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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
PATRZMY NA CZŁOWIEKA OCZAMI BOGA

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
w środy o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

Ewangelia Łk 19, 1-10 prowadzi do szuka-
nia odpowiedzi na pytania: Jakie wydarzenia 
świadczą o tym, że Jezus szukał mnie, wszedł  
w moje życie i je przemienił? Jak wyglądało moje 
nawrócenie - przebudzenie do żywej wiary? 
W Ewangelii o Zacheuszu radość ze zbawienia 
grzesznika zderza się z szemraniem tych, którzy 
chętniej widzieliby go potępionym niż nawró-
conym. Które z tych uczuć częściej pojawia się  
w moim sercu? Co uczynię, aby Jezus mógł przy-
chodzić do mnie częściej, kiedy tylko zechce?  
Do czego konkretnie wzywają mnie Jego słowa: 
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój 
głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3,20)? 

[ks. Józef Maciąg, Lublin; www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Papież Franciszek w czasie modlitwy Anioł 
Pański 30 października 2016 r. powiedział: 

Czasami próbujemy poprawić albo nawrócić 
grzesznika karcąc go i wyrzucając mu jego błędy 
i jego niesprawiedliwe zachowanie. Postawa Je-
zusa wobec Zacheusza wskazuje nam inną drogę: 
drogę ukazania osobie błądzącej jej wartości, tej 
wartości, którą Bóg stale widzi mimo wszystko, 
pomimo wszystkich jej błędów. Może to spowo-
dować pozytywne zaskoczenie, które łagodzi serce 
i popycha osobę do wydobycia dobra, które ma 
w sobie. Okazanie zaufania osobom sprawia, że 
one wzrastają i się zmieniają. Tak Bóg postępuje 
z nami wszystkimi: nie jest ograniczony naszym 
grzechem, ale przezwycięża go miłością i pozwala 
nam odczuć tęsknotę za dobrem. A wszyscy odczu-
liśmy naszą tęsknotę za dobrem po jakimś błędzie. 
Tak czyni Bóg, nasz Ojciec, tak czyni Jezus. Nie ma 
osoby, która nie miałaby w sobie czegoś dobrego. 

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny 
Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci 
służą; daj nam bez przeszkody dążyć do zba-
wienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Wspólnota Domowego Kościoła działająca  
w naszej Parafii zaprasza na Wieczór Poetycki 
zatytułowany „Podróże z Biblią w dłoni”. Odbę-
dzie się on 9 listopada o godzinie 19.30 w 
Auli pod naszym kościołem. Podczas spotkania 
prezentowane będą wiersze Ewy Orzełow-
skiej. Część z nich powstała podczas podróży 
autorki do Ziemi Świętej i stanowią one jej 
przeżycia duchowe oraz osobiste refleksje. Po 
zakończeniu Wieczornicy będzie możliwość 
otrzymania zbioru wierszy Ewy wraz z dedyka-
cją. Wstęp wolny.

Wieczór Poetycki

5 listopada o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji ks. Proboszcza. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Drogi Księże Proboszczu
W dniu Twoich imienin składamy Ci najserdeczniejsze,  

z głębi serca płynące, życzenia: zdrowia i sił do dalszej posługi 
duszpasterskiej, szczególnej opieki św. Józefa, abyś w swoim 
otoczeniu spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi, 
aby każdego dnia towarzyszyła Ci pomoc i opieka Boża. 

Niech Pan Bóg prowadzi Cię pewną drogą do nieba.

Wspólnota Parafialna

Patrząc od strony duchowej, film „Niepla-
nowane" można porównać tylko z „Pasją" Mela 
Gibsona.

„Nieplanowane" to historia Abby Johnson, 
jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki abor-
cyjnej Planned Parenthood w USA. Po dziesięciu 
latach pracy, w wyniku braków personelu me-
dycznego, została ona poproszona o pomoc i asy-
stowanie przy aborcji. To wydarzenie sprawiło,  
że diametralnie zmieniła poglądy na tę kwestię.

