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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Dziś: XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, 

Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnie-
nia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje 
miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją 
nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co 
nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana  
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W Ewangelii: Apostołowie prosili Pana: 
 „Dodaj nam wiary”. (Łk 17, 5)

Św. Doroteusz z Gazy (VI w.) napisał: 
Przede wszystkim, dziecko, nie znamy planów 

Boga i powinniśmy Jemu powierzyć zarządzanie 
naszymi sprawami; szczególnie teraz tak powin-
niśmy czynić. Bo jeśli będziesz usiłował osądzać 
sądem ludzkim to, co się przydarza, wpadniesz 
w udrękę. Trzeba więc, kiedy przychodzą męczące 
cię złe myśli, wołać do Boga: „Panie, przeprowadź 
tę sprawę według twojej woli i twojej wiedzy”. 
Bowiem Opatrzność Boża działa często wbrew 
naszym sądom i nadziejom i czego innego się spo-
dziewamy, a co innego w rzeczywistości się zdarza. 
Krótko mówiąc, w chwili pokusy trzeba zachować 
cierpliwość, modlić się i nie chcieć, ani nie próbo-
wać, jak już powiedziałem, przezwyciężyć ludzkim 
rozumem myśli pochodzących od diabła. 

Zapytaj, po co ci wiara? Dlaczego chcesz wię-
cej wiary i modlisz się o jej pomnożenie? Jeśli 
dziś rodzi się w tobie wołanie „Panie, dołóż mi 
wiary!” to jest to bardzo ważny i dobry znak.  
Jeśli się nie zbuntujesz i pozwolisz Jezusowi 
prowadzić dalej, On „dołoży” ci wiary i nie zgi-
niesz, wody śmierci nie ugaszą Jego miłości. 
(więcej na www.sfd.kuria.lublin.pl ) (IJ)

PAN JEZUS DODAJE NAM WIARY

NA SPOTKANIA KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
zapraszamy we środy o 19.00 do sali przy zakrystii

Maryja, Matka Jezusa 

„ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC” 
W wielowiekowej historii modlitwy  

różańcowej Boża Opatrzność wielokrotnie 
potwierdzała skuteczność takiej modlitwy. 
Szczególnymi znakami są objawienia Matki 
Bożej. Nawet gdy Maryja nie wspominała  
o różańcu to widzący mogli go zobaczyć  
w jej dłoniach. Podczas objawień Maryja 
również włączała się w modlitwę ró-
żańcową osób widzących. Bernadeta 
wspominając pierwsze objawienie 
w Lourdes opowiadała: Równocze-
śnie zaczęłam odmawiać różaniec. 
Także Pani przesuwała ziarenka 
różańca. Modlitwa różańcowa 
była obecna podczas 18 objawień  
w Lourdes w 1858 roku. 

W 1877 r. w Gietrzwałdzie 
Maryja ukazywała się każdego dnia podczas 
modlitwy różańcowej. Na pytanie Justyny 
Szafrańskiej i Barbary Samulowskiej: Czego żą-
dasz Matko Boża? Maryja odpowiedziała: Życzę 
sobie, abyście codziennie odmawiały różaniec.  
W objawieniach Maryja uczy również jak odma-
wiać różaniec. Bernadeta usłyszała: Gdy odma-
wiasz różaniec patrz zawsze na mnie. W Fatimie  
w 1917 r. Maryja poleciła dzieciom odmawia-
nie po każdej tajemnicy modlitwy O mój Jezu, 
przebacz nam nasze grzechy... Tam też Maryja 
przedstawiła się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi 
wprost Jestem Matką Bożą Różańcową.

