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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

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

11 Listopada w Siedlcach
Zapraszamy wszystkich  do uczestnictwa  

w tegorocznych obchodach Święta Odzyskania 
Niepodległości. 
10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny pod 

przewodnictwem Ordynariusza Siedlec-
kiego ks. bp dr Kazimierza Gurdy. Kościół 
pw. Św. Józefa, ul. Sokołowska 124.

11.45 Uroczystości centralne na Placu Wolno-
ści. Hymn państwowy, wystąpienie Prezyden-
ta Miasta Siedlce, apel pamięci, salwa hono-
rowa, złożenie wieńców i zapalenie zniczy 
pamięci, posiłek turystyczny.

12.30 „Być Patriotą świetna sprawa!” Układanie 
biało-czerwonego orła. Szkoła Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego, ul. Mireckiego 28.

13.00 Biegi uliczne – Skwer Niepodległości.

BÓG NIE JEST BOGIEM UMARŁYCH, LECZ  
ŻYWYCH; WSZYSCY BOWIEM DLA NIEGO ŻYJĄ

Posłuchaj dzisiejszej Ewangelii Łk 20, 27-
38 i popatrz na Jezusa, „wiernego Świadka” 
(Ap 3,14) i w świetle Jego obecności zobacz, 
jak w twoim życiu przeplatają się te dwa wy-
miary: życie „w tym świecie” i życie w mocy 
zmartwychwstania. Z jednej strony dochodzi 
do głosu egoizm, chęć brania, używania i lęk 
przed śmiercią, z drugiej zaś – owoce nowego 
życia, które już jest w tobie od chrztu: miłość 
Boga ponad wszystko, przejawy bezinteresow-
nej, ofiarnej miłości, pragnienie dawania innym 
Chrystusa, który żyje w tobie... Spróbuj do-
strzec jedno i drugie, i opowiedz się za życiem 
obfitym, które już teraz obiecuje Jezus swoim 
uczniom. Pozwól, by Duch Święty rozpalał w to-
bie coraz mocniej pragnienie i pasję życia tym 
„wielkim zmartwychwstaniem”.

Co zrobię, aby zawsze mieć przed oczyma 
Pana i już teraz żyć bardziej świadomie „w mocy 
zmartwychwstania”? Nad którym z wymiarów 
tego nowego życia będę szczególnie pracował 
w tym tygodniu, miesiącu? Jakie postanowienie 
podpowiada mi Duch Święty?
[ks. Józef Maciąg, Lublin; www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Podnieście głowy.  
Nie lękajcie się  

patrzeć w wieczność.  
Tam czeka Ojciec, Bóg, 

który jest miłością.  
Dla tej miłości warto żyć.  

Miejcie odwagę 
żyć dla miłości.”

św. Jan Paweł II 
Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny 

Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciw-
ności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy 
i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Du-
cha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen. (xIJ)

13.00-16.00 Obserwacje astronomiczne tran-
zytu Merkurego przez tarczę Słońca za pomo-
cą teleskopu słonecznego przed budynkiem  
Muzeum Ragionalnego.

16.00 Piknik Niepodległościowy na Placu  
gen. Wł. Sikorskiego.

16.00-17.15 Koncert Zespołu „Seniorynki” 
(sala audiowizualna).

17.00 Wielka MotoParada Niepodległości  
ulicami Siedlec.

17.30-18.30 Wykład „Co wiemy o wrześniu 
1939 r. w Siedlcach?” (sala audiowizualna).

18.30-19.00 Prezentacja multimedialna  „Sie-
dlce we wrześniu 1939 roku. Co nam zostało 
po bombardowaniu miasta przez lotnictwo 
niemieckie?” (sala audiowizualna).

48 godzin dla Pana 

Zapraszamy młodzież, studentów, osoby 
dorosłe, małżonków do udziału w Oazie Modli-
twy – „Wolni i wyzwalający” w Kodniu w dniach  
29 listopada-1 grudnia. 

