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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
PRZEZ SWOJĄ WYTRWAŁOŚĆ
OCALICIE WASZE ŻYCIE
Posłuchaj dzisiejszej Ewangelii Łk 21, 5-19
i szczerze odpowiedz sobie:
• Czy postrzegasz siebie jako człowieka nadziei?
Czy widzisz w sobie światło Chrystusa, które
rozświetla mroki życia?
• Jaki wpływ na twoją wiarę mają wiadomości o różnego rodzaju klęskach, zbrodniach
i wojnach? Gdzie szukasz wtedy wyjaśnienia
tych zdarzeń i jak myślisz w tym kontekście
o Bogu? Czy może zdarza Ci się Go oskarżać?
• Gdzie składasz świadectwo potwierdzające,
że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa?

www.jozef.siedlce.pl

Światowy Dzień Ubogich

Światowy Dzień Ubogich to w Kościele ka- pisanych w Ewangelii: Cokolwiek uczyniliście
tolickim święto obchodzone w XXXIII Niedzielę jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Zwykłą, wypadające pomiędzy 13 a 19 listopa- Mnieście uczynili (Mt 25, 40). Czasami wyda. Zostało ustanowione w listopadzie 2016 r. starczy niewiele, aby przywrócić nadzieję:
przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim wystarczy zatrzymać się, uśmiechnąć, posłuMisericordia et Misera, napisanym na zakoń- chać. Biedni to osoby, którym należy wyjść
czenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku na spotkanie. To kobiety, mężczyźni i dzieci,
Miłosierdzia.
którzy czekają na przyjacielskie słowo, to saW niedzielę 17 listopada br. obchomotni młodzi i starsi ludzie, których trzeba
dzimy Światowy Dzień Ubogich po raz
zaprosić do domu, aby podzielić się posiłtrzeci. Myślą przewodnią tegorocznej
kiem (bo przecież jeśli zajrzymy do własnej
edycji są słowa Psalmu 9 „Ufność nielodówki zobaczymy ile jest w niej rzeczy,
szczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”
które możemy dać innym). Biedni zbawia(Psalm 9, 19). Ojciec Święty Franciszek
ją nas, ponieważ pozwalają nam spotkać
podkreślił, że te słowa z psalmu są aktuoblicze Chrystusa.
alne i wyrażają głęboką prawdę o tym,
Obchody Światowego Dnia Ubogich mają
że „da się odnowić nadzieję straconą
na celu pomoc osobom w kryzysie bezdomw obliczu niesprawiedliwości, cierpień
ności, a także uwrażliwienie i zachętę do
i niepewności życia”. Dziś Bóg działa
codziennego niesienia pomocy ubogim.
poprzez konkretnego człowieka,
Papież Franciszek zachęca, byśmy
któremu najpierw daje w suzaczynali od siebie. (AZ)
mieniu poznać swoją wolę,
Figura Matki Bożej
Dziś ofiary składane na tacę
aby każdy kto w Niego wierzy
Ubogich
z
Banneux
są
przeznaczone na potrzeby
Św. Augustyn napisał: Cóż to byłaby za miłość i kocha Go, pomagał ludziom
Caritas Diecezji Siedleckiej.
ku Chrystusowi, lękać się, że przyjdzie? Miłujemy najbardziej potrzebującym, w myśl słów zaGo i boimy się, że przyjdzie. Czy naprawdę miłujemy? Czy może bardziej miłujemy nasze grzechy?
Miejmy zatem w nienawiści grzechy, a miłujmy
Tego, który przyjdzie, aby ukarać grzechy. Chcemy
Oddział Katolickiego Stowarzyszełaniami statutowymi, spędzamy ze sobą
czy nie chcemy, przyjdzie na pewno. To, że nie przymnóstwo czasu: wychodzimy razem
chodzi teraz, nie oznacza, że nie przyjdzie później. nia Młodzieży w naszej parafii został
do kina, spotykamy się na ogniskach
Przyjdzie, a nie wiesz kiedy. Jeśli znajdzie cię przy- odtworzony w październiku 2016 roku.
Odbywające
się
raz
w
tygodniu
spotkai
bierzemy
udział w różnego typu wyjazgotowanym, nie zaszkodzi ci twa niewiedza.
nia
mają
charakter:
formacyjny
(rozdach
integracyjnych.
Przyszedł pierwszy raz, a potem powróci, aby
Obecnie nasz oddział liczy niespełna
sądzić ziemię. Ci, którzy za pierwszym Jego przyj- mawiamy na różne tematy i dzielimy
się
swoimi
doświadczeniami),
biblijny
20
osób.
Jego asystentem jest ks. Kamil
ściem uwierzyli, „że przyjdzie”, spotkają Go rozradowani. (...) Zgromadzi wokół siebie swoich wy- (rozważamy Słowo Boże) i integracyjny (miło Duszek.
W skład kierownictwa oddziału wchodzą:
branych na sąd, pozostałych zaś oddzieli; jednych spędzamy ze sobą czas). Jednak KSM to nie
zatem postawi po prawej, drugich po lewej stronie. tylko formacja, to również tzw. akcja, czyli Dominika Przybyłek (prezes), Jakub Mikiciuk
(...) Do tych po prawicy powie: „Pójdźcie, błogosła- działanie. W miarę możliwości organizujemy (zastępca prezesa), Paulina Sawicka (sekrewieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo adoracje czy wyjazdy na czuwania modlitewne tarz), Mateusz Krupa (zastępca sekretarza),
przygotowane wam od założenia świata”. I przypo- odbywające się w różnych miejscach diecezji. Gabriela Soszyńska (skarbnik)
Nasze spotkania – na które serdecznie
mni czyny miłosierdzia: „Byłem głodny, a daliście Włączamy się też w różne miejskie i diecezjalne
akcje KSM takie jak: Koczowisko Ministrantów wszystkich zapraszamy – odbywają się w każMi jeść, pragnąłem, a daliście Mi pić”, i tak dalej.
Tym zaś z lewej strony cóż wypomni? Że nie czy Hosanna Festival. Chętnie współpracujemy dą sobotę o 19.00 w sali pod plebanią.
Strona internetowa KSM diecezji siedleckiej:
chcieli pełnić czynów miłosierdzia. A co z nimi? z innymi grupami, w tym z Oazą naszej parafii,
„Idźcie w ogień wieczny”. Ta straszna nowina wy- czy oddziałami KSM z terenu miasta. Poza dzia- www.ksmsiedlce.pl
woła wielki lament.
Módlmy się: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy
W przyszłą niedzielę, 24 listopada,
znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem
nasz parafialny Oddział KSM będzie zbieszczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko
rał pieniądze, aby wesprzeć akcję „Polak
w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiez Sercem” i poprzez dar pieniężny złożony do
go dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
puszek przyjść z konkretną pomocą naszym
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedRodakom mieszkającym na Wschodzie – na
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
Białorusi i Ukrainie.
wieków. Amen.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
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P A R A F I A L N Y