Zachęta do odmawiania różańca była jed-

nym z powodów objawień w Fatimie. 
Maryja mówiła: Przybyłam, by napo-
mnieć wiernych do odmiany życia, aby 
nie zasmucali grzechami swymi Zba-

wiciela, który jest tak bardzo obraża-
ny; aby odmawiali różaniec i czynili 

pokutę za grzechy.
Objawienia z  Lourdes,  

Fatimy czy Gietrzwałdu wska-
zują, że powinniśmy widzieć 
w różańcu szczególną siłę. 
Potwierdzają one niejako po-
chodzące z XV w. obietnice 
dla odmawiających różaniec, 
które Maryja miała przeka-
zać bł. Alanowi. Jest w nich 
mowa o wyjątkowych łaskach 

dla służących Maryi modlitwą różańcową. Ma-
ryja obiecuje specjalną obronę, mówi że róża-
niec pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków. 
Modlitwa różańcowa będzie bronią przeciw 
piekłu, a cnoty i dobre dzieła dzięki różańcowi 
zakwitną. Różaniec podniesie serca do pożą-
dania rzeczy wiecznych. Maryja obiecuje, że: 
Dusza, która poleci mi się przez odmawianie  
różańca, nie zginie. Maryja obiecuje nawrócenie 
grzesznikom, którzy zaczną odmawiać różaniec, 
a sprawiedliwym wytrwanie w łasce i życie 
wieczne. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, 
są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna 
Jezusa Chrystusa mówi Maryja. (KZ)

Obecność katolików w sprawach publicznych to moralny obowiązek

Słowo na wybory

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Z okazji zbliżających się wyborów Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. 
abp Stanisław Gądecki w krótkim słowie 
przypomniał o obowiązkach katolika w ży-
ciu społecznym. Ks. Arcybiskup przypomina,  
że jest naszym moralnym obowiązkiem udział 
w sprawach publicznych. Miłość Ojczyzny i tro-
ska o wspólne dobro wymagają od wszyst-
kich korzystania z prawa wyborczego.

Abp Gądecki wskazuje, że dokonując wybo-
ru należy brać pod uwagę: „prawość moralną” 
kandydata, jego „kompetencje w dziedzinie 
życia politycznego i obywatelskiego, po-
twierdzone dotychczasową działalnością 
publiczną, świadectwo życia w rodzinie 
oraz małej ojczyźnie (...) Wyrazista tożsa-
mość (kandydata), szacunek do każdego 

człowieka, postawa dialogu i umiejętność 
współpracy z innymi, zdolność do roztrop-
nego rozwiązywania konfliktów, miłość  
Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służ-
by (…) daje większą szansę na integralny  
i solidarny rozwój naszego kraju.

Różnice poglądów w sprawach doczesnych 
istnieją również między katolikami, ale jak pod-
kreśla ks. abp Gądecki PLURALIZM NIE MOŻE 
JEDNAK OZNACZAĆ MORALNEGO RELATYWI-
ZMU. Istotne dla nas, katolików są: obrona pra-
wa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci; 
prawna ochrona małżeństwa  jako trwałego 
związku jednego mężczyzny i jednej kobiety; 
wspieranie rodziny i dzietności; gwarancja praw 
rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wy-
znawaną wiarą i zasadami moralnymi.
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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 – 7 października 2019 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

Pierwsze czytanie  (Jon 1, 1-2, 11) Jonasz uchyla się od posłannictwa
Psalm responsoryjny  (Jon 2, 3. 4. 5. 8)

Ewangelia  (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
6.30 1. + Jana (18 r.) Mariannę, Alfreda i Teresę  

– of. rodzina Świętońskich
2. + Wacława Korczewskiego (3 r.) Teresę Steć – of. syn

7.00 1.  Gregorianka: + Dionizego Cabaja
2. + Teresę (8 r.) Hipolita i Leszka – of. syn
3. + Jana Szymańskiego (1 r.) – of. żona
4. W int. KŻR nr 16 w dniu Patronki – of. KŻR nr 16

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1.  Gregorianka: + Marię Adamiak

2. + Grzegorza Strus (3 r.) i zm. z rodziny – of. mama z rodziną
3. + Kazimierza Wakułę (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące
5. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. dla żyjących i życie 

wieczne dla zmarłych braci i sióstr z KŻR nr 5 i Wspólnoty 
Różańca Nieustającego – of. Zdzisław Szczepanik

Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym
Wtorek – 8 października 2019 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I 
Pierwsze czytanie (Jon 3, 1-10) Nawrócenie Niniwy

Psalm responsoryjny (Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 7bc-8)
Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty i Marii

6.30 1. + Krystynę Włodarek (2 r.) – of. synowie i córka
2. Dziękczynno-błagalna w int. Aliny i Józefa w 45 r. ślubu  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opie-
kę św. Józefa – of. małżonkowie

