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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 XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
WDZIĘCZNOŚĆ

W Ewangelii Łk 17, 11 -19: Trędowaci prosili 
„Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”A tylko je-
den z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, 
chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz 
u Jego nóg i dziękował Mu. 

15 obietnic Maryi 
W roku 1464 Maryja ukazała się bł. Alano-

wi Rupe, polecając mu propagować różaniec 
i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu 
też 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać 
różaniec. 
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odma-

wianie różańca świętego otrzyma wyjąt-
kowe łaski.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i najwięk-
sze łaski wszystkim tym, którzy będą od-
mawiać różaniec.

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, 
zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży 
heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła za-
kwitną; otrzyma on od Boga obfite prze-
baczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od 
umiłowania świata i jego marności; pod-
niesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawia-
nie różańca, nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie 
różaniec święty, rozważając równocześnie 
tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie 
doświadczy gniewu Bożego, nie umrze na-
głą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesz-

nikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa 
w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabo-
żeństwo do różańca – nie umrze bez sakra-
mentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli 
w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię 
Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabo-
żeństwo do różańca świętego.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki 
stopień chwały w niebie.

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez 
odmawianie różańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają róża-
niec, będę wspomagała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna 
obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą 
mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski 
w czasie życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec, są 
moimi synami i braćmi mojego Jedynego 
Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mojego różańca jest 
wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 
(GŁ-K)

Dlaczego warto zostać ministrantem ? 
•	 Będziesz blisko Chrystusa i Jego 

ołtarza 
•	 Możesz pogłębić swoje życie reli-

gijne
•	 Służba ministrancka uczy systema-

tyczności i dyscypliny 
•	 Poznasz wielu kolegów 
•	 Możesz brać aktywny udział w życiu 

parafii 
•	 Będziesz uczestniczył w wyjazdach 

ministranckich 
•	 Spędzisz wesoło czas, także poza 

służbą 
Liturgiczna służba ołtarza 
Zadaniem liturgicznej służby ołtarza jest 

nie tylko obecność przy ołtarzu. Służąc, przy-
czyniasz się do tego, aby liturgia była piękna; 
równocześnie niosąc żywe znaki obecności 
Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego. Chłop-
cy będący ministrantami sami stają się znakami 
dla ludzi. Uświetniają liturgię, czytając słowo 
Boże, służąc podczas Eucharystii, dzwonkami 
oznajmiając przyjście Chrystusa, rozkładając na 
Ołtarzu kielich, niosąc patenę. 

Bycie ministrantem nie kończy 
się za progiem kościoła. Każdy z nas 
ma za zadanie wnosić Chrystusa do 
swojego środowiska. Takie jest po-
wołanie i przeznaczenie każdej osoby 
będącej w służbie liturgicznej. 

Jeżeli chcesz być jednym  
z nas, jeżeli chcesz poznać bliżej 
Chrystusa, jeżeli chcesz wspólnie  
z nami cieszyć się Jego obecno-
ścią, to przyjdź na zbiórkę, któ-
ra jest w każdą sobotę o godz. 
10.00 i ZAPISZ SIĘ !!!

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS ! 
Nieważne czy w jesteś w podstawówce  

(od klasy III wzwyż ), czy w szkole średniej,  
PAMIĘTAJ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO,  

ABY ZOSTAĆ MINISTRANTEM!!! 
Ks. Mariusz Baran

Św. Bernard z Clairvaux (XII w.) napisał: 
Szczęśliwy natomiast jest ów Samarytanin, 

który poznał, że nie posiada niczego, czego by 
nie otrzymał, i dlatego zachował powierzone 
sobie dobro i powrócił do Pana z podziękowa-
niem. Szczęśliwy, który powrócił przez poje-
dyncze dary łaski do Tego, w którym jest pełnia 
wszystkich łask; a gdy okazujemy Mu wdzięcz-
ność za to, co otrzymaliśmy, robimy miejsce dla 
łaski, abyśmy mogli otrzymać jeszcze większe 
dary. Jedynie nasza niewdzięczność powstrzy-
muje nas w postępie duchowym, bo Dawca 
uważa za stracone to, co otrzymał niewdzięcz-
ny, i wystrzega się, by nie stracić tego, co daje 
niewdzięcznemu. Błagam was przeto, bracia, 
upokarzajmy się coraz bardziej pod potężną 
ręką Boga i starajmy się odsunąć daleko od 
siebie ten tak wielki i tak bardzo niegodziwy 
grzech niewdzięczności, abyśmy całą naszą po-
bożność skierowali na dziękczynienie i uzyskali 
Bożą łaskę, która jedynie może zbawić nasze 
dusze. I nie tylko językiem, ale czynem okażmy 
wdzięczność, bo Dawca łaski wymaga od nas 
bardziej dziękczynienia czynem niż słowem. 
Jest to Pan nasz błogosławiony na wieki. 