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.
Poniedziałek –18 listopada 2019 r.
WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY,
patronki KSMu i Ruchu Czystych Serc
1. czytanie (1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 6264) Prześladowanie religii Izraela
Psalm (Ps 119 (118), 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158 (R.: por. 88))
Broń mego życia, abym strzegł praw Twoich
Ewangelia (Łk 18, 35-43) Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem
6.30 1. + Irenę, rodziców i rodzeństwo z obu stron rodziny
– of. mąż Mieczysław z synem
2. + Janinę Rojek (16 r.), Helenę i Stanisława Plichta
– of. córka Barbara
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Barbarę Polkowską – of. sąsiedzi z klatki
3. + Małgorzatę Wasikowską – of. nauczyciele
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Leokadię Ornowską – of. Krystyna Ornowska z dziećmi
4. + Wacława i Irenę Rowickich – of. córki
Wtorek – 19 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (2 Mch 6, 18-31) Męstwo Eleazara
Psalm (Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 6))
Pan mój i Bóg mój zawsze mnie wspomaga
Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza
6.30 1. + Halinę Dąbrowską (1 r.) – of. siostra z mężem
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Zygmunta (1 r.) i rodzinę z obu stron – of. żona
3. + Elżbietę i Janusza Pastorów (z racji imienin)
– of. koleżanka i rodzina
4. Dziękczynna w int. córki Ewy z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i św. Józefa dla niej i jej bliskich – of. rodzice
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Sabinę Mitrzak (41 r.) – of. syn
4. + Pelagię (40 r.), Lucjana, Andrzeja, Lidię, Leokadię, Leszka,
Włodzimierza i dziadków z obu stron rodziny – of. Marianna
Roguska
Środa – 20 listopada 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA
1. czytanie (2 Mch 7, 1. 20-31)
Wiara w zmartwychwstanie mocą męczenników
Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b))
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
Ewangelia (Łk 19, 11-28) Przypowieść o dziesięciu minach
6.30 1. +Marię Ostasza, Eugeniusza Wiśniewskiego, Zofię Łęczycką
i Teodozję Kuchtę – of. rodzina
2. Poza parafią: +Mariannę, Stanisława, Zofię, Zbigniewa i zm.
dziadków z obu stron – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Stanisława, Janinę, Danutę, zm. z rodzin Lisów i Zbieciów
– of. rodzina
3. + Danutę Zając – of. mąż z dziećmi
4. Reginę (16 r.), Stefana, Halinę, Edwarda Podniesińskich,
Mariannę i Bronisława Zabadałów, Teresę Dziakowską
– of. rodzina
17.30 Nabożeństwo wypominkowe