7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja
2. Dziękczynno-błagalna w 28 r. ur. Michała z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę św. Józefa na dalsze lata życia 
– of. rodzice

3. Dziękczynno-błagalna w 3 r. ślubu Katarzyny i Patryka  
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa  
– of. rodzice

4. Dziękczynno-błagalna w 3 r. ślubu Beaty i Piotra z prośbą 
o Boże błog. i opiekę św. Józefa – of. Urszula Strzalińska

16.30 Różaniec z dziećmi
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak

2. + Mariannę Koprowską (4 r.), Natalię, Eugeniusza, Zdzisła-
wa Olędzkich, Jana i zm. z rodz. Koprowskich, Kamińskich, 
Kukawskich i Kaczyńskich – of. Grażyna Kukawska

3. + Mieczysława (28 r.) Mariannę, i Grażynę Waszczuk  
– of. córka z rodziną

4. + Jana, Zofię, Leokadię, Jana, Wacława, Annę, Karola  
– of. dzieci

Środa – 9 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I 

Pierwsze czytanie (Jon 4, 1-11)  
Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia

Psalm responsoryjny  (Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10
Ewangelia  (Łk 11, 1-4) Jezus uczy modlitwy

6.30 1. + Juliannę (18 r.) Stanisława i Kazimierza Jurków  
– of.  rodzina

2. + Bogusława Kielaka

7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja
2. + Barbarę i Kazimierza Celińskich-Mysław i ich rodziców
3. + Danutę, Stanisława Stanisławę z rodz. Popków – of. córka
4. + Wiesława Chmielewskiego (2 r.) – of. rodzina

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak

2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. W int. Zuzi w 4 r. ur., Igi, Małgorzaty, Pawła z prośbą o łaskę 

zdrowia i opiekę świętej Rodziny
4. Dziękczynno-błagalna w 3 r. ślubu Violetty i Tomasza oraz 

ich córki Marysi – of. rodzice
19.00 Spotkanie kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek – 10 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I 

Pierwsze czytanie  (Ml 3, 13-20a) Bóg wymierzy sprawiedliwość
Psalm responsoryjny  (Ps 1, 1-2a. 3-4. 6) 

Ewangelia  (Łk 11, 5-13) Wytrwałość w modlitwie
6.30 1. + Kazimierę Wróblewską – of. rodz. Karczów
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja

2. + Marcina Głuchowskiego – of. koleżanki i koledzy z pracy
3. + Gabrielę Marchel (2 r.) – of. mąż
4. + Helenę Wolską – of. sąsiedzi z działki

16.30 Różaniec z dziećmi
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak 

2. + Eugenię (9 r.), zm. z obu stron rodziny Rosłanów i Sado-
kierskich – of. syn Bogdan z rodziną

3. + Grzegorza Mitrzaka (40 r.) – of. brat
4. Dziękczynna w 10 r. ślubu Moniki i Dariusza z prośbą 

o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
 – of. Jubilaci

5. Dziękczynno-błagalna w 41 r. ur. Macieja z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz św. Józefa dla 
niego oraz jego rodziny – of. rodzice

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 11 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Pierwsze czytanie  (Jl 1, 13-15; 2, 1-2) Wezwanie do pokuty
Psalm responsoryjny  (Ps 9,  2-3. 6 i 16. 8-9)

Ewangelia  (Łk 11, 15-26) Walka Chrystusa ze złym duchem
6.30 1. + Zdzisława Zabielskiego i zm. z rodziny  

– of. Barbara Zabielska
2. Dziękczynna w 28 r. ur. Piotra z prośbą o łaskę silnej wiary 

–  of. Jadwiga Machała
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja

2. + Marcina Zubka (16 r.) i rodziców z obu stron rodziny  
– of. Teresa Niedziółka

3. Dziękczynno-błagalna w int. Tomasza i Marcina z prośbą o 
zdrowie i odkrycie swojego życiowego powołania – of. rodzina

4. Dziękczynna w 5 r. ślubu Marty i Daniela z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
– of. małżonkowie

17.15 Nabożeństwo Różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak

2. + Mariannę (20 r.), Antoniego (13 r.), Tadeusza i zm. z rodz. 
Piechurów – of. rodzina

3. + Władysława (15 r.) i rodziców z obu stron – of. mama
4. + Romana Norwę (7 r.), Edmunda Stepczuka i zm z rodz. 

