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MYŚL TYGODNIA 
 
    Pan Jezus zaświadczył przed Pi-
łatem: „Tak, jestem królem. Ja się 
na to narodziłem i na to przyszed-
łem na świat, aby dać świadectwo 
prawdzie” (J 18,36).  
 

 
 

     Głosimy dziś królestwo prawdy 
i życia, sprawiedliwości, miłości 
i pokoju; królestwo, w którym spe-
łnią się na zawsze wszystkie dobre 
pragnienia naszych serc. Królest-
wo to, dla wielu stanowiące jedy-
nie piękny, choć nierealny ideał, 
dla chrześcijanina jest konkretną 
rzeczywistością, której nadejścia 
oczekuje. Drogą do tego królestwa 
jest Jezus Chrystus. Ten, który 
własną krwią wybawił nas od grze-
chów, zaprasza nas do pójścia za 
sobą drogą wiary, abyśmy żyjąc, 
jak przystoi świętym, mogli w po-
koju oczekiwać spełnienia na-
szych tęsknot. 
 

 
 

 KRÓLEWSKA NIEDZIELA 

 
AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 
     Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupi-
cielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stających przed 
Twoim Majestatem - oddajemy Ci cześć i uwielbienie. 
przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją Chwałę i w 
ten sposób dziękować Ci za Twoje nieskończone Miło-
sierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.  
     Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za nasze-
go Pana i Króla, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. 
Twoją Matkę - widomy znak nieskończonej Miłości Bo-
ga - ponownie przyrzekamy czcić jako naszą Panią 
Królową. Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź Kró-
lem dla nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. 
Niech przez nasze życie przepełnione wiarą, nadzieją 
i miłością powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na 
ziemi. Amen. 
 

ŚWIĘTO KSM-u 
     Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla Wszech-
świata jest świętem patronalnym Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży, którego oddział działa także w na-
szej Parafii. Został on po dłuższej przerwie odtworzony 
w październiku 2016 roku. Odbywające się raz w tygo-
dniu spotkania mają charakter: formacyjny (uczestnicy 
spotkań rozmawiają na konkretne tematy i dzielą się 
swoimi doświadczeniami), biblijny (rozważają Słowo 
Boże) lub integracyjny (miło spędzają ze sobą czas). 

Jednak KSM to nie tylko formacja, to również tzw. akcja 
czyli działanie. W mia-
rę możliwości KSMo-
wicze organizują ado-
racje, czy wyjazdy na 
czuwania modlitewne, 
odbywające się w ró-
żnych miejscach Die-
cezji. Włączają się 
też w różne miejskie 
i diecezjalne akcje 
KSM takie jak: „Wa-
lentynki z Panem Bo-
giem, Koczowisko Mi-
nistrantów czy Festi-
wal Hosanna. Chętnie 
współpracują z innymi grupami, w tym z Oazą naszej 
Parafii, czy oddziałami KSM z terenu Siedlec. Poza 
działaniami statutowymi spędzają ze sobą wiele czasu: 
wychodzą razem do kina, spotykają się na ogniskach 
i biorą udział w różnego typu wyjazdach integracyjnych. 
   Obecnie oddział przy naszej Parafii liczy ponad 20 
osób. Jego asystentem jest ks. Kamil Duszek. W skład 
kierownictwa oddziału wchodzą: Jakub Mikiciuk (pre-
zes), Paulina Sawicka (zastępca prezesa), Weronika 
Soszyńska (sekretarz) i Kinga Świątkowska (skarbnik). 
Spotkania odbywają się w każdą  sobotę o 19.00 (w sa-
li pod plebanią), na które serdecznie wszystkich zapra-
szają. Bliższe informacje są na stronie internetowej 
KSM Diecezji Siedleckiej: http://ksmsiedlce.pl 
 

