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MYŚL TYGODNIA 
     Jezus w dzisiejszej Ewangelii 
zapowiada koniec dziejów świata: 
„Niebo i ziemia przeminą, ale moje 
słowa nie przeminą” (Mk 13,31).  

 
     Wstrząśnięte moce niebieskie, 
wielki ucisk, zmartwychwstanie 
umarłych, sąd Boży, nagroda i ka-
ra wieczna, nie są to tematy, o któ-
rych słucha się z przyjemnością.  
     W Eucharystii staje pośród nas 
Jezus Chrystus, którego miłość, 
objawiona w ofierze krzyżowej, 
okazała się większa niż wszystkie 
nasze grzechy. Trwałe i pełne 
szczęście możemy odtąd znaleźć 
tylko w wiernym oddaniu się Je-
mu, gdyż tylko On ma moc nas 
uwolnić od największego lęku 
człowieka, lęku przed wiecznym 
bezsensem, pustką i osamotnie-
niem śmierci. 

 

KOCHAJMY MUZYKĘ 

 
„Św. Cecylia w towarzystwie aniołów” - Domenichino (1640 r.) 

     W najbliższy czwartek (22.11) obchodzimy wielkie 
święto muzyki kościelnej, którego Patronką jest Św. 
Cecylia, Dziewica i Męczennica. Jest Ona szczególną 
opiekunką Chórów i Muzyków Kościelnych, a jej dzień 
jest okazją do modlitw za naszego p. Organistę, za 
Chór „Lilia”, Zespół „Światełko” i Scholę Młodzieżową, 
które działają w naszej Parafii. W ubiegłą niedzielę 
podczas Mszy Św. o godzinie 13.00 mieliśmy okazję 
posłuchać z jaką mocą śpiewają siedleckie chóry, 
wśród których był i nasz. 
     Chór „Lilia”, jest prowadzony przez organistę p. Woj-
ciecha, którego wspomaga ks. Krzysztof, jako kapelan 
chóru. „Lilia” jest dwudziestokilkuosobowym chórem 
mieszanym, czterogłosowym. Chórzystów łączy wspól-
na pasja – umiłowanie muzyki i chęć wielbienia Boga 
śpiewem. Próby odbywają się w każdy piątek o godzi-
nie 19.00 w sali przy zakrystii. Organista każdego roku 
o tej porze zaprasza miłośników muzyki do chóru infor-
mując, że wykształcenie muzyczne nie jest wymagane, 
liczą się predyspozycje, pasja i zaangażowanie w dzia-
łalność chóru. Co roku zgłasza się kilka osób, które 
podtrzymują istnienie chóru, jednak jest to liczba ciągle 
za mała, aby dobrze „obsadzić” cztery chóralne głosy. 
     Gdy ktoś otrzymuje propozycję, aby zapisać się do 
chóru, odpowiada, że organista nie spełnia oczekiwań, 
albo nie podobają mu się niektóre panie w chórze. Wy-
daje się, że powód jest zupełnie inny: laicyzacja życia 
sprawia, iż nie chcemy znaleźć czasu na śpiewaną mo-
dlitwę, bo świat proponuje nam tyle innych ciekawych 
spraw i wydarzeń. Zapominamy o słowach przypisywa-
nych Św. Augustynowi: „Jeśli nie znajdziesz czasu na 
modlitwę, nie będziesz mieć na nic czasu”. Tę prawdę 
warto przeanalizować. 
     Najdłuższą tradycję muzyczną w naszej Parafii ma 
Zespół „Światełko”, założony przez Ks. Artura Majorka. 
Niestety, Zespół na naszych oczach przeżywa swój kry-
zys z prostej przyczyny: nie ma swego lidera. Potrzebu-
je on bezinteresownych mocnych osobowości, jakimi 
były np. ks. Stanisław Szymuś, ks. Paweł Broński, p. 
Justyna Pastor, s. Anuncjata Kępczyńska, czy p. Agata 