Rekolekcje to czas odkrycia Bożej miłości, 
umocnienia wiary, oczyszczenia serca, zatrzy-
mania i odpoczynku przy Bogu, doświadczenia 
wspólnoty braci i sióstr, którzy wierzą i razem 
uwielbiają Pana. Z Matką Bożą pragniemy roz-
począć adwent. Niepokalanej polecamy sprawę 
tej oazy i uczestników. 

Informacje i zapisy ks. Ireneusz Juśkiewicz, 
tel. 500 636 490; irenauszjuskiewicz@wp.pl.

Koszt dorośli 150 zł, młodzież 100 zł.

Przeżywamy dzisiaj w Kościele w Polsce 
XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześlado-
wanym. W tym roku pragniemy 
zatrzymać się wraz ze Stowarzy-
szeniem „Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie” nad sytuacją chrześcijan 
zamieszkujących najmłodsze pań-
stwo świata – Sudan Południowy. 
Tam cierpienie ma twarz milionów 
umierających z głodu naszych bra-
ci i sióstr. To twarz ludzi, którzy 
nieustannie obawiają się o swoje 
życie w związku z ciągle trwają-
cymi wewnątrz kraju konfliktami 
zbrojnymi. Dzisiaj w Ewangelii 
usłyszeliśmy zapewnienie Jezusa, 

XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
że jest życie wieczne. Śmierć nie jest końcem, 
ale przejściem do lepszego, wiecznego życia. 

Pomóżmy naszym braciom  
i siostrom zamieszkującym 
Sudan Południowy i obozy 
dla uchodźców, by godnie żyć  
i ostatecznie dotrzeć do spo-
tkania w „krainie życia”. A przez 
miłość im okazaną, wsparcie  
i modlitwę, również siebie 
przygotujmy na to spotkanie. 
Po Mszy Świętej będzie moż-
na złożyć ofiarę do puszki jako 
naszą jałmużnę dla chrześcijan  
w Sudanie Południowym.

Zapisy do 15 listopada,  
tel. 506 220 554 (po 18.00) lub 501 606 888
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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 –11 listopada 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
1. czytanie (Mdr 1, 1-7) Grzech zamyka drogę do mądrości
Psalm (Ps 139 (138), 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10. (R.: por. 24b)) 

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną
Ewangelia (Łk 17, 1-6) Obowiązek przebaczania

6.30 1. + Mariannę Guzek w 48 r. i Mariana – of. rodzina
2. + Stefana Alikowskiego w 12 r. i rodziców z obojga stron – 

of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską

2. + Cezarego w 34 r. i jego rodziców Bolesława i Teklę – of. córka
3. + Zygmunta Wasiluka w 20 r. – of. żona

10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1.  Gregorianka: + Jana Charutę

2. +Jana Bogusza i jego rodziców – of. rodzina
3. +Szymona, Marię, Jana, Zbigniewa – of. Bogdan z rodziną
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach

Wtorek – 12 listopada 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, PATRONA DIECEZJI

1. czytanie (Mdr 2, 23 – 3, 9) Nieśmiertelność sprawiedliwych
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a)) 

 Po wieczne czasy będę chwalił Pana
Ewangelia (Łk 17, 7-10) Słudzy nieużyteczni jesteśmy

6.30 1. + Helenę Wolską – uczestniczki pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską

2. + Dariusza z racji ur. – of. rodzina
3. + Marcina Głuchowskiego – of. teściowie
4. + Mariannę w 1 r. i zm. z rodz. Chroniuków i ks. Jerzego 

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

2. + Zbigniewa, Jana, Apolonię i zm. z rodziny
3. + Reginę w 15 r., Mieczysława w 14 r. i za zm. z rodz. Mielec-

kich, Celińskich, Grunwaldów i Krasuskich – of. syn Krzysztof
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach

Środa – 13 listopada 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,  
IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI
1. czytanie (Mdr 6, 1-11) Mądrość konieczna dla władców

Psalm (Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a)) Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię
Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

6.30 1. + Witolda Wierzbickiego i zm. z rodz. Wierzbickich oraz za 
dusze w czyśćcu cierpiące – of. synowa

2. + Mirosława Lewczuka – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską

2. W int. Tomasza, Marcina z prośbą o zdrowie i odkrycie swo-
jego życiowego powołania – rodzina

3. + Tomasza Dyla – of. pracownicy SP nr 9 w Siedlcach
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę

2. Dziękczynna w int. całej rodziny z prośbą o uwolnienie z 
nałogów, umocnienie wiary oraz dary Ducha Świętego i 
wstawiennictwo św. Rodziny z Nazaretu

3. + Mariana Hordejuka i jego rodziców, Henryka Gerlińskiego 
i syna Henryka – of. rodzina

4. Za zmarłych polecanych w wypominkach
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek – 14 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Mdr 7, 22 – 8, 1) Pochwała Mądrości
Psalm (Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175 (R.: 

por. 89)) Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki
Ewangelia (Łk 17, 20-25) Królestwo Boże jest pośród was

6.30 1. + Zbigniewa Śledzia
2. + Mirosława Lewczuka – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. Dziękczynna w 50 r. ur. Jolanty z prośbą o Boże bł., opiekę 

Matki Bożej i św. Józefa
3. + Mariana Czerskiego w 3 r. – żona

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę

2. + Tadeusza w 2 r. oraz zm. z rodz. Kobylińskich, Górskich i 
Sroków – of. żona

3. + Jadwigę Ilczuk – of. córka
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 15 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Mdr 13, 1-9) Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się ich Stwórcę
Psalm (Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a)) Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga

Ewangelia (Łk 17, 26-37) Dzień Syna Człowieczego  
nadejdzie niespodziewanie

6.30 1. + Eugeniusza w 7 r. i Irenę – of. rodzina
2. poza parafią: + Jadwigę Selwiak – of. sąsiedzi z klatki

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Wacława w 2 r. i rodziców obojga stron – of. żona

15.00 W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę

2. + Eugeniusza, Mariana, Marka i Milenę – of. rodzina
3.+ Wacława Karcza w 2 r. – of. syn Sławomir z rodziną
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach
5. Dz. w 50 r. ślubu Danuty i Ryszarda z prośbą o łaskę zdrowia 

i Boże bł. dla całej rodziny – of. małżonkowie
6. Dziękczynno – bł. w 50 r. ślubu Jana i Zofii z prośbą o Boże 

bł. i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia – of. małżonkowie
Sobota – 16 listopada 2019 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO
 albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich  

bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła 
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej

albo wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej 
albo wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy 

1. czytanie (Mdr 18, 14-16; 19, 6-9) Medytacja o nocy paschalnej
Psalm (Ps 105 (104), 2-3. 36-37. 42-43 (R.: por. 5a)) 

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał
Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie

6.30 1. Dz. – bł. w int. członkiń KŻR nr 4 z prośbą o Boże bł. i opiekę 
MB Ostrobramskiej – of. zel. Teresa Niedziółka

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Jadwigę Selwiak w 30 dzień – of. rodzina
3. Dz. – bł. w int. KR nr 4 o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bo-

żej Ostrobramskiej i zmarłych z KRK – of. Teresa Niedziółka
4. + Mirosława Brodzika w 4 r., zm. z rodzin Rosów i Brodzików 

– of. mama
5. + Łucję i Zdzisława z rodziny Tkaczów – of. córka z rodzina

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
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18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. + Jana Milewicza, Annę i Bogumiłę Bierek, zm. z rodz. Pu-

cyków – of. rodzina
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. poza parafią: O łaskę dobrego rozwiązania dla córki Mag-

daleny oraz o zdrowie i opiekę MB dla dzieci i całej rodziny
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (rok C) – 17 listopada 2019 r.

3. ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH:  
„Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”.
1. czytanie (Ml 3, 19-20a) Sprawiedliwy sąd Boży

Psalm (Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9))  
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

2. czytanie (2 Tes 3, 7-12) Kto nie chce pracować, niech też nie je
Ewangelia (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania  

swoich wyznawców
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Dziękczynna za ocalenie życia Wandy z wypadku oraz o Bożą 

opiekę i błogosławieństwo na każdy dzień – of. Wanda
8.30 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską

2. + Stanisława i Mariannę Borkowskich, Halinę Pastor – of. córka
3. + Franciszka Koziestańskiego w 12 r. – of. córka

10.00 1. + Witolda, Mirosławę, Dariusza, Katarzynę, Stanisława, Sta-
nisławę i zm. z rodz. Krupów i Kowalczyków – of. Danuta

2. +Stanisława Strusa, zm. z rodz. Strusów, Rytelów, Burskich, 
Kielaków, Mieścickich – of. córka

3. W 25 r. ur. Macieja z prośbą o Boże bł., opiekę MB i św. Józefa 
oraz o dary Ducha Świętego w życiu – of. babcia

11.30 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. + Wiesława Anusiewicza w 22 r., Annę, Adama, Longina  

i zm. z rodz. Sryczewskich
3. Dz. – bł. w 10 r. ślubu Katarzyny i Michała z prośbą o Boże 

bł., opiekę MB i św. Józefa dla Nich i dzieci: Zuzi i Krzysia  
– of. rodzina

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Lucjana w 6 r., rodziców z obu stron rodziny, Zygmunta, 

Wiktora, Stanisławę – of. Krystyna
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Za zmarłych polecanych w wypominkach
Adoracja Jezusa do godz. 20.00

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie....

Odeszli do Pana
+ Czesław Starak, + Wiktoria Adamczyk,  

+ Jadwiga Aleksandra Jaroszczyk,  
+ Józef Kowal, + Henryk Michał Błoński

Modlitwa wypominkowa
•	 11.11 – ul. Chrobrego 1,3,5 
•	 12.11 – ul. Jagiełły 13, 17, 19 
•	 13.11 – ul. Batorego 5, 7, Jagiełły 23, 
•	 14.11 – ul. Jagiełły 21, 25 
•	 15.11 – ul. Żytnia (bloki i domy) 
•	 16.11 – ul. Sokołowska 70, 71, 75, 77, 79 
•	 17.11 – Purzec, wieś Żytnia, Kolonia Strzała 
•	 18.11 – ul. Sokołowska 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93
•	 19.11 – ul. Sokołowska domy i bloki 156, 158 i 163
•	 20.11 – ul. Mieszka I 2, 4, 6, 14
•	 21.11 – ul. Mieszka I 8, 10, 26 
•	 22.11 – ul. Mieszka I 16, 18, 20, 22
•	 23.11 – ul. Nowy Świat
•	 24.11 – ul. Bema, ul Rejtana i ul. Broniewskiego
•	 25.11 – ul Góreckiego i ul. Sierakowskiego 
•	 26.11 – ul. Graniczna i ul. Słowackiego 
•	 27.11 – ul. Jagiellońska, ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego 
•	 28.11 – ul. Łąkowa, ul. Mickiewicza i ul. Mireckiego 
•	 29.11 – ul. Okrzei, ul. Pola i ul. Północna 
•	 30.11 – z innych ulic i z innych parafii 