Ten film trzeba koniecznie obejrzeć!

W kinach od 1 listopada

Matka i Głowa  
wszystkich Kościołów

Liczne wydarzenia z udziałem kolejnych 
papieży oraz lokalizacja najwyższych urzędów 
kościelnych sprawiają, że Watykan staje się naj-
ważniejszym miejscem naszej religii. Za najważ-
niejszy kościół wielu uważa bazylikę św. Piotra. 
Tym bardziej teraz, w Polsce, gdy jest tam grób 
największego z Polaków Św. Jana Pawła II.

Watykan jest siedzibą papieża od XIV w. Przez 
wieki 161 papieży sprawowało urząd w BAZYLI-
CE LATERAŃSKIEJ, która jest nadal katedrą bi-
skupów Rzymu – papieży. Kolejni nowowybrani 
biskupi Rzymu są uroczyście wprowadzani do niej.

Katedra została wzniesiona za czasów Kon-
stantyna Wielkiego tuż obok pałacu ofiarowane-

go przez cesarza papieżowi św. Sylwestrowi I. Ta 
pierwsza świątynia katolicka pod wezwaniem 
Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. 
Jana Ewangelisty została konsekrowana 9 listo-
pada 324 r. Nad głównym wejściem widnieje 
napis: Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis 
et Orbis – Matka i Głowa wszystkich Kościołów 
Miasta i Świata. Od 1570 r. kolejne rocznice jej 
poświecenia obchodzimy w całym Kościele jako 
święto. Niech rocznica poświęcenia bazyliki la-
terańskiej pobudza nas do wdzięczności Panu 
Bogu za dar każdej świątyni. Dla nas, katolików 
kościół to Dom Boży, w którym przebywa żywy 
Jezus Chrystus pod postacią chleba. (KZ)



Strona 2 OPIEKUN nr 44 3 listopada 2019 r.

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 – 4 listopada 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA

1. czytanie (Rz 11, 29-36) Niepojęte drogi Boże
Psalm (Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37 (R.: por. 14c)) 

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie
Ewangelia (Łk 14, 12-14) Bezinteresowna miłość bliźniego

6.30 1. + Jadwigę i Czesława Jurczak – of. Irena Góral
2. + Mieczysława Paudynę i s. Ksawerę – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka
2. + Stanisława Nocnia, Reginę i Mariana Szymańskich  

– of. rodzina
3. + Henrykę i Henryka Kobylińskich oraz dziadków z obu stron 

– of. rodzina
4. + Wiesława (15 r.) Łukasza, Stanisława, Leontynę Troć, 

Stanisława Mazurczaka (14 r.), Helenę i zm. z rodziny – of. 
Bernarda Troć

16.00 Msza Święta i procesja na Cmentarzu Centralnym
17.30 Nabożeństwo wspominkowe
18.00 1.  Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona

2. Gregorianka: Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
4. + Mariana Królikowskiego (15r.) – of. Teresa Królikowska

Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym
Wtorek – 5 listopada 2019 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO
Dzień imienin ks. Proboszcza Sławomira Olopiaka

1. czytanie (Rz 12, 5-16a) Gorliwie wypełniać swoje zadanie w Kościele
Psalm (Ps 131 (130), 1bcde. 2-3)  

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie
Ewangelia (Łk 14, 15-24) Przypowieść o zaproszonych na ucztę

6.30 1. + Tymoteusza Woszczyńskiego, i zm. rodziców z obu stron 
rodziny – of. żona i dzieci

2. + Stanisława, Cecylię, Edwarda oraz zm. z obu stron rodziny 
– of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka
2. Za zmarłych z rodzin: Zalewskich, Wojewodów, Kaszubskich, 

Kosmalskich, Trębickich, Oknińskich – of. Elżbieta Kaszubska
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące z KŻR nr 10 i z rodzin tego koła 

–  of. zelatorka Teresa Malinowska
4. Dziękczynna w 40 r. urodzin Tomasza z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata 
życia – of. Matka chrzestna