Popek. Dopóki kogoś takiego nie znajdziemy „Świateł-
ko” będzie tkwiło w martwym punkcie. 
     Wspomnieliśmy także o scholi młodzieżowej, która 
bywa reaktywowana okazjonalnie. Należy do niej mło-
dzież z KSM i Ruchu Światło-Życie. Są to utalentowani 
chłopcy i dziewczęta, którzy ukończyli szkołę muzycz-
ną, bądź mają za sobą duże doświadczenie muzyczne. 
Potrafią bardzo szybko się zorganizować i przewodni-
czyć śpiewanej modlitwie podczas różnych okazji.  
     Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy śpiewem 
chwalą Go w naszej Rodzinie Parafialnej!  cd na str. 3 
 

NASZ KRÓL I PAN 

 
     Przed nami ostatnia niedziela Roku Liturgicznego 
(25.XI), podczas której obchodzimy Uroczystość Jezu-
sa Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam uświa-
domić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia, uka-
zuje cel naszego życia – Królestwo Niebieskie. Oddol-
ne ruchy w Kościele twierdzą, że z powodu fali bezpar-
donowej laicyzacji, powinniśmy przyjąć władzę Chrystu-
sa nad nami, przez akt Jego intronizacji, jako  Króla 
i Pana naszych serc i naszego Narodu. 
     Do tej pory wydawało się, że ten punkt widzenia jest 
zbyt awangardowy i rozmija się z nauczaniem Kościoła. 
Jednak zmienia się to na naszych oczach. Konferencja 
Episkopatu Polski delegowała Ks. Biskupa Stanisława 
Jamrozka do zajęcia się „Ruchami Intronizacyjnymi” 
w Polsce. 
 

DZIEŃ STOWARZYSZEŃ 
   Obchodzona w przyszłą nie-
dzielę (25.11) Uroczystość Je-
zusa Chrystusa Króla Wsze-
chświata jest świętem Patro-
nalnym Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży i Akcji Katoli-
ckiej oraz wielu innych grup, 
które działają  na  terenie  róż-  
nych Parafii. W wigilię tego dnia (24.11) w kościele Du-
cha Świętego (przy ul. Brzeskiej) odbędzie się modlite-
wne czuwanie liderów ruchów i stowarzyszeń kościel-
nych z calej naszej Diecezji, pod przewodnictwem Pas-
terza Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy. 
     Zachęcamy grupy z naszej Parafii do wzięcia udzia-
łu w tym spotkaniu. 
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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 – 19 listopada 2018 r. Wspomnienie Bł. Salomei  
XXXIII Tydzień Zwykły, Rok B, II. Czyt.: Ap 1,1-4;2,1-5a (List do Kościoła w 

Efezie); Łk 18,35-43 (Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem). 
6.30 1. + Zenona Krupę (w 4 r.), of. Żona i Dzieci 

 2. + Jadwigę Bańkowską, of. Sąsiedzi 
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Mariannę Niedziółka (w 3 miesiąc), of. Córka 
 4. + Halinę Ilińską, zm. z Rodziny Sadokierskich, of. Bratanica 

Aneta z Rodziną 
 5. + Danutę Głuchowską, of. Koleżanki i Koledzy z Drosed 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (ul. Okrzei i Tuwima) 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. + Pelagię (w 39 r.), Lucjana, Andrzeja i Lidię oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska 
 4. + Sabinę Mitrzak (w 40 r.), of. Syn 
 5. O łaskę powrotu do zdrowia dla Bożeny, of. Rodzina 

Nieszpory za Zmarłych 

Wtorek – 20 listopada 2018 r. Wspomnienie Św. Rafała 
Kalinowskiego, kapłana; Czyt.: Łk 18,35-43 (Uzdrowienie niewidomego pod 

Jerychem); Łk 19,1-10 (Nawrócenie Zacheusza). 

6.30 1. O łaskę zdrowie i szczęśliwą operację dla Ryszarda, of. Żona 
 2. + Mariannę Ślaz, of. p. Trojanowscy 

7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Michała (w 21 r.) i Martę Mroczków oraz Gabrielę Ilczuk, of. 