16 listopada obchodzimy wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej 
Matki Miłosierdzia. Matkę Bożą tytułujemy 
Matką Miłosierdzia, czy też Matką Bożego Mi-
łosierdzia. Każdy z tych tytułów oddaje rzeczy-
wistość związaną z Jej życiem. Ona to bowiem 
będąc Matką Syna Bożego aktywnie uczestniczy  
w dziele Odkupienia. Maryja jako Matka Wcielone-
go Miłosierdzia, obdarzona przez Boga pełnią łask  
i rodząca Syna Bożego jako człowieka, bierze 
udział w wielkim dziele objawienia miłosierdzia 
Boga aż po fiat na Golgocie. Poprzez postawę całkowitego przylgnięcia swo-
im sercem do Miłosierdzia objawiającego się na Krzyżu, Maryja w szczegól-
ny sposób staje się Matką każdego człowieka – „Oto Matka twoja” (J 19,27). 

Od wieków uciekaliśmy się pod troskliwy płaszcz opieki Matki Bożej 
Miłosierdzia z Ostrej Bramy. Nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz 
z wdzięcznością pisał o tym w Inwokacji do „Pana Tadeusza”, gdyż sam 
został ofiarowany Jej Miłosierdziu i doświadczył łaski uzdrowienia. Matka 
Boża Miłosierdzia wylewa obficie łaski na swoje dzieci. 

Opaczność Boża sprawiła, że kult Miłosierdzia Bożego, który otrzyma-
ła za zadanie rozszerzać Siostra Faustyna jest mocno związany z kapli-
cą Matki Bożej Ostrobramskiej, ponieważ to tutaj w 1934 roku powstał  
w pracowni wileńskiego artysty Eugeniusza Kazimirowskiego pod okiem 
Siostry Faustyny obraz „Jezu, ufam Tobie!”. Obraz Miłosiernego Zbawcy 
został wystawiony w oknie galerii przy kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia 
w Ostrej Bramie od 26 do 28 kwietnia 1935 r. 

Po raz pierwszy obraz ten doznawał czci w czasie uroczystego zakoń-
czenia obchodów Jubileuszu 1900-lecie Odkupienia Świata. W ostatnim 
dniu uroczystości kazanie o Bożym miłosierdziu wygłosił ks. Sopoćko 
– spowiednik Siostry Faustyny, która również uczestniczyła w tym na-
bożeństwie. W trakcie tego nabożeństwa Siostra Faustyna miała wizję 
triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego. Idąc śladami naszych przodków, któ-
rzy nieustannie zawierzali się Matce Miłosierdzia, idąc śladem naszego 
rodaka św. Jana Pawła II, który po wyborze na Stolicę Piotrową zszedł do 
litewskiej kaplicy Matki Miłosierdzia w podziemiach Bazyliki Watykań-
skiej, by się modlić za wszystkich, i my podążajmy do Jej stóp i prośmy  
o miłosierdzie dla nas i świata całego. (G Ł-K)

I w Ostrej świecisz Bramie!  
Ty, co gród zamkowy Nowogródzki  
ochraniasz z jego wiernym ludem!... 

Mali Rycerze Miłosiernego 
Serca Jezusowego, 
Kim są i do czego 
zostali powołani

Wspólnota MRMS została założona z Bożej inspiracji przez śp. Zofię 
Grochowską i od ok. 1989 r. działa pod nazwą Małych Rycerzy Miłosier-
nego Serca Jezusowego.

Jest to wspólnota modlitewna, która w swej duchowości łączy kult 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego. Mali Rycerze 
to wspólnota pokutno-modlitewna, która przez modlitwę, post i ofia-
rę pragnie wynagradzać Panu Bogu za wyrządzone zniewagi i grzechy 
oraz wypraszać łaski Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza dla zatwardziałych 
grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących; natomiast przez zgłębianie 
cnoty ufności pragnie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, świadcząc mi-
łosierdzie wobec bliźnich.

Podstawowe obowiązki Rycerza to między innymi: codzienna koronka 
do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, częste uczestnictwo we Mszy Świętej, 
świadczenie uczynków miłosiernych bliźnim. 