Sawczuków – of. Grażyna Norwa
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Sobota – 12 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I 

Pierwsze czytanie  (Jl 4, 12-21) Sąd ostateczny
Psalm responsoryjny (Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12)

Ewangelia  (Łk 11, 27-28) Błogosławieni ci,  
którzy słuchają słowa Bożego

6.30 1. + Marcina Głuchowskiego – of. pracownicy Drosed
2. + Wiesława Góreckiego (7 r.), Halinę Górecką – of. syn

7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja
2. Gregorianka: +Marię Adamiak
3. + Krystynę Jankiewicz (1 r.), Tadeusza, Krzysztofa, Łukasza, 

Pawła i Marka Kolo – of. chrześnica
4. + Jana Gryczkę (1 r.), Grażynę Duklanowską – of. rodzina
5. + Jadwigę, Jana, Bożenę Ryś – of. rodzina

18.00 1. + Tadeusza Michalika (30 dz.) – of. rodzina
2. + Leszka Kolka i zm. z obu stron rodziny Chacińskich i Kolków
3. Dziękczynno-błagalna w 80 r. urodzin Natalii oraz 30 r. ślu-

bu Doroty i Andrzeja z prośbą o łaskę zdrowia i Bożą opiekę 
dla całej rodziny – of. dzieci

Nabożeństwo różańcowe
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C – 13 października 2019 r.

XIX Dzień papieski, zbiórka na stypendia dla młodzieży 
z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Pierwsze czytanie (2 Krl 5, 14-17) Uzdrowienie Naamana
Psalm responsoryjny (Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4)

Drugie czytanie (2 Tm 2, 8-13) Jeśli trwamy w cierpliwości,  
będziemy królowali z Chrystusem

Ewangelia (Łk 17, 11-19) Wiara uzdrowionego cudzoziemca
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Edwarda Gadomskiego – of. żona z dziećmi
8.30 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja

2. + Wiesława (2 r.) i zm. z rodziny Chmielewskich  
– of. Elżbieta Dmowska

3. + Stanisławę (12 r.) Jana (11 r.) Władysława z rodzin  
Podlipniaków i Gabranów – of. rodzina

10.00 1. + Annę (30 r.), Edwarda (25 r.) Trociuk – of. córka Barbara
2. + Stefana (13 r.), Helenę, zm. z rodzin Czarnockich i Paprockich 

– of. rodzina
3. + Stanisława Harasima (12 r.), Jana i Wandę Ławeckich  

–  of. Jadwiga Harasim
11.30 1. Gregorianka: + Marię Adamiak

2. + Jana Kowalczyka (8 r.) i rodziców z obu stron – of. rodzina
3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anny i Piotra Krasuskich z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
dla nich i ich córek Mai i Malwiny – of. rodzice

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
16.30  1. Dziękczynna w int. Izabeli i Krzysztofa w 20 r. ślubu  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
 i św. Józefa dla nich i ich córki Ani – of. mama

18.00 Dziękczynna w 12 r. ślubu Moniki i Marcina z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa

Nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową wokół kościoła 
(zabieramy ze sobą lampiony)

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
• Różaniec to skarb, który powinniśmy odkryć. Jak modlitwa różańcowa 

zmienia ludzkie życie i co tak naprawdę jest w niej najważniejsze?
• Kapłanów nie można obnosić na językach, trzeba się za nich modlić. 

Jakie formy modlitewnego wsparcia księży praktykują świeccy?
• Dlaczego Kościół tak broni tajemnicy spowiedzi i jakie kary grożą za 

jej złamanie?
• Czy potrafimy zachować kulturę na drodze? Dlaczego kwestie, takie jak 

tworzenie korytarza życia, muszą być w Polsce regulowane prawnie.
• Na jakie najczęściej nowotwory chorują dzieci? I na jaką opiekę medycz-

ną mogą liczyć w w Polsce?
Zachęcamy do lektury!

Śpiewajmy  
na chwałę Pana!

Parafialny zespół muzyczny Światełko po przerwie wakacyjnej powra-
ca do intensywnej pracy w ciągu roku. 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież, które chcą śpiewać 
na chwałę Pana na próby, które odbywają się w każdą sobotę o godzinie 
10.00 w salce przy zakrystii.

