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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Radosnych świąt  
Wszystkich Świętych! 

W wielu osobach takie 
pozdrowienie wywołuje co 
najmniej zdziwienie, niemniej 
jednak należy pamiętać,  
iż w swej istocie jest to bardzo 
radosne i pełne nadziei świę-
to. Dzień Wszystkich Świę-
tych wyznaczył w Rzymie na  
1 listopada papież Grzegorz IV  
w roku 837, natomiast Jan XI  
w 935 roku rozszerzył Święto 
na cały Kościół. Wspomina-
my w tym dniu wszystkich 
świętych, tych uznanych przez Kościół poprzez 
kanonizację i beatyfikację, ale również tych 
wiernych, których życie było przepełnione i na-
znaczone świętością. Ta wielowiekowa tradycja 
przypomina nam przede wszystkim Świętych 
Pańskich „z każdego narodu i wszystkich poko-
leń, ludów i języków” (Ap 7, 9), którzy nie mają 
swoich osobnych wspomnień w roku liturgicz-
nym. Kościół nieustannie rozwija kult świętych 
i raduje się nimi. Wznosimy naszym świętym 
ołtarze, pomniki, malujemy obrazy i buduje-
my świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek 
pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohi-
czynie), ale przede wszystkim modlimy się do 

naszych Świętych za pomocą 
specjalnie ułożonych mo-
dlitw czy pieśni religijnych; 
ku ich czci są również ułożone 
teksty liturgiczne używane 
we Mszy św. i Liturgii Godzin. 
Cześć oddawana Świętym jest 
uwielbieniem Pana Boga. Oni 
to bowiem swoim życiem 
zanurzonym w Bogu i Jego 
Słowie, dowiedli, iż są wzo-
rem do naśladowania. Mo-
dląc się za wstawiennictwem 

świętych zbliżamy się do Pana Boga. Warto 
pamiętać, iż uroczystość Wszystkich Świętych 
jest ściśle powiązana ze zmartwychwstaniem  
i z Paschą Chrystusa. To nie jest wspomnienie 
tych, co odeszli, lecz świętowanie nowego życia, 
które jest udziałem Świętych, a które nam jako 
pielgrzymom na ziemi, zostało obiecane. 

W naszej wierze łączymy obchody tego 
radosnego dla Nieba i ziemi dnia Wszystkich 
Świętych z pełnym zadumy i modlitwy Wspo-
mnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych 
Kościoła - to wspomnienie obchodzimy 2 listo-
pada i w polskiej tradycji nazywamy je Dniem 
Zadusznym. (GŁ-K)

Piosenka nie tylko dla dzieci 
Każdy może być święty

1.  Święty Janek Bosco nie miał łatwo, dokuczali mu, 
 Chwycił modlitwę jak tratwę, dużo modlił się. 
 I stał się bardzo silny, 
 Radosny jak nikt inny. 
Ref. Każdy może być święty, jeśli tylko chce. 
 Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie. 
 Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę. 
 Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie. 
 Bo dobrze wie gdzie! 
2.  Mały Piotr Frassati lubił góry, ciągle wspinał się.
 Przezwyciężał złe wichury, nie poddawał się!
 I bardzo kochał ludzi.
 I dla nich się tak trudził!
3.  Helenka Kowalska na wsi żyła, uczyć chciała się.
 Zakon nazwał ją Faustyna, spodobało się.
 A Boże Miłosierdzie 
 Zaniosła ludziom wszędzie!
4.  Mała Laura w Argentynie żyła,  

nie nudziła się.

 Za mamusię się modliła,  
wciąż cieszyła się.

 I wiarę wyprosiła.  
W wierności wielka siła!

5.  Mały Karol wojnę musiał przeżyć, 
 młodym chłopcem był.
 To wzmocniło go, by wierzyć 
 z całych swoich sił.
 Jan Paweł – Papież Polak.
 „Nie bójcie się!” – tak wołał.

(Zespół Mocni w Duchu)

 Odczytaj kod QR w telefonie  
i  posłuchaj piosenki

BOŻE, MIEJ LITOŚĆ DLA MNIE, GRZESZNIKA!

NA SPOTKANIA  
KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 

zapraszamy w środy o godz. 19.00 
do sali przy zakrystii. (xIJ)

Ewangelia Łk 18, 9-14 prowadzi do szukania 
odpowiedzi na pytania: Jakie dobro ostatnio 
spełniłem wobec bliźnich? Zobaczę, że Bóg 
jest źródłem tego dobra i podziękuję Mu – czy 
chętnie i często mówię Bogu „dziękuje”? Cze-
go mi brakuje w dziedzinie modlitwy, postu 
i jałmużny? Co powinienem zmienić w moim 
przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania? 
Co uczynię w najbliższym czasie, aby dobre na-
tchnienia Ducha Świętego zostały zrealizowane 
w moim życiu?

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki pisał: 
Oto, co jest najważniejsze na modlitwie, aby 

być sobą. Beż żadnej sztuczności: stanąć przed 
Panem Jezusem takim, jakim się jest: Panie, sto-
ję przed Tobą nagi, nędzny, grzeszny. Przyznać 
się do swej nędzy, być sobą. Rozmawiać poufnie 
z Panem Jezusem jak z przyjacielem. Przynosić do 
Niego wszystkie swoje sprawy, rozmawiać z Nim 
z największą prostotą i szczerością. 

Jasno też zrozumiałem, że istota modlitwy po-
lega na zajmowaniu swej świadomości Bogiem. 
Nie chodzi w modlitwie o to, aby Boga zająć sobą 
i swoimi sprawami (a jak często tak bywa!), ale 
aby zająć się Bogiem! To zajęcie swej świadomo-
ści Bogiem nie dokonuje się zaś w ten sposób, że 
my swoim wysiłkiem „ściągamy” Boga z nieba, 
ale w ten sposób, że Bóg w  swojej łaskawości 
zniża się do nas i przychodzi do nas. Modlitwa 
jest łaską, jest dotknięciem i poruszeniem naszej 
duszy przez Boga.
Módlmy się: Wszech-
mogący, wieczny Boże, 
pomnóż w nas wiarę, 
nadzieję i miłość  i daj 
nam ukochać Twoje 
przykazania, abyśmy 
mogli otrzymać obiecane 
zbawienie. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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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 – 28 października 2019 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA, 

PATRONÓW DIECEZJI SIEDLECKIEJ
1. czytanie (Iz 61, 1-3a) Pan mnie namaścił i posłał  

głosić dobrą nowinę ubogim
Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a)) Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

2. czytanie (Ef 2, 19-22) Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów
Ewangelia (Łk 6, 12-19) Wybór Apostołów

6.30 1. + Józefa (10 r.) oraz za jego zmarłych rodziców i rodzeństwo 
– of. córka

2. + Tadeusza Bareję (im.) – of. żona z dziećmi
7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina

2. + Waldemara Barszcza (19 r.) – of. rodzina
3. Dziękczynna w rocznicę ślubu Beaty i Sławomira z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. P. Wasiluk

4. + Marcina i Danutę Głuchowską – of. rodzina z Żyrardowa
17.15 Nabożeństwo różańcowe – modlitwę prowadzą czciciele  

św. Joanny Beretta Molla
18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania

2. W intencji czcicieli św. Joanny Beretty Molla – of. K. Boruta
3. + Zdzisława (im.), zm. z rodzin Stańczuków i Lewickich
4. + Tadeusza Wilczurę (im.), zm. z rodzin Kurków i Wilczurów, 

i zm. rodziców z obu stron – of. żona Zofia
5. Poza parafią: + Tadeusza Barana (im.) – of. żona

Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka i ucałowanie 
relikwii św. Joanny Beretta Molla

Wtorek – 29 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Rz 8, 18-25) Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych
Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))  

Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Ewangelia (Łk 13, 18-21) Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

6.30 1. + Jadwigę, Lucjana, Mariannę i Stanisława – of. Sabina Łukasiuk
7.00 2. + Zbigniewa Śledzia

1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina
2. + Kazimierza Skolimowskiego (ur.) – of. żona i córka
3. W intencji Bogu wiadomej – of. Edyta Karczewska