Rodzina 
 4. + Danutę Głuchowską, of. Koleżanki z PZN 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (ul. Słowackiego i Jagiełły 
bloki nr 23 i 25)  

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. + Jana Ornowskiego (w 7 dzień od pogrzebu), of. Rodzina 
 4. + Jadwigę Krajewską (w 13 r.), of. Danuta Przesmycka 
 5. + Kazimierza (w 7 r.), of. 

Nieszpory za Zmarłych 

Środa – 21 listopada 2018 r. Wspomnienie Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny. Dzień modlitw za Pracowników Socjalnych. 

Czyt.: Ap 4,1-11 (Wizja otwartego nieba); 
Łk 19,11-28 (Przypowieść o dziesięciu minach). 

6.30 1. + Mariannę, Stanisława, Zofię i Zbigniewa oraz zm. Dziadków 
z obu stron Rodziny, of. Marianna Sugiera 

 2. + Kazimierę Mędza, zm. Rodziców (w r. śmierci), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Janusza Cybalskiego (w 22 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Żona 
 4. + Zofię Chorąży, of. Sąsiedzi i Rodzina 
 5. + Leszka Nieścioruka, of. Żona i Córka 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (ul. Północna, Graniczna, 
Batorego bloki nr 5 i 7) 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. + Stanisławę Frankowską (z racji dnia urodzin), of. Rodzina 

Lotków 
 4. + Zbigniewa Iwanka (w 3 r.), of. Córka 
 5. + Jadwigę (w 4 r.) i Mariana Tkaczuków oraz zm. Dziadków 

z obu stron Rodziny, of. Córki z Rodzinami 
Nieszpory za Zmarłych 

Czwartek – 22 listopada 2018 r. 
Wspomnienie Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Chórów 

i Muzyków Kościelnych. Dzień modlitw za p. Organistę, Chór „Lilia”, 
Zespół „Światełko” i Scholę Młodzieżową z naszej Parafii. 

Czyt.: Ap 5,1-10 (Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń); 
Łk 19,41-44 (Zapowiedź zburzenia Jerozolimy). 

6.30 1. + Stanisławę Kowalczyk, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Mariannę (w 13 r.) i Stanisława (w 26 r.) Wysockich, of. Sios-

trzenice 
 4. O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Św. Józefa dla 

właścicieli i pracowników Firmy, of. Barbara i Zbigniew z Parafii 
Górzno 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (ul. Jagiełły bloki nr 13, 15, 
17, 19, 21) 

Świąteczne spotkanie chórów siedleckich ku czci Św. Cecylii 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. + Kazimierza i Eugenię Stasiuków, of. Dzieci 
 4. + Stanisławę (w 20 r.) i Stanisława (w 36 r.), of. Córka z Rodzi-

ną 
 5. + Czesława i Mariannę Rachubików oraz Eleonorę Kuniero-

wicz, of. Córka 
Nieszpory za Zmarłych i Agapa siedleckich Chórów 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 23 listopada 2018 r. 
Wspomnienie Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika 

oraz Św. Kolumbana, Opata; 
Czyt.: Ap 10,8-11 (Książeczka słodka jak zwycięstwa Kościoła i gorzka jak 

doświadczenia); Łk 19,45-48 (Jezus wypędza przekupniów ze świątyni). 
6.30 1. + Adelę Karcz (z racji imienin), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Antoninę (w 4 r.), Jana, Zdzisławę, Henryka, Kazimierza i 

Annę, of. Rodzina 
 4. + Adelę Wojewódzką i Bronisławę Piotrowską, of. Córka 

i Wnuczka 
 5. + Zofię Ostas (w 10 r.), of. Rodzina 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (ul. Mieszka I bl. 10 i 20) 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. + Stanisława (w 32 r.), Mariannę, Hannę, Zofię, Helenę, Felik-

sa, Julię, Józefa i Franciszka, of. Rodzina 
 4. + Bolesławę i Stanisława, of. Rodzina 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 24 listopada 2018 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Patronki sobotniego dnia 

i Św. Męczenników Wietnamskich Andrzeja Dung-Lac, 
Kapłana i Towarzyszy; 

Czyt.: Ap 11,4-12 (Dwaj świadkowie, uczestnicy męki i chwały ich Pana); 
Łk 20,27-40 (Uduchowione życie zmartwychwstałych). 

