
przed Chrztem Św. dziecka ma miejsce w 4 nie-
dziele października o godz. 17.30 w sali przy za-
krystii. Będą one jeszcze dziś (21.10) i w przysz-
łą niedzielę (28.10). 
KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE. Piąte 
spotkanie dla młodych osób, które planują zawa-
rcie sakramentalnego związku małżeńskiego bę-
dzie miało miejsce w najbliższą sobotę (28.10) 
o godz. 17.00 w sali przy zakrystii. 
BIERZMOWANIE DOROSŁYCH. Osoby pra-
cujące, które z różnych powodów nie mają Bie-
rzmowania, a chciałyby się przygotować i przyjąć 
ten Sakrament są proszone o zgłaszanie się do 
Ks. Piotra. 
WIECZÓR CHWAŁY pod przewodnictwem 
Wspólnoty Jednego Ducha, odbędzie się w najbli-
ższy czwartek (25.10) o godzinie 19.00 w Sali 
Wielofunkcyjnego KLO przy naszym kościele. 
DLA SŁUŻBY ZDROWIA. Kapelan służby 
zdrowia diecezji siedleckiej ks. Piotr Pielak infor-
muje, że 18 października o godz. 18.00 w Kate-
drze Siedleckiej zostanie odprawiona Msza Św. 
w intencji Służby Zdrowia pod przewodnictwem 
Biskupa Kazimierza Gurdy. 
SYNOD BISKUPÓW. Do 28 października bę-
dą trwały w Rzymie obrady Synodu Biskupów 
na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powoła-
nia”. W miniony piątek wyjechała do Wiecznego 
Miasta pielgrzymka młodych Polaków, która we-
źmie udział w zakończeniu prac Synodu.  
DO CZĘSTOCHOWY. W sobotę (27.10) roz-
pocznie się na Jasnej Górze nocne czuwanie 
młodych Diecezji Siedleckiej. Będzie ono trwało 
od godziny 21.00 do 5.00 rano. 
APEL POLICJI. W związku z odbywającymi się 
w miesiącu październiku Nabożeństwami Różań-
cowymi odprawianymi w godzinach wieczornych, 
proszę o stosowania elementów odblaskowych 
poza obszarem zabudowanym. Używanie ich 
znacznie podnosi widoczność, a tym samym 
wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu.  
     Z poważaniem podinsp. mgr Marek Myszkie-
wicz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Siedlcach 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 42 
Czy można kłócić się z Panem Bogiem? A może 
On wcale nie chce ślepego posłuszeństwa? Odpo-
wiedź w artykule na str. 21; 
Matka Boża Trzykroć Przedziwna pielgrzymuje po 
domach. Jak obecność Maryi scala rodziny. Więcej 
w tekście „Przedziwne nawiedzenie”; 
Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy 
Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. O cichym 
bohaterstwie księży, którzy za wierność Bogu i oj-
czyźnie byli skazywani na śmierć - piszemy na str. 17; 
Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Jakie hasło przy-
świeca obchodom? Do czego nas ono zobowiązuje? 
Odpowiedź w dziale „opinie”; 
Nerwy paraliżują myśli, sprawiają, że czujemy się 
jak w pułapce. Jak opanować stres? - radzi terapeuta; 

Zapraszamy do lektury 

 
POWRÓT DOBRA. 

 
     Dobro, które czynisz, zostaje zapamiętane, nawet 
jeśli ty sam o nim zapominasz, Wróci do ciebie w naj-
mniej spodziewanej chwili. 
     Staruszek codziennie chodził do parku i tam doka-
rmiał gołębie. Pewnego letniego dnia zachorował. 
Przez otwarte okno do jego pokoju wleciało stado go-
łębi. Największy z „gruchaczy” mówi: 
- Martwiliśmy się o ciebie, kiedy nie pojawiłeś się w 
parku. 

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

KOSZTY. Chłopak wraca z pracy do domu i chwali 
się rodzicom: 
- Wygarnąłem dziś mojemu dyrektorowi, co o nim my-
ślę. 
- Można i tak. Otwieranie ust jest za darmo, ale wypo-
wiadane słowa mogą cię wiele kosztować. 
PRZESZŁOŚĆ. Kolega zwierza się koledze: 
- Tyle głupot narobiłem w przeszłości! 
- Patrz do przodu. Z przeszłością należy się rozstać 
nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest już mart-
wa (Anthony de Mello). 
POWRÓT Z RANDKI. Córka wraca do domu po spot-
kaniu z chłopakiem. Jest rozżalona i zdołowana. Ma-
ma prosi, aby przyszła na kolację: 
- Nie mogę nic jeść. Coś mi zaszkodziło. 
- Córeczko, problemem jest nie to co zjadłaś, ale to, 
co cię zżera (Fannie Flagg, amerykańska pisarka i ak-
torka). 

NIENAWIŚĆ. Dziewczyna mówi o chłopaku: 
- Nienawidzę go. Jest taki podły. 
     Koleżanka na to: 
- Jeśli nie przebaczysz, będziesz długo cierpiała. 
„Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności” 
(Kard. Stefan Wyszyński). 
WERSJA. Dziewczyny wołają koleżankę na dyskote-
kę. Ona nic chce iść: 
- Dlaczego nie chcesz się pobawić? Przecież lubisz 
tańczyć. 
- Każdy ma swoja lepszą i gorszą wersję. Tę lepszą 
pokazujemy światu, a tę gorszą ubieramy w kapcie i 
szlafrok i straszymy nią w domu. Mnie dopadła dziś ta 
gorsza wersja! 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
1800 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828           www.jozef.siedlce.pl 
jozefsiedlce@wp.pl          Druk: NOWATOR  
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ks. Piotr Kruk, ks. Mateusz Gomółka, 
ks. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil Duszek, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
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sM Arleta, sM Agnieszka i sM Irena. 

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. 

Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości 
 




