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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZU, WSPOMNIJ NA MNIE, GDY PRZYJDZIESZ
DO SWEGO KRÓLESTWA.
Posłuchaj Ewangelii Łk 23, 35-43 i pomyśl:
• Jezus umierając za nas, pokazuje, że potęga
Jego panowania polega na miłości. Wolelibyśmy widzieć Króla w pięknych szatach,
a On jest umęczony, wyśmiany, upokorzony,
całkowicie opuszczony z koroną cierniową na
głowie. Czym dla mnie jest krzyż Jezusa: zwycięstwem czy porażką? Czy w ukrzyżowanym
Jezusie widzę królewską godność? Jakie mógłbym podjąć zadania dla Jego Królestwa?
• Jeden z łotrów w pokorze i skrusze przyznał
się do popełnionego zła. W osobie Jezusa dostrzegł Tego, który nie zapomina o żadnym
człowieku. Wielki grzesznik jednym aktem
pokornej i głębokiej wiary zapewnił sobie
w ostatniej chwili miejsce w Królestwie niebieskim. Czy chcę, aby Jezus mi wybaczył wszystkie winy? Czy przychodzę do Jezusa z pokorą
i wiarą w Jego miłość? [www.onjest.pl]

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Dziś (24.11) przeżywamy Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Jest ona obchodzona
zawsze w ostatnią niedzielę roku liturgicznego (ostatnia niedziela przed Adwentem). Papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. wprowadził to
święto do kalendarza liturgicznego i nakazał też, aby
w tym dniu po nabożeństwie głównym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię
do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Encyklika
ta miała na celu przeciwstawienie się silnym ówcześnie
wpływom ateizacji i laicyzacji społeczeństwa. Podkreślała znaczenie Jezusa jako Pana nad wszystkimi
ludźmi i światem. Warto tu wspomnieć, że od czasów
starożytnych w ikonografii Jezus przedstawiany był
jako Pantokrator – Wszechwładca i Sędzia. Zasiadał On

na tronie, a u podnóżka stóp miał całą kulę ziemię lub
trzymał ją w ręku. W Biblii możemy jednak przeczytać
o innym królowaniu Chrystusa. Na pytanie Poncjusza
Piłata o godność królewską Jezus odpowiedział: Tak,
jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata (por.
J 18, 33-40). Wspomnieć należy także o napisie, który
widniał na krzyżu „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”
(J 19, 19) oraz o ukrzyżowanym obok łotrze, który prosił
Go przed śmiercią: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz
w swoim królestwie (Łk 23, 42).
Należy pamiętać więc, że głównym miejscem panowania Jezusa Króla jest Królestwo Niebieskie, do którego
wszyscy zmierzamy. Warto też wspomnieć, że Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem
patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
i Akcji Katolickiej. (AK)

Hymn o Chrystusie Królu z liturgii Nieszporów
1. Ciebie, Chryste, wyznajemy
Królem czasu i wieczności,
Władcą ludów całej ziemi,
Dusz i serc najwyższym Sędzią.
2. Tobie śpiewa chór aniołów
I majestat Twój wychwala;
Także my sławimy Ciebie
Jako Pana wszystkich rzeczy.
3. Ty, coś Księciem jest pokoju,
Zbuntowanych poddaj sobie
I w jedynej swej owczarni
Zgromadź zabłąkanych ludzi.

4. Po to przecież krzyż przyjąłeś
I otwarłeś swe ramiona,
W sercu zaś przebitym włócznią
Ukazałeś żar miłości.
5. Po to jesteś na ołtarzu
W znakach chleba oraz wina,
I wylewasz z rany boku
Zdrój zbawienia dla swych wiernych.
6. Tobie, Jezu, który rządzisz
Przez swą miłość całym światem,
Niechaj będzie wieczna chwała
Z Ojcem i Najświętszym Duchem.
Amen.