18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Michała Mroczka (22 r.) i zm. z rodziny Mroczków
– of. rodzina
4. + Jadwigę Krajewską (14 r.) – of. koleżanka
5. + Kazimierza (8 r.)
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
Czwartek – 21 listopada 2019 r.
WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
1. czytanie (1 Mch 2, 15-29) Matatiasz wzywa do walki
w obronie przymierza z Bogiem
Psalm (Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie
Ewangelia (Łk 19, 41-44) Zapowiedź zburzenia Jerozolimy
6.30 1. + Marcina Szczepanika – of. sąsiedzi z klatki
2. + Mieczysława Sikorę
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Czesława i Mariannę Rachubików, Eleonorę Kunierowicz
– of. rodzina
3. + Marię Ostasz, Helenę Zaliwską, Annę Baj
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Jadwigę (5 r.), Mariana Tkaczuków, dziadków z obu stron
– of córki
4. + Zbigniewa Iwanka (4 r.) – of. córka
5. Poza parafią + Mariannę Sulej
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha
Piątek – 22 listopada 2019 r.
WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY,
patronki organistów, chórzystów i śpiewaków kościelnych
1. czytanie (1 Mch 4, 36-37. 52-59) Odbudowa i poświęcenie ołtarza
Psalm (1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12 (R.: por. 13b))
Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię
Ewangelia (Łk 19, 45-48) Jezus wypędza przekupniów ze świątyni
6.30 1. + Zygmunta Nieoleka (20 r.), Aleksandrę i Stanisława oraz
Aleksandrę i Stanisława Dzienio – of. Bogumiła Kowalska
2. + Mariannę Tarkowską – of. rodziny Tomczaków, Strymerów
i Tarkowskich
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Krzysztofa (1 r.) – of. matka
3. + Marcina Szczepanika – of. wspólnota Różańca Nieustającego
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Bolesławę i Stanisława – of. rodzina
4. + Janinę (1 r.), Stanisława i Stanisławę Teodorczuk – of. córka
Sobota – 23 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika
albo wspomnienie św. Kolumbana, opata
1. czytanie (1 Mch 6, 1-13) Śmierć króla Antiocha
Psalm (Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19 (R.: por. 15b))
Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże
Ewangelia (Łk 20, 27-40) Uduchowione życie zmartwychwstałych
6.30 1. + Adelę i zm. z rodziny – of. rodzina Karcz
2. + Halinę Radzikowską i zm. z rodzin Radzikowskich i Oszczepalińskich i dusze w czyśćcu cierpiące – of. córka
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7.00