W Siedlcach jesteśmy skupieni przy parafii św. Józefa. Należą do nas 
również Rycerze z innych parafii. Można się z nami spotkać w każdy 
trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 na Mszy Świętej poprzedzo-
nej Koronką do Bożego Miłosierdzia. Jeżeli ktoś chciałby bliżej poznać 
duchowość Małych Rycerzy to proponujemy książkę pt. „U źródeł miłosier-
dzia” Zofii Grochowskiej oraz kwartalnik „Głos Małego Rycerza”.

Animator MRMSJ
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W niedziele i uroczystości nieczynna. 

KOLORY

Synek pyta mamę:
 – Mamusiu, czemu na tym ślubnym zdjęciu 

jesteś ubrana na biało?
 – Bo biały kolor to znak radości.
 – To dlaczego tatuś się ubrał na czarno?

PESYMISTA
Rodzina krząta się po wiejskiej zagrodzie. 

Każdy spełnia swoje obowiązki, a Jaś pierwszo-
klasista znalazł starą gazetę i z zainteresowa-
niem ja czyta. Po chwili pyta ojca:

 – Tato, kto to jest pesymista?
 – Jakby ci to wytłumaczyć? Pesymista, sy-

neczku, to taki człowiek, który na przykład nie doi 
krowy, bo obawia się, że mleko już skwaśniało.

PRZYGOTOWANIE
Jest przygotowanie do pierwszej Komunii 

św. Ksiądz zadaje pytanie:
 – Marku, a ty powiedz gdzie i kiedy umarł 

Pan Jezus?
 – Nie wiem, proszę księdza.
 – Marku, w tym roku jest pierwsza Komunia 

św., a ty niewiele wiesz. Są tu z tobą twoi rodzice?
 – Tak, tato czeka w samochodzie na parkin-

gu przed kościołem.
 – To zawołaj go.
Po chwili ksiądz rozmawia z ojcem.
 – Proszę pana, Marek nie zna podstawo-

wych spraw. Nie wie nawet kiedy i gdzie umarł 
Pan Jezus.

 – Proszę księdza, my mieszkamy daleko od 
kościoła, tam pod lasem. Nie wiedziałem, że Pan 
Jezus umarł. Nie słyszałem nawet żeby chorował.

Z ZIMNA KRWIĄ
Synek pyta taty:
 – Tato, czy to prawda, ze prawdziwy męż-

czyzna powinien zachować zimną krew w róż-
nych sytuacjach dramatycznych? 

 – Tak, synku, to prawda!
 – To powiedz, co najpierw chcesz zobaczyć: 

mój dzienniczek szkolny, który trzeba podpisać, 
czy paragon za nowe buty mamy? (opr. HD)

•	W najbliższą niedzielę 17 listopada na 
Mszę Świętą o 13.00 zapraszamy dzieci przy-
gotowujące się do I Komunii Świętej wraz  
z rodzicami. 
•	„Niech Polska rozmodli się na różańcu, a nie 

zagubimy się w tym życiu i w tym pokoleniu bę-
dziemy umieli odnaleźć Bożą drogę i na tej drodze 
wytrwać” (ks. abp. Andrzej Dzięga). Przypomi-
namy, że najbliższa niedziela (17 listopa-
da) to czas modlitwy osób należących do  
NIEUSTAJĄCEGO RÓŻAŃCA. 

W parafii...

Najwięcej osób na Mszach Świętych o godz. 10.00 i 11.30
Prawie 50% obecnych przyjmuje Komunię św.

Jesteśmy 

27 października podczas wszystkich Mszy 
Świętych odbyło się liczenie wiernych obec-
nych w kościele, a także przyjmujących Komu-
nię Świętą.

Jak wynika z obliczeń w tym dniu na Mszach 
było 3838 osób co stanowi około 33% wszyst-
kich mieszkańców parafii (11 612 osoby). 

Więcej przychodzi kobiet (2360 - 61%) niż 
mężczyzn (1478 - 49%). Do Komunii przystą-
piło1889 osób (prawie 50%). 

