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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
ZAPROŚCIE NA UCZTĘ WSZYSTKICH (Mt 22, 1-14)

Bóg cierpliwie i wielokrotnie ponawia swoje 
zaproszenie... jeżeli jesteśmy w Kościele, jesteśmy 
ochrzczeni, to niewątpliwie jesteśmy wśród tych 
„uprzywilejowanych”, zaproszonych na ucztę. Ale 
jaka jest twoja osobista odpowiedź na Boże za-
proszenie? W czym się ona konkretnie wyraża? 
Dlaczego niektórzy z zaproszonych odrzucają za-
proszenie? Dopóki nie żyjemy naprawdę Bogiem, 
On sam i sprawy Jego Królestwa są dla nas czyś 
drugoplanowym, niekonkretnym, czymś lekcewa-
żonym (nawet jeżeli nie otwarcie, to w praktyce 
życia). Żyjemy przede wszystkim naszą „rzeczywi-
stością”, naszymi sprawami (tym są symbole pola 
i kupiectwa). Wtedy w „naturalny” sposób odrzu-
camy zaproszenie Boga. Proś Pana, abyś w swoim 
zabieganiu potrafił odczytać jego zaproszenie i go 
nie zignorował. [www.onjest.pl]

Dlaczego dziś ludzie nie przyjmują Jezu-
sa? Często z lęku, że On wywróci ich świat, do 
którego się przyzwyczaili. Żyją w piekiełku, ale 
jest to znane piekiełko. A jak ich życie pozmie-
nia Jezus, tego nie wiedzą i się boją, że będzie 
gorzej niż jest. Wielu ma po prostu fałszywy 
obraz Boga, jako Kogoś strasznego, bardzo 
wymagającego, który nie zdejmuje ciężarów, 
ale jeszcze nowe wkłada na barki - tak często 
jest widziana moralność chrześcijańska. Dla-
czego dziś niektórzy ludzie i narody boją się 
otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi? Jak 
dotrzeć do serc tych ludzi z Kościoła, którzy 
są bardzo pobożni, ale wyrzekli się jej mocy  
(2 Tm 3, 5), bo są źródłem raczej konfliktów, 
kłótni niż pojednania, przebaczenia i wzajemnej 
miłości? Swoim życiem bardziej zaciemniają ob-
raz Boga niż Go objawiają i do Niego prowadzą. 
Taki problem miał Chrystus prowadzący dysputę 
z arcykapłanami i starszymi. Jest to jak widać od-
wieczny problem. [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja 
łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzy-
szy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia 
dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Bierzmowanie w parafii
12 października podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 18.00  
pod przewodnictwem ks. biskupa Grzegorza Suchodolskiego,  
grupa przygotowanej do tego młodzieży otrzyma sakrament 
bierzmowania. Modlimy się za nich i wspieramy, aby odważnie szli  
za Jezusem Chrystusem posłuszni Duchowi Świętemu. 

Przypomnijmy co o tym sakramencie jest 
napisane w Katechizmie Kościoła Katolickiego 
w numerach 1302 -1304: 

Jak wynika z samej celebracji, skutkiem 
sakramentu bierzmowania jest specjalne wy-
lanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się 
udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłę-
bienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak 

że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem; 
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom 

Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świę-
tego do szerzenia i obrony wiary słowem  
i czynem, do mężnego wyznawania imienia 
Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wsty-
dzić się Krzyża. 

Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy 
znak, „ducha mądrości i rozumu, ducha rady  
i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha 
świętej bojaźni”, i zachowuj to, co otrzymałeś. 

Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus 
Pan i „dał zadatek” Ducha (Św. Ambroży, De my-
steriis, 7, 42).

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak 
chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się 
tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte 
duchowe znamię, „charakter”, który jest zna-
kiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześci-
janina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając  
go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem 
(Por. Łk 24, 48-49).

Dziś „Niedziela 
seminaryjna” „Biskup też człowiek”

Patrycja Hurlak, autorka książki „Nawrócona 
wiedźma”, a także aktorka znana m.in. z takich 
produkcji jak „Klan” czy „Blondynka”, postanowi-
ła ocieplić wizerunek polskich hierarchów za po-
mocą serii wywiadów publikowanych na swoim 
youtoubowym kanale. Jej pierwszym gościem 
był bp Grzegorz Suchodolski.

„Niedziela seminaryjna” to najstarsza  
z inicjatyw powołaniowych w diecezji. W wy-
znaczone niedziele alumni oraz profesorowie 
seminarium odwiedzają parafie, gdzie zdają 
relacje z działalności seminarium oraz zachęca-
ją do apostolstwa i modlitwy o liczne i święte 
powołania kapłańskie. Księża profesorowie oraz 
diakoni głoszą homilie, zaś alumni młodszych 
roczników dają świadectwo swojego powo-
łania. Od kilku lat alumni przygotowują a na-
stępnie rozprowadzają seminaryjny kalendarz 
lub okolicznościową publikację stanowiącą  
cegiełkę na utrzymanie diecezjalnej Alma Mater. 