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona

2. Gregorianka: Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Wiktora, Rafała Wolgiemut, Bronisławę i Stanisława Do-

browolskich i dusze w czyśćcu cierpiące – of. rodzina
4. Dziękczynno-błagalna w int. ks. Proboszcza z racji imienin 

– of. Domowy Kościół
Środa – 6 listopada 2019 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Rz 13, 8-10) Miłość jest wypełnieniem Prawa

Psalm (Ps 112 (111), 1b-2. 4-5. 9 (R.: por. 5a))  
Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi

Ewangelia (Łk 14, 25-33) Kto nie wyrzeka się wszyst-
kiego, nie może być uczniem Jezusa

6.30 1. + Józefa, Norberta i zm. z rodzin Trociów i Frankowskich – 
of. Janina Troć

2. + Helenę i Franciszka Wojnowskich, Józefa i Feliksę – of. córka

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka
2. + Reginę Kaniuk (16 r.) – of. córka
3. + Bronisławę (18 r.) Stanisława, Ryszarda, Jana, Stanisławę 

zm. z rodziny Borkowskich – of. Krystyna i Jerzy Borkowscy
4. + Czesława (6 r.) Józefa i Jakuba Kocubów i zm. z rodziny 

Olszewskich – of. żona
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona

2. Gregorianka: Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + zm. z KŻR nr 16, Jadwigę, Helenę i Teresę – of. KŻR nr 16
4. W intencjach czcicieli św. Józefa

19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
Czwartek – 7 listopada 2019 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO
Pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się za kapłanów  

i o powołania kapłańskie
1. czytanie (Rz 14, 7-12) I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 13)) 
W krainie życia ujrzę dobroć Boga

Ewangelia (Łk 15, 1-10) Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie
6.30 1. + Marcina Głuchowskiego – of. Pracownicy Drosed

2. + Sylwię Sulej i rodziców obu stron – of. Jerzy i Elżbieta Sulej
7.00 1.  Gregorianka: + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka

2. + Dariusza Wojciuka (2r.) – of. żona
3. + Stefana Gembarzewskiego i Grzegorza Walaszczyka
4. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą 

o obfitość łask Bożych oraz o dobre powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne z naszej parafii – of. Apostolat Złotej Róży

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona

2. Gregorianka: Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Stanisławę (7 r.), Józefa i Tadeusza – of. córka
4. + Lucjana (18 r.) zm. z rodzin Pogonowskich i Złochów – of. 

Ewa Pogonowska
5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Szymona z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata 
życia – of. Babcia Zosia i dziadek Janek

Godzina Święta – adoracja Jezusa do godz. 20.00
Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 8 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Rz 15, 14-21) Zasady apostolatu Pawła
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)) 

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Ewangelia (Łk 16, 1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy

6.30 1. + Irenę Gurba – of. sąsiadka
7.00 1. Gregorianka : + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka

2. + Teresę (4 r.), Mariana i ich rodziców – of. dzieci z rodzinami
3. + Barbarę i Kazimierza Celińskich – Mysław oraz ich rodzi-

ców i teściów
4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Grzegorza z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża 
– of. rodzice

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona

2. Gregorianka: Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Mariana, Stanisławę, Eugeniusza Kisielińskich, Helenę, 

Bronisława Wysockich, zm. z rodzin Olkowiczów, Wysockich 
i Kisielińskich – of. p. Kisielińska

4. + Irenę i Zdzisława, zm. dziadków z rodz. Świerczewskich, 
Kolickich, Mikołajczyków i Bolestów – of. syn z rodziną
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Sobota – 9 listopada 2019 r.
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Kapłani wyjeżdżają do chorych od 8.30
1. czytanie (1 Kor 3, 9b-11. 16-17) Jesteście Bożą budowlą

Psalm (Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6)) Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła
Ewangelia (J 2, 13-22) Mówił o świątyni swego Ciała

6.30 1. + Zbigniewa Śledzia
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka

2. + Stanisławę, Franciszka, Wiesława Wronów – of. rodzina
3. + Jana Ornowskiego (1 r.) – of. żona
4. + Irenę Sobiesiak – of. KŻR Kolonia Strzała