CZUWA NAD RODZINĄ 
     Wielu naszych Parafian 
ma głęboko zakorzenioną 
świadomość, że może liczyć 
na wsparcie Św. Joanny Be-
retty Molla w sprawach doty-
czących rodzin, małżonków 
i dzieci, a szczególnie tych, 
które oczekują pod sercem 
matki na spotkanie ze społe-
cznością ludzką podczas 
swych narodzin. 
     W środę (28.11) obcho-
dzić będziemy po raz kolejny 
Parafialne wspomnienie Św. 
Joanny. O godzinie 18.00 
będzie Msza Św. w inten-
cjach zapisanych przez Czci- 

 
Córka Św. Joanny Molla 

z relikwiarzem Matki na Placu 
Św. Piotra w Rzymie, w dniu 

jej kanonizacji. 

cieli Św. Joanny, a po nieszporach za zmarłych modlitwy ku 

czci Świętej, błogosławieństwo matek, oczekujących na-
rodzin swego dziecka oraz ucałowanie jej relikwii. Zaprasza-
my wszystkich, którym leży na sercu dobro naszych rodzin. 
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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 – 26 listopada 2018 r. Wspomnienie Św. Jana 
Berchmansa z Zakonu oo. Jezuitów i Bł. Jakuba Alberione; XXXIV 

Tydzień Zwykły, ostatni tydzień Roku Liturgicznego, Rok B, II. Czyt.: Ap 14,1-
3.4b-5 (Pieśń odkupionych przez Baranka); Łk 21,1-4 (Wdowi grosz). 

6.30 1. + Jana Ornowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące, of. Krystyna 
Ornowska  

 2. + Zygmunta Jaroszewskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w intencji Leny, z prośbą o Boże błogosławieńst-

wo i opiekę Matki Bożej, of.  
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Gerarda Borkowskiego, Reginę Ptaszek, Emilię Wiewiórka, 

Andrzeja, Marcina i Karola Kozieła, of. Bezimienna  
 4. + Jana Ornowskiego, of. Darek z Rodziną  
 5. + Jadwigę Wakuła (w 5 r.), of. Córka Wiesława 

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Mieszka I bl. 6 i 14) 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. + Cecylię Komar (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 4. Dziękczynna w intencji Wnuków: Gerarda, Dawida, Jasia, Ra-

fała i Miłosza, z prośbą o potrzebne łaski dla nich i opiekę Św. 
Józefa, of. Dziadkowie  

 5. Dziękczynna w 90 r. urodzin Janiny Troć, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of.  

Nieszpory za Zmarłych 

Wtorek – 27 listopada 2018 r. Czyt.: Ap 14,14-20 (Sąd ostateczny jako 
żniwo i winobranie); Łk 21,5-11 (Zapowiedź zburzenia świątyni). 

6.30 1. + Aleksandrę (w 25 r.), Łucję, Franciszka i Henryka, of. Irena 
Duczek  

 2. + Helenę Dąbrowską, of. Koleżanki Alicja i Grażyna  
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Włodzimierza (w 13 r.), zm. z Rodzin Ciozdów i Kozaków, of. 

Krystyna Ciozda  
 4. + Danutę Głuchowską, of. Pracownicy firmy Drosed  
 5. Dziękczynna w 90 r. urodzin Janiny Troć z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej 
i zdrowie dla Rodziny, of. Dzieci z Rodzinami  

17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Mieszka I bl. 2 i 26 oraz ka-
rty bez adresu, z innych parafii i złożone w późniejszym terminie) 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. + Krzysztofa Waćkowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-

rzebu  
 4. + Zuzannę (w 33 r.), Stanisława oraz zm. z Rodzin Borutów 

i Rucińskich, of. Krystyna i Szczepan Borutowie  
 5. + Sabinę (w 26 r.), Stanisława, Jana, Tadeusza, Franciszka, 

Mariannę i Bronisławę, of. Elżbieta Dropio  
Nieszpory za Zmarłych 

Środa – 28 listopada 2018 r. Parafialne wspomnienie Św. Joanny 
Beretty Molla; Czyt.: Ap 15,1-4 (Pieśń Mojżesza i Baranka); 

Łk 21,12-19 (Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców). 
6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Wacława Jurzyka, of. Witold Jurzyk 
 4. + Mieczysława Olopiaka, of. Wnuczka Monika Danielak 
 5. Dziękczynna w intencji Dzieci, Zięciów i Wnuków, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzina 
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (wieś Purzec i wieś Żytnia) 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. + Mieczysława (w 12 r.), zm. z Rodzin Ługowskich i Borkows-

kich, of. Dzieci  
 4. Dziękczynna w dniu imienin Zdzisława oraz w 50 r. urodzin Jo-

anny, z prośbą o Bożą opiekę i wstawiennictwo Św. Józefa na 
dalsze lata życia, of. Żona   

 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-
cy Liturgii  

Nieszpory za Zmarłych 

Czwartek – 29 listopada 2018 r. Czyt.: Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a 
(Upadek grzesznego miasta); Łk 21,20-28 (Powtórne przyjście Chrystusa). 

6.30 1. + Lucynę Harasim of. Koleżanki i Koledzy z „Medyka”  
7.00 1. Gregorianka: + Sewerynę Kupa, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina 
 3. + Kazimierza (w r. urodzin), Mariannę i Wacława, of. Daniela 

Kaniewska 
 4. + Zm. z Rodzin Sałatów, Kobylińskich i Nasiłowskich, of.  
 5. + Andrzeja Rucińskiego, of. Pracownicy Instytutu Nauk 

o Zdrowiu  
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Strzała ul. Siedlecka nu-

mery parzyste oraz Łąkowa z Małej Strzały) 

18.00 1. Gregorianka: + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/19 
 2. Gregorianka: + Alicję Łoza, of. Siostra Teresa Sawicka 
 3. + Bohdana Sobiesiaka (w 3 r.), of. Irena Sobiesiak 
 4. + Ryszarda Sztompka (w 9 r.), of. Żona Zofia Sztompka  
 5. + Mariannę Ślaz (30 dzień), of. Rodzina  
 6. Dziękczynna w 4 r. urodzin Miłosza, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego, dla je-
go Rodziców i Siostry Amelki, of. Rodzice  

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 WIECZÓR CHWAŁY (przyg. przez  Wspólnotę Jednego Ducha) 

Piątek – 30 listopada 2018 r. Święto Św. Andrzeja Apostoła 
Czyt.: Rz 10,9-18 (Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa) lub Iz 49,1-6 (Ustanowię 

Cię światłością dla pogan); Mt 4,18-22 (Powołanie Apostołów). 
6.30 1. + Mariannę i Zenona (w 14 r.), of. Rodzina 

 2. +Jadwigę Burdalską (w 1 r.), of. Koło Żywego Różańca nr 3 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Sewerynę Kupa, of. 

Rodzina 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Andrzeja Rucińskie-

go, of. Rodzina 
 3. + Jadwigę Bańkowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 4. + Zm. Rodziców Jadwigę (w 1 r.) i Józefa Burdalskich, of. Syn 

i Córka z Rodziną 
 5. Dziękczynna w 20 r. urodzin Mateusza, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia  
17.30 Wypominkowy Różaniec za Zmarłych (Strzała ul. Siedlecka nu-

mery nieparzyste) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Za zm. polecanych 
w Wypominkach 2018/19 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Alicję Łoza, of. Siost-
ra Teresa Sawicka 

 3. + Anielę Kleszcz, Edwarda Marczyńskiego i Mariana Trochi-
miuka, of. Córka   

 4. + Roberta Pazdykę (w 7 r.), of. Rodzice  
Zakończenie Nieszporów za Zmarłych 

19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 1 grudnia 2018 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Patronki sobotniego dnia 

i Św. Eligiusza, Biskupa i Patrona złotników  
Czyt.: Ap 22,1-7 (Wizja raju); Łk 21,34-36 (Czuwajcie i módlcie się zawsze) 

6.30 1. + Antoniego Rumowskiego (w 35 r.) i zm. z obu stron Rodziny, 
of. Córka z Rodziną  

 2. + Mariana Osipiaka (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Rodzina  

7.00 1. + Reginę Stanisława, Józefa, Mariannę, Stanisława i Mieczys-
ława. of. Jadwiga Izdebska 