(www.wsd.siedlce.pl) 

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
 Wszystkim naszym Drogim Pedagogom, Nauczycielom, 

Wychowawcom oraz Pracownikom wszystkich szkół i uczelni 
składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych darów 
w ofiarnej służbie na rzecz młodego pokolenia Polaków.
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Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin  
w sprawie Dnia Dziecka Utraconego

Pielgrzymka 
młodzieży 

3.10.2020 r. o godzinie 7.00 młodzież, która  
w tym roku (12.10) będzie przyjmować sakra-
ment bierzmowania wyruszyła na pielgrzymkę 
do Kodnia i Pratulina. Pierwsze miejsce, które 
odwiedziliśmy to sanktuarium Matki Bożej Ko-
deńskiej. Historię obrazu naszej Mamy przybliżył 
nam ojciec Krzysztof Wrzos. Jest ona ściśle zwią-
zana z rodem Sapiehów.  Na terenie sanktuarium 
jest także gotycki kościół pw. Ducha Świętego 
zbudowany przez Pawła Sapiehę na wzgórzu 
zamkowym w  latach 1530-1540, który służył 
jako kaplica zamkowa rodziny i dworu. Pielgrzy-
mując dalej, pojechaliśmy do Pratulina do Sank-
tuarium Błogosławionych Męczenników Podla-
skich. Udaliśmy się ścieżkami Drogi Krzyżowej 
do miejsca złożenia ciał Unitów Męczenników. 
Odwiedziliśmy kościół św. Apostołów Piotra  
i Pawła, gdzie wysłuchaliśmy szczegółowej 
historii Błogosławionych. Zwiedziliśmy także 
Martyrium Pratulińskie, gdzie obecnie znajdu-
je się drewniany kościół pochodzący z XVIII w., 
przewieziony ze Stanina. Jest on po gruntownej 
renowacji i pełni funkcję ośrodka dokumentacji 
oraz muzeum Męczenników Podlaskich. Mieliśmy 
możliwość obejrzenia filmu, przybliżającego hi-
storię Męczenników Podlaskich. Około godziny 
21.00, pełni radości ze spędzonej wspólnie soboty, 
powróciliśmy do Siedlec.

Katarzyna Strzałek

Dzisiejszy wyjazd do Kodnia i Pratulina dał mi wiele do myślenia (w pozytywnym znaczeniu). Dziś 
poczułem, że bardzo zbliżyłem się do Boga, atmosfera podczas wycieczki była bardzo pozytywna i ra-
dosna. Bardzo zainteresowała mnie historia Męczenników z Pratulina, bardzo mi zaimponowali swoim 
przywiązaniem do Boga i poświęceniem dla Niego; też bardzo podobały mi się kościoły w Pratulinie 
i Kodniu. Mam nadzieję, że będzie więcej takich wyjazdów. Z pozdrowieniem Michał Montkiewicz

nnn
Moim zdaniem wyjazd był owocny duchowo i też dał mi dużo do myślenia i rozważania nad sensem 

wiary. Dzięki wyjazdowi poznałem dużo wartościowych miejsc i ludzi. Michał 
nnn

Wycieczkę do Pratulina i Kodnia zapamiętam na długo. Poznałem dużo nowych znajomych, do-
wiedziałem się dużo o Męczennikach Podlaskich i ich życiu za czasów zaborów. W Kodniu byłem drugi 
raz i ponownie zapamiętam to miejsce na długo. Tomek, lat 16

nnn
Na początku nie byłem przekonany do wyjazdu, ale jak już tam przyjechałem, to zmieniłem zdanie. 

Dowiedziałem się o Unitach Męczennikach i zwiedziłem piękne kościoły. Bardzo polecam jeździć na 
wycieczki z parafii, bo są fajne i można dowiedzieć się wielu rzeczy. Dawid 

nnn
Z pielgrzymki wyniosłem zainteresowanie Męczennikami. Bardzo podobała mi się architektura 

kościoła, w którym ksiądz odprawił Mszę Świętą. Kazanie było bardzo interesujące. Bartosz 

Czcigodni Księża, Dekanalni Duszpasterze Rodzin,
od 2014 roku w Polsce dnia 15 października obchodzony jest Dzień 

Dziecka Utraconego. W tym dniu rodzice, którzy stracili swoje dzieci  
w wyniku poronienia lub przedwczesnego porodu oraz ich bliscy mogą 
wyrazić swoją pamięć o skarbie, który utracili. Szacuje się, że w Polsce  
w wyniku straty dziecka cierpi rocznie 40.000 kobiet (rodziców). Każ-
de poczęcie dziecka, chciane czy nie przez kobietę czy mężczyznę, nie 
zmienia faktu, że stają się rodzicami i będą nimi do końca życia. Strata 
dziecka, nie istotne na jakim etapie jego życia jest tragedią, wiąże się 
z silnymi przeżyciami, a myśl o wydarzeniu powraca, budząc tęsknotę. 
Również tu potrzeba jest przeżycia żałoby, by dojść do etapu pogodzenia 
się ze stratą. Słowa współczucia, wsparcia i gotowość wysłuchania osoby 
w żałobie są nieocenione w tak trudnym doświadczeniu. Cicha obecność 
drugiej osoby dodaje wiary.

We współczesnym świecie coraz łatwiej jest dotrzeć do informacji: 
gdzie szukać wsparcia (tu pomocna jest strona Stowarzyszenia Rodzi-
ców po Poronieniu www.poronienie.pl), jakie prawa mają rodzice po 
poronieniu, jak można przygotować pochówek i pożegnać w sposób 
godny swoje dziecko. Parafie służą doświadczeniem i pomocą. Wiele 
osób decyduje się na rodzinny pochówek, jest większa świadomość  
w społeczeństwie, a w zakładach pogrzebowych coraz częściej pojawiają 
się pytania o małe trumienki.

Co jednak z rodzicami, którzy nie wiedzą gdzie są ciała ich dzieci, nie 
zdecydowali się na pochówek lub strata nastąpiła wiele lat temu? Dzień 
Dziecka Utraconego staje się okazją do wyrażenia swoich uczuć, skