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Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Historia różańca
Paciorki nawleczone na sznur służą medytacji 

w wielu religiach świata. W tradycji chrześci-
jańskiej wzmianki o wielokrotnym powtarzaniu 
modlitw sięgają III w. kiedy to pustelnik Paweł  
z Teb miał odmawiać 300 modlitw dziennie. Aby 
się nie pomylić używał do tego kamieni przekła-
danych z miejsca na miejsce. Natomiast pierw-
sze wzmianki o wielokrotnym powtarzaniu słów  
Archanioła Gabriela skierowanych do Maryi się-
gają IX w.

Za ojca modlitwy różańcowej uważany jest 
Św. Dominik. Jemu to miała objawić się Naj-
świętsza Maryja Panna ze wskazówką, aby 
swoje kazania przeplatał odmawianiem 150 
„Zdrowaś Maryjo”. Ten sposób modlitwy mógł 
być inspirowany psałterzem, który zawierał 
150 psalmów. Stąd też ówczesna nazwa ró-
żańca - „psałterz Maryi”. Około XII w. dodano 
do pozdrowienia anielskiego drugą część, czyli 
„Święta Maryjo...”. Trudna do wyjaśnienia jest 
nazwa modlitwy – różaniec. Niewątpliwie ma  
ona odniesienie do róż.

W XV w. dominikanin, bł. Alan przedstawił 
koncepcję podziału różańca na 15 dziesiątków 
odpowiadających 15 tajemnicom do rozważa-
nia. Św. Pius V, w bulli „Consueverunt Romani 
Pontifices” z 1569 r. po raz pierwszy podał de-
finicję różańca oraz przedstawił kształt znany 
nam wszystkim. 

Różaniec jest modlitwą żywą, która zmienia 
się i rozwija w Kościele przez wieki. Potwierdza 
to najnowsza modyfikacja modlitwy ogłoszona  

Dziś: XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Módlmy się: Boże, Ty przez przebaczenie i litość 

najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, udzielaj 
nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do 
obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami 
szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i królu-
je w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.

W Ewangelii słyszymy: Żył pewien człowiek 
bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior  
i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bra-
my jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzoda-
mi, imieniem Łazarz. (Łk 16,31)

 Św. Grzegorz Wielki, papież (VII w.) napisał: 
Jednakże, bracia, którzy poznaliście i spokój Łaza-
rza i kary bogacza, postępujcie z rozwagą; szukajcie 
tych, którzy byli orędownikami za wasze grzechy  
i starajcie się, aby w dniu sądu ubodzy byli waszymi 
adwokatami. Wielu teraz macie Łazarzów, którzy 
leżą u waszych drzwi i potrzebują tego, co codzien-
nie spada z waszych stołów, gdy jesteście nasyceni. 
Słowa Pisma winny nas pobudzać do wypełnienia 
nakazów miłosierdzia. Codziennie znajdujemy  
Łazarza, jeśli go szukamy, co dzień widzimy Łaza-
rza, choćbyśmy go nie szukali.

Wyobraź sobie dwa rodzaje uczt opisanych 
w Nowym Testamencie. Z jednej strony mamy 
ucztę w domu bogacza czy też ucztę w pałacu 
Heroda, w czasie której morduje się głos proro-
ka (Mk 6,21-26) lub po prostu głos własnego 
sumienia, po to, by móc spokojnie i radośnie 
się bawić. Z drugiej strony Ewangelia pokazuje 
Jezusa ucztującego z publicznymi grzesznikami 
i nędzarzami, którzy dzięki Niemu stają się na 
powrót dziećmi Abrahama, doznają cudownego 
uzdrowienia swego człowieczeństwa i wchodzą 
w nowe życie.W której z tych uczt widzisz sie-
bie? Który rodzaj radości jest ci bliższy? Czy 
dostrzegasz w swoim otoczeniu twojego 
brata Łazarza, który niemym cierpieniem 
woła o braterstwo? Czy znasz jego imię? Do 
czego wzywa cię słowo Jezusa?(IJ)

Zapraszamy na KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY 
W życiu potrzebna jest nam wiara rozumia-

na jako osobista relacja z Bogiem. Wiara rodzi 
się ze słuchania słowa Bożego. Dobrze jest ra-
zem słuchać Boga i karmić się Jego słowem. 
Dlatego też zapraszamy młodzież i doro-
słych na spotkania biblijne i liturgiczne  
w każdą środę o 19.00 do sali przy za-
krystii. Pierwsze spotkanie w najbliższą  
środę 2 października. 

Krąg biblijno-liturgiczny to:
•	 poznawanie	 i	 rozważanie	czytań	mszalnych	 

z najbliższej niedzieli – przygo-
towanie do niedzielnej Eucha-
rystii,

•	 odkrywanie	sensu	swego	życia	
w świetle słowa Bożego,

•	 możliwość	podzielenie	się	świa-
dectwem wiary i zadania pytań,

•	 wspólna	modlitwa	liturgiczna	–	
Nieszpory,

•	uwielbienie	Boga	w	modlitwie	spontanicznej	 
i w śpiewie pieśni,

•	katecheza	liturgiczna	–	wyjaśnienie	obrzędów,
•	ewangelizacja	dorosłych,
•	przygotowanie	do	służby	w	rodzinie,	parafii,
•	otwarte	spotkanie,	w	którym	może	uczestni-

czyć każdy, kto tego pragnie i kiedy ma taką 
możliwość, bez zapisywania się.
Otrzymaliśmy uszy, aby słyszeć, oczy, aby wi-

dzieć, usta, aby mówić i serce, aby kochać. Bóg 
uzdolnił nas do słuchania, patrzenia, mówienia 

i kochania. Dzięki Bożemu Ob-
jawieniu rozumiemy, że miłość 
to postawa bycia dla drugiego. 
Kochać to spalać się w służbie po-
dobnie jak spalają się świece przy 
ołtarzu. Słuchanie słowa Bożego  
i udział w liturgii mają nas dopro-
wadzić do życia w miłości. 

ks. IRENEUSZ JUŚKIEWICZ

w liście apostolskim św. Jana Pawła II z 2002 r. „Ro-
sarium Virginis Mariae” Papież pisał: „W powścią-
gliwości swych elementów (różaniec) skupia  
w sobie głębię całego przesłania ewangelicz-
nego, którego jest jakby streszczeniem. W nim 
odbija się echem modlitwa Maryi, Jej nieustan-
ne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia, 
rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez różaniec 
lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Ma-
ryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna 
oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego 
miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący 
czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako 
wprost z rąk Matki Odkupiciela.” (KZ)

W naszej parafii w październiku codzien-
nie wspólnie modlimy się na różańcu. W dni  
powszednie od poniedziałku do piątku o 17.15. 
W soboty i niedziele oraz w pierwszy czwar-
tek, piątek i sobotę miesiąca po zakończeniu 
Eucharystii o 18.00. Różaniec z udziałem dzie-
ci we wtorki i czwartki o 16.30. Zapraszamy 
poszczególne wspólnoty do przygotowywania 
rozważań i prowadzenia modlitwy – grafik do 
zapisywania się w zakrystii.
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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 Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek – 30 września 2019 r.
Wspomnienie św. Hieronima, Kapłana i Doktora Kościoła,

XXVI Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I:
Za 8,1-8 (Zapowiedź wybawienia);

Łk 9,46-50 (Nauka pokory).
6.30 1. +Stanisława Koper w 27 r., Halinę Koper i rodziców obojga 

stron – of. córka.
2. +Zdzisława Małychę w 4 r. i wszystkich zm. z rodziny Małychów, 

Wysokińskich, Marię i Tadeusza Czubaszków – of. rodzina
7.00 1. Zakończenie Mszy św. Gregoriańskich: + Mariannę i Wacła-

wa Niedziółków – of. Dzieci
2. +Grażynę 30 r., Ryszarda, Jerzego, Felicję, Czesława, Janinę 

– of. rodzina.
3. +Lucjana w 29 r. – of. córka.
4. +rodziców, Stanisławę i Bolesława Ślaz – of. córka.
5. 30. dzień +Barbarę Derę – of. uczestnicy pogrzebu.

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Maria Boguszewska)
18.00 1. Zakończenie Mszy św. Gregoriańskich: + Andrzeja Mroczka 

–  of. Rodzina
2. +męża Józefa Duka w 3 r., jego rodziców i rodziców 

chrzestnych – of. Barbara Duk.
3. +Antoniego Stefaniuka w 21 r., Krzysztofa i Dziadków z obu 

stron rodziny – of. córka.
4. +Zygmunta i Alinę Strusów – of. córka.
5. +Małgorzatę Mikiciuk w 30. dzień – of. rodzina.

Wtorek – 1 października 2019 r.
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora 
 Kościoła oraz św. Remigiusza; Dzień odpustu w Parafii św. Teresy; 

 Dzień inauguracji Nabożeństw różańcowych.
Czyt.: Za 8,20-23 (Narody będą szukały prawdziwego Boga);

Łk 9,51-56 (Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu).
6.30 1. +Janusza Soczewkę w 1 r. – of. syn z rodziną.

2. +Mariana Rumowskiego w 9 r. – of. siostra z rodziną.
7.00 1. Początek Mszy św. Gregoriańskich: + Dionizego Cabaja.

2. +Stanisława Nocnia, Reginę i Mariana Szymańskich 
 – of. rodzina.

3. +Marię w 25 r., Henryka, Krzysztofa i Sławomira – of. rodzina.
4. +Tadeusza i Jadwigę Jakimiak – of. córka z rodziną.

16.30 Nabożeństwo różańcowe dla dzieci
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Początek Mszy św. Gregoriańskich: + Marię Adamiak.

2. +Józefa i Annę Szachnowskich, Krzyszto-
fa, Grażynę i Witolda – of. córki.

3. +Andrzeja w 23 r., Lidię, Pelagię, Lucjana, Leokadię  
i dziadków z obu stron rodziny oraz Leszka  
i Włodzimierza – of. Marianna Roguska.

4. Dz. – bł. w 4 r. urodzin Krzysztofa z prośbą o Boże bł., opie-
kę MB, św. Józefa oraz opiekę Anioła stróża – of. rodzice.

5. Poza Parafią – W int. Danuty Nikitiuk o Boże bł., łaskę zdro-
wia i opiekę MB z racji urodzin i imienin.

Środa – 2 października 2019 r.
Wspomnienie św. Aniołów Stróżów; 

Dzień odpustu w Parafii Zbuczyn.
Czyt.: Wj 23,20-23 (Anioł strzeże w czasie drogi);

Mt 18,1-5.10 (Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze 
 w oblicze Ojca mojego).

6.30 1. Dz. – bł. w 20. r. ślubu Ilony i Artura z prośbą o Boże bł. dla 
nich i ich dzieci Kacpra i Pauliny.

2. +Teresę (z racji imienin) i Józefa Bobrowskich – of. córka.
3. +Stefanię Grucę w 30 dzień – of. uczestnicy pogrzebu.

7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja.
2. +Zofię i Stefana Skaruz – of. synowa.
3. +Marcina Głuchowskiego – of. Pracownicy Drosed.
4. +Krystynę Jaroszyńską w 30. dzień – of. uczestnicy pogrzebu.

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak.

2. W intencjach czcicieli św. Józefa.
3. +Czesławę i Kazimierza – of. rodzina.
4. +Antoninę Szysiak, Stefanię, Ignacego Maksiak i z rodziny 

Maksów – of. kuzynka.
5. +Krystynę, zm. z rodziny Golców – of. dzieci.

19.00 Pierwsze spotkanie kręgu biblijno-liturgicznego
Czwartek – 3 października 2019 r.

Wspomnienie św. Franciszka Borgiasza, Kapłana.
Pierwszy czwartek miesiąca.

Czyt.: Ne 8, l-4a. 5-6. 7b-12 (Czytanie Prawa Bożego wobec ludu);
Łk 10,1-12 (Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego).

6.30 1.  +Marcina Głuchowskiego – of. pracownicy Drosed.
2. O cud uzdrowienia dla Alicji Mazurek oraz o potrzebne łaski 

dla jej rodziców – of. rodzina.
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja.

2. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas  
z prośbą o obfitość łask Bożych oraz o dobre powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii – of. Apo-
stolat Złotej Róży.

3. +Sławomira Wielgorza w 5 r. – of. rodzina.
4. +Wacława Piskorza – of. Krystyna Rosa.

16.30 Nabożeństwo różańcowe dla dzieci
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak. 

2. +Stanisławę Posiadałę w 1 r. – of. dzieci.
3. +Sabinę, Wacława, Mieczysława z rodziny Nasiłowskich  

i Irenę Głuchowską – of. Teresa Nasiłowska.
4. +Cecylię, Stanisława i Przemysława Cybulskich, zm. z rodzi-

ny Ziółkowskich – of. Danuta i Krzysztof.
Nabożeństwo różańcowe  i godzina święta – adoracja Jezusa do 20.00

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 4 października 2019 r.
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, Patrona Ekologów;

Pierwszy piątek miesiąca.
Czyt.: Ba 1,15-22 (Wygnańcy wyznają grzechy Izrael);

Łk 10,13-16 (Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał).
6.30 1. +Marcina Głuchowskiego – of. koleżanki i koledzy z pracy.

2. +Franciszka z racji imienin, Zofię – of. syn.
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja.

2. +Franciszka, Mariannę, Stefana, Wacława – of. rodzina.
3. +Hipolita Mitrzaka – of. rodzina.
4. +Irenę Skiermunt, Waldemara i zm. z rodz. Sysików i Skier-

muntów – of. Paweł Skiermunt.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.15 Spowiedź pierwszopiątkowa
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak.

2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Magdaleny i Marcina z prośbą  

o Boże bł., opiekę MB i św. Józefa dla nich i ich syna  
Dawida – of. rodzina.

Nabożeństwo różańcowe  i Nabożeństwo do Najświętszego Serca  
Pana Jezusa
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Sobota – 5 października 2019 r.
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy.

Pierwsza sobota miesiąca.
Czyt.: Ba 4, 5-12. 27-29 (Bóg, który zesłał zło, przywiedzie radość);

Łk 10,17-24 (Przywileje uczniów).
6.30 1. Dz. – bł. w int. Danuty w 80 r. urodzin o łaskę zdrowia, 

opiekę NMP i św. Józefa – of. Danuta Mikiciuk.
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja.

2. +Wacława Piskorza – of. córki.
3. W int. wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi  

z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. KWC.
4. +Stanisławę Rzyszkowicz w 15 r. oraz rodziców 

 z obu stron rodziny – of. mąż.
5. +Bożenę Bańkowską w 13 r., zm. z rodzin Kosmalskich  

i Wróblewskich – of. rodzina.
6. Gregorianka: +Marię Adamiak.

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i różaniec prowadzony  
przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

17.00 W intencji Nowożeńców: Kingi Krasuskiej i Damiana Ossowskiego
18.00 1. +Krystynę – of. córka.

2. Z okazji 18 r. urodzin Mai o Boże bł., opiekę MB i św. Józefa 
–  of. babcia.

3. Poza Parafią – Dz. – bł. w int. wnuków Kajetana i Olgierda 
o zdrowie i bł. Boże – of. babcia.

Nabożeństwo różańcowe i do Niepokalanego Serca NMP
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 października 2019 r.

Wspomnienie św. Brunona, Założyciela Zakonu Kartuzów;
23 r. beatyfikacji Męczenników z Pratulina. Rok C, I;

Czyt.: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 (Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności);
2 Tm 1, 6-8. 13-14 (Nie dał nam Bóg ducha bojaźni).

Łk 17, 5-10 (Służyć z pokorą).
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. +Jadwigę w 21 r. i Hieronima Lewickich, zm. z rodz.  

Lewickich i Montewków – of. rodzina.
2. Poza Parafią  +Zbigniewa Sieczkiewicza w 30 dzień  

– of. mama chrzestna.
8.30 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja.

2. +Franciszka Kobylińskiego w 8 r., Wawrzyńca oraz  
zm. z rodzin Kobylińskich i Łozów – of. żona Natalia.

3. +Jadwigę w 2 r., Mariannę, Wincentego i Mariana  
– of. rodzina.

10.00 1. +Mariannę Koprowską, Natalię, Eugeniusza, Zdzisławę, 
Jana z rodzin Kukawskich, Kaczyńskich, Koprowskich,  
Kamińskich – of. córka Grażyna.

2. +Michała Trojanowskiego w 5 r., Józefa i zm. z rodziny  
– of. chrzestna z rodziną.

3. Dz. – bł. w 50 r. ślubu Barbary i Antoniego Pieńkowskich  
z prośbą o Boże bł. i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia 
– of. jubilaci.

11.30 1. Gregorianka: + Marię Adamiak.
2. Dziękczynna w 9 r. ur. Macieja z prośbą o Boże bł., opiekę 

MB i św. Józefa – of. rodzina.
3. Dz. – bł. z okazji 16 r. ślubu Moniki i Roberta z prośbą  

o Boże bł., opiekę MB i św. Józefa – of. rodzice.
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości

2. W intencji wszystkich kół Żywego Różańca oraz o Boże bł., 
opiekę MB Różańcowej i św. Józefa dla sióstr z KŻR nr. 17  
i ich rodzin Teresę Bazan i Stanisławę Frankowską oraz o 
pokój wieczny dla +Janiny Prachnio, – of. siostry z KŻR nr 17

16.30 +Edwarda, Tadeusza, Mariannę, Władysława, zm. z rodz.  
Suprynów i Sysików – of. Danuta Sysik.

18.00 +Mieczysława Przesmyckiego w 15 r. – of. żona i córka.
Nabożeństwo różańcowe – 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00)

Październik nadzwyczajnym 
miesiącem misyjnym

Papież Franciszek ogłosił październik NADZWYCZAJNYM MIESIĄCEM 
MISYJNYM. Wyjątkowe wydarzenie misyjne odbywać się będzie pod ha-
słem: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Z tej okazji Episkopat Polski wystosował list pasterski. Kardynałowie, 
arcybiskupi i biskupi wskazują, że pragnienie zbawienia wszystkich ludzi 
towarzyszyło Kościołowi od dnia Pięćdziesiątnicy.

Rozpoczęte wówczas dzieło misyjne obecnie realizowane jest przez 
misjonarzy. Jednocześnie z racji przyjętego chrztu św. w Kościele wszyscy 
jesteśmy powołani przez Chrystusa do niesienia Dobrej Nowiny każdemu 
człowiekowi.

Księża biskupi wyrażają wdzięczność ponad 2 tysiącom misjonarek i mi-
sjonarzy będących świadkami misyjnego zapału Kościoła w Polsce. Dzię-
kują również kapłanom realizującym misyjną aktywność w parafiach oraz 
wszystkim podejmującym pokutę, umartwienie i modlitwę w intencji misji, 
ze szczególnym uwzględnieniem chorych i cierpiących. Biskupi dostrzegają 
wielkie zaangażowanie modlitewne róż Żywego Różańca oraz pracę dzieci  
i młodzieży w Papieskich Dziełach Misyjnych. Nie bez wdzięczności pozosta-
ją wszyscy wspierający materialnie misyjną działalności Kościoła.

Księża biskupi podkreślają wielkie ewangelizacyjne i misyjne zaan-
gażowanie papieża Franciszka, którego wyrazem jest zaproszenie całej 
wspólnoty wierzących do udziału w wydarzeniach NADZWYCZAJNEGO 
MIESIĄCA MISYJNEGO. Autorzy listu za Ojcem Świętym zachęcają nas 
wszystkich do włączania się w misyjne inicjatywy w diecezjach i para-
fiach. Wspierajmy dzieło misyjne Kościoła modlitwą różańcową, Komunią 
Świętą i ofiarami materialnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu biskupów na stronie: 
https://episkopat.pl/list-pasterski-przed-nadzwyczajnym-miesiacem-
misyjnym/ (opr. KZ)

Dla niepełnosprawnych
Odpowiadając na potrzeby duchowe osób niepełnosprawnych i ich  

rodzin, zapraszam dzieci oraz dorosłych z niepełnosprawnością ruchową, 
intelektualną, autyzmem i innymi schorzeniami neurologicznymi na nie-
dzielną Eucharystię. Msze św. dla niepełnosprawnych odprawiane  
są w każdą niedzielę w kościele Ducha Świętego w Siedlcach  
o godz. 14.00. 

Ks. Łukasz Bąk
Duszpasterz osób niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej

„Od El Greca do Ribery”
8 października 2019 r. o godz. 18.00 w Sali Bia-

łej MOK przy ul. Pułaskiego w Siedlcach odbędzie 
otwarcie wystawy “od El Greca do Ribery”. Malar-
stwo hiszpańskie w zbiorach Muzeum.
•	 18.00 przywitanie gości
•	 18.10 Niezwykła historia obrazu Jose de Ribery 

– Ewa Giedroyć – Rieger
•	 18.30 Od El Greca do Ribery. Filary hiszpańskie-

go malarstwa złotego wieku – ks. prof. dr hab. 
Andrzej Witko (UPJP II w Krakowie)

•	 19.00 koncert muzyczny
•	 19.30 otwarcie Wystawy

Katechezy
W naszej parafii rozpoczyna się cykl katechez dla rodziców i chrzest-

nych przed chrztem ich dzieci. Spotkania będą się odbywały w 4 kolejne 
niedziele października począwszy od 6.10 o godzinie 17.30 w sali przy za-
krystii.

Trwają katechezy dla narzeczonych i osób, które poważnie myślą  
o małżeństwie. Spotkania są w kolejne soboty o godzinie 17.00 począw-
szy od 28.09.

Do niedzieli 6 października trwają zapisy młodzieży z klas 8 szkół pod-
stawowych i ze szkół średnich do grupy przygotowującej się do przyjęcia 
bierzmowania. Czekamy również na zgłoszenia osób dorosłych, które jeszcze 
nie przyjęły tego sakramentu. Informacje u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490).

 Serdecznie zapraszamy 
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KSIĄŻE EGZEGETÓW 
Św. Hieronim - urodzony w katolickiej rodzi-

nie mnich, kapłan. Część swego życia spędził 
w odosobnieniu spełniając praktyki pokutne  
i studiując Pismo Święte. Znany jest z polemiki 
z błędnymi naukami Orygenesa i Pelagiusza. 
Dokonał tłumaczenia Biblii zwanego Wulgatą, 
uznanego za urzędowe przez sobór w Trydencie.

MAŁA TERESKA
 Po śmierci matki obrała sobie za matkę Naj-

świętszą Maryję Pannę. Miała wówczas 4 lata. 
Gdy miała 16 lat została przyjęta do Karmelu. 
„Chcę być świętą”. „Im bardziej jest się słabym, 
bez pragnień i bez cnót, tym lepszym jest się 
obiektem dla działania Bożej miłości, pochła-
niającej i przemieniającej”.

BIEDACZYNA Z ASYŻU 
Młodość Franciszka to ekstrawaganckie stro-

je, wystawne uczty, beztroska. Epizod rycerski, 
więzienie i choroba zmieniają jego życie. Sły-
szy: „Franciszku, napraw mój Kościół”. Miłość 
do Chrystusa wyzwala u Św. Franciszka po-
czucie powszechnego braterstwa i umiłowanie 
stworzeń.  Umiłował Eucharystię: „Niech cała 
ludzkość się lęka, niech drży cały wszechświat 
i niebo niech nie posiada się z radości, gdy na 
ołtarzu, w ręku kapłana, jest Chrystus, Syn Boga 
żywego. O cudowna łasko! O pokorna wzniosło-
ści, że Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się 
ukorzył, ukrywając się dla naszego zbawienia 
pod skromną postacią chleba”. (KZ)

WZORY ŚWIĘTOŚCI

Sekretarka Pana Jezusa
5 października Kościół wspomina 

św. Faustynę Kowalską zakonnicę. Maria 
Faustyna Kowalska (właśc. Helena Kowal-
ska) przyszła na świat we wsi Głogowiec  
25 sierpnia 1905 roku. Była trzecim spośród 
dziesięciorga dzieci. W wieku 7 lat usłysza-
ła pierwsze wezwanie do życia zakonnego,  
a w wieku 19 lat w wizji Pan Jezus napomniał ją 
i ponownie wezwał do życia konsekrowanego. 

1 sierpnia 1925 roku  Faustyna Kowalska 
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia. Ciężko pracowała w kuchni  
i ogrodzie klasztornym. Dobrowolnie ofiaro-
wywała i poświęcała za grzechy ludzkie swoje 
cierpienia, dolegliwości, pokusy i doświadcze-
nia związane z gruźlicą płuc i infekcjami ukła-
du pokarmowego. Otrzymała od Pana Jezusa 
wiele łask, takich jak ekstazy, objawienia, dar 
bilokacji, ukryte stygmaty i umiejętność czy-

tania w duszach ludzkich. Odebrała również  
od Pana Jezusa polecenie rozpropagowania 
nowych form kultu: obrazu podpisanego sło-
wami Jezu Ufam Tobie, święta Miłosierdzia 
Bożego, Koronki do Miłosierdzia Bożego, a tak-
że modlitwy na chwilę konania Chrystusa na 
krzyżu – tzw. Godzinę Miłosierdzia. Do każdej  
z tych form Pan Jezus przypisał wielkie obiet-
nice, pod warunkiem jednoczesnej troski  
o zaufanie Bogu i świadczenia miłosierdzia 
bliźnim. 

Pan Jezus polecił również Faustynie pisać 
Dzienniczek. Pisała go przez ostatnie cztery lata 
swojego życia. Ujawniała w nim swoje przeży-
cia duchowe oraz głosiła orędzie miłosierdzia, 
które przekazał jej Chrystus. Siostra Faustyna 
zmarła w wieku 33 lat w klasztorze w Krakowie
-Łagiewnikach. Misję Siostry Faustyny kontynu-
uje Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia. (GŁ-K)
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najpóźniej do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 

W niedziele i uroczystości nieczynna. 

Na pogotowie dzwoni telefon:
- Panie doktorze, mój mąż strasznie mnie obraził!
-  I dlatego musi pani dzwonić na pogotowie  
o pół no cy?
- Tak, bo trzeba przyjechać i go szybko pozszywać.
DO WIŚNIEWA. 
Babcia mieszkająca w Warszawie zamierza od-
wiedzić swoja rodzinę, u której dawno nie była. 
Po opuszczeniu pociągu, w siedleckim Cen trum 
Przesiadkowym przesiada się do auto bu su.  
Pyta siedzącego obok niej studenta:
- Czy ten autobus jedzie do Wiśniewa?
- Tak, proszę pani.
     Po kilku minutach:
-  Czy jest pan pewien, że ten autobus jedzie  
do Wiśniewa?
     Zirytowany student krzyczy:
- Nie. Ten autobus jedzie do Las Vegas!
- Rozumiem. Ale czy przez Wiśniew??
KLEJ. 
Gość do kelnera w restauracji:
- Chciałbym porozmawiać z szefem kuchni. Inte-
re su je mnie przepis na sos, którym były polane 
kar to  fle.
- Tak panu smakował?
- Nie. Jestem producentem kleju do tapet i wyda-
je mi się, że ma on odpowiednią konsystencję...

(opr. HD)

W najnowszym numerze 
„Echa Katolickiego”

Dziękujemy darczyńcom
Bóg zapłać za ofiary na kostkę brukową uło-

żoną przy naszym kościele. Ofiarodawcy prosili, 
by nie wymieniać ich nazwisk. 

Podajemy ulice i kwoty:
•	 z ul. Nowy Świat 9 – 200 zł
•	 z ul. Słowackiego – 200 zł
•	 z ul. Konopnickiej – 100 zł
•	 z ul. Jagiełły 19 – 100 zł 

NA POGOTOWIE

•	 Wstawiennictwa św. Michała Archanioła 
szukają ludzie w nałogach, przygotowujący 
się do odbycia dobrej spowiedzi i rodzice 
zatroskani o dzieci. 

•	 Apostolat „Złota Róża” - o początkach 
wspólnoty i zobowiązaniach świeckich, 
którzy modlą się i poszczą za księży.

•	 Starość - jak ją rozumieć i przeżywać? 
•	 Co zrobić, aby nasze dary trafiły we 

właściwe ręce, a kontenery na odzież nie 
były traktowane jak kosze na śmieci?

•	 Groźna bakteria na szpitalnych oddziałach, 
 prawda to czy mit? 

•	 Comiesięczne materiały formacyjne  
dla Kół Żywego Różańca.

Zachęcamy do lektury!

2 października wspomnienie Świętych 
Aniołów Stróżów 

Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga 
dla Jego chwały i pomocy ludziom. Te Anioły, któ-
rym Bóg powierza opiekę nad ludźmi przez całe 
ziemskie życie, są nazywane Aniołami Stróżami. 
Teologia Kościoła katolickiego wyjaśnia, że opieka 
Anioła Stróża rozpoczyna się z chwilą narodzenia 
człowieka, a kończy z chwilą jego śmierci. 

Kult Aniołów Stróżów rozwinął się w XVII 
wieku na terenie Hiszpanii oraz we Francji. Na 
stałe do kalendarza liturgicznego dla całego 
Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 1670.

Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał 
się m.in. św. Jan XXIII, który jeszcze jako nun-
cjusz apostolski przed każdym ważnym spo-
tkaniem prosił swego Anioła Stróża o pomyślny 

przebieg rozmowy i jej dobre owoce. Wśród 
świętych, którzy wyróżniali się szczególnym 
nabożeństwem do Aniołów Stróżów, trzeba 
wymienić św. Jana Bosko, którego Anioł Stróż 
kilka razy uratował od niechybnej śmierci, kie-
dy posyłał mu tajemniczego psa ku obronie. 
Św. Ojciec Pio miał żywą  i wyjątkowo ciekawą 
relację ze swoim Aniołem Stróżem. Mawiał, iż  
po Bogu i Matce Bożej, Anioł Stróż jest dla mnie 
najbliższym przyjacielem na ziemi.

Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi 
nam, że Aniołowie Stróżowie realnie istnieją, 
opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowa-
dząc ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezer-
wowana wyłącznie dla dzieci. Nie zapominaj-
my o częstej modlitwie do naszych duchowych 
opiekunów. (BW)

Nasi opiekunowie