6.30 1. + Jadwigę Bańkowską, of. Koleżanki z pracy 
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina  

 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 4. + Stanisława, Janinę i Danutę, zm. z Rodzin Lisów i Zbieciów, 

of. Rodzina 
 5. + Mirosława, Krystynę, Jana i Wiesława, of. Urszula Panko 
 6. Dziękczynna z racji dnia urodzin Barbary, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Św. Patronki, of. 
 7. Dziękczynna w 40 r. ślubu Zofii i Jerzego, z prośbą o Boże da-

ry dla Jubilatów oraz opiekę Św. Józefa dla całej Rodziny, of. Có-
rki 

15.00 Zbiórka Ministrantów i Lektorów 

16.00 W intencji Nowożeńców Pauliny i Kamila 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (ul. Mieszka I bl. 16 i 22) 

Wigilia Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 

 2. + Męża Mieczysława (w 11 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Jadwiga Kaciniel  
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 3. + Leokadię (w 6 r.) i Edmunda oraz Stefanię i Zygmunta, zm. 

z Rodzin Pałków i Tołtyrzewskich, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 39 r. ślubu Haliny i Józefa Krasuskich, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich oraz 
dla ich Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Spotkanie formacyjne KSM 

XXXIV Niedziela Zwykła – 25 listopada 2018 r. 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 
Święto Patronalne KSM i Akcji Katolickiej  

Wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki 
Siedliskiej), Zakonnicy, oraz Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy 

i Męczennicy. Dzień modlitw za Pracowników Kolei. 
Dzień Życia. Dzień modlitw Obrońców Życia. 

Rok B, II; Czyt.: Dn 7,13-14 (Królestwo Syna Człowieczego; 
Ap 1,5-8 (Chrystus jest władcą królów ziemi); 

J 18,33b-37 (Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Stefana (w 34 r.), Stanisławę i Ryszarda Stańczuków oraz 

Hannę i Stanisława Wymiatałów, of. Rodzina Wymiatałów 
8.30 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Mariana (w 25 r.), zm. z Rodzin Bajków, of. Rodzina Toczys-

kich 
 4. + Mariana (w 25 r.), Jerzego, Mariannę i Waldemara, of. Ro-

dzina 
10.00 1. + Stanisławę (w 23 r.) i Arkadiusza Krasnodębskich, Jana 

i Stanisławę Zdolińskich oraz Annę, Władysławę i Józefa Wasile-
wskich, of. p. Zdolińscy 

 2. + Jadwigę (w 5 r.), Eugeniusza i Dariusza Wakułów oraz zm. 
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 3. + Dariusza Talachę (w 1 r.), of. Żona z Synem 
11.30 1. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 

 2. + Zofię i Wacława, zm. z Rodziny Januszów, of. Sąsiadka 
 3. + Mieczysława Kokoszkę (w 35 r.) i Wiesława, zm. Teściów 

Anielę i Władysława oraz Rodziców Eugenię i Stanisława, of. 
Mieczysław Kokoszka 

13.00 Za Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. Dziękczynna z okazji dnia urodzin Marka, z prośbą o dary Du-

cha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (ul. Mieszka I bl. 8 i 18) 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
Nieszpory za Zmarłych i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

(do godz. 20.00) 
 

ZAPROSZENIE BISKUPA SIEDLECKIEGO 
NA OBCHODY JUBILEUSZU 25-LECIA ISTNIENIA KSM 

 

Drodzy Druhny, Druhowie 
i Księża Asystenci! 