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

2. + Tadeusza Kosiorka (im.) – of. żona
3. + Reginę i Igora Lichaczewskich, zm. z rodziny Lichaczew-

skich, Alinę i zm. z rodziny Rozbickich – of. rodzina
4. + Jadwigę i Kazimierza Łyszczewskich – o spokój duszy 
– of. córka
5. Poza parafią: + Kazimierę Nędzę (r.), zm. rodziców – of. córki

Środa – 30 października 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Rz 8, 26-30) Odwieczny zamiar Boga
Psalm (Ps 13 (12), 4-5. 6 (R.: 6a)) Ja zaufałem Twemu miłosierdziu

Ewangelia (Łk 13, 22-30) Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów
6.30 1. + Józefa (16 r.) i Teresę Bobrowskich – of. córka

2. + Danutę i Zenona Hermanowskich – of. kuzynka Katarzyna 
Jakubowska

7.00 1. Gregorianka: + Dionizego Cabaja – of. rodzina
2. + Stanisławę (9 r.), Zygmunta (4 r.) – of. syn z rodziną
3. + Marka Cioska (1 r.) – of. żona

17.15 Nabożeństwo różańcowe

18.00 1. Gregorianka: + Marię Adamiak – of. córka Stefania
2. + Józefa Duka, zm. z rodzin Duków i Myrchów – of. Barbara Duk
3. + Helenę (23 r.), Aleksandra, Henryka – of. córka
4. + rodzeństwo Eugenię, Reginę, Pawła i Bogdana – of. siostra
5. Poza parafią: + Jadwigę Selwiak – of. KŻR nr 7

19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
Czwartek – 31 października 2019 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Rz 8, 31b-39) Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa

Psalm (Ps 109 (108), 21-22. 26-27. 30-31 (R.: por. 
26b)) Ocal mnie, Panie, w swojej łaskawości

Ewangelia (Łk 13, 31-35) Jezus wierny swojemu posłannictwu
6.30 1. + rodziców Irenę i Mariana Kawiaków – of. córka Katarzyna 

Jakubowska
2. + Helenę (2 r.), jej rodziców, braci Jerzego i Józefa Wantu-

siaków – of. Alicja Seńko
3. Poza parafią: O łaskę zdrowia dla Eryka Allana – of. Anna Kirchner

7.00 1. + Mariana Gałeckiego (21 r.), Adama (10 r.),  
Pawła – of. córka z rodziną

2. + Andrzeja (9 r.), Teresę i rodziców z obu stron rodziny  
– of. Krystyna Stańczuk

3. + Helenę Wolską – of. sąsiedzi z działki
16.30 Różaniec z dziećmi
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Dziękczynna w 75. r. urodzin Henryka z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. żona i córki
2. + Leszka Nieścioruka, Wacława Nieścioruka, zm. z rodzin  

– of. rodzina
3. + Edwarda Ozgę (27 r.), rodziców z obojga stron, brata Sta-

nisława i Józefa – of. żona Genowefa Ozga
4. Dziękczynno-błagalna w 39. r. urodzin Krzysztofa – of. rodzina

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 1 listopada 2019 r.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 Obowiązek uczestnictwa we Mszy Św. Pierwszy piątek miesiąca;  
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

1. czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14) Wielki tłum zbawionych
Psalm (Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)) Oto lud wierny, szukający Boga

2. czytanie (1 J 3, 1-3) Ujrzymy Boga takim, jaki jest
Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy duchem

7.00 1. + Bronisławę, Antoniego, Mariannę, Władysława, Hipolita, 
Władysławę, Kazimierza, zm. z rodzin Izdebskich i Trębic-
kich – of. Zdzisława Trębicka

2. + Agatę (aby doświadczyła pełni szczęścia z odnalezienia 
swego mieszkania w domu Ojca) i za zm. z rodzin Gomuła, 
Kopeć i Sawickich

3. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka
8.30 1. + Tadeusza, Jana, rodziców, teściów, zm. z rodzin Dmow-

skich i Tomczyńskich, dusze w czyśćcu cierpiące – of. rodzina 
Tomczyńskich

2. + Kazimierza Pyrzanowskiego (10 r.), Elżbietę, Stanisława 
Demianiuka, zm. z rodzin Pyrzanowskich i Demianiuków