Św. Maksym napisał:
Biada duszy, w której nie mieszka Chrystus!
Porzucona, wydaje zepsutą woń pożądliwości
i staje się przytuliskiem wad.
Podobnie jak rolnik, zabierając się do pracy, bierze odpowiednie narzędzia i ubranie, tak
i Chrystus Król, niebieski i prawdziwy rolnik,
przychodząc do spustoszonej przez wady ludzkości, przyjął ciało, wziął krzyż jakby narzędzie
i uprawiał opuszczoną duszę; wyrwał z niej ciernie
i chwasty złych duchów, wykorzenił kąkol zła
Wspólnota Jednego Ducha po dłuższej przei spalił wszelką słomę nieprawości. W ten sposób, rwie zaprasza na Wieczór Chwały, który odbędzie się
trudząc się drzewem krzyża, założył wspaniały 28.11.2019 r. o 19.00 w Duszpasterstwie Akademicogród Ducha, taki ogród, który wydaje Bogu, jako kim przy ul Brzeskiej 36. Serdecznie zapraszamy
swemu Panu, wszelki rodzaj owoców słodkich
i przyjemnych.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu
Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, spraw,
aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli
grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

www.jozef.siedlce.pl

PODRÓŻE
Z BIBLIĄ
W DŁONI

Relacja z Wieczoru
Poetyckiego „Podróże
z Biblią w dłoni”, który
odbył się 9 listopada jest
dostępna na YouTube.
Zapraszamy

Odczytaj kod QR
w telefonie i obejrzyj

Ikona Jezus Pantokrator

Wieniec adwentowy
w rodzinie

Jednym z symboli adwentowego wystroju
kościoła jest adwentowy wieniec. Od jakiegoś
czasu adwentowe wieńce zaczęły gościć także
w naszych domach, gdzie każda rodzina zbiera
się, aby wspólnie się modlić i przygotować do
narodzin Zbawiciela.
W naszej parafii poświęcenie rodzinnych
wieńców adwentowych odbędzie się w ostatnim
dniu roku liturgicznego, w sobotę 30 listopada
po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00.
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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.
Poniedziałek –25 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
albo wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
(Franciszki Siedliskiej), zakonnicy
1. czytanie (Dn 1, 1-6. 8-20)
Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego
Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b)) Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Ewangelia (Łk 21, 1-4) Wdowi grosz
6.30 1. Dziękczynna w 20 r. urodzin Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia
– of. rodzice
2. + Marcina Szczepanika – of. rodzina Satyłów
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Sabinę Michalik, Danutę Zając – of. Anna Romaniuk
3. + Leokadię (7 r.) i zm. z rodz. Pałków i Tołtyżewskich – of. rodzina
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Gregorianka: + Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + o radość życia wiecznego dla Tadeusza, Wiesławy, Henryki,
Mariana z KŻK nr 5 i dla zmarłych ze Wspólnoty Różańca Nieustającego – of. Zdzisława Szczepanik
4. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice Alina
i Józef Soszyńscy
5. + za zmarłych artystów, architektów, malarzy, rzeźbiarzy,
konserwatorów dzieł sztuki, muzealników, archiwistów oraz
zmarłych z ich rodzin
6. Poza parafią: + Zbigniewa Kurowskiego – of. bratowa z mężem
Wtorek – 26 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Dn 2, 31-45) Bóg wzbudzi królestwo,
które nigdy nie ulegnie zniszczeniu
Psalm (Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61 (R.: por. 57b))
Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Ewangelia (Łk 21, 5-11) Zapowiedź zburzenia świątyni
6.30 1. + Marcina Szczepanika – of. Wspólnota Kół Różańcowych
2. + Mieczysława Sikora – of. sąsiedzi z ul. Sokołowskiej 88
3. + Czesława Staraka (30 dz.) – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Barbarę Polkowską – of. sąsiedzi z I klatki przy ul. Sokołowskiej 88
3. O łaskę zdrowia dla Beaty Lipińskiej – of. córka
4. + Reginę Mróz (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. + Gregorianka: + Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Cezarego Lange (4 r.), zm. z rodz. Lange – of. żona
4. + Stanisława (33 r.), Mariannę, Hannę, Franciszka, Marię, Zofię,
Helenę, Feliksa, Julię i Józefa – of. rodzina
Środa – 27 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28)
Uczta Baltazara i tajemniczy napis
Psalm (Dn 3, 62a i 63a i 64a i 65a. 66a i 67 (R.: por. 57b))
Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Ewangelia (Łk 21, 12-19) Jezus zapowiada prześladowanie wyznawców
6.30 1. + Aleksandrę (26 r.) oraz jej rodziców Łucję i Franciszka
– of. Irena Olczak

7.00

1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Kazimierza Komara oraz Cecylię Komar (1 r.) – of. uczestnicy
pogrzebu
3. + Ludwika Dąbrowskiego (20 r.) – of. bratanica z mężem
4. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Magdy,
jej rodziny oraz dla Łukasza j jego rodziny
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Gregorianka: + Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Włodzimierza (14 r.), Wandę, Józefa, Helenę, Józefa,
zm. z rodz. Ciordów i Kozaków – of. K. Ciorda
4. + Zuzannę (34 r.), Stanisława, zm. z rodz. Borutów
– of. K. i Sz. Boruta
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
Czwartek – 28 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Dn 6, 12-28) Daniel ocalony w jaskini lwów
Psalm (Dn 3, 68a i 69a i 70a i 71a. 72a i 73a i 74 (R.: por. 57b))
Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Ewangelia (Łk 21, 20-28) Powtórne przyjście Chrystusa
6.30 1. + Andrzeja Dymnego – of. sąsiedzi z klatki
2. + Janinę Nasiłowską – of. KŻR nr 8
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Zdzisława (z racji imienin), zm. z rodz. Stańczuków i Lewickich
– of. Barbara Stańczuk
3. + Włodzimierza Dębskiego – of. Krystyna Brodzik
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Gregorianka: + Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Mariana Zbiecia, dziadków z obu stron – of. rodzina
4. + Mieczysława (13 r.), zm. z rodz. Ługowskich i Borkowskich
– of. dzieci
5. W int. czcicieli św. Joanny Beretta Molla
Nabożeństwo do św. Joanny Beretta Molla – błogosławieństwo matek w stanie
błogosławionym
Piątek – 29 listopada 2019 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Dn 7, 2-14) Wieczne panowanie Syna Człowieczego
Psalm (Dn 3, 75a i 76a i 77a i 78a. 79a i 80a i 81
(R.: por. 57b)) Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Ewangelia (Łk 21, 29-33) Przypowieść o drzewie figowym
6.30 1. + Jadwigę Paczuską i Antoniego (9 m-c) – of. Paczuscy
2. + Wiktorię Adamczyk (30 dz.) – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Kazimierza Kaniewskiego i jego rodziców Mariannę i Wacława
– of. żona Daniela
3. + zm. z rodz. Sałatów, Kobylińskich, Nasiłowskich – of. córka
4. + Stanisława (30 r.), za rodziców z obu stron – of. żona
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Gregorianka: + Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. Dziękczynno-błagalna w 10 r. urodzin Julii z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz dary Ducha
Świętego w życiu – of. dziadkowie
4. + Sabinę (27 r.), Jana, Stanisława, Mariannę, Bronisławę, Franciszka, Tadeusza i Stanisława – of. Elżbieta Dropia
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Sobota – 30 listopada 2019 r.
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
zakończenie roku liturgicznego
1. czytanie (Rz 10, 9-18) Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa
Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a)) Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Ewangelia (Mt 4, 18-22) Powołanie Apostołów
6.30 1. + Antoniego (18 r.) i zm. z rodz. Kalickich i Kobylińskich
– of. żona z córką
2. + Andrzeja Rucińskiego (z racji imienin) – of. rodzina
3. + Jadwigę Jaroszczyk (30 dz.) – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Sadokierską
2. + Roberta Pazdykę (8 r.) – of. rodzice
3. Dziękczynna w 20 r. urodzin Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mama
4. + Andrzeja Szczepaniaka (5 miesiąc po śmierci)
– of. Sylwia Paczuska
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Jana Charutę
2. Gregorianka: + Za zmarłych polecanych w wypominkach
3. + Danutę Staręgę, Eugenię Mazurek, Reginę Kowalczyk
– of. Karol Staręga
4. Dziękczynna z racji urodzin i imienin wnuczki Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
– of. dziadkowie
I NIEDZIELA ADWENTU (rok A) – 1 grudnia 2019 r.
1. czytanie (Iz 2, 1-5) Pokój królestwa Bożego
Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
(R.: por. 1bc)) Idźmy z radością na spotkanie Pana
2. czytanie (Rz 13, 11-14) Zbliża się nasze zbawienie
Ewangelia (Mt 24, 37-44) Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Stanisława Nocnia, Reginę i Mariana Szczepańskich – of. rodzice
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Stanisława Maleckich – of. córka i synowe
2. + Mariannę i Zenona (15 r.) – of. rodzina
3. + Jerzego, Mariana, Waldemara i Mariannę
10.00 1. + Zdzisława Zarębę (29 r.) – of. rodzina
2. + Andrzeja Tarkowskiego (28 r.), Stanisławę, zm. z rodz. Tarkowskich i Łupińskich – of. rodzina
3. + Jana, Zofię, Leokadię Leoniaków – of. rodzina
4. + Józefa Kowala (30 dz.) – of. uczestnicy pogrzebu
11.30 1. Gregorianka: + Helenę Miazgę – of. rodzina
2. + Jacka Grabowskiego (6 r.) – of. żona i synowe
3. + Hannę (19 r.), Wiesława – of. Honorata Kowalczyk
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Andrzeja Rumowskiego (36 r.) – of. córka z rodziną
18.00 1. + Ryszarda Sztompka (10 r.) – of. Zofia Sztompka
Adoracja Jezusa do godz. 20.00 prowadzona przez młodzież