 2. + Marka Cioska (w 30 dzień), of. Córka 
 3. W intencjach Wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, z 

prośbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka  
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Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Róża-
niec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji o uwolnienie z nałogów 
15.00 Zbiórka Ministrantów i Lektorów 

18.00 Zakończenie starego Roku Liturgicznego, początek Adwentu 
i błogosławieństwo wieńców adwentowych 

 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Adolfa Kryńskiego, of. 
Helena Kryńska 

 2. + Henryka i Janinę Lipińskich oraz Leokadię, Stanisława i An-
toniego Zalewskich, of. Hanna Zalewska 

 3. + Jacka Grabowskiego (w 5 r.), Danutę i Jana oraz zm. z Ro-
dziny, of. Żona z Synami  

 4. Dziękczynna w intencji Dzieci i Wnuków, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla nich i dla całej Rodziny, of.  

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi  
oraz adoracja i różaniec pod przewodnictwem „Strumieni Miłosierdzia” 
19.00 Spotkanie formacyjne KSM 

Pierwsza Niedziela Adwentu – 2 grudnia 2018 r. 
Pierwsza Niedziela Miesiąca. Wspomnienie nawróconych żołnierzy, 
zakonników i kapłanów: Św. Rafała Chylińskiego (Franciszkanina) 

oraz Bł. Karola de Foucauld, założyciela Małych Braci Jezusa 
Czyt.: Jr 33,14-16 (Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość); 

1 Tes 3,12-4,2 (Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa); 
Łk 21,25-28.34-36 (Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Jadwigę, Franciszka, Zygmunta i Marka, of. Jolanta Pliszka 
8.30 1. + Hannę (w 18 r.) i Wiesława, of. Honorata Kowalczyk  

 2. + Stanisława (w 29 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Żona  

10.00 1. + Zdzisława Zarębę (w 29 r.), of. Córka  
 2. + Andrzeja (w 27 r.) i Stanisławę Tarkowskich, zm. z Rodzin 

Łupińskich i Tarkowskich, of. Rodzina  
 3. + Dariusza (w 21 r.), Jadwigę i Eugeniusza Wakułów oraz zm.  

Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina  
11.30 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Helena Kryńska 

 2. + Józefa Czapskiego, Jadwigę, Henryka, Antoniego, Tadeusza, 
Mariannę, Henryka, Stanisława i Aleksandrę, zm. z Rodzin Toczys-
kich, Wojewódzkich, Czapskich i Czarnockich, of. Barbara Czapska  

 3. + Tomasza Górzyńskiego (w 3 r.), of. Rodzina 
13.00 Za Parafian i Gości 

Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej Niedzieli Miesiąca, 
wymiana Tajemnic Różańcowych i katecheza dla Kół Żywego Różańca  

16.30 1. + Eugenię, Zofię i Jana Leoniaków, of. Rodzina  
17.30 I Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Stanisława (w 9 r.) i Eugenię Dybowskich, of. Córka  
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

 

CO MOŻEMY IM DAĆ? 
     Już za kilka dni (w piątek) zakoń-
czy się miesiąc listopad, w sposób 
szczególny poświęcony naszym 
zmarłym. Uczestniczyliśmy w wypo-
minkowej modlitwie różańcowej, 
Mszach Św. Gregoriańskich, a także 
w Nieszporach, zachwycających pię-  
knymi melodiami. Dlaczego nadal powinniśmy o zmarłych pamiętać w mo-
dlitwie? Nic jednak z tego wszystkiego nie da się zrozumieć bez miłości. 
Jeśli modlimy się za zmarłych, to głównie dlatego, że ich kochamy i w 
ten sposób okazujemy im naszą miłość. Nie tę uczuciową, ale „tę praw-
dziwą, która polega bardziej na uczynkach niż na słowach - jak się wyra-
ził Św. Ignacy Loyola - uczynkiem może być także nasza modlitwa. Mi-
łość bowiem pragnie dawać i udzielać umiłowanemu coś z tego, co jest 
w jego mocy”. A w naszej mocy jest modlitwa za zmarłych. 
     Dlaczego więc modlimy się za zmarłych? Ponieważ oni potrzebują 
naszej miłości wyrażonej w modlitwie. Potrzebują odrobiny światła, by 
trafić do domu Ojca. „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bo-
wiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może pot-
rzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba” 

(Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 2 listopada 2003). 