10.00 1. + Juliusza, Artura, Pawła Maliszewskich, zm. rodziców z obu 
stron rodziny, Zbigniewa Majora, zm. z rodziny Majorów  
– of. rodzina

11.30 1. Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona
18.00 1. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Witolda, Józefę, Helenę, Irenę Wilamowskich, Pisanko, 

Dziurdziaków i Gromadów – of. rodzina
Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 i adoracja NS do godz. 20.00.
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Sobota – 2 listopada 2019 r.
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Pierwsza sobota miesiąca;  
kapłani pojadą do chorych w przyszłą sobotę 9 listopada od 8.30

Czytania z 1 Mszy Świętej: 1. czytanie (Hi 19, 1. 23-27a) Nadzieja Hioba
Psalm (Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a)) 

W krainie życia ujrzę dobroć Boga
2. czytanie (1 Kor 15, 20-24a. 25-28)  
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Ewangelia (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a) 
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

7.00 1. + Władysławę, Jana, Marię, zm. z rodziny Jaszczułtów, Ka-
tarzynę, Alicję i Tadeusza Rowickich – of. Jolanta Rowicka

2. + Wiesława Duka, zm. rodziców z obojga stron, zm. z rodzin 
Duków i Filipów – of. żona i syn

3. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka
4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu 

Maryi z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. członkowie 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

5. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, 
Tadeusza, Annę, Leokadię, Sewerynę, zm. z rodziny Bro-
chockich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i różaniec prowadzony przez 
członków KWC

10.00 1. + Józefa i zm. z rodziny Wojtowiczów i Bieńków  
– of. Małgorzata Bieńko

2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona

2. + Henryka Jurka (5 r.), Mariannę, Czesława, zm. dziadków  
z obu stron rodziny – of. córka

3. + Stanisława, Zofię Boruc, Kazimierza Więcławka oraz 
dziadków z obu stron rodziny – of. rodzina Boruców

4. + Grzegorza Soszyńskiego (6 miesiąc po śmierci) – of. żona
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, różaniec, adoracja Jezusa do 

godz. 20.00.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C) – 3 listopada 2019 r.

Pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Mdr 11, 22 – 12, 2) Bóg miłuje całe stworzenie

Psalm (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b))  
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

2. czytanie (2 Tes 1, 11 – 2, 2) Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi
Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Kazimierza ( r.), Stanisława i Juliannę Jurków – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka

2. + rodziców Elżbietę i Władysława Kokoszkiewicz, Franciszka 
Mikołajczuka – of. córka

3. + Mariannę, Aleksandra, Walerego, Aleksandrę Zając  
– of. córka i wnuczka

10.00 1. + Krystynę Osińską i zm. z rodziny – of. rodzina
2. + Krystynę Kałm (2 r.), zm. z obu stron rodziny  

– of. mąż Stefan Kałm
3. + Zdzisława, Zbigniewa, Mariana, Aleksandra, Janinę, Józefa  

– of. Helena Świniarska
11.30 1. Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona

2. + Stanisława Tnela, zm. z rodzin Sikorskich, Tnelów, Bolesła-
wa, Walerię, Edwarda – of. żona Elżbieta

3. Dz. bł. w 11. r. urodzin Krzysia z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego, rodziców  
i brata Stasia – of. rodzice

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
16.30 1. + Helenę i Feliksa Małychów, Feliksę i Eugeniusza Chacińskich, 

zm. z rodzin Marczuków, Kopciów i Kozaków – of. rodzina
18.00 1. Za zmarłych polecanych w wypominkach
Adoracja Jezusa do godz. 20.00 prowadzona przez młodzież

Dlaczego  
nie obchodzimy  
Halloween?

Jak co roku pojawia się kwestia: czy obchodzenie przez katolika Hal-
loween wiąże się z niebezpieczeństwem ze strony szatana, czy stanowi 
zagrożenie duchowe? Korzenie Halloween związane są z pogańskimi 
obchodami święta duchów i z oddawaniem czci celtyckiemu bogu śmier-
ci. Starożytni Celtowie wierzyli, że w dniu będącym oficjalnym końcem 
lata (na przełomie października i listopada), dusze zmarłych wychodzą 
z grobów i błąkają się po ziemi w poszukiwaniu ciał żywych, do których 
mogłyby wniknąć. Dlatego żywi zaczęli tego dnia zakładać przerażają-
ce maski, przebierać się w makabryczne ubiory, aby odstraszyć dusze 
zmarłych. Stąd współczesny zwyczaj przebierania w stroje upiorów, 
wampirów, demonów, duchów, czarownic. Problem polega na tym, że 
wszystkie te postaci w tradycji duchowości chrześcijańskiej związane są 
z osobą szatana. Obcowanie z tymi tematami, choćby tylko na poziomie 
zabawy czy żartu, może otworzyć nas na tę niebezpieczną i realną rze-
czywistość duchową. Nie jesteśmy chyba tego świadomi, bo mimo to ten 
obcy (zewnętrznie), pogański zwyczaj przywoływania duchów, zakłada-
nia szkaradnych strojów zakorzenił się w Polsce szybko. Dlaczego? Gdyż 
znalazł podatny grunt powierzchownej wiary i religijności, katolicyzmu 
opartego na tradycji i rytuałach, z kultem posągowych świętych pozba-
wionych ludzkich odruchów. Dlatego Halloween należy potraktować, jako 
impuls do refleksji nad naszą wiarą w rzeczy ostateczne, czyli śmierć, sąd 
Boży, niebo i piekło, do rozmowy z dziećmi (i nie tylko) o prawdziwej 
świętości, przemijaniu ludzkiego życia, umieraniu. Jeśli zrozumiemy ile 
światła i nadziei niesie ze sobą wiara w obcowanie świętych, a śmierć 
jest bramą do życia, do Miłości, nie będzie nas pociągać mroczna, siejąca 
strach atmosfera i brzydota związana z Halloween. (AZ)

31 października w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, odbędzie 
się po raz pierwszy Siedlecki Marsz Świętych. Do udziału w tym wyda-
rzeniu zaproszona jest przede wszystkim młodzież z całego miasta oraz 
rodzice z dziećmi.

Rozpoczęcie o godz. 19.30 w kościele Ducha Świętego,  
następnie przemarsz ze światłem i relikwiami świętych ulicami Siedlec 
na cmentarz centralny.

„Bogami będziecie”
Alumni III roku przedstawią w seminarium (Nowe Opole) spektakl za-

tytułowany „Bogami będziecie”. Sztuka zbudowana jest na wzór teatru 
amerykańskiego. Obraduje w nim komisja do spraw przeszczepów, złożona  
z pracowników kliniki, przedstawiciela opieki społecznej i księdza- prawni-
ka wydelegowanego przez zarząd szpitala. Klerycy wcieleni w role zadecy-
dują, który z czekających na transplantację pacjentów otrzyma nowe serce. 

Terminy: 3.11 - godz. 14.00, 5.11 - godz. 14.00, 6.11 godz. - 19.00, 
8.11 - godz. 14.00, 9.11 - godz. 19.00, 12.11 - godz. 14.00,  
15.11 - godz. 19.00, 17.11 - godz. 19.00.

Zapisy i informacje; tel. 256 631 57 61, pn-pt. 8-20, sob. 8-17,  
niedz. 13-17. Serdecznie zapraszamy!
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Dziękujemy darczyńcom
Podziękowanie za bezimienne ofiary na kostkę:

MODLITWA BARTKA

- z ulicy Góreckiego 200 zł i 100 zł

Miesiąc miłości wobec zmarłych
Zbliża się listopad, a wraz z nim bło-

gosławiony czas poświęcony zmarłym. 
W tym miesiącu szczególnie o nich 
pamiętamy. Udajemy się na cmen-
tarz, porządkujemy i dekorujemy 
groby, stawiamy znicze. Choć to piękna 
tradycja, zmarli nie potrzebują kwiatów, 
wieńców czy zniczy na grobie, ale modlitwy, 
dzięki której zjednoczą się z Bogiem. Niestety, 
bardzo często nasza pamięć o bliskich, którzy 
odeszli z tego świata ma tylko wspomniany 
wyżej wymiar materialny. Wspominał o tym 
również bł. Honorat Koźmiński pisząc, iż „mate-
rializm dzisiejszego wieku przywodzi ludzi do 
tego, że zapominając o prawdzie, iż dusza jest 
nieśmiertelna, i że o niej myśleć trzeba, całą 
miłość ku swoim ukochanym zmarłym okazują  
w doczesnych marnych pamiątkach, ale o du-
szy ukochanych zmarłych, o niesieniu im ulgi 
w dotkliwych cierpieniach czyśćcowych mo-
dlitwą, jałmużną, postem i poświęceniem sie-
bie nie myślą zupełnie”. Tymczasem, jak dalej 
dodaje „ jakaż to wielka radość dla tych dusz  
i jak pożądana, kiedy wchodzą do nieba. Każda 
godzina ulgi jest dla nich łaską, o której nigdy 
nie zapomną tym, co im to wyjednają”. 

Jeśli nasze podejście do świąt listopado-
wych ograniczało się dotąd do wymiaru mate-
rialnego, mamy niepowtarzalną okazję, by tym 
razem przeżyć je inaczej, w pełni, w jedności  
z naszymi zmarłymi. 

Zacznijmy od siebie, od uporządko-
wania swojego wnętrza w sakramencie 
pokuty. Przystąpmy do Komunii Świętej  

Bartek z „zerówki” uczył się na lekcji religii zna-
ku krzyża. Wieczorem w domu przed snem próbo-
wał powtórzyć to, czego się w szkole nauczył, ale 
ciągle się mylił. Zmęczony powtarzaniem mówi:

 – Przepraszam Cię, Panie Boże, ale nie 
umiem się z Tobą pożegnać.

 MAMA LEPSZA
 Za oknem jesienna aura. Synek do ojca:
 – Wiesz tato, mama jest lepszym kierowcą 

od ciebie.
 – Chyba żartujesz.
 – Nie, mówię poważnie. Sam mówiłeś, że 

na zaciągniętym ręcznym hamulcu samochód 
nie ruszy z miejsca. A mama wczoraj, w deszczu, 
przejechała prawie 15 kilometrów!

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
 Jest listopad. Pani katechetka rozpoczyna 

przygotowania do dziecięcych jasełek bożona-
rodzeniowych i rozdziela role.

 – Kasiu, ty będziesz Matka Boską, Maciek 
będzie św. Józefem, Bartek będzie barankiem.

 – A ja kim będę? – pyta pięcioletni Kamilek.
 – Ty będziesz pastuszkiem.
 – A kto to jest pastuszek?
 – Hm... Jak by ci wytłumaczyć... To taki pan 

co mieszka na wsi.
 – Rolnik?
 – O, właśnie rolnik, Kamilku.
 Po lekcjach Kamilek wybiega do stojących 

przed szkołą rodziców:
 – Nie zgadniecie, co będę robił w bożonaro-

dzeniowych jasełkach!
 – Co takiego? Opowiadaj!
 – Będę jeździł traktorem.
WIZYTA U SZEFA
 Rozmawiają koledzy w zakładzie pracy:
 – I co byłeś dziś w gabinecie szefa w spra-

wie podwyżki?
 – Byłem.
 – I rąbnąłeś w stół pięścią?
 – Rąbnąłem.
 – I zażądałeś podwyżki?
 – Oczywiście.
 – I co szef na to?
 – Dziś go nie było. Jest w delegacji. (xHD)

Wieczny odpoczynek  
racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana

•	Zanim zostali świętymi, wcale nie byli tacy 
idealni. O tym, że świętość to nie luksus dla 
wybranych.
•	Dlaczego tak ważna jest modlitwa za dusze  

w czyśćcu cierpiące? 
•	Historia Francuza, który miał być abortowany, 

wychował się w patologicznej rodzinie, a po 
nawróceniu został księdzem.
•	Była odpowiedzialna za przeprowadzenie 

ponad 22 tysięcy aborcji. Jej życie zmieniło 
nagranie, w którym widziała, jak dziecko  
w łonie matki walczy o przeżycie. 