W parafii...
Wzorem lat ubiegłych 25 listopada 2019 roku o godz. 18.00 (poniedziałek) w parafii św. Józefa w Siedlcach zostanie odprawiona Msza św. za
zmarłych artystów, architektów, malarzy, rzeźbiarzy, konserwatorów dzieł
sztuki, muzealników, archiwistów oraz zmarłych z ich rodzin. Na wspólną
modlitwę serdecznie zaprasza ks. Robert Mirończuk dyrektor Muzeum
Diecezjalnego w Siedlcach oraz Diecezjalny Konserwator Zabytków.
nnn
W piątek 29 listopada o 18.00 w Kodniu rozpocznie się Oaza Modlitwy dla młodzieży, dorosłych i rodzin. Tematem rekolekcji jest hasło roku
formacyjnego w Ruchu Światło-Życie „Wolni i wyzwalający”. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia swego udziału (tel. 500 636 490). Uczestnicy
z Siedlec mogą razem jechać busem, który odjedzie z naszego parafialnego parkingu o godzinie 16.00. Rekolekcje potrwają do niedzieli 1 grudnia.
Razem z Maryją rozpoczynamy Adwent – czas oczekiwania na narodziny
Jezusa w naszych sercach. Prosimy o wsparcie modlitewne i zapewniamy
o naszej modlitwie za parafię.
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Andrzejki – czy ufam Bogu?

30 listopada Kościół Katolicki obchodzi święto św. Andrzeja
Apostoła. Imię Andrzej wywodzi się z greckiego słowa „andreios”,
czyli „dzielny”. O św. Andrzeju Apostole wielokrotnie wspominają
Ewangelie.
Według tradycji jego śmierć nastąpiła 30 listopada 65 r. na krzyżu
w postaci litery X (stąd taki znak przed przejazdem
kolejowym nazywamy krzyżem św. Andrzeja).
Obecnie jednak data 30 listopada bardziej kojarzy się z zabawami andrzejkowymi, laniem wosku
i wróżbami, niż ze świętym męczennikiem.
Dlaczego wiara we wróżby jest grzechem? Niektórzy uważają, że pewne formy wróżbiarstwa, np. związane z andrzejkami czy zwykłe czytanie
horoskopów, to tylko zabawa. Dla niektórych i przez niektórych może być
tak to rozumiane i może nie angażować specjalnie ich świadomości, ale dla
innych może to być jakiś faktyczny krok w niewłaściwym kierunku – pisał
biskup Z. Kiernikowski na swoim blogu. Zazwyczaj gdy ktoś zajmuje się
wróżeniem lub korzysta z usług wróżki, wierzy w możliwość poznania
przez tę praktykę przyszłości, a uzyskane informacje wpływają w jakiś
sposób na działanie tego człowieka. Jest to sprzeczne z postawą zaufania i powierzenia siebie Opatrzności Bożej i dlatego niezgodne z duchem
i praktyką życia chrześcijańskiego.
Katechizm Kościoła katolickiego tak to formułuje w punkcie 2115: Bóg
może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności
w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Katechizm Kościoła Katolickiego ma swoje oparcie
w Biblii. A w niej Bóg wielokrotnie przestrzegał swój naród: Nie będziecie
się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rad, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan (Kpł 19, 31).
Dlatego wszelkie formy wróżbiarstwa Kościół uważa za złe, a wszystkiego, co ma choćby pozór zła, każe człowiekowi unikać (1 List św. Pawła do Tesaloniczan, a zwłaszcza 1 Tes 5, 22). Dla chrześcijanina to Jezus
Chrystus powinien być jedynym punktem odniesienia i to u Niego, a nie
w woskowych kształtach, należy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące
przyszłości człowieka. (AZ)

Co to jest Paruzja?

Paruzja uniwersalna jest rzeczywistością, która ma oddziaływanie
na wszystkich ludzi i na cały świat. Jest oczekiwanym drugim przyjściem Pana
na ziemię, w chwale i w mocy.
Łączy się z tym koniec świata, jego przemiana, ostateczny triumf nad śmiercią, zmartwychwstanie ciał i sąd ostateczny. Sam termin paruzja wywodzi się
z greckiego parousia i oznacza przybycie pewnej znakomitej persony np. króla,
czy objawienie się bóstwa. Termin ten opiera się na starotestamentowej koncepcji Dnia Jahwe, pełnego gniewu Pańskiego, lecz także dnia obfitego w nadzieję
w przywrócenie człowieka do utraconej po grzechu pierworodnym pierwotnej
świętości, a co za tym idzie do raju. Będzie wiec czasem ostatecznego samoobjawienia się Boga w historii ludzkiej oraz okresem triumfu Kościoła Uwielbionego.
Trzeba jednak pamiętać, że w centrum aspektu paruzyjnego jest osoba Jezusa Chrystusa, który przychodzi i wiedzie nas do Ojca, aby Bóg był wszystkim we
wszystkich (1 Kor 15, 28) Kiedy to nastąpi? Dzień Pański przyjdzie jak złodziej
w nocy (1 Tes 5, 2), czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25, 13).
A nam pozostaje tylko cierpliwie czekać i wołać Marana tha - Przyjdź Panie Jezu,
przyjdź (1 Kor 16, 22; Ap 22, 20). (AK)

Strona 4

OPIEKUN nr 47

św. Katarzyna Aleksandryjska

Dziewica i męczennica
25 listopada Kościół wspomina św. Katarzynę Aleksandryjską, dziewicę i męczennicę.
Niewiele wiemy o tej świętej z przekazów
historycznych, ale wiele o jej życiu powstało
legend. Historycy odnaleźli pochodzące z VI w.
dwa opisy męki i śmierci św. Katarzyny, a także
wspomnienie Rufina i Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej z IV w. Legenda głosi, iż Katarzyna
urodziła się w Aleksandrii, jako córka króla Kustosa. Była osobą piękną i wykształconą; o jej
rękę ubiegało się wielu znakomitych obywateli
miasta. Katarzyna zaś z miłości do Chrystusa
złożyła ślub dozgonnej czystości i całe swe życie
pragnęła oddać Bogu. Kiedy za czasów Dioklecjana i jego współrządców wybuchło krwawe
prześladowanie chrześcijan, Katarzyna została
pojmana i przymuszana do złożenia ofiar pogańskim bogom. Odmówiła i wyznała wiarę
w Boga Jedynego. Wówczas cesarz poddał ją
próbie dysputy z ówczesnymi filozofami i mędrcami. Osiemnastoletnia wówczas Katarzyna
pokonała swoich adwersarzy, udowadniając
prawdziwość chrześcijaństwa, a niektórych
doprowadziła do wiary w Chrystusa. Cesarza
to niezwykle rozsierdziło i skazał Katarzynę na

tortury. Biczowano ją,
głodzono i łamano jej
kości. Kiedy miażdżono ją kołem, modliła
się gorliwie. Wówczas
zstąpił anioł i spowodował, że koło się rozpadło w rękach kata.
Ostatecznie Katarzynę
ścięto według przekazów miedzy 307 a 312 rokiem. Jej bohaterstwo
i modlitwa w trakcie tortur sprawiły, że wielu
żołnierzy i oprawców się nawróciło.
Ciało św. Katarzyny złożone jest na Górze Synaj w prawosławnym klasztorze. Św. Katarzyna
to patronka m.in. kolejarzy, którzy wybrali ją na
patronkę, wierząc, że jeśli nie zginęła pod kołem męczeńskim, to będzie chroniła innych od
śmierci pod kołami pociągów. Pod sztandarami
z wizerunkiem św. Katarzyny kolejarze co roku
pielgrzymują do stóp Jasnogórskiej Madonny.
W tym roku Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy zorganizowało już 36. Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę, która odbyła
się w dniach 16-17 listopada. (GŁ-K)

Wzory świętości
MAŁŻEŃSTWO MOŻE BYĆ ŚWIETE
Państwo Quattrocchi (25 XI) to pierwsza
para małżeńska beatyfikowana w Kościele Katolickim. Alojzy Beltrame Quattrocchi urodził
się w 1880 roku. Był adwokatem. Mimo profesjonalizmu i szacunku w sferach rządowych,
Alojzy zachowywał dystans do sporów politycznych. Codzienna Msza święta i rodzinna
modlitwa były jego udziałem od najmłodszych
lat. Wraz z żoną, Marią Corsini, zaangażowali
się w ruch „Odrodzenie chrześcijańskie” i „Front
rodzinny”. Alojzy pogłębiał swoją wiedzę na
kursach teologii dla świeckich i na spotkaniach
poświęconych kulturze religijnej.
Maria Ludwika z domu Corsini była o 4 lata
młodsza od męża. Przed pierwszą komunią odbyła rekolekcje zamknięte u sióstr Dzieciątka
Jezus. Kończąc szkołę handlową jednocześnie
uzyskała wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Swój pierwszy esej „Matka a problem
współczesnego wychowania” poświęciła problematyce chrześcijańskiej rodziny. Ze względu
na komplikacje zdrowotne w czwartej ciąży, lekarz proponował aborcję. Maria wraz ze swym
mężem postanowili oddać sprawę woli Bożej
i nie przyjęli tego rozwiązania. Rodzice gorąco modlili się o wstawiennictwo Matki Bożej.
Enrichetta urodziła się zdrowa. Maria działała
w Akcji Katolickiej, troszczyła się o biednych
i uczestniczyła w dziełach charytatywnych.
Błogosławieni małżonkowie wychowali czworo dzieci, które poświęciły życie służbie Bożej.
Trójka dożyła ich beatyfikacji.
ŚW. ANDRZEJ – PIERWSZY APOSTOŁ (30 XI)
Z Ewangelii dowiadujemy się, że św. Andrzej
był młodszym bratem św. Piotra. Razem mieszkali w Kafarnaum. Bracia byli rybakami. Św.