1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Barbarę Polkowską – of. Wanda i Ireneusz z rodzinami
3. + Jana (4 r.), Tomasza Oszurko, zm. z rodzin Oszurko
i Godlewskich – of. Krystyna Oszurko
4. + Annę i Kazimierza, Zygmunta i rodziców
z obojga stron – of. rodzina
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Za zmarłych polecanych wypominkach
3. + Stanisława (10 r.), Eugenię Dybowską – of. rodzina
4. + Norberta Kucharskiego (4 r.), zm. z rodzin Cioków
i Kucharskich – of żona i syn
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (rok C)
niedziela 24 listopada 2019 r.
Święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
1. czytanie (2 Sm 5, 1-3) Namaszczenie Dawida na króla
Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana
2. czytanie (Kol 1, 12-20) Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna
Ewangelia (Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Stefana (35 r.), Stanisławę i Ryszarda Stańczuków, Hannę
i Stefana Wymiatałów– of. rodzina Wymiatał
8.30 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Stanisława (24 r.) i Arkadiusza Krasnodębskich, Stanisławę i Jana Zdolińskich, Annę, Władysława i Józefa Wasilewskich – of. rodzina Zdolińskich
3. + Jadwigę (6 r.), Eugeniusza, Dariusza i zm. dziadków z obu
stron rodziny – of. rodzina
10.00 1. + Mieczysława (12 r.) i rodziców męża – of. żona Jadwiga
2. Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin Andrzeja Ferensa
z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i św. Józefa
dla Niego, żony Violetty i dzieci Aleksandry i Arkadiusza
– of. żona z dziećmi
3. Dziękczynno-błagalna w 40 rocznicę ślubu Haliny i Józefa
Krasuskich z prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej i św.
Józefa dla nich ich dzieci i wnuków – of. Jubilaci
11.30 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. + Adama, zm. z rodzin Ilczuków, Romaniuków, Teresę Kempczyńską i zm. z rodziny Mrozów – of. Jolanta Mróz
3. + Dariusza Talachę (2 r.) – of. żona z synem
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Zofię i Edwarda Demiańczuków (14 r.) – of. dzieci
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Za zmarłych polecanych w wypominkach
Adoracja Jezusa do godz. 20.00

Ten, kto prowadzi życie modlitwy jest żywym chrześcijaninem. Modlitwa
jest tym dla życia nadprzyrodzonego czym oddech dla ciała. – sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki
Trwają zapisy uczestników na Oazę Modlitwy „Wolni i wyzwalający” w Kodniu w dniach 29 listopada – 1 grudnia. Rozpoczęcie
w piątek o 18.00 (kolacja), zakończenie w niedzielę ok. 17.00. W planach:
codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, spotkania w grupie, konferencje tematyczne, modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem,
modlitwa wspólnotowa, Celebracja Sakramentu Pojednania, pogodny
wieczór, czas dla bliźniego.
Należy wziąć ze sobą: Pismo święte, różaniec, notatnik. Szczegółowe
informacje i zgłoszenia pod nr tel. 500 636 490. Koszt: dorośli 150 zł,
młodzież - 100 zł. Zapraszamy serdecznie, by odpocząć w bliskości Boga.