Módlmy się z Papieżem
Papieska intencja ewangelizacyjna do modlitwy w październiku 2019 r.:  

o Ducha Świętego. Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową  
misyjną „wiosnę” w Kościele.

Przewodniczący KEP wyraża przekonanie, że mimo podziałów w na-
szym społeczeństwie możliwe i konieczne jest budowanie narodowej 
wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym 
szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Módlmy się o owoc-
ny przebieg wyborów.

Pełna treść „Słowa przed wyborami parlamentarnymi” Abp. Stanisława 
Gądeckiego dostępna jest na stronie: https://episkopat.pl/przewodnicza-
cy-episkopatu-zacheca-do-udzialu-w-wyborach-parlamentarnych/

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Słowo na wybory

Zapraszamy do Oazy!
Spotkania małych grup oazowych w naszej parafii odbywają się  

co tydzień w salce oazowej i innych salach na plebanii według następu-
jącego porządku:

poniedziałek 16.30 – uczniowie z klasy 6
poniedziałek 17.00 – dziewczęta z klasy 8 
poniedziałek 18.00 – chłopcy z klasy 8 i starsi
środa 16.30 – chłopcy z klasy 7 
piątek 16.30 – dziewczęta z klasy 7
piątek 17.00 – dziewczęta z klasy 7
sobota 19.00 – dziewczęta z klasy 8
niedziela 15.00 – dziewczęta z klasy 1 szkół średnich i starsze
 Osoby zainteresowane formacją w Ruchu Światło-Życie przychodzą 

na spotkanie i włączają się do istniejących już grup prowadzonych przez 
animatorów. Termin spotkań dla dzieci z klas 4 i 5 zostanie niedługo po-
dany. Rodzice zgłaszają chęć udziału swych dzieci we wspólnocie oazowej  
w zakrystii lub bezpośrednio u ks. Ireneusza Juśkiewicza, moderatora 
oazy (tel. 500 636 490). 

Pomóż duszom czyśćcowym
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca spotyka się w naszej 

parafii Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym. Najbliższe spotkanie  
7 października rozpocznie się o godz. 18.00 Eucharystią w intencji dusz 
cierpiących w czyśćcu, potem różaniec w kościele i spotkanie na sali na 
plebanii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Zapowiedzi
Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:
Zapowiedź pierwsza
• Dominik Sobolewski, kawaler z parafii p.w. MB Królowej Korony Pol-

skiej w Kopciach i Marlena Maria Ślepowrońska, panna z naszej 
parafii.

Jeśli ktoś widziałby o przeszkodach do zawarcia tego małżeństwa, ma 
obowiązek powiadomić ks. proboszcza lub któregoś z księży wikariuszy.

+ Marianna Sulej; + Jolanta Łazarska; + Zdzisław Zabielski

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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POLSKI KRONIKARZ (9.10)
Dzięki bł. Wincentemu Kadłubkowi więcej 

wiemy o Polsce. Życie Wincentego jest jednak peł-
ne legend. Autor  Chronica Polonorum na pewno 
należał do elity uczonych w Polsce. Był również 
biskupem krakowskim. Podpisywał się wówczas 
„niegodny sługa Kościoła” . Po uzyskaniu zgody pa-
pieża Honoriusza III zrzekł się urzędu i zostawiw-
szy majątek rodowy, bogactwo i splendor urzędu  
biskupiego, wstąpił do zakonu cystersów.

APOSTOŁ INDIAN (9.10)
 Św. Ludwik Bertrand aby pójść za Chry-

stusem uciekł z domu. Rodzice obawiali się, że 
nie wytrwa. Jako 19-latek złożył śluby w zako-
nie dominikańskim. Po wielu latach starań uzy-
skał pozwolenie na pracę misyjną. W nadziei 
na męczeństwo przemierzał Kolumbię głosząc 
Chrystusa Indianom. Potrafił zrezygnować  
z pracy misyjnej gdy dostrzegł, że z powodów 
zdrowotnych jest ciężarem dla innych.

BRACIA SZKOLNI - MĘCZENNICY Z HISZ-
PANII Cyryl Bertram i jego 8 towarzyszy 
(9.10) byli zakonnikami Zgromadzenia Braci 
Szkół Chrześcijańskich. Zostali pojmani i po wy-
roku komunistycznego komitetu rewolucyjnego 
zostali rozstrzelani 9.10.1934 r. Razem z nimi 
śmierć poniósł ojciec Innocenty od Niepokalanej 
- pasjonista. Wówczas w Hiszpanii zamordowano 
12 biskupów, 4194 księży, 2365 zakonników, 283 
zakonnice i tysiące świeckich katolików. Zniszczo-
no i zbezczeszczono ponad 2000 kościołów.

PANNA Z DOBREGO DOMU (10.10)
Bł. Maria Angela Truszkowska wychowa-

na w duchu chrześcijańskim, dobrze wykształ-

WZORY ŚWIĘTOŚCI

Uśmiechnięty papież
11 października przypada litur-

giczne wspomnienie św. Jana XXIII – 
„papieża dobroci”. Angelo Giuseppe 
Roncalli, późniejszy Ojciec święty Jan 
XXIII, urodził się 25 listopada 1881 r. 
w Sotto il Monte, na północy Włoch. 
Przyszedł na świat w ubogiej rodzinie, 
był czwartym z czternaściorga dzieci. 
O kapłaństwie marzył od dziecka, 
chciał zostać wiejskim proboszczem. 
Nie pamiętam takiej chwili, żebym nie chciał słu-
żyć Bogu jako ksiądz – mówił po latach. 

W 1904 roku ukończył studia, zdobył tytuł 
doktora teologii i przyjął święcenia kapłańskie. 

Po otrzymaniu sakry biskupiej w 1920 roku, 
przez ponad 30 lat był dyplomatą kościelnym  
w Bułgarii, Turcji, Grecji i Francji. W 1958 roku 
został kardynałem i patriarchą Wenecji. 

W tym samym roku 28 października, po 
trzydniowym konklawe, został wybrany papie-
żem  i przyjął imię Jan XXIII. Charakteryzowała 
Go niezwykła dobroć, ciepło i pogoda ducha. 
Papieskie obowiązki nie zmieniły Jego usposo-
bienia i chęci do żartów. Podczas jednej z wizyt 
w szpitalu Ducha Świętego, nieco roztargniona 
siostra przełożona przedstawiła się słowami:  
Jestem przełożoną Ducha świętego, na co Jan XXIII 

odpowiedział: Ma siostra szczęście,   
ja jestem tylko wikariuszem Jezusa Chry-
stusa. Pierwsze cztery lata pontyfika-
tu pracował nad przygotowaniami do  
II Soboru Watykańskiego, który roz-
począł się 11 października 1962 roku. 
Sobór ten dał impuls do pojednania 
z innymi Kościołami chrześcijańskimi 
oraz dialogu z innymi religiami, dał 
początek nowemu sposobowi obec-

ności Kościoła w świecie i wezwał do odnowy, 
a także do dostosowania do współczesnych cza-
sów życia w Kościele. Jan XXIII zmarł po ciężkiej 
chorobie 3 czerwca 1963 roku. W testamen-
cie Jan XXIII napisał: Urodziłem się biedny, lecz  
z godnej i skromnej rodziny, i jestem szczególnie 
szczęśliwy, że umieram biedny, rozdawszy, wedle 
potrzeb i okoliczności mego prostego i skromnego 
życia, na rzecz ubogich i Kościoła świętego, który 
mnie żywił, wszystko, co mi wchodziło w ręce  
– zresztą w bardzo ograniczonej mierze – podczas 
lat mego kapłaństwa i biskupstwa. 

Błogosławionym został ogłoszonym 3 wrze-
śnia 2000 r. przez Jana Pawła II, zaś świętym 
ogłosił Go papież Franciszek 27 kwietnia 2014 r., 
na jednej Mszy Świętej wraz z naszym Roda-
kiem Janem Pawłem II. (G Ł-K)
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele i uroczystości nieczynna. 

Dziękujemy darczyńcom
Bóg zapłać za ofiary na kostkę brukową uło-

żoną przy naszym kościele. 
• KŻR nr 7 – 190 zł
• Bezimienna – 200 zł
• Bezimienna z ul. Góreckiego – 100 zł
• Bezimienna z ul. Jagiellońskiej – 100 zł
• Bezimienna z ul. Jagiełły 19 – 200 zł

PROGNOZA

Żona wstaje rano i podchodzi do okna. Mąż 
pyta ją:

 – Kochanie, jaka jest dziś pogoda?
 – Też bym chciała wiedzieć. Przez okno nic 

nie widać, bo jest mgła i pada.
W MORSKIM OKU śnieg. Turyści w kurt-

kach, opatuleni szalami i czapkami. Tymczasem 
w lodowatej wodzie kapie si stary góral. Prze-
chodnie pytają go:

 – Baco, zimno wam?
 – Nie.
 – A ciepło wam?
 – Nie.
 – To jak jest wam?
 – Jędrzej.
PACJENTKA
 Kobieta skarży się lekarzowi: 
 – Jestem taka chora, ze gdzie się dotknę, to 

wszystko mnie boli. Dotykam palcem nosa – boli, 
dotykam kolana – boli, dotykam brzucha – boli.

 – To oznacza, że pani ma złamany palec.
KTO DZIŚ TO PAMIĘTA? 
Ojciec wraca z nocnej zmiany. W progu ob-

skakują go dzieci:
 – Tato, tato, chodź pobawimy się.
 – Dobrze. Pobawimy się w mauzoleum Lenina.
 – A jak w to się bawi?
 – Ja się położę, a wy będziecie wartownika-

mi lub zwiedzającymi.
CO TO JEST RACJA?
     Młoda małżonka dzwoni do swojej mamy: 
 – Już mnie nie bawią rozmowy z mężem!
 – Dlaczego, córeczko?
 – Co ciekawego może powiedzieć człowiek, 

który nigdy, w żadnej sprawie nie ma racji.
WZÓR POSTĘPOWANIA 
Wnuczek do dziadka:
 – Dziadku, nauczyłem się od ciebie tyle mą-

drych rzeczy?
 – Naprawdę, a jakich?
 – No na przykład tego, że zasłaniasz usta, 

gdy kichasz. Ja teraz też tak robię.
 – Wnusiu, a jak inaczej mógłbym złapać 

protezę, żeby mi nie wypadła? (opr. HD)

cona, poświęciła swoje życie najbiedniejszym. 
Była założycielką zgromadzenia sióstr felicja-
nek. Z powodu choroby zrzekła się funkcji prze-
łożonej generalnej i przez 30 służyła zakonowi 
cichą pracą, radą, a przede wszystkim modli-
twą. Całym naszym bogactwem jest modlitwa. 
Kto się modli, wszystko otrzymuje.

MISJONARZ TRĘDOWATYCH (12.10)
Pochodzący z Wołynia bł. Jan Beyzym – je-

zuita na własną prośbę posługiwał trędowatym 
na Madagaskarze. Pisał: Rozpalony pragnieniem 
leczenia trędowatych, proszę usilnie ...o łaskawe 
wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie 
mógłbym służyć tym najbiedniejszym ludziom, 
dopóki będzie się to Bogu podobało. Wiem bardzo 
dobrze, co to jest trąd i na co muszę być przygo-
towany; to wszystko jednak mnie nie odstrasza, 
przeciwnie, pociąga, ponieważ dzięki takiej służbie 
łatwiej będę mógł wynagrodzić za swoje grzechy.

BOŻY ARCHITEKT (13.10)
Bł. Honorat Koźmiński mimo wyniesio-

nej z domu pobożności w młodości wyparł 
się Boga. Stan odejścia od wiary pogłębił się 
podczas studiów. Nawrócenie przeżywa w wię-
zieniu, chory na tyfus. Dzięki modlitwie matki 
odzyskuje zdrowie, a w jego sercu rodzi się na 
nowo wiara. Wstępuje do zakonu pragnąc zo-
stać bratem. Jednak posłuszny przełożonym 
podejmuje studia teologiczne i zostaje kapła-
nem. Pisze:  Miłość Jezusa ma być jedyną moją 
pobudką do wszystkiego. To jemu zawdzięcza-
my liczne zgromadzenia bezhabitowe, które 
pomogły przetrwać powołanym czasy represji 
carskich.(KZ)