Zachęcamy do lektury!

i trwajmy w stanie łaski uświęcającej. 
Tak przygotowani ofiarujmy nasz 
udział w Eucharystii, sprawowanej  
w dniach od 1 do 30 XI, w inten-
cji dusz czyśćcowych. Dodatkowo 

dnia 2 XI za nawiedzenie kościoła 
oraz odmówienie tam „Wierzę w Boga”  

i „Ojcze nasz”  można zyskać odpust zupełny  
za zmarłych pod zwykłymi warunkami.

Udajmy się też na cmentarz, nie tylko pierw-
szego i drugiego listopada, lecz w całej oktawie 
Wszystkich Świętych. Nawiedzenie cmentarza 
każdego dnia od 1 do 8 listopada, połączone  
z choćby krótką modlitwą za zmarłych, daje 
możliwość zyskania odpustu zupełnego za du-
sze czyścowe pod zwykłymi warunkami (spo-
wiedź – trwanie w stanie łaski uświęcającej, 
Komunia Święta, modlitwa w intencjach Ojca 
św. – 1 raz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś” oraz brak 
przywiązania do wszelkiego grzechu).

Animatorka Apostolatu Pomocy  
Duszom Czyśćcowym

+ Genowefa Zalewska, 
+ Jadwiga Selwiak

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

Gorliwy i odważny  - patroni diecezji 
Uroczystość Świętych Apostołów Szy-

mona i Judy Tadeusza (28 X) to święto 
głównych patronów naszej diecezji.

Szymon i Juda Tadeusz, w spisach aposto-
łów, są wymieniani razem (por. Mt 10, 4; Mk 
3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13).  Marek i Mateusz 
nazywają Szymona Kananejczykiem, Łukasz 
daje Szymonowi przydomek Gorliwy. Kana-
nejczyk oznacza tu człowieka pełnego pasji 
czy zazdrosnego – gorliwego w służbie Bogu. 
Szymon był prawdopodobnie bratem Jakuba 
młodszego i Judy Tadeusza. Tradycja głosi, że  
w czasach apostolskich zasiadał na stolicy Ko-
ścioła w Jerozolimie. Tam też miał ponieść śmierć 
męczeńską za czasów cesarza Trajana. Niektó-
rzy uważają że pokrewieństwo Szymonowi  
i Judzie Tadeuszowi przypisuje się przypadkowo 
ze względu na wspólną pracą apostolską nad 
Morzem Czarnym i w Babilonii. Apostołowie 
mieli razem ponieść śmierć męczeńską po za 
Palestyną. Legenda głosi, że św. Szymon został 
ścięty piłą drewnianą, a jego ciało spoczęło na 
terenie północnej Bułgarii. Obecnie uważa się, 
że ciała Szymona i Judy znajdują się w Kaplicy 

Najświętszego Sakramentu w Bazylice św. Pio-
tra.

Juda jest wymieniany w Ewangelii Łukasza 
(6, 16) jako Juda, syn Jakuba. Jego przydomek 
Tadeusz znaczy Odważny. Podczas ostatniej 
wieczerzy pytał Jezusa: Panie, cóż się stało, że 
nam się masz objawić, a nie światu?.  Św. Ju-
dzie przypisuje się autorstwo jednego z listów 
Nowego Testamentu. List jest adresowany  
do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu 
Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Juda 
ostrzega w liście przed głoszącymi nauki pro-
wadzące do podziałów w Kościele, przed tymi 
którzy usprawiedliwiają swoje słabości powo-
łując się na łaskę Bożą.

Św. Juda Tadeusz mógł zginąć ze św. Szymo-
nem. Możliwe też, że Juda zginął w Libanie lub 
Persji. Męczeństwa obu apostołów nikt jednak 
nie kwestionuje. Św. Juda Tadeusz jest czczony 
jako patron spraw beznadziejnych. Św. Szymon 
opiekuje się m.in. garbarzami, murarzami,  
leśnikami. 

Polecajmy sprawy naszego Kościoła opiece 
świętych patronów. (KZ)