Módlmy się: Prosimy Cię, Boże, niech Twoja 
Łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzy-
szy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia 
dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i 
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

NA SPOTKANIA 
KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 

zapraszamy w środy o 19.00 
do sali przy zakrystii (IJ)
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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 – 14 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO  

albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika  
albo wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

Dzień Edukacji Narodowej
1. czytanie (Rz 1, 1-7) Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa

Psalm (Ps 98) Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Ewangelia (Łk 11, 29-32) Znak proroka Jonasza: 

 śmierć i zmartwychwstanie
6.30 1. + Stanisławę i Eugeniusza – of. rodzina
7.00 1.  Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. + Barbarę Lichaczewską (w dniu urodzin) – of. mama
3. Dziękczynna w intencji całej rodziny z prośbą o uwol-

nienie z nałogów, umocnienie wiary oraz dary Ducha 
Świętego i wstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu

4. + Marcina Głuchowskiego – of. matka chrzestna
5. Poza parafią: + Jerzego Bielaka (9 r.), Waldemara  

Bielaka, Helenę, Franciszka, zmarłych z rodziny  
Bielaków, Henryka i Helenę Potyrów

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1.  Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. + Tadeusza Strus (8 r.), zmarłych z rodziny – of. żona Anna 
z dziećmi

3. Dziękczynna z okazji 50 r. urodzin syna Piotra, z prośbą  
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla niego i całej rodziny 
– of. mama Modrzewska

4. Dziękczynna w 23 r. urodzin Dawida z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina

Wtorek – 15 października 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Rz 1, 16-25) Boga można poznać przez Jego dzieła
Psalm (Ps 19) Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga
Ewangelia (Łk 11, 37-41) Czystość wewnętrzna

6.30 1. + Antoniego Wiśniewskiego – of. sąsiadki z klatki
2. + Andrzeja Wardzyńskiego (30 dz.) 

– of. uczestnicy pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. +Helenę Metelską (26 r.), Elżbietę Roguską (11 r.)  
– of. Krystyna Metelska

3. + Jadwigę, Aleksandra Zalewskich oraz ich rodziców  
i rodzeństwo – of. dzieci

4. + Edwarda, dziadków z obu stron rodziny i z rodzin Skórów 
i Skrajnych – of. córka

16.30 Różaniec z dziećmi
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. + Mariana, Henrykę, Andrzeja Danutę, Helenę, Jadwigę,  
Mariannę, Leopolda Rzewuskich, Jadwigę Marciniuk 
– of. wnuczka Bożena Marciniuk

3. + Jadwigę Ziółkowską (z racji imienin), tatę Jana  
– of. córka Alicja

4. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, 
łaskę zdrowia dla Jadwigi w dniu imienin – of. córka

Środa – 16 października 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

41 rocznica wyboru papieża św. Jana Pawła II
1. czytanie (Rz 2, 1-11) Sam Bóg jest sędzią ludzkich czynów 

Psalm (Ps 62) Każdemu oddasz według jego czynów
Ewangelia (Łk 11, 42-46) Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

6.30 1. + Kazimierę Wróblewską  
– of. koleżanka Zdzisława Szczepanik

7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina
2. + Wisława Duka i zmarłych rodziców z obu stron rodziny – 

of. Jadwiga Duk
3. + Sylwestra Jastrzębskiego (3 r.), zmarłych z rodziny i dusze 

w czyśćcu – of. Honorata Jastrzębska
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. + Jana i Jadwigę Paczóskich – of. rodzina
3. + Józefa, Adelę, Władysława, Jadwigę, Wacława, Henryka, 

zmarłych z rodzin Wojewódzkich i Korycińskich  
– of. Zdzisława Trębicka

4. + Waldemara Zakolskiego (12 r.) – of. syn z synową
5. Dziękczynna w 6 r. urodzin Jana z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek – 17 października 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (Rz 3, 21-30a) Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę

Psalm (Ps 130) Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Ewangelia (Łk 11, 47-54) Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

6.30 1. + Zbigniewa Mitrzaka (46 r.) – of. brat
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. + Rozalię (17 r.), Stanisława i Eugeniusza – of. córka
3. + Marię (5 r.), Ryszarda (7 r.) i zmarłych z rodzin Guzków  

i Taborów – of. syn
4. + Janinę Nasiłowską – of. koleżanka z pracy

16.30 Różaniec z dziećmi
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. Dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin Jana Ślusarczyka  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla niego i dary Ducha Świętego na czas matury 
– of. dziadkowie

3. + Pawła Soszyńskiego (8 r.) i męża Mariana  
– of. mama i żona Zofia Soszyńska

4. + Jana Zdzisława Charutę (3 r.) – of. żona
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 18 października 2019 r.
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia
1. czytanie (2 Tm 4, 9-17a) Łukasz towarzyszy Pawłowi
Psalm (Ps 145) Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo

Ewangelia (Łk 10, 1-9) Rozesłanie uczniów
6.30 1. + Annę Skorosz  

– of. Jadwiga Skorosz i Małgorzata Wakuła z Monachium
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. + Walentego Brzozowskiego (37 r.) – of. syn
3. + Marcina Głuchowskiego – of. szwagierki z Białki
4. O szczęśliwe rozwiązanie – of. mama

15.00 W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.15 Nabożeństwo Różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. + Kazimierza Więcławka (7 r.) – of. córka
3. + Tadeusza Gałę (3 r.) i zmarłych z rodziny – of. córka Anna
4. + Eugenię (23 r.), Władysława, Ferdynanda – of. córka
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Sobota – 19 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO 

 albo wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera  
albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf,  

Izaaka Jogues’a, prezbiterów oraz Towarzyszy  
albo wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika

1. czytanie (Rz 4, 13. 16-18) Abraham wzorem wiary chrześcijan
Psalm (Ps 105) Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

Ewangelia (Łk 12, 8-12) Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa
6.30 1. + Feliksę (9 r.), Ignacego, zmarłych z rodziny Korowajczu-

ków, Adamiuków, Działaków i Wareckich – of. syn z rodziną
2. + Danutę Zając – of. mąż z dziećmi

7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina
2. + Mariana (21 r.), Adama, Pawła, Kazimierza – of. córka
3. Dziękczynno-błagalna w 40 r. ślubu Janiny i Stanisława 

Wrona z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa – of. jubilaci

4. Dziękczynna w 65 r. urodzin Aliny z prośbą o potrzebne łaski, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mąż z rodziną

18.00 1. Gregorianka: +Marię Adamiak– of. córka Stefania
2. + Marię Strzałkę
3. + Helenę (29 r.) i Jana Kowalina, Jolantę Szpryngier– of. rodzina
4. + Wacława (23 r.), Józefę, Stanisława Maliszkiewicza oraz 

Reginę – of. brat
Nabożeństwo różańcowe

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C – 20 października 2019 r.
NIEDZIELA MISYJNA – wspieramy misjonarzy  

modlitwą i ofiarami składanymi na tacę
1. czytanie (Wj 17, 8-13) Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Psalm (Ps 121) Naszą pomocą jest Zbawiciel świata
2. czytanie (2 Tm 3, 14 – 4, 2) Wszelkie Pismo natchnione  

jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości
Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Edwarda (34 r.), Genowefę, Tadeusza, Alfredę, Bogdana  

– of. Jadwiga Szakowska
8.30 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. + Reginę (43 r.), Jana, Janinę oraz zmarłych z rodziny  
– of. Wanda Matwiejczuk

3. + Eugeniusza Grabarskiego (34 r.), Jana i Leokadię Wiechów  
– of. Beata Zając

10.00 1. Dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin syna Jana z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa, 
dary Ducha Świętego na czas matury – of. rodzice

2. + Irenę Troć (z racji imienin) i zmarłych z rodziny Trociów  
– of. rodzina

3. + Stefana Wronę (15 r.), Antoniego, Stefanię, Annę  
– of. Cecylia Wrona

11.30 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania
2. Dziękczynno-błagalna w 37 r. urodzin Violetty Ferens  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla niej, męża i dzieci Aleksandry i Arkadiusza 
– of. mąż z dziećmi

3. + Jadwigę Krall (40 r.), Henryka Maciąga (9 r.) – of. córka
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
16.30 1. Dziękczynno-błagalna w 30 r. ślubu Barbary i Leszka  

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa  
– of. małżonkowie

18.00 1. + Zofię i Jana – of. syn z rodziną
Nabożeństwo różańcowe i adoracja Jezusa do godz. 20.00

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

Zapowiedzi
Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

Zapowiedź druga
•	Dominik Sobolewski, kawaler z parafii p.w. MB Królowej Korony Polskiej 

w Kopciach i Marlena Maria Ślepowrońska, panna z naszej parafii.
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego małżeństwa,  
ma obowiązek powiadomić ks. proboszcza lub któregoś z księży wikariuszy.

Franciszka Irena Gonera

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci...

Odeszli do Pana
•	 Papież ogłosił uznanie cudu za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyń-

skiego. Jak wielkie Prymas Tysiąclecia pozostawił nam dziedzictwo. 
•	 Objawienia maryjne - co je łączy i dlaczego Kościół z tak wielką ostroż-

nością do nich podchodzi?
•	 Jakie choroby kwalifikują dziecko do objęcia opieką hospicyjną, o „ży-

wym pomniku papieża”, jakim są stypendyści Dzieła Nowego Tysiącle-
cia oraz relacja z Pielgrzymki Mężczyzn do Pratulina.

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy!
Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania po-
wierzonych Wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym 
wyzwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby 
dla nich punktem odniesienia. Te wciąż aktualne słowa św. Jan Paweł II 
skierował do nauczycieli w 1999 r. 
Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom, wychowawcom  
i pracownikom szkół składamy najlepsze życzenia, aby uczniowie znaj-

dowali w Was przyjaciół i wsparcie w mło-
dzieńczej walce. 
Życzymy Państwu wiele radości, niech Wasi 
wychowankowie będą żywymi pomnikami 
Waszego trudu i wytrwałości. Wdzięczni za 
Waszą pracę, polecamy Was opiece Najświęt-
szej Maryi Panny i Świętego Józefa. 

Redakcja OPIEKUNA 

Niedziela seminaryjna
Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej 

dziękuje naszej parafii za pamięć i życzliwość. Dzisiaj (13.10) przeżywamy 
niedzielę seminaryjną. W związku z tym gościmy kleryków, którzy modlą 
się z nami przez cały dzień, głoszą słowo Boże, dzieląc się świadectwem 
wiary i odkrywania powołania do kapłaństwa. My również wspieramy 
seminarium naszą modlitwą, a w wymiarze materialnym ofiarami na 
tacę, które dziś zbiorą klerycy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na ko-
nieczne remonty i codzienne funkcjonowanie seminarium. Dodatkowo 
po zakończeniu liturgii przed kościołem klerycy będą rozprowadzać Ka-
lendarze Seminaryjne na 2020 rok. Istnieje również możliwość włączenia 
się do Koła Przyjaciół naszego seminarium. Więcej informacji na stronie: 
www.wsd.siedlce.pl 

Dzień Papieski
Dzisiaj w naszej Ojczyźnie pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” po raz 19 

obchodzimy Dzień Papieski poświęcony osobie i nauczaniu św. Jana Paw-
ła II. W Polsce trwa zbiórka na rzecz młodzieży – stypendystów Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Za tydzień 20 października będziemy mogli 
dołączyć do grona darczyńców przez złożenie ofiary do puszki przed ko-
ściołem. Więcej na stronie: www.dzielo.pl 

Miesiąc Misyjny
Za tydzień również w całym Kościele ofiary zebrane na tacę są przezna-

czone na misje święte. Pamiętamy, że październik jest Nadzwyczajnym 
Miesiącem Misyjnym, i każdy z nas może pomóc misjonarzom w głosze-
niu Ewangelii przez modlitwę, ofiarowane cierpienia i dary materialne. 

W parafii...
Powstają nowe Koła Żywego Różańca, w których mogą się gromadzić 

wszyscy chętni; szczególnie zachęcamy mężczyzn, by zebrali się w mę-
skim kole; proponujemy również koła różańcowe dziecięce i młodzieżo-
we. Chętni mogą się zgłaszać do zakrystii lub do księży. 

Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania w sobotę  
19 października w kościele:

- o 9.00 grupa młodsza, która rozpoczyna swe przygotowania;
- o 11.00 grupa starsza, która kontynuuje formację.
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Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  
W niedziele i uroczystości nieczynna. 

Dziękujemy darczyńcom
Podziękowanie za bezimienne ofiary na kostkę:

KOMPUTER

 W salonie komputerowym sprzedawca zachwa-
la klientowi sprzęt:
 – Ten komputer wykona za pana połowę pracy.
 – To wezmę dwa. Jak rozumiem dwa kompute-
ry wykonają za mnie całą pracę?
„PRAWKO”
Syn nareszcie zrobił prawo jazdy i prosi ojca  
o auto. Ojciec ostro odpowiada:
 – Popraw oceny w szkole przeczytaj Pismo św.  
i zetnij włosy, to powrócimy do tematu.
 Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:
 – Tato, poprawiłem stopnie, a Pismo św. znam 
już prawie na pamięć. Pożycz mi samochód.
 – A włosy?
 – Ale tato! Przeczytałem, że wszyscy: Samson, 
Mojżesz, a nawet Pan Jezus mieli długie włosy!
 – O, widzisz synku! I to oni chodzili piechotą.
ALFABET
Nauczycielka w szkole uczy w I klasie abecadła. 
Pyta chłopaka:
 – Powiedz mi, Piotruś, jaka literka jest w alfa-
becie po „a”.
 – Po „a” są wszystkie pozostałe, proszę pani.
SKLEP
 O godzinie 23.00 dzwoni telefon do właściciela 
sklepu:
 – O której otwieracie sklep?
 – O siódmej.
 Sytuacja powtarza się o trzeciej nad ranem:
 – O której otwieracie sklep?
 – O 7.00. Daj pan wreszcie ludziom spać i nie 
dzwoń.
 – No dobrze, tylko że ja od wczoraj jestem  
zamknięty w pana sklepie i nie mogę wyjść! 

(opr. HD)

Patron Służby Zdrowia
18 października przy-

pada liturgiczne święto św. 
Łukasza Ewangelisty – 
patrona lekarzy i całej Służby 
Zdrowia. Powinniśmy w tym 
dniu w sposób szczególny 
pamiętać o osobach, któ-
re służą ludziom chorym,  
a także modlić się w ich in-
tencjach, aby nie brakowało 
im sił, zarówno fizycznych jak  
i psychicznych w posłudze, 
jaką pełnią. 

Dzień św. Łukasza jest 
także wspomnieniem ludzi 
ubogich, którzy zostali odepchnięci przez spo-
łeczeństwo, a także dniem ludzi niewiernych. 

To ostatnie wspomnienie, łączy się z patro-
nem, gdyż zanim przystał do św. Pawła, był poga-
ninem. Z zawodu Łukasz był lekarzem, jak o tym 
pisze wprost św. Paweł Apostoł (Kol 4, 14). Był 
człowiekiem wykształconym, o czym świadczy 
używany przez niego piękny język grecki i kroni-
karska dokładność informacji. Łukasz przyłączył 
się do św. Pawła i towarzyszył mu jako uczeń i le-
karz. Był wielce oddany w swoich działaniach św. 

Pawłowi, jako jedyny pozostał 
przy nim w więzieniu w Rzymie 
(2 Tm 4,11). Czas dwóch lat 
więzienia św. Pawła w Cezarei 
Palestyńskiej Łukasz wykorzy-
stuje na zdobywanie informacji 
od naocznych świadków życia 
Chrystusa, które przekazał  
w swojej Ewangelii. Zostawił 
po sobie Ewangelię oraz Dzieje 
Apostolskie, co zaskarbiło mu 
wdzięczność chrześcijan. 

Według legendy malował 
portrety Jezusa i Matki Bożej. 
Krąży również opowieść, iż ko-

pią jego obrazu jest ikona jasnogórska. Prawdo-
podobnie ze względu na te przekazy św. Łukasz 
jest również patronem malarzy i rzeźbiarzy,  
a także notariuszy i złotników.

Św. Łukasz nie bez powodu został wybrany 
na patrona Służby Zdrowia. W Ewangelii opisał 
bardzo szczegółowo sytuacje, które wiązały się 
ze stanem zdrowia ludzi. Daje się zauważyć 
wielką pasję i powołanie do służby chorym  
i cierpiącym. Zmarł pod koniec I stulecia w po-
deszłym wieku 84 lat.  (GŁ-K)

Święty naszych czasów
Jerzy Aleksander Popiełuszko był zwy-

kłym chłopakiem z ubogiej wsi na białostocczyź-
nie. Uczył się przeciętnie, był typem samotnika. 
Za to każdą wolną chwilę spędzał w okolicznym 
kościele, w jego murach odnajdywał spokój. Tam 
też odnalazł swoje powołanie. Święcenia kapłań-
skie przyjął z rąk ks. Stefana Wyszyńskiego.

Księdza Jerzego charakteryzowała czysta, 
ewangeliczna prostota. Potrafił mówić praw-
dę prosto z mostu. Nie był typem showmana, 
swoje kazania odczytywał z kartki spokojnym, 
lekko usypiającym głosem. Według dzisiejszych 
standardów nie miał prawa porywać ludzi.  
A jednak sprawowane przez niego Msze Święte 
w kościele św. Stanisława Kostki gromadziły 
tłumy wiernych nie tylko z Warszawy. Przy-
chodzili, by słuchać prostych słów o prawdzie, 
przebaczeniu, wolności. Mówił: Mamy wypo-
wiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość 
i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, 
gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. 
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, 
gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni 
je lekceważą.

Bezkompromisowa postawa ks. Jerzego wo-
bec zła nie podobała się ówczesnym władzom 
komunistycznym do tego stopnia, że zdecydo-
wano się „uciszyć” niepokornego kapłana. Zginął 
bestialsko zamordowany przez pracowników SB 
19 października 1984 r. 

Wspomnienie błogosławionego księdza Je-
rzego Popiełuszki przypada w Kościele 19 paź-
dziernika. W tym też dniu swoje święto obcho-
dzi Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach, 
która od 2011 r. funkcjonuje na terenie naszej 
parafii i której patronem jest właśnie bł. ksiądz 
Jerzy. Szkoła przyjęła za cel wykształcenie 
dzieci i młodzieży w duchu wartości ewange-
licznych, budzenie ducha odpowiedzialności za 
Kościół i Polskę, wychowanie w duchu wartości 
patriotycznych. Zasada zło dobrem zwyciężaj zo-
stała wprowadzona do dokumentów szkolnych, 
jest kryterium rozwiązywania sporów, wypra-
cowywania kompromisów, budowania wspól-
nego dobra. Wspaniale, że taki właśnie Kapłan 
wspiera z nieba działania dyrekcji, pedagogów, 
rodziców, fundacji „Nasza Szkoła”.

Wspierajmy te działania również i my. (AZ)

REFERMATORKA Z AVILA. Św. Teresa do 
klasztoru wstąpiła z obawy, że jej gorący tem-
perament sprowadzi ją na manowce. W klaszto-
rze karmelitanek przeżyła rozczarowanie zwy-
czajami dalekimi od modlitewnej kontemplacji 
i pracy nad sobą. Gdy po raz 3 choroba zmogła 
jej organizm uważała, że wyzdrowienie było 
cudem, otrzymanym za wstawiennictwem św. 
Józefa. Reforma zakonu nie była prosta. Nie-
chęć sióstr, a nawet prześladowanie ze strony 
wpływowych osób w Kościele i w końcu areszt 
domowy. Św. Teresa wykazywała się wielką 
pokorą pisząc prośby i wyjaśnienia do władz 
kościelny i świeckich. Jej życiu towarzyszyło 

cierpienie fizyczne i duchowe. Pozostawiła nam 
liczne dzieła duchowe zaliczane do klasyki lite-
ratury mistycznej.

TEN, KTÓRY NOSI BOGA. Tak zaczynał swo-
je listy św. Ignacy następca św. Piotra na stolicy 
biskupiej w Antiochii.  Został aresztowany przez 
namiestnika rzymskiego w Syrii. Miał zostać roz-
szarpany przez zwierzęta w jednym z rzymskich 
amfiteatrów. Św. Ignacy pisał: Pozwólcie mi się 
stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki któ-
rym dojdę do Boga. (...) Proście za mną Chrystusa, 
abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą 
ofiarną dla Boga (...). Lepiej mi umrzeć w Chrystu-
sie niż panować nad całą ziemią…(KW)

•	 z ul. Malinowej – 100 zł
•	 z ul. Góreckiego – 100 zł
•	 200 zł
•	 z ul. Jagiellońskiej – 100 zł
•	 z ul. Granicznej – 200 zł 