Nasi parafianie najczęściej wybierają godzi-
ny 10.00 (828 osób) i 11.30 (797 osób), najrza-
dziej 16.30 (312 osoby) i 18.00 (333 osoby). 

Szczegółowy rozkład przedstawia wykres 
obok. (MS)

Wzory świętości
ŚW. MARCIN (11 XI) Pochodził z pogań-

skiej rodziny. Jako syn rzymskiego trybuna 
wojskowego w wieku 15 lat wstąpił do armii 
Konstancjusza II. Prawdopodobne jest, że w trak-
cie służby rozpoczął przygotowanie do chrztu. 
Sulpicjusz Sewer spisując dzieje Marcina wspo-
mina, że w przedstawianej na obrazach scenie  
z okryciem swym płaszczem biedaka Marcin jest 
jeszcze żołnierzem. Natomiast ten sam autor  
w opisie widzenia, które miał mieć Marcin, przy-
tacza słowa Jezusa: To Marcin okrył mnie swoim 
płaszczem, choć jest jeszcze katechumenem. 
Katechumenem czyli przygotowującym się do 
chrztu. Marcin jako wielkie wyzwanie traktował 
nawrócenie swoich rodziców, co udało mu się 
wymodlić. Był uczniem św. Hilarego biskupa.  
W 371 r. mimo jego sprzeciwu lud wybrał go na 
biskupa Tours. Legenda mówi, że aby uniknąć 
wyboru schował się w kurniku. Spłoszone gęsi 
swym gęganiem zdradziły kryjówkę Marcina. 
Stąd pojawia się na obrazach z gęsią. Jako biskup 
prowadził nadal życie pustelnicze budząc niechęć 
innych dostojników. Zmarł 8 XI 397 r. (KZ)
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25. ROK MISJI NA WSCHODZIE
W następną niedzielę 17 listopada opo-

wiem o trzech parafiach i kościołach bez księ-
dza, które dodatkowo obsługuję, o tym co no-
wego w Stawropolu, jak idzie wykup kościoła 
i o moim spotkaniu z Papieżem Franciszkiem. 
Za życzliwosć, modlitwę i materialne wsparcie 
ogromnie dziękuję. Jak zwykle będę zbierał 
ofiary do puszek. Codziennie pamiętam o Was 
w modlitwie. 

Wasz ks. Jarosław Mitrzak

Dziękujemy darczyńcom
Podziękowanie za bezimienne 
ofiary na kostkę:

z ul. Mieszka I 8 – 200 zł 
z ul. Sokołowskiej – 100 zł

policzeni...

„Starsza i rozmowna” pani, mieszkająca 
prawdopodobnie przy ul. Sokołowskiej, jadąc 
„na stopa” z cmentarza w Mokobodach do 
Siedlec, pozostawiła w samochodzie torebkę 
z kluczami do domu, lekami do oczu i innymi 
damskimi akcesoriami. Zguba jest do odebrania  
u Siostry Zakrystianki w kościele św. Józefa.

12 listopada przeżywamy wspomnienie  
św. JOZAFATA KUNCEWICZA, biskupa i mę-
czennika (+1623 r.) za jedność Kościoła, patro-
na diecezji siedleckiej. Za jego wstawiennic-
twem prosimy Boga o jedność rodzin i wspól-
not. Zachęcamy do odmawiania modlitwy. 
Święty Jozafacie 
patronie jedności, 
który oddałeś 
swoje życie 
spełniając wolę  
Zbawiciela,  
aby byli jedno, 
uproś jedność i zgodę dla 
wierzących w Chrystusa, 
a zwłaszcza dla rodzin  
i wszystkich skłóconych. 
Niech przez dar 
przebaczenia i naprawienia krzywd, 
zapanuje miłość i zgoda  
miedzy uczniami Chrystusa, 
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