Patronka chórzystów
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22 listopada Kościół wspomina św. Cecylię, dziewicę i męczennicę.
W żadnych przekazach historycznych nie odnaleziono kiedy żyła i kiedy
poniosła śmierć męczeńską Św. Cecylia. Pierwszy dokument, opisujący jej
męczeńską śmierć pochodzi z V w. Mówi on, że Św. Cecylia była olśniewająco piękną i dobrze urodzoną Rzymianką. Pomimo tego, iż rodzice obiecali
jej rękę wysoko urodzonemu poganinowi Walerianowi, Cecylia z miłości
do Chrystusa złożyła ślub czystości. W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała narzeczonemu o swym ślubie i o wierze chrześcijańskiej, a także
o aniele, który stoi na straży jej czystości. Cecylia pozyskała Waleriana dla
Chrystusa i jeszcze tej samej nocy zaprowadziła narzeczonego do papieża
św. Urbana I, który go ochrzcił. Kiedy nowo ochrzczony wrócił do domu
zastał Cecylię na modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła, który
w ręku trzymał dwa wieńce z róż i lilii. Anioł wieńce nałożył narzeczonym na
głowy mówiąc: Te wieńce przez zachowanie czystości zachowajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł. Wkrótce potem przyszły prześladowania
i Cecylia została aresztowana. Oczarowani jej pięknem żołnierze, prosili, by
wyparła się Chrystusa, aby zachować życie. Cecylia jednak odmówiła. Pod
wpływem jej postawy wielu się nawróciło i przyjęło chrzest. Cecylię skazano
na męki. Zawieszono ją nad ogniem w łaźni i duszono parą. Ona zaś za sprawą Boga, zamiast dymu czuła tylko orzeźwiający powiew wiatru. Wówczas
to rozkazano ściąć ją mieczem. Kat uderzał ją trzykrotnie, lecz nie zdołał
pozbawić jej życia. Chrześcijanie zbierali płynąca z szyi Cecylii krew jako
najcenniejszą relikwię. Po trzech dniach konania w mękach Cecylia oddała
ducha Bogu. Ciało Cecylii jest złożone w bazylice na Zatybrzu. Św. Cecylia
to patronka chórzystów, muzyków i lutników. (G Ł-K)
Św. Augustyn pisał: „Czuję, że święte słowa, gdy są śpiewane w ten
a nie inny sposób, budzą w duszach świętszy i gorętszy pęd do żarliwej
pobożności…”
Panu Organiście, Chórzystom Chóru Lilia, Młodzieży, Dzieciom ze scholi
Światełko z Panią Eleną i Panem Tomaszem oraz wszystkim, którzy służą
swoimi talentami muzycznymi naszej wspólnocie parafialnej z okazji wspomnienia św. Cecyli życzymy, aby Wasza praca przyczyniała się do uświęcenia uczestników liturgii oraz budowania wspólnoty wierzących, abyście
chwaląc Boga śpiewem, zbliżali się do Niego całym swoim życiem.
Redakcja OPIEKUNA
Klejnot
Talent to najcenniejszy klejnot, który Bóg Ci powierzył,
Jego wartości nikt nigdy dotąd nie zmierzył.
A Ty możesz go schować przed światem, by Ci nie zaginął,
Lecz wtedy pozbawiasz go szansy, aby się rozwinął.
Możesz go też oprawić w ramy złote,
I wpatrywać się w jego wielkość potem.
Lecz wtedy zrozum kochany, że talent taki też zmarnowany.
Ale możesz go rozdać, jak chlebem z głodnym się nim podzielić
I czyjeś smutne życie może rozweselić.
Możesz go wypuścić ze swych dłoni,
Aby w czyimś sercu mógł się kiedyś schronić.
By ktoś jego piękna mógł dotknąć choć na chwilę,
I aby zrobiło mu się jakoś trochę milej.
Więc nie bój się, nie wstydź się go pokazywać,
Bo Ten co Ci go powierzył nie chciał go ukrywać.
Lecz miał nadzieję, że go pomnożysz
Jeśli trochę miłości do talentu dołożysz.
...a chór Lilia talentów ciągle poszukuje,
Więc niech się zgłasza każdy, kto na siłach się czuje.
Jeśli ktoś choć trochę chęci i zdolności ma do śpiewania,
Niechaj chór wspomoże i dłużej się nie wzbrania...
Ewa Orzełowska
Chór Parafii św. Józefa w Siedlcach „LILIA” jest chórem mieszanym
– czterogłosowym. Chórzystów łączy wspólna pasja – umiłowanie
muzyki i chęć wielbienia Boga śpiewem. Chór prowadzi nasz organista
p. Wojciech Jezuit.
Zapraszamy miłośników muzyki sakralnej do naszego chóru,
wykształcenie muzyczne nie jest wymagane, liczą się predyspozycje,
pasja i zaangażowanie w działalność chóru.
Próby odbywają się w każdy piątek o godzinie 19.00 w sali
przy zakrystii.
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wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny (18 listopada)