   W Roku Jubileuszu 200 lecia istnienia 
naszej Diecezji, setnej rocznicy odzys-
kania przez Polskę niepodległości oraz 
Synodu poświęconego młodzieży, który   

odbył się w październiku br. w Rzymie, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji Siedleckiej – reaktywowane przez biskupa Jana 
Mazura dnia 27 września 1993 roku – obchodzi rocznicę 25 lat istnienia. 
Z tej racji zapraszam wszystkie osoby związane z naszym diecezjalnym 
KSM na uroczyste obchody Jubileuszu, które odbędą się w Siedlcach, 
w dniach 24 i 25 listopada 2018 r. 
     W programie obchodów zaplanowano m. in. czas na ukazanie historii 
KSM oraz świadectwa i wspomnienia z działalności Stowarzyszenia 
w naszej Diecezji, koncert zespołu GOOD GOD, Eucharystię w uroczy-
stość Chrystusa Króla w katedrze siedleckiej, a po niej Galę Jubileu-
szową w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury. Licząc na przybycie 
i wspólne świętowanie Jubileuszu już dziś wyrażam moją wdzięczność 
za Waszą przynależność i zaangażowanie w działalność Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej. 

     Pamiętajcie, że jesteście nadzieją i szansą dla Kościoła, dla Polski 
i dla Waszych parafii. Niech Wasi Patroni: św. Stanisław Kostka i bł. 
Karolina Kózkówna opiekują się Wami i wypraszają w codziennym życiu 
mocną wiarę, dar mądrości i męstwa. Z pasterskim błogosławieństwem. 

 Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda 
 

ZAKOCHANI W ŻYCIU 

    Za tydzień (25 listopada) członkowie Dzieła duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego przeżywać będą kolejny Dzień 
Życia. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) 
składali oni słowa przyrzeczenia: 
     Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy 
Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia 
pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię i nazwis-
ko) postanawiam mocno i przyrzekam, że  od  dnia  dzi-  
siejszego, biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię 
Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się 
o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po uro-
dzeniu. 
     Wspierajmy członków Dzieła DADP naszą modlitwą, aby zrealizowali 
podjęte przyrzeczenia. 

KOLEJARSKI ETOS 

 
     W najbliższą niedzielę (25.11) Kościół czci Św. Katarzynę Aleksan-
dryjską, Dziewicę i Męczennicę, patronkę pracowników kolei. Z tej racji 
wczoraj i dziś (17 i 18.11) na Jasnej Górze odbywa się XXXV Ogólnopo-
lska Pielgrzymka Kolejarzy, w której uczestniczą pracownicy kolei oraz 
kolejarscy emeryci i renciści z rodzinami. Tegoroczna pielgrzymka odby-
wa się pod hasłem: „W służbie Bogu i Ojczyźnie”! Jest ona dziękczynie-
niem Bogu i Matce Najświętszej za Ojczyznę, za dar wiary i wolności. 
     Wszystkim pracownikom kolei, z racji ich święta składamy najserde-
czniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i skutecznej opieki ich Pa-
tronki – Św. Katarzyny. 

 
     Kręgi Domowego Kościoła działające przy Sanktuarium Św. Józefa 
w Siedlcach, serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na bezalkoholo-
wy bal sylwestrowy, który odbędzie się 31 grudnia br. w salach pod 
kościołem Św. Józefa. W programie zabawa z zespołem „Replay”, Msza 
Św. i sylwestrowa atmosfera. 
     Koszt udziału 60 zł od osoby, obejmuje: danie na 
ciepło oraz zimne i ciepłe napoje. Oprócz tego, każdy 
przychodzi z własnym koszykiem. 
    Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem tele-
fonu 668 202 389 oraz w zakrystii i kancelarii parafial-
nej przy naszym kościele.   