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona

2. Gregorianka: Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Włodzimierza Fiuka (9 r.) rodziców z obojga stron Jolantę – of. żona

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C) – 10 listopada 2019 r.
1. czytanie (2 Mch 7, 1-2. 9-14) Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b)) 
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

2. czytanie (2 Tes 2, 16 – 3, 5) Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię
Ewangelia (Łk 20, 27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Heronima Pietruczuka (3 r.), Władysławę i Benedykta
8.30 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską – of. Urszula Pałka

2. + Aleksandrę i Zdzisława – of. Celina Świniarska
3. + Grzegorza, Rafała, Szczepana, rodziców z obu stron i zm. 

z rodziny – of. Teresa Pszkit
10.00 1. + Alinę, Józefa Szczepanika, Halinę Grzebisz i dziadków  

z obu stron – of. rodzina
2. Dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin Karoliny z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, 
dar zdrowia i światło Ducha Świętego – of. rodzice

3. Dziękczynno-błagalna w 2 r. urodzin Antosia z prośbą o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo – of. dziadkowie

11.30 1. Gregorianka: + Jana Charutę – of. żona
2. Dziękczynno-błagalna w int Mateusza w 6 r. urodzin z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. babcia
3. Dziękczynno-błagalna w 15 r. urodzin Julii z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
13.00 1. W intencji parafian
16.30 1. + Mariana Dziurdziaka i zm. z rodzin Gromadów, Wilamow-

skich i Wardaków – of. rodzina
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: Za zmarłych polecanych w wypominkach
Adoracja Jezusa do godz. 20.00

Pomagaj 
duszom w czyśćcu

W poprzednim numerze „Opiekuna” mogliśmy przeczytać artykuł 
poświęcony wspomnieniu zmarłych i modlitwie za nich. Pamięć o tych, 
którzy odeszli towarzyszy nam szczególnie w pierwszych listopadowych 
dniach. Później zadumę zacierają obowiązki, zaś modlitwę wypiera go-
nitwa za codziennością. Tymczasem dusze czekają… Czekają z utęsk-
nieniem, spotęgowanym niewymownym cierpieniem, na tych, którzy 
będą o nich pamiętać stale. Pamiętać 365 dni w roku, a nie tylko przez 
kilka chwil... Jeśli chcesz im pomóc, masz teraz niepowtarzalną szansę. 
Wystarczy, że dołączysz do APDC.

Apostolat Pomocy Duszom Czyścowym istnieje w naszej Parafii od 
maja 2015 r. Działalność APDC na terenie Diecezji Siedleckiej została za-
twierdzona przez Ks. Biskupa Kazimierza Gurdę w marcu 2015 r.

Do Apostolatu może należeć każdy praktykujący katolik (niezależnie od 
stanu i wieku). Jego ideą jest pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym. Założy-
ciel APDC Bł. Honorat Koźmiński zapewniał, że niesienie pomocy zmarłym 
jest Panu Bogu najmilsze, bo dusze czyśćcowe to Dzieci Boże kochające Go  
i ukochane przez niego. I dodawał, że: sam Pan Bóg uważa się za dłużnika na-
szego, za wybawienie Jego Dzieci i dusz ukochanych i nie zaniedba, aby nam 
ukazać miłosierdzie, według swej obietnicy: „Błogosławieni miłosierni, bo oni 
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Włączenie się do APDC, jak twierdził prawie 
nic nas nie kosztuje. Każdą bowiem rzecz najmniejszą, nawet i z obowiązku 
spełnioną, za te dusze ofiarować możemy z wielkim pożytkiem.

Osoby zainteresowane włączeniem się w szczytne dzieło niesienia 
pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym zapraszamy jutro, tj. 4 listopada 
na Mszę świętą o godz. 18.00 i spotkanie organizacyjne APDC do sali 
pod plebanią.