Błogosławieni czystego serca
Błogosławiona Karolina
urodziła się we wsi Wał-Ruda
2 sierpnia 1898 r. i poniosła
męczeńską śmierć 18 listopada 1914 r., broniąc swego
dziewictwa przed usiłującym ją zgwałcić rosyjskim
żołnierzem. Pijany żołdak
podstępem wyprowadził
Karolinę do lasu z zamiarem
wykorzystania dziewczyny.
Karolinie udało się wyrwać
z rąk oprawcy. Uciekała przed
napastnikiem przez około
800 m poprzez leśne bagna porosłe gęsto krzakami. Kiedy ją dogonił, nastąpiła dramatyczna
walka. Ponieważ Karolina z niezwykłą odwagą
dalej się broniła, rozwścieczony żołnierz wydobył szablę i zaczął zadawać jej ciosy w głowę,
prawe przedramię, klatkę piersiową a na koniec
przebił gardło.
Oddała swoje życie z miłości do Chrystusa,
broniąc swego dziewictwa i cnoty czystości.
W czasie jej beatyfikacji w Tarnowie 10 czerwca
1987 r. Ojciec Święty mówił:
Karolina nie ocaliła życia doczesnego [...]
oddała to życie, aby zyskać życie z Chrystusem
w Bogu. [...] Swoim życiem i śmiercią przemawia przede wszystkim do młodych: chłopców
i dziewcząt. [...] Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała,
które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci,

jest zniszczalne, jak i jej młode
ciało uległo śmierci, ale nosi
w sobie to ludzkie ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma
osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa.
Prośmy błogosławioną Karolinę o pomoc i wstawiennictwo we wszystkich trudnych
zmaganiach o czystość serca.
Jeżeli i Ty pragniesz włączyć się
w Ruch Czystych Serc, poproś
bł. Karolinę, aby ci towarzyszyła
w realizacji tej decyzji.
Ruch Czystych Serc jest coraz bardziej rosnącą w siłę duchową rewolucją miłości Jezusa.
W obliczu wszechobecnej pornografii, propagandy brutalnego egoizmu i moralnego zepsucia, wielu młodych ludzi buntuje się i nie chce,
aby nimi manipulowano, wprowadzając w niewolę uzależnienia od doznań seksualnych. Chcą
kochać czystą miłością i dlatego dają się prowadzić przez życie tylko Jezusowi. Dlatego też
patronką Ruchu Czystych Serc jest bł. Karolina.
Autor: ks. M. Piotrowski
z zespołem redakcyjnym
zobacz: www.rcs.org.pl; www.milujciesie.pl;
www.sanktuariumzabawa.pl
Błogosławiona Karolino,
Świeć nam przykładem swego męstwa;
Bądź wzorem pracy i modlitwy,
Czystości życia i męczeństwa.

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
W tradycji Kościoła 21 listopada obchodzimy
święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Jest to święto, o istocie którego na ogół niewiele wiemy. Co oznacza termin ofiarowanie
w tradycji żydowskiej? Żydzi zgodnie ze zwyczajem przed ukończeniem 5 roku życia zabierali
swoje dziecko do świątyni jerozolimskiej i oddawali je kapłanowi, by ten ofiarował je Panu.
W niektórych rodzinach żydowskich decydowano w związku ze szczególnymi wydarzeniami,
że dziecko zostanie oddane na służbę Bogu,
odbywało się to podczas obrzędu ofiarowania.
Tak też stało się z Najświętszą Maryją Panną.
Jak przekazuje tradycja Święci Joachim i Anna
przez wiele lat nie mogli mieć dzieci. Święta
Anna nie traciła nadziei, całą ufność pokładając