Andrzej był uczniem św. Jana Chrzciciela. To
Andrzej przyprowadził swego brata do Jezusa.
Według Ewangelii św. Andrzej jest świadkiem
rozmnożenia chleba. Pan Jezus często przebywał w domu Andrzeja i Piotra.
Wczesnochrześcijańscy badacze jak Orygenes czy św. Hieronim przedstawiali różne
wersje działalności Andrzeja po zesłaniu Ducha
Świętego. Istnieje jednak zgoda, że Andrzej
poniósł śmierć męczeńską w Patras w Achai
pomiędzy 65 a 70 rokiem. Został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X.
Jak głoszą apokryficzne Dzieje Andrzeja z II-III
w. św. Andrzej umierał z radością, że ginie na
krzyżu jak Pan Jezus.
Pierwszy Apostoł czczony jest w Kościele
od najdawniejszych czasów. W Liturgii bizantyjskiej miał przydomek Protokleros, czyli
„pierwszy powołany”. Pan Jezus wezwał Andrzeja jako pierwszego na Apostoła. W kościele
prawosławnym św. Andrzej jest jednym z najważniejszych świętych. Tradycja prawosławna
uważa, że św. Andrzej dotarł nad Dniepr i Don
i jest założycielem Kijowa, stąd prawosławni
nazywają go Apostołem Słowian. (KZ)

Dziękujemy darczyńcom
za bezimienne ofiary na kostkę:
- z ul. Jagiellońskiej – 200 zł
- z ul. Chrobrego – 100 zł
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NOWOŚĆ

Szpitalny oddział noworodków. Szczęśliwy tata
biega i fotografuje swego nowonarodzonego
synka. Pielęgniarka pyta:
– Ale radość. Pierwsze dziecko?
– Nie, trzecie. Ale kupiłem mój pierwszy aparat
fotograficzny.
ZMIENIONA
Piękna i dobra kobieta, chociaż zwolenniczka
operacji plastycznych i botoksu, ginie w wypadku samochodowym. Staje u bram niebios przed
Bożym Obliczem. Pan Bóg przyjmuje ją szeroko
otwartymi ramionami, a ona mocno rozżalona,
ma pretensje do Niego:
– Panie Boże, dlaczego nie uchroniłeś od tej
tragedii?
– Halinka... ja cię nie poznałem!
BEZDOMNY
Na wyspie Galapagos przez plażę idzie żółw bez
skorupy. Spotyka go drugi żółw i pyta:
– Ty, co ci się stało?
– A, nic. Z domu uciekłem.
CZAS WSTAĆ
Rozmowy emerytów. Żona do męża:
– Kochanie, zrób mi kawę.
– Skarbie, dopiero co usiadłem.
– Tak? A co przedtem robiłeś?
– Leżałem.
RYZYKO
Klient odwiedza firmę ubezpieczeniową:
– Chciałbym się ubezpieczyć „na życie”.
– Ma pan auto?
– Nie.
– A motocykl?
– Nie.
– To wybaczy pan, pieszych nie ubezpieczamy.
Za duże ryzyko.
LĘK
Koleżanka odwiedza koleżankę:
– Poczęstowałabym cię cukierkiem, ale się boję.
– Czego się boisz?
– Że weźmiesz go i zjesz. (opr. HD)

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
• Kończący się rok liturgiczny przypomina o wydarzeniach ostatecznych, o końcu tego świata.
Jak należy rozumieć dziś te zapowiedzi?
• Kibic, w którego życiu były przemoc i alkohol,
nawrócił się, gdy usłyszał w kościele...
• Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii św. będzie trwało 3 lata.
• Ze stwardnieniem rozsianym zmaga się obecnie ok. 50 tys. Polaków. Jak wygląda dostęp
do leczenia, jakie są rokowania?
Zachęcamy do lektury!
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