Animatorka Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym

U nas – wypominki, w Poznańskiem – wymienianki, na Śląsku – za-
lecki, to najbardziej znana modlitwa błagalna za zmarłych. Już w Starym 
Testamencie, w Drugiej Księdze Machabejskiej czytamy, iż książę Izraelski 
Juda złożył ofiarę przebłagalną w świątyni za poległych swoich żołnierzy, 
aby zostali uwolnieni od grzechu. Słowo Boże mówi dalej: „bardzo pięknie 
i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu” (2 Mch 12, 
43-46). Katechizm zaś w ostatnim uczynku co do duszy nakazuje modli-
twę za żywych i umarłych. Zwyczaj wypominek oparł się więc na Piśmie 
Świętym i zrodził w tradycji Kościoła Świętego.

Modlitwa wypominkowa kształtowała się już w średniowieczu. Wów-
czas bowiem w trakcie modlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. 
„dyptyki”, były to imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodzie-
jów, ale także męczenników i wiernych zmarłych. Na drugiej odczyty-
wanej liście byli błogosławieni apostołowie i męczennicy oraz święci,  
a trzecia lista to imiona zmarłych. Z czasem zwyczaj odczytywania dyp-
tyków zastąpiono wspomnieniami – mementa. Obecnie w I Modlitwie 
Eucharystycznej celebrans przed konsekracją wylicza imiona bliskich 
żyjących i wzywa świętych, a po przeistoczeniu wspomina zmarłych,  
za których się modli i znowu wzywa świętych.

Dzisiejsze wypominki to kontynuacja tradycyjnych modlitw za zmar-
łych ze względu na wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, które 
przypada w liturgii Kościoła na dzień 2 listopada. W sposób szczególny  
w tym dniu zanosimy prośby i błagania o życie wieczne dla naszych zmar-
łych, również poprzez składanie wypominek z imionami naszych bliskich. 

Wypominki
Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych,  
aby od grzechu byli uwolnieni.

Wieczny odpoczynek  
racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Kazimierz Komar,  

+ Regina Wanda Mróz

Dziękujemy darczyńcom
Podziękowanie za bezimienne 
ofiary na kostkę:
ul. Chrobrego 6 – 1000 zł
ul. Chrobrego – 100 zł
ul. Chrobrego 8 – 200 zł 
ul. Mieszka I 8 – 150 zł
ul. Sokołowska – 100 zł

Modlitwa wypominkowa
niedziela (3.11) – Strzała, numery parzyste
poniedziałek (4.11) – ul. Chrobrego blok nr 2
wtorek (5.11)  – ul. Chrobrego bloki nr 7, 8, 9
środa (6.11) – ul. Chrobrego bloki nr 4, 6
czwartek (7.11)  – ul. Chrobrego bloki nr 10, 11, 12
piątek (8.11)  – ul. Chrobrego bloki nr 14, 15
sobota (9.11)  – ul. Chrobrego bloki nr 19, 21
niedziela (10.11)  – Strzała, numery nieparzyste

Kościół każdego dnia modli się za zmarłych, nie-
miej jednak listopad jest miesiącem szczególnie 
poświęconym duszom zmarłych, za które się mo-
dlimy. Należy pamiętać, iż zarówno kiedyś, jak  
i teraz celem tej modlitwy jest oczyszczenie dusz 
z grzechów i darowanie kar należnych za grze-
chy. Oznacza to uwolnienie z czyśćca i wejście do 
Nieba. (GŁ-K)
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W niedziele i uroczystości nieczynna. 

NERWOWI

Szkot z Glasgow pojechał do Paryża na wy-
stępy szkockiego zespołu ludowego. Po powro-
cie rozmawia z ojcem:

– I jak było, synku, we Francji?
– Bardzo fajnie, tylko ludzie jacyś tam dziw-

ni, strasznie nerwowi.
– Dlaczego tak myślisz?
– Wyobraź sobie pewnej nocy o 23.30 do 

mego pokoju w hotelu wpadł facet. Zaczął krzy-
czeć, tupać, rozbił lampę i trzasnął drzwiami.