KOCHAJMY MUZYKĘ ciąg dalszy ze str. 1 

      W dniu Św. Cecylii (22 listopada) o godzinie 18.00 gośćmi naszej 
Parafii będą wszystkie chóry, działające przy parafiach siedleckich, by 
razem uczcić święto swojej Patronki. Nasz Chór „Lilia” kieruje do nich 
serdeczne zaproszenie w tym dniu na wspólnie śpiewaną modlitwę, 
zachęcając nas wszystkich, byśmy wsparli ich trudy naszą modlitwą. 
     Po Mszy Św. nasz Chór Lilia zaprasza wszystkich gości, chórzystów 
z Siedlec oraz osoby im towarzyszące na wspólną agapę i śpiewy biesiad-
ne, 
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LIST PAPIEŻA FRANCISZKA 
Do Czcigodnego Brata... Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski 
     Sto lat temu, w dniu 11 listo-
pada, Polska odzyskała niepo-
dległość. Wraz z zakończeniem 
I wojny światowej zamknął się 
okres dominacji rosyjskiej, pru-
skiej i austriackiej nad naro-
dem, który przed rozbiorami 
współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, 
wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kul-
tury i duchowości. 
     Odzyskanie suwerenności było okupione poś-
więceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli 
poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, 
a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dą-
żenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej 
z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Pa-
nem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była opar-
ciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodle-
głości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, 
aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić 
jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998). 
     Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Pola-
kami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską 
i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu 
laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utra-
cili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń 
dziejowych, związanych z II wojną światową, na-
zistowską okupacją i komunistycznym reżimem.  
     Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, 
szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga 
o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Po-
laków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali 
z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, 
Jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzy-
szy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! 
Niech Boża Opatrzność darzy naród polski poko-
jem i pomyślnością teraz i w przyszłości! 
     Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie 
z Wami!                                  Papież Franciszek 
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WZORY ŚWIĘTOŚCI 
SIOSTRA Bł. JOLANTY - Bł. Salomea, była 
córką księcia Leszka Białego z rodu Piastów. 
Młodo wyszła za mąż za księcia węgierskiego 
Kolomana. W wieku 19 lat została wdową, a re-
sztę życia spędziła w klasztorze klarysek, przez-
naczając na klasztor cały swój majątek. Kościół 
czci ją 19 listopada. 
POWSTANIEC. Wtorek (20.XI) to dzień wspo-
mnienia Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana. Był 
synem profesora Uniwersytetu Wileńskiego, żoł-
nierzem i absolwentem Szkoły Inżynierii Wojsko-
wej w Petersburgu. Budował Twierdzę Brzeską. 
W czasie powstania styczniowego był członkiem 
Rządu Narodowego (minister wojny). Po pows-
taniu skazany na karę śmierci, a następnie ułas-
kawiony i zesłany na Syberię. Po powrocie 
wstąpił do Zakonu Karmelitów. Zmarł w opinii 
świętości 15 listopada 1907 r. w Wadowicach   
OFIAROWANIE. Według tradycji apokryficznej 
Maryja jako dziecko została ofiarowana w świą-
tyni na służbę Bogu. Wspomnienie Ofiarowania 
NMP obchodzimy w środę (21.XI). 

JEDEN Z PIERWSZYCH. Św. Klemens I to 4-
ty w kolejności papież, który kierował Kościołem 
w latach 88-97. Wywieziony na Krym i tam za-
mordowany. Czcimy go w piątek (23.XI). 
SZEF KLASZTORU - Św. Kolumban to misjo-
narz irlandzki z VI w. Był opatem klasztoru i twó-
rcą reguły monastycznej w Irlandii. Czcimy go 
w piątek (23.XI). 
KATOLICKI WIETNAM. W XVIII i XIX w. w Wiet-
namie zginęło ponad 300 tys. katolików. Wśród 
nich byli Andrzej Dung-Lac, kapłan i jego Towa-
rzysze. Kościół wspomina ich w sobotę (24.11). 
FRANCISZKA. W przyszłą niedzielę (25.11) 
obchodzimy wspomnienie Bł. Marii od Pana 
Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedlis-
kiej), Zakonnicy, która w 1873 roku założyła 
Zgromadzenie Najświętszej Rodziny z Nazaretu,  
nazywane potocznie „Nazaretankami”. 
  

W PARAFII I W DIECEZJI 
GOŚĆ. Dziś gościem naszej Parafii jest Ks. Ed-
ward Konkol ze Zgromadzenia Misjonarzy Sło-
wa Bożego (Werbistów). O planach jego wizyty 
pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. 
SOCJALNI. Środa (21.11) to dzień modlitw za 
pracowników socjalnych, z racji ich święta. 
W modlitwach pamiętajmy więc o pracownikach 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) 
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
innych instytucji, które pełnią samarytańską słu-
żbę wobec najuboższych.  
ZAKOŃCZONE KATECHEZY. Wczoraj za-
kończyły się katechezy dla młodych osób, które 
planują zawarcie sakramentalnego związku mał-
żeńskiego. Następna seria 8 katechez dla na-
rzeczonych rozpocznie się w ostatnią sobotę lu-
tego (23.II.2019). 
SŁUŻBA ZDROWIA. Dziś (18.11) o godz. 
16.00 w kościele Ducha Świętego w Siedlcach 
będzie celebrowana Msza Św. w intencji zmar-
łych Pracowników Służby Zdrowia. 
TRANSMISJE Z KODNIA. Dziś (18.11) jest 
III niedziela miesiąca. Katolickie Radio Podlasie 
zaprasza o godzinie 10.00 na transmisję Mszy 
Św. z Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 46 
Jakie są najczęstsze stereotypy dotyczące biedy? 
Czy program 500+ poprawił sytuację polskich ro-
dzin? Jak efektywnie walczyć z ubóstwem? O obli-
czach biedy w naszym regionie piszemy w specjal-
nym „raporcie”; 
W opinii niektórych środowisk mamy wstydzić się 
za swoją historię, konserwatywne poglądy, przywią-
zanie do religii. Tymczasem obchody setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości pokazały, że jesteśmy 
narodem świadomym swojego dziedzictwa. Więcej 
na str. 15; 
Pierwsze objawy przypominają demencję lub dep-
resję. Czym charakteryzuje się choroba Alzheimera 
i kto znajduje się w grupie ryzyka? W bieżącym nu-
merze także: jak leczy się odrę oraz o faktach i mi-
tach na temat szczepienia dzieci;  

Czy śmierć może być dobra? Jak rozumieć „ćwi-
czenie dobrej śmierci” proponowane przez św. Jana 
Bosko? Podpowiedź w ramach cyklu „Na margine-
sie katechizmu”;          Zapraszamy do lektury 

 
BEZSENNOŚĆ 

 
     W nocy harmider. Mąż wstaje i idzie do lodówki. 
Żona pyta: 
- Marian, co się stało? 
- Nie mogę zasnąć. 
- A liczyłeś owce? 
- Liczyłem, ale mi się skończyły. 

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

 

PROPOZYCJA. Chłopak do dziewczyny: 
- Pójdziemy się przejść? 
- Nie, jestem zajęta. 
- To coś poważnego. 
- Nie, to tylko mężczyzna. 
COFNIĘCIE. Dwie sąsiadki całe popołudnie przesie-
działy w internecie. Jedna pyta drugą: 
- Gdybyś mogła cofnąć czas, to co byś zrobiła? 
- Najchętniej obiad. 
BLISKOŚĆ. Babcia pyta dziadka: 
- Jak sądzisz teraz po latach: kto jest najbliższy twe-
mu sercu? 
- Myślę, że cholesterol. 
NA SPACERZE. Dziewczyna pyta chłopaka: 
- Myślisz, że nasza miłość to przypadek? 
- O tak. To przypadek i to ciężki. 
SPOTKANIE. Przyjechała babcia, która kilka lat nie 
odwiedzała swojej rodziny. Rozmawia z wnuczką: 
- Widzę, że oczy masz po mamie, a nos po tacie. A te 
rumiane pliczki? 
- To po lampce wina, którą przed chwilą z koleżanką 
wypiłam. 
DEKLARACJA. Spacerkiem przez wieś idzie dziew-
czyna z chłopakiem. Chłopak deklaruje: 
- Będę się tobą opiekował. 
- A co, ja chora jestem? 
CENA. Doszło do słownych utarczek między dorasta-
jącą córką, a mamą. Córka chce załagodzić zaistniałą 
sytuację i grzecznie pyta mamę: 
- Mamusiu, za ile będzie obiad? 
- Jak dla ciebie to za 10,50 zł. 
MODLITWA, to dialog z Bogiem: 
- Boże, daj mi wszystko, żebym cieszył się życiem! 
- Głupcze, dałem ci życie, żebyś cieszył się wszyst-
kim. 
 

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  

Konto Parafii: Santander Bank Polska 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, 

p. Agata Zielińska 
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 
 