W parafii...
Spotkania Oazy Dzieci Bożych z klas 4 i 5
szkoły podstawowej odbywają się w soboty
o godzinie 10.00 w salce oazowej. Zapraszamy
dzieci zainteresowane udziałem we wspólnocie
Ruchu Światło-Życie.
Przypominamy, że dzieci chętne do śpiewania w Światełku mają swoje próby w soboty
o 10.00 w sali przy zakrystii.
Próby scholi młodzieżowej będą w soboty
o 11.15 w sali przy zakrystii. Zapraszamy młodzież, która chce śpiewać i grać na cześć Pana.

w Panu. Złożyła więc obietnicę, że jeśli urodzi
dziecko, odda je na służbę Bogu. Kiedy Bóg obdarzył ją upragnionym dzieckiem, córką, dała jej
na imię Maryja. Kiedy Maryja miała około 3 lat
Święci Joachim i Anna udali się do świątyni, by
ofiarować córkę Bogu. Kapłanem, który dokonał
obrzędu był znany nam z Ewangelii, ojciec Jana
Chrzciciela – Zachariasz. Według podań wczesnochrześcijańskich Maryja w świątyni mogła
przebywać nawet przez kolejnych 12 lat.
W Kościele katolickim wspomnienie Ofiarowania NMP jest świętem patronalnym Sióstr
Prezentek, a także mniszek klauzurowych, które
wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i oddane Bogu. (GŁ-K)

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
• Jaką postawę chrześcijanin powinien przyjąć wobec kwestii związanych z zarabianiem pieniędzy?
• Zlecono Polsce misję, dlatego jest niszczona.
O duchowej misji Polski w artykule „Stąd wyjdzie
iskra”.
• Jak poradzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby? Czy
możliwe jest, by zmarli ukazywali się żyjącym?

DWIE RZECZY

Babcia mówi do dziadka:
– Idź do sklepu i kup masło i chleb. Zapamiętaj: dwie rzeczy masło i chleb.
Dziadek przytaknął głową i poszedł. Wrócił po
dwóch godzinach z puszką białej farby. Zdenerwowana babcia krzyczy na niego:
– Ale ty masz sklerozę. Przecież mówiłam ci:
„dwie rzeczy”. Kupiłeś farbę, a pędzel gdzie?
HERBATA
W domu grypowa atmosfera. Żona i dzieci
w łóżku. Mąż się nimi opiekuje. Postanowił zaparzyć im herbatę. Pyta żonę:
– Kochanie, gdzie stoi herbata? Nie mogę jej
znaleźć.
– Ty beze mnie to z niczym byś sobie nie
poradził. Herbata jest w apteczce, w puszce po
kakao z nalepką „Sól”.
GŁOWA
Wnuczek zadaje dziadkowi pytanie:
– Dziadku, kiedy jesteśmy w domu bez głowy?
– Zawsze mamy głowę.
– A nie. Bo kiedy wyglądamy przez okno,
głowę mamy na dworze, a resztę tułowia
w domu.
MIŁOŚĆ MAMY
Na lekcji nauczyciel prosi, aby dzieci odczytały
wypracowanie domowe. Krzyś czyta na głos:
– Moja mama mię kocha...
– „Mnie” – poprawia nauczyciel.
– Pana? A to będę musiał to powiedzieć
tatusiowi!
MECZ
Na siedleckim stadionie mecz drużyn piłkarskich. Na trybunach siedzi chłopiec. Zagaduje
go starszy pan:
– Przyszedłeś sam na mecz?
– Tak.
– Stać cię było na bilet?
– Nie, tata kupił.
– A gdzie jest teraz twój tata?
– W domu. Jak wychodziłem szukał biletu.
EGZAMIN
Na lekcji religii siostra katechetka pyta dzieci
o bohaterów Starego Testamentu:
– Powiedz Jasiu, kto zbudował arkę?
Jaś nie bardzo wie. Jąkając się odpowiada:
– Nooo..., eeee...
– Bardzo dobrze. Siadaj, masz piątkę. (opr. HD)

Dziękujemy darczyńcom
za bezimienne ofiary na kostkę:
z Chodowa, ul. Węgrowska – 100 zł
z ul. Batorego – 50 zł
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