– I co wtedy zrobiłeś?
– Nic. Dalej grałem na swojej kobzie, żeby się 

dobrze przygotować do jutrzejszego występu.
OŻENEK
W rodzinie najstarsza córka Iza przygotowu-

je się do ślubu i uczęszcza na nauki przedmał-
żeńskie. W domu przedweselna atmosfera. Jest 
koleżanka Izy – Kasia i najmłodszy braciszek Izy 
– Jaś. Jaś czterolatek mówi do mamy:

– Wiesz co, mamusiu. Ja ożenię się z Kasią.
– Tak, synku, ale na ślub muszą się zgodzić 

dwie osoby.
– Rozumiem. To w takim razie ożenię się 

jeszcze z Izą.
KIEPSKA MUZYKA
W parku sanatoryjnym jest „muszla koncer-

towa”, a w niej gra zespół muzyczny. Do impre-
saria podchodzi pacjent i pyta:

– Czy pana muzycy grają także na życzenie 
gości?

– Oczywiście, szanowny panie. A co pan so-
bie życzy?

– To proszę im powiedzieć, żeby zagrali  
w domino.  (opr. xHD)

Przeczytaj w „Echu Katolickim”

Jan Paweł II mówił:

Klękałem przed jego relikwiami
Święty Karol Borome-

usz, biskup urodził się na zam-
ku Arona 3 października 1538 
r. jako syn arystokratycznego 
rodu. Chociaż od dziecka po-
siadał wielki majątek, wyróż-
niały go głęboka pobożność, 
prawość charakteru i miłosier-
dzie dla najuboższych. Stu-
diował w Pawii, gdzie nauki 
zakończył uzyskując podwój-
ny doktorat z prawa kościel-
nego i cywilnego (1559 r.). 
 W tym samym roku jego wuj 
został wybrany papieżem i przyjął imię Pius IV. 
Karol już w rok później, w wieku 23 lat został 
mianowany przez wuja kardynałem i arcybisku-
pem Mediolanu, mimo, że święcenia kapłańskie 
i biskupie przyjął dopiero dwa lata później 
tj. w 1563 r. W kolejnych latach wuj obdarzył 
siostrzeńca wieloma zaszczytnymi urzędami, 
uczynił opiekunem wielu zakonów i archipre-
zbiterem bazyliki Matki Bożej Większej w Rzy-
mie, co dawało Karolowi ogromny dochód. Ze 
strony Piusa IV było to jawne nadużycie. Karol 
jednak bardzo poważnie traktował powierzone 
mu obowiązki, a sumy pochodzące z godności 
i urzędów hojnie przeznaczał na cele dobro-
czynne i kościelne. Sam żył bardzo ubogo, ni-
czym mnich. Po śmierci Piusa IV Karol opuszcza 
Rzym i wraca do Mediolanu, by zając się swoją 
archidiecezją. Z wrodzonym talentem organi-
zatorskim pracuje na rzecz Kościoła, otwiera 
seminaria, wspiera zakony, zakłada bractwa, 
a szczególnie wspiera Bractwo Nauki Chrześci-
jańskiej, którego zadaniem była katechizacja 

dzieci. Karol był fundatorem 
przytułków dla bezdomnych, 
upadłych dziewcząt i kobiet, 
a także sierocińców. Pod-
czas zarazy w 1576 r. niósł 
pomoc chorym, karmił ich, 
zaopatrywał umierających, 
oddał wszystko biednym, 
nawet własne łoże. W czasie 
zarazy ospy, zarządził proce-
sję pokutną, którą poprowa-
dził ulicami Mediolanu idąc 
boso. Największą jego zasługą  
w ocenie historyków Kościoła 

był wpływ na Sobór Trydencki. Karol Boromeusz 
– wobec ciągnących się już 18 lat obrad soboro-
wych – przystąpił do działania i doprowadził do 
zakończenia Soboru, który wprowadził reformy 
w wielu dziedzinach działalności Kościoła. Biskup 
Karol zmarł w Mediolanie 3 listopada 1584 r., 
pozostawiając po sobie niezwykły dorobek. 
Jest opiekunem bibliotekarzy, proboszczów  
i profesorów seminarium. Jan Paweł II w 1978 r. 
mówił: „Moi najukochańsi Rodzice nadali mi 
imię Karol, które także było imieniem mego 
ojca. Bez wątpienia nigdy nie mogli przewi-
dywać (oboje umarli młodo), że to imię miało 
otworzyć ich dziecku drogę wśród wielkich wy-
darzeń dzisiejszego Kościoła. Święty Karol! Ileż 
razy klękałem przed jego relikwiami w katedrze 
mediolańskiej. Ileż razy zastanawiałem się nad 
jego życiem, wpatrując się w swoim umyśle  
w gigantyczną postać tego człowieka Bożego  
i sługi Kościoła, Karola Boromeusza, kardynała, 
biskupa Mediolanu i człowieka Soboru. [...] Mój 
patron!...” (GŁ-K)

Młodzież przygotowującą się do bierzmo-
wania z obu grup wraz z rodzicami zapraszamy  
w przyszłą niedzielę 10 listopada na spotkanie 
w kościele o godzinie 15.45 i wspólne przeżycie 
Eucharystii o 16.30. W czasie liturgii animatorzy 
małych grup kandydatów otrzymają błogosła-
wieństwo i zostaną posłani do pracy z młodzieżą.

Bierzmowanie

•	 Siłą Kościoła zawsze była jedność. Prześlado-
wany - wzmacniał się i oczyszczał.

•	 Śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło - stała 
pamięć o rzeczach ostatecznych to najlepszy 
sposób na dobre przygotowanie do śmierci.

Wyjazd do Łagiewnik
Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezuso-

wego organizują wyjazd do Krakowa–Ła-
giewnik w dniach 16-17.11.2019 r.
– 9.00 - wyjazd z Siedlec
– 15.00 - koronka do Bożego Miłosierdzia. 
– 18.00 - msza święta w kościele głównym.
– Czas na odpoczynek i posiłek.
– 21.00 adoracja w kaplicy św. Faustyny.
– 24.00 - msza święta w kaplicy.
– Dalsza adoracja do godz. 5.00.

Zapisy w zakrystii do 10.11.2019 r.

W naszej parafii powstaje schola młodzie-
żowa. Zapraszamy młodych, którzy odkrywają 
w sobie talent i pasję do śpiewania lub grają 
na jakimś instrumencie muzycznym. Chcemy 
wspólnie chwalić Boga śpiewem podczas Mszy 
Świętych i nabożeństw. Chętne osoby zgłaszają 
się do zakrystii lub bezpośrednio do ks. Irene-
usza. 

Pierwsze organizacyjne spotkanie w piątek 
8 listopada o 17.00 w sali przy zakrystii.

Schola młodzieżowa

W poniedziałek 4 listopada o godz. 
16.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym 
będzie sprawowana Msza Święta za zmarłych  
z naszej parafii i naszych bliskich. Po Eucharystii 
przejdziemy między grobami w modlitewnej 
procesji. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

8 listopada (piątek) o godz. 18.00 w na-
szym kościele parafialnym będzie sprawowana 
Msza Święta za zmarłych pielgrzymów z gru-
py 2 (z parafii katedralnej i św. Józefa) Pieszej 
Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę.

9 listopada o godz. 11.00 dzieci i mło-
dzież z oazy udadzą się na Cmentarz Centralny 
w naszym mieście, by modlić się za zmarłych 
– wspólne wyjście z kościoła. 

W parafii...

Oaza Modlitwy
Oaza Modlitwy „Wolni i wyzwalający” dla 

wszystkich spragnionych Boga odbędzie się  
w sanktuarium Matki Bożej w Kodniu w dniach 
29 listopada (od godziny 18.00) – 1 grud-
nia. Więcej informacji za tydzień. 

Kontakt: ks. Ireneusz – tel. 500 636 490. 

PAPIESKIE INTENCJE  
APOSTOLSTWA MODLITWY

Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspól-
noty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, 
zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.