WIERSZEM PISANY 
Sylwester 2018 z Domowym Kościołem 

Kochani parafianie, drodzy Bracia, Siostry drogie. 
Czas nieubłaganie mija, rok kolejny upływa, 
Nad jego zakończeniem pomyśleć trzeba, jak to zwykle bywa. 
Wspólnie więc możecie, z Kościołem Domowym, 
Pożegnać Rok Stary i przywitać Nowy. 

Zapraszamy zatem wszystkich na sylwestrową zabawę, 
Zapewniamy dobrą muzę, napoje i pyszną, ciepłą strawę. 
Zagra nam zespół Replay z  organistą na czele, 
który na co dzień gra pięknie w naszym kościele. 

Mile widziany będzie koszyczek ze smakołykami, 
Niech się  każda z Pań podzieli kulinarnymi talentami. 
Koszt jest niewielki, 60 zł każdy zapłaci, 
Zapewniamy, że więcej zyska, niż z portfela straci. 

O 20:00 w sali pod kościołem zatem zaczynamy, 
Jeśli bez alkoholu umiesz się bawić, baw się razem z nami. 
Będzie dużo radości, taniec i zabawa, 
Byś mógł na chwilę zapomnieć o codziennych sprawach. 

Tuż po północy na wspólną Eucharystię zapraszamy, 
Bo zawsze z Bogiem rok kończymy i nowy zaczynamy. 
Tak więc po mszy do zakrystii udaj się czym prędzej, 
Bo gwarantujemy, że za chwilę miejsc wolnych już nie będzie. 

Domowy Kościół przy Parafii Św. Józefa 
 

STARY I NOWY ROK LITURGICZNY 
     Najbliższa sobota (1.XII) kończy 
stary Rok Liturgiczny, a rozpoczyna 
nowy. Na granicy stoją nieszpory I-
szej niedzieli Adwentu i piękny sym-
boliczny znak: wieniec adwentowy. 
     Rok liturgiczny to nic innego, jak 
świętowanie całego życia Chrystu-
sa: tajemnicy jego ziemskiej działal-
ności, męki, śmierci i zmartwych-
wstania, słowem; całej historii zba-
wienia, począwszy od czasów Sta-
rego Testamentu. 
     Czy zdołalibyśmy ogarnąć wszy-
stkie tajemnice naszego zbawienia, 
gdyby obchód ten nie był „rozłożony  

na cały rok? W Konstytucji o Liturgii o roku liturgicznym czytamy: „Kościół 
[w roku liturgicznym] odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od 
Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha 
Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego. 
     W ten sposób obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera boga-
ctwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają 
się w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zba-
wienia" (KL 102). Paschalne misterium Chrystusa, a więc Jego i nasze 
przejście ze śmierci do życia, świętujemy więc nie tylko w Okresie Wiel-
kanocnym, ale... przez cały rok, szczególnie zaś - w niedzielę. 
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
     „PORZĄDEK NABOŻEŃSTW DIECEZJI 
SIEDLECKIEJ” to nowa księga liturgiczna od-
dana do użytku w naszej Diecezji przez urząd 
Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, nazywany „Refe-
ratem Liturgicznym”, będącym częścią Wydzia-
łu Duszpasterstwa. Działają w nim kapłani: ks. 
dr Leszek Borysiuk, ks. mgr Waldemar Mróz, 
ks. mgr Mateusz Gomółka i ks. prof. Kazimierz 
Matwiejuk. „Porządek” został wydany w roku 
bieżącym przy okazji obchodów 200-lecia na-
szej Diecezji, dlatego na pierwszej  stronie  za-  
wiera logo jubileuszu. Księga będzie pomocna kapłanom, ponieważ ujed-
nolici celebrowanie nabożeństw w naszej Diecezji. 
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DZIEŃ ŻYCIA 

 
     Każdy 25 dzień miesiąca przypomina o mod-
litewnych zobowiązaniach, jakie wzięli na siebie 
członkowie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Dziękujemy za podjęty przez nich 
trud głęboko wierząc, że dzięki ich modlitwie zo-
stanie ocalonych wiele nienarodzonych istot lu-
dzkich. 
     Obrońcy Życia i członkowie DDADO zapra-
szają dziś po Mszy Św. wieczorowej i Nieszpo-
rach za Zmarłych na modlitwę różańcową w in-
tencji dzieci nienarodzonych i ich Rodziców. 
 

MARSZ ZA OJCZYZNĘ 

 
     Tradycją naszego miasta jest, że w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca przechodzi ulicami 
pokutny marsz w intencji Ojczyzny. Również 
dziś (25.XI) o godz. 14.00 rozpocznie się on pod 
pomnikiem Św. Jana Pawła II. Zakończy go 
Msza Św. odprawiona w katedrze siedleckiej o 
godz. 16.00. Z Maryją Królową Polski uczestnicy 
marszu modlą się, aby Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełniły się Jasnogó-
rskie Śluby Narodu. Dziś będą modlić się także 
o mądre i roztropne decyzje nowo wybranych 
władz samorządowych. 
 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
JEZUICKI KLERYK Św. Jan Berchmans żył 
tylko 22 lata. Stworzył jezuickie zasady formacji 
młodzieży. Nie doczekał święceń kapłańskich. 
Jest patronem ministrantów i studentów. Czcimy 
go w poniedziałek (26.XI). 
MEDIALNY PATRON Jutro (26.11) czcimy Bł. 
Jakuba Alberione, człowieka który wyprzedził 
swoją epokę, głosząc Ewangelię nowoczesnymi 
środkami przekazu, przy pomocy: radia, telewi-
zji, filmu, płyt, książek i prasy. Założył szkołę 
drukarską. Powołał do życia Towarzystwo Św. 
Pawła (Paulistów) oraz dwa żeńskie zgromadze-
nia: Kongregację Uczennic Matki Bożej i Córek 
Św. Pawła. 
MŁODSZY BRAT PIOTRA Św. Andrzej był 
zamożnym rybakiem znad jeziora Genezaret. 
Jako pierwszego powołał go Chrystus na Apos-
toła. Do końca był w najbliższym otoczeniu Mist-
rza. Po śmierci Chrystusa nauczał na terenach 
dzisiejszej Turcji i Bułgarii. Ukrzyżowany 30.XI. 
w Patras (Grecja) na krzyżu w kształcie litery X.  

ZŁOTY PATRON. 1 grudnia czcimy Św. Eligiu-
sza. Był złotnikiem tworzącym arcydzieła sztuki 
i zarządzającym mennicą królewską. Ufundował 
wiele klasztorów i kościołów. Tęsknił za służbą 
Bożą. Został kapłanem i biskupem w Noyon-
Tournai (Francja). Jest patronem złotników. 
DWÓCH NAWRÓCONYCH ŻOŁNIERZY. 
Byli nimi Św. Rafał Chyliński (Franciszkanin) 
oraz Bł. Karol de Foucauld, założyciel Małych 
Braci Jezusa. Czcimy ich w przyszłą niedzielę 2 
grudnia 2018 r. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada Pier-
wsza Sobota i Pierwsza Niedziela Miesiąca. 
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA (1.XII) 
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00. Po 
rannym Nabożeństwie Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka zaprasza na różaniec w intencji 
o uwolnienie z nałogów. 
DO CHORYCH kapłani udadzą się w tygodniu 
poprzedzającym święta. O szczegółach napi-
szemy w niedzielę 18 grudni br. 
WSPÓLNOTA „Strumienie Miłosierdzia” zapra-
szają w sobotę 1 grudnia po Mszy Św. o godzi-
nie 18.00, na pierwszosobotni różaniec i na wie-
czorną adorację Najświętszego Sakramentu do 
godziny 20.00  
W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ADWENTU (2.12) 
po Mszy Św. o godzinie 13.00 będzie  wystawie-
nie i adoracja Najświętszego Sakramentu, wy-
miana tajemnic różańcowych i katecheza dla Kół 
Żywego Różańca. Wieczorem zaś niedzielna 
adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 
20.00). 
REKOLEKCJE. Zbliża się Adwent, a wraz 
z nim Rekolekcje Adwentowe, które w naszej 
Parafii będą 8, 9, 10 i 11 grudnia. Ich szczegó-
łowy program podamy w przyszłą niedzielę (2 
grudnia br.). 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 47 
 Panowaniu Chrystusa Króla coraz mocniej 
przeciwstawia się postchrześcijańska rzeczywis-
tość, w jakiej żyjemy. Jak odnaleźć się w tym 
świecie z ideałami Ewangelii? Podpowiedź 
w dziale „opinie”; 
 Trwa proces beatyfikacyjny kard. Augusta 
Hlonda. Czym zasłużył się dla polskiego Kościo-
ła? Odpowiedź na str. 17; 
 Wspominamy śp. dr. Józefa Geresza, wielole-
tniego współpracownika „Echa”, autora poczyt-
nego cyklu „Z dziejów Podlasia”; 
 Czy uprawa ziół może być opłacalna? Odpo-
wiedź w dziale „rolnictwo”. W dziale „zdrowie” 
zastanawiamy się natomiast, jak zdrowo, czyli 
za pomocą witamin i właściwej diety, pokonać 
depresję; 
 Afrykańczycy uczą mnie, że o szczęściu nie 
decydują rzeczy materialne - mówi pochodząca 
z Siedlec świecka misjonarka pracująca w Tan-
zanii. O szczegółach jej misji piszemy w dziale 
„opinie”;                         Zapraszamy do lektury 

 
MARZENIE ŁOSIA 

 
     Łoś przechodzi przez jezdnię i pozostawia na niej 
dużą kartkę z napisem: 
- To nie ja przechodzę przez drogę. To droga prze-
chodzi przez mój las. Proszę, bądź ostrożny, ja też 
chcę żyć! 

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

DOOKREŚLENIE. Koleżanka do koleżanki: 
- Powiedz mi, jaka ty naprawdę jesteś? Nie mogę cię 
rozgryźć. 
- Jak to jaka? Oczywiście niewyspana! 
BÓL GŁOWY. Rozmowy kolegów: 
- Ale mi głowa nawala! 
- Pewnie masz kaca lub zbyt ścisły umysł. 
KTÓRA ZMIANA. Rozmowa sąsiadek: 
- Nasze życie to ciągłe zmiany. 
- To prawda. Ja dziś w pracy mam popołudniową. 
WYCHODZENIE. Tato do córki: 
- Nie wychodź z domu. Poucz się. Za trzy dni masz 
maturę z historii. 
- Nie szkodzi. Wychodzę na miasto! 
- Jedni wychodzą na miasto, a inni na ludzi. 
KONTAKT. Rozstają się dwaj księża, pracujący w na-
szym mieście: 
- To zdzwonimy się wieczorem. 
- Dobrze. O 9.00. 
     Punktualnie o godzinie 9.00 rozdzwoniły się dzwo-
ny dwu siedleckich kościołów. 
WYMÓWKA. Chłopak mówi dziewczynie: 
- Nie mogę już więcej przychodzić na nasze spotka-
nia. 
- A mówiłeś, że będziemy ze sobą do końca życia. 
- No wiesz. Co chwilę ktoś umiera... 
STANOWCZOŚĆ. 
     Dojrzały syn skarży się swojej matce: 
- Wiesz mamo. Denerwuję się mocno, bo nie potrafię 
zapanować nad całą trójką moich dzieci. Wydaje się 
im, że już są dorośli. 
- Musisz zrozumieć, że wychowanie dzieci, to jak trzy-
manie mokrego mydła w rękach. Jeśli je ściśniesz za 
mocno, ucieka. Jeśli trzymasz za słabo, wyślizguje 
się z ręki. Aby trzymać je w ręku musisz je ściskać 
delikatnie, ale stanowczo! 
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