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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Nie jesteśmy Świadkami Jehowy!
Do czego to doszło! Organizacja Świadków 

Jehowy istnieje niecałe 150 lat, a Kościół kato-
licki założony przez Jezusa Chrystusa istnieje 
od dwóch tysiącleci, a mimo to, gdy katolicy 
chodzą we dwoje od drzwi do drzwi innych 
katolików, by przekazać im zaproszenie na 
misje ewangelizacyjne spo-
tykają się z podejrzliwością i 
przekonaniem wielu gospo-
darzy, że „chcą przeciągać 
na kocią wiarę”. A przecież 
Jezus powiedział do tych, 
którzy Mu uwierzyli: „Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu!... Oni zaś poszli i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwier-
dził naukę znakami, które jej towarzyszyły  
(Mk 16,15.20).

Trwa Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, który 
papież Franciszek zainaugurował słowami: „Od-
wagi, Pan tak wiele od ciebie oczekuje. Jezus 
oczekuje, że ktoś będzie miał odwagę wyruszyć, 
udać się tam, gdzie brakuje nadziei i godności, 
gdzie zbyt wielu ludzi wciąż żyje bez radości 
Ewangelii. Idź, Pan nie zostawi ciebie samego; 
świadcząc, odkryjesz, że Duch Święty przyszedł 
przed tobą, aby przygotować ci drogę”.

Dzięki Bogu jest wielu, którzy biorą głęboko 
do serca słowa Jezusa i Jego Zastępcy na ziemi 
- Ojca świętego. Pośród takich osób są również 
nasi Parafianie, którzy należą do Wspólnoty 
Jednego Ducha. To grupa ewangelizacyjna, 
która od kilkunastu lat formuje się i spotyka  
w naszej świątyni.

Ostatnio, jedną z jej inicjatyw jest udział  
w Jubileuszowych Misjach Ewangelizacyjnych, 

które od roku organizowane są w kolejnych pa-
rafiach naszej diecezji.

Siostry i Bracia z WJD współpracują ze Szkołą 
Nowej Ewangelizacji, a ich zaangażowanie mi-
syjne polega m.in. na roznoszeniu programów 
Misji do wszystkich mieszkańców parafii.

Ostatnio, przez trzy wol-
ne dla nich soboty jeździli 
do Parczewa, gdzie od dziś 
(20.10) rozpoczynają się 
ośmiodniowe Misje Ewan-
gelizacyjne. Każdorazowo 
była to grupa licząca średnio 

ponad 20 osób w wieku od 25-ciu do 65-ciu lat. 
Posłani przez tamtejszego proboszcza, chodzili 
od domu do domu, niosąc mieszkańcom dobrą 
nowinę o zbawieniu głoszonym podczas Misji. 
Różne były reakcje gospodarzy. Jedni serdecznie 
ich witali, gdyż słyszeli wcześniej z ambony o ich 
„nadejściu”. Inni byli nieco zaskoczeni, gdyż nie 
byli w kościele. Jeszcze inni okazywali zdziwie-
nie, a nawet niewiarę w to, że świeccy misjonarze 
są katolikami, bo przecież… katolicy nie chodzą 
po domach. Byli też i tacy, którzy jasno deklaro-
wali, że Kościół i wiara ich nie interesuje. Jednak 
to, co było wspólne dla wszystkich spotkań to 
atmosfera wzajemnego szacunku.

A misjonarze? Oni, bez względu na reakcję 
domowników, byli szczęśliwi, że mogli stawać 
się narzędziami w ręku Pana, gdyż jak ostatnio 
powiedział papież Franciszek: „Ten, kto jest  
z Jezusem wie, że ma się to, co się daje, posiada 
się to, co się daje; a tajemnica, by posiadać życie 
polega na dawaniu go.”

Ks. Tomasz Bieliński
Opiekun duchowy WJD

NASZĄ POMOCĄ JEST ZBAWICIEL ŚWIATA 
W Ewangelii Łk 18, 1-8: Jezus zapewnia, że Bóg 
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, ale zadaje też 
nam trudne pytanie: Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę w mym sercu? Czy 
dziś wierzę Jezusowi? Jaka jest moja modlitwa? 
Czy wołam do Boga dniem i nocą? Czy modli-
twa ma wpływ na kształt mego życia? 

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka 
za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, 
modlitwą wspólną odkupionych, która odbija  
w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, 
Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą  
za wszystkich ludzi świata i historii, żywych  
i umarłych, powołanych do tworzenia wraz  
z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim 
współdziedzicami chwały Ojca. ( św. Jan Paweł II)

Róże Różańcowe są to wspólnoty, które po-
winny gromadzić po 20 osób, czyli tyle ile jest 
tajemnic różańcowych.

Za każde Koło odpowiada Zelator (od łac. 
zelus- gorliwy).

Przynależność do Koła Żywego Różańca po-
lega na codziennym odmawianiu jednej dzie-

Róże Różańcowe

siątki różańca, w intencjach wytyczonych przez 
Kościół oraz przez członków koła. 

Każdy z członków ma wyznaczoną na dany 
miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w 
miesiącu następuje zmiana tajemnicy różańcowej. 

Zapraszamy serdecznie do modlitwy  
w Różach Różańcowych. 

Kontakt: Róża, tel. 511 128 243.
Rekolekcje Kół Żywego Różańca  w Siedla-

nowie odbędą się 8-10 listopada. Koszt 100 zł. 
Zapisy, tel. 511 128 243.

Św. Augustyn (V w.) napisał: 
Jak długo przebywamy na tej ziemi, powinniśmy 
prosić Boga, aby nie odpychał naszej prośby i nie 
oddalał od nas swego miłosierdzia, to jest, aby-
śmy się modlili wytrwale, a Bóg aby ustawicz-
nie okazywał nam swoje miłosierdzie. Bo wielu 
zaczyna słabnąć w modlitwie. Bezpośrednio po 
swoim nawróceniu modlą się gorąco, a później 
ospale, jeszcze później ozięble, w końcu niedbale. 
Wydaje im się, że już są bezpieczni. Wróg czuwa, 
a ty śpisz. Sam Pan nakazał w Ewangelii, że za-
wsze winniśmy się modlić, a nigdy nie ustawać. 
A więc nie ustawajmy w modlitwie. Chociaż Bóg 
zwleka niekiedy z wysłuchaniem nas, to jednak 
nie odepchnie naszej prośby i nie oddali od nas 
swego miłosierdzia. Możemy polegać na Jego 
wierności. I dlatego trwajmy na modlitwie. 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, 
spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie od-
dana i abyśmy szczerym sercem służyli Twoje-
mu majestatowi. 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 (xIJ)
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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 – 21 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Rz 4, 20-25) Wiara Abrahama
Psalm (Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75 (R.: por. 68))  

Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził
Ewangelia (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem

6.30 1. Dziękczynna w 2 r. ślubu Olgi i Mateusza z próbą o Bożą opie-
kę i wszelkie łaski dla nich i dla ich córki Ani – of. rodzice

2. + Kazimierza Mikołajczuka – of. sąsiedzi
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. + Irenę Gułę – of. córka
3. + Irenę Sobiesiak – of. siostry z KŻR Strzała-Kolonia
4. Dz. – bł. w 35 r. ślubu Jana i Weroniki Jemiołek z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. + Mariana w 18 r., Helenę, Stanisława i Jadwigę – of. rodzina
3. + Mariannę i Jana Szosteków – of. dzieci
4. + Aleksandra w 36 r., jego rodziców i rodzeństwo  

oraz Jadwigę – of. dzieci
5.+ Jolantę Łazowską 30 dzień – of. uczestnicy pogrzebu

Wtorek – 22 października 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA

1. czytanie (Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21) Posłuszeństwo  
Chrystusa wynagradza grzech Adama

Psalm (Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 8a i 9a)) 
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Ewangelia (Łk 12, 35-38) Oczekiwanie powrotu Pana
6.30 1. + Tomasza Dyla – of. sąsiedzi
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. +Mariannę Sulej – of. uczestnicy pogrzebu
3. Dziękczynna z racji ur. Marii z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
4. + Józefa, Anielę, Piotra, Klemensa, Halinę, Lucynę, zmarłych 

z rodziny Izdebskich
5. Dz. – bł. w 42 r. ślubu Urszuli i Tadeusza z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa
16.30 Różaniec z dziećmi
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. + Kazimierę, Henryka, Mariana, zmarłych z rodziny Sawiaków
3. + Pawła Soszyńskiego w 8 r. i Mariana – of. mama
4. + Wojciecha, Pelagię i Zygmunta Sawickich
5. + Marka w 45 r. oraz Helenę i Józefa, Danutę, Jerzego, 

zmarłych z rodziny Łyczyków – of. rodzina
Środa – 23 października 2019 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO  
albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera  

albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
1. czytanie (Rz 6, 12-18) Chrześcijanin jest sługą  
sprawiedliwości stroniącym od niewoli grzechu

Psalm (Ps 124 (123), 1b-3. 4-6. 7-8 (R.: por. 8a))  
Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Ewangelia (Łk 12, 39-48) Przypowieść o słudze oczekującym Pana
6.30 1. Dziękczynna z racji 85 r. ur. Ryszarda z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. Dz. – bł. w 10 r. ślubu Joanny i Arkadiusza Kowalczyków  

z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata 
życia – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina
2. + Kazimierza Mikołajczuka
3. + Zbigniewa Śledzia – of. koledzy

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

2. + Halinę w 61 r., Stanisława, Jadwigę, zmarłych dziadków, 
Aldonę Sulej – of. rodzina

3. W 20 r. ślubu Anety i Artura z prośbą o Boże błogosławień-
stwo – of. jubilaci

4. + Rafała Gajowniczka w 11 r. – of. mama
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek – 24 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
1. czytanie (Rz 6, 19-23) Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)) Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu

Ewangelia (Łk 12, 49-53) Ewangelia powodem rozłamu
6.30 1. + Stanisławę w 8 r. i Stanisława Magdziaków – of. syn z rodziną

2. + Józefa, Mariana i zmarłych z rodziny Czerskich i Jasińskich
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. + Henrykę, Mariannę, Grażynę, Alicję, zmarłych z rodzi-
ny  Kojczuków, Stanisława, Jadwigę, Zdzisława, Mariana, 
zmarłych z rodziny Aniołków – of. rodzina

3. + Irenę Sobiesiak – of. KZR Kolonia-Strzała
16.30 Różaniec z dziećmi
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. + Stanisława Aleksandrowicza w 2 r., i zmarłych z obu stron 
rodziny – of. żona

3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Okińskiego – of. rodzice
4. + Mirosława w 12 r. 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 25 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Rz 7, 18-25a) Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku śmierci
Psalm (Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 (R.: por. 68b)) 

 Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich
Ewangelia (Łk 12, 54-59) Poznać znaki czasu

6.30 1. + Zofię, Jana Antoniaka, Ryszarda Jakubiaka, zmarłych 
dziadków, chrzestnych, z rodziny Mąka

2. + Halinę Wyrębek w 1 r. – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. + Kazimierza Mikołajczuka – of. sąsiedzi
3. + Tomasza Dyla – of. sąsiedzi

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

2. + Danutę Rzewuską z racji urodzin – of. rodzina
3. + Syna Piotra w 10 r., Józefa, Zofię i Henryka
4. + Antoninę w 7 r., Józefa w 9 r., Zbigniewa, Pawła, Mariannę, 

Wincentego, Łucję, zmarłych z rodzin Matejczuków,  
Radczuków, Łukaniuków – of. syn

Sobota – 26 października 2019 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Rz 8, 1-11) Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)) 

 Oto lud wierny, szukający Boga
Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
6.30 1. + Ignacego w 21 r., Feliksę, zmarłych z rodz. Korowajczuków, 

Adamiuków, Dziołaków i Wareckich – of. syn z rodziną 
2. + Stanisławę Paczuską w 4 r., Eugeniusza, Helenę, Bolesła-

wa, Henryka i Antoniego – of. rodzina
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7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina
2. + Helenę w 34 r. i Juliana Domańskich oraz zmarłych z obu 

stron rodziny – of. córka
3. + Witolda Jaszczuka i zmarłych rodziców: Wacława i Ma-

riannę
4. + Genowefę, Feliksa, Apolonię, Feliksa, zmarłych z rodzin 

Charutów i Próchenków
18.00 1. Gregorianka: +Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. + Zdzisława Zabielskiego w 30. dzień – of. uczestnicy po-
grzebu

3. + Krzysztofa Waćkowskiego w 1 r. – of. żona
Nabożeństwo różańcowe

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C) – 27 października 2019 r.
1. czytanie (Syr 35, 12-14. 16-18) Modlitwa pokornego przeniknie obłoki

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: por. 7a)) 
 Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

2. czytanie (2 Tm 4, 6-9. 16-18) Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu
Ewangelia (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Jolanty i Stanisława Pliszków z 

prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia dla jubilatów oraz 
dzieci i wnuczka – of. jubilaci

8.30 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina
2. + Lucjana, Krzysztofa z rodz. Myrchów – of. żona
3. + Jerzego w 23 r., Wiesławę, zmarłych z rodz. Weredów, Za-

lewskich i Zaliskich – of. rodzice
10.00 1. Dz-bł. z okazji 2 r. urodzin Adasia i w 18 r. urodzin Szy-

mona, o zdrowie i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej,  
św. Józefa dla nich i ich rodziców – of. dziadkowie

2. + Tadeusza Chojeckiego z racji imienin i zmarłych z rodzin 
Kozaków, Turyków i Chojeckich – of. żona

3. + Zbigniewa Troć w 11 r. i zmarłych jego rodziców Kazimierę 
i Czesława – of. żona

11.30 1. +Jana Montewkę, Leokadię, Ludwika, Andrzeja, Stanisława, He-
lenę i zmarłych z rodzin Piechotków i Montewków – of. rodzina

2. + Floriana z racji urodzin, rodziców, dziadków i braci z obu 
stron – of. rodzina

3. Dz. – bł. w 44 r. ślubu Danuty i Bogdana Wójcików z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
dla Jubilatów, dzieci i wnuków – of. jubilacji

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
16.30 1. +Stefana Mazura w 11 r. – of. żona
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania
Nabożeństwo różańcowe i adoracja Jezusa do godz. 20.00

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

 Miesiąc Misyjny
Przeżywamy Nadzwyczajny Miesiąc Mi-

syjny. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni  
i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świe-
cie”. Papież zaznaczył, że ma się on przyczy-
nić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes  
i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany  
życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało 
naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot  
w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiło-
wanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością  
do Jego ludu”. (zobacz: www.missio.org.pl )

MODLITWA ZAPROPONOWANA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA 
NA NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY PAŹDZIERNIK 2019. 

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwsta-
niu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie ucznia-
mi wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy 
włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam 
łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja 
powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła 
znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, 
byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą 
miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Dziś NIEDZIELA MISYJNA: Wspieramy misjonarzy naszą modli-
twą, ofiarujemy za nich cierpienia, składamy pieniądze na tacę. 

Św. Jan Paweł II wciąż aktualny
22 października w liturgii wspominamy św. Jana Pawła II. Jego słowa 

są stale aktualne.
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego 

zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i poli-
tycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chry-
stus wie, „co jest w człowieku”. Tylko On to wie! Dzisiaj tak często człowiek 
nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest 
niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpie-
nie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem - proszę was, błagam was  
z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma 
słowa życia, tak, życia wiecznego. (fragment homilii świętego Jana Pawła II, 
papieża, wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu 22.10.1978 r.)

Wypominki
Zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej pamięci o naszych bliskich 

zmarłych, których polecamy Bożemu Miłosierdziu w czasie Mszy świętej 
i w modlitwach wypominkowych. Kartki wypominkowe znajdują się na 
stolikach pod chórem. Prosimy o wyraźne wypisywanie imion zmarłych 
z naszych rodzin. Przez cały miesiąc listopad będzie odprawiana Msza św. 
gregoriańska za zmarłych polecanych w wypominkach i każdego dnia po-
cząwszy od 3 listopada będziemy wspominać imiona zmarłych w naszej 
świątyni z poszczególnych bloków, ulic i miejscowości przed Mszą św. 
wieczorową o 17.30. W każdym miesiącu będzie odprawiana Msza św.  
w terminach wypisanych na odwrocie kartki wypominkowej. Wspomni-
my także zmarłych podczas wspólnej modlitwy w rodzinie w czasie Wizy-
ty Duszpasterskiej. Czytelnie wypełnione kartki wypominkowe oddajemy 
kapłanowi lub Siostrze Agnieszce w zakrystii.

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci
Akcja w szkole

Drodzy Rodzice i Dzieci! Zachęcamy do udziału w akcji „Wszystkie 
dzieci zbierają elektrośmieci”. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt 
elektroniczny placówka otrzyma bony wymienne na nagrody w postaci 
sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. W akcji nie ma przegra-
nych. Termin akcji: 21.10-8.11.2019 r. Wszystkie elektrośmieci oddajemy 
do Szkoły Podstawowej nr 9 na ul. Granicznej 1 w Siedlcach. Wszelkie 
pytania na portierni i pod nr telefonu: 668 305 686 (po godzinie 16.00). 

Dziękujemy za ofiary na kostkę:
- bezimienna z ul. Sokołowskiej 84 – 100 zł
- bezimienna z ul. Góreckiego – 100 zł

•	 Problem wypisywania się uczniów z katechezy dotyczy już nie tylko du-
żych miast. O przyczynie zjawiska, sposobach zaradzenia sytuacji, ale też 
konsekwencjach, jakie pociąga za sobą rezygnacja z lekcji religii;

•	 Trwa Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jak rozumieć słowa papieża,  
że „każdy z nas jest misją”? W jaki sposób możemy wspierać naszych 
misjonarzy? 

•	 W kontekście stwierdzenia, że współczesny świat potrzebuje bardziej 
świadków niż nauczycieli, piszemy także o roli świeckich misjonarzy;

•	 Jak mówić dziś o św. Janie Pawle II? Czy potrafimy udźwignąć odpo-
wiedzialność bycia „jego pokoleniem”? 

•	 Komentarz do wyników wyborów i  nazwiska przyszłych parlamenta-
rzystów, którzy będą reprezentowali nasz region;

Zachęcamy do lektury!
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Kancelaria Parafialna czynna  

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

IMIENINY U CIOCI

Ciocia zaprosiła rodzinę na imieninowy obiad. 
Jaś chce koniecznie coś powiedzieć. 
Ciocia go poucza:
– Nie mówi się podczas jedzenia. Powiesz, jak zjesz.
Wszyscy zjedli zupę, drugie danie i deser. Ciocia 
mówi:
 – No i co chciałeś powiedzieć?
 – Chciałem powiedzieć, że w tamtym pokoju 
ciocia zostawiła włączone żelazko na koszuli 
wujka i jest dużo dymu.
NIESTETY
Chłopak przychodzi do apteki i pyta:
 – Proszę pana, czy dziś jest „niesteta”?
 – Jaka znowu „niesteta”?
 – No, bo wczoraj pan mówił kilku osobom, że 
„niestety nie ma”!
JEDYNA
Kasia wraca ze szkoły do domu. Mama pyta:
 – Co tam w szkole? Zgłaszałaś się do odpowiedzi?
 – Tak, mamusiu. Dziś zgłosiłam się jako jedyna.
 – A o co pani pytała?
 – Kto nie odrobił pracy domowej.
POGODA
Piotruś krzyczy z łazienki:
 – Mamusiu, jaka koszulkę dziś założę? Z krót-
kim, czy z długim rękawem?
 – Z krótkim. A czemu pytasz?
 – Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce.
BABSKIE SPRAWY
Żona wpada roztrzęsiona do domu i mówi do 
męża:
 – Wyobraź sobie, na ulicy nagle wpadamy na 
siebie z Baśką...
 – Nie obchodzą mnie wasze babskie sprawy.
 – Jak uważasz, ale twój samochód według la-
kiernika będzie gotowy dopiero za tydzień!
NOSTALGICZNE WSPOMNIENIE
Dziadek mów do wnuczka:
– A wiesz wnusiu, ze kiedyś w sklepach był tyl-
ko ocet?
– Jak to dziadku? W całym Lidlu? (opr. xHD)

Święty Biskup Bilczewski
Józef Bilczewski urodził się 

26 kwietnia 1860 roku w Wi-
lamowicach koło Bielska Białej 
jako Józef Biba. Jest polskim 
świętym Kościoła katolickiego. 
Był arcybiskupem lwowskim ob-
rządku łacińskiego, profesorem 
teologii dogmatycznej i rekto-
rem Uniwersytetu Lwowskiego. 
Urodził się w ubogiej rodzinie 
stolarza cieśli i zarazem rolnika Franciszka Biby 
i Anny z Fajkiszów. Był najstarszym dzieckiem 
spośród dziewięciorga rodzeństwa. Szkołę pod-
stawową ukończył w Wilamowicach i Kętach. 
W latach 1872-1880 był uczniem gimnazjum 
w Wadowicach, gdzie zdał z wyróżnieniem 
maturę. Po skończonym gimnazjum wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego Archidie-
cezji Krakowskiej. Jednocześnie studiował na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i był słuchaczem na Wydziale Filozo-
ficznym. Oba fakultety skończył z wynikiem ce-
lującym. Naukę w szkole i na studiach ułatwiał 
mu fakt bycia mnemonikiem (niewiarygodna 
zdolność zapamiętywania przeczytanych tek-
stów). W latach studiów zmienił nazwisko na 
Bilczewski. W latach 1886-1888 odbył studia na 
wydziale teologicznym w Wiedniu, gdzie uzy-
skał doktorat z teologii oraz w Rzymie i Paryżu. 

17 grudnia Papież Leon XIII mianował ks. pra-
łata Bilczewskiego arcybiskupem lwowskim ob-
rządku łacińskiego. Konsekracja biskupia odbyła 
się 20 stycznia 1901 roku w katedrze we Lwowie. 
Dzięki jego posłudze powstało na terenie archi-
diecezji lwowskiej 330 obiektów sakralnych. 
Pragnął pomagać wszystkim potrzebującym po-
mocy materialnej i duchowej. Uważał, że sama 
praca w Kościele nie wystarczy i należy do niej 

dołączyć pracę społeczną dążącą 
do poprawy bytu materialnego 
parafian. Po odzyskaniu niepod-
ległości usiłował zmniejszyć kon-
flikty polsko-ukraińskie. Razem 
z greckokatolickim metropolitą 
Andrzejem Szeptyckim kierował 
do wiernych listy wzywające 
do zaprzestania rozlewu krwi.  
W czasie walk polsko–ukraiń-

skich o Lwów stał na czele komitetu dostarcza-
jącego żywność najbiedniejszym. 

Arcybiskup był wielkim propagatorem kul-
tu NMP Królowej Polski. Matkę Bożą nazywał 
swą Matuchną W listopadzie 1905 roku zwołał 
pierwszy na ziemiach polskich Kongres Mariański 
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. W 1909 
roku starał się u papieża o zgodę na obchody 
święta Matki Bożej – Królowej Korony Polskiej. 
Jej kult uważał za jeden z czynników w zjedno-
czeniu i odrodzeniu narodu po latach zaborów. 
7 lipca 1910 roku dzięki jego staraniom Pius X 
wydał dekret, w którym potwierdzał kult Matki 
Bożej jako Królowej Korony Polskiej. 

18 stycznia 1923 roku na skutek jak się przy-
puszcza wytężonej pracy zapadł na ciężką cho-
robę – niedokrwistość złośliwą. Zmarł 20 marca 
1923 i został pochowany na cmentarzu Janow-
skim wśród ubogich. Jeszcze za życia mówiono 
o nim jako o świętym. Papież Pius XI nazwał go 
jednym z największych biskupów świata. Papież 
Jan Paweł II beatyfikował go 26 czerwca 2001 r. 
podczas wizyty we Lwowie, a papież Benedykt 
XVI kanonizował go w Rzymie 23 października 
2005 roku. Wspomnienie liturgiczne obchodzo-
ne jest w dzienną pamiątkę śmierci 20 marca. 
Kościół w Polsce i Ukrainie wspomina świętego 
w rocznicę kanonizacji 23 października. (AZ)

IMIĘ OTRZYMAŁ NA CZEŚĆ CESARZA  
AUSTRII (22 X) Św. Jan Paweł II. W dzieciństwie 
nazywano go Lolek. Uważano go za wysporto-
wanego i utalentowanego. Pan Bóg dość szybko 
powołał do siebie jego najbliższych. Do 12 roku 
życia stracił siostrę, matkę i brata. Po zakończe-
niu gimnazjum z oceną celującą rozpoczął studia 
polonistyczne na UJ w Krakowie, gdzie zamiesz-
kał z ojcem, który zmarł zanim Karol skończył  
21 lat. Pozostając bez środków do życia kształ-
cił się sam. Podczas okupacji Karol był aktorem  
w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym. Publi-
kował poezję. W zakładach chemicznych Solvay 
pracował w kamieniołomie i w oczyszczalni sody. 
Nie przerywając pracy w Solvayu rozpoczął studia 
w konspiracyjnym seminarium metropolitalnym. 
Został kapłanem w 1946 r.; biskupem pomocni-
czym Krakowa w 1958 r. Jako biskupie zawoła-
nie przyjął „Totus tuus”. Od 1963 roku kierował 
archidiecezją Krakowską, a od 1987 r. Kościołem 
Katolickim jako biskup Rzymu. 

KUZYN NASZEGO PROBOSZCZA (24 X) Wy-
chowany na Rzeszowszczyźnie w oparciu o za-
sadę „Módl się i pracuj” Jan Balicki szczególnie 
umiłował Boga. Pochylał się nad ludzkim cier-
pieniem, biedą, pochylał się nad każdym czło-
wiekiem. Mówili o Nim, że „ płakał z płaczący-

mi”. Pisał „Bez upokorzeń nie ma świętości, jak 
i bez pokory”. Jego pragnieniem było „zanurzyć 
się w Bogu”.

PATRONI SĘDZIÓW Z POCZĄTKÓW CHRZE-
ŚCIJAŃSTWA (25 X) Chryzant przyjął Chry-
stusa podczas studiów w Rzymie. Efektem jego 
działalności apostolskiej było pozyskanie dla 
Chrystusa Darii. Zostali zasypani żywcem przy 
via Salaria podczas prześladowania chrześcijan 
za czasów cesarza Numeriana.

ŻONA, MATKA, ZAKONNICA (26 X) pocho-
dząca z zamożnej rodziny bł. Celina Borzęcka 
odebrawszy gruntowne wykształcenie, posta-
nowiła wstąpić do zakonu. Odwiedziona od tego 
pomysłu wyszła za mąż za właściciela ziemskie-
go. Była dobrą matką i oddaną żoną. Prowadziła 
dzieła charytatywne. Przez pięć lat pielęgnowała 
sparaliżowanego męża. Dwoje jej dzieci zmarło 
w niemowlęctwie. Córki Celina i Jadwiga wy-
jechały z matką do Rzymu. Tam pod wpływem 
zmartwychwstańca Piotra Semenenki postano-
wiła wraz z córką Jadwigą założyć żeńską gałąź 
zgromadzenia. Wśród licznych obowiązków  
w Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa znajdowała 
czas, aby być dobrą babcią dla dzieci starszej 
córki (również Celiny). (KZ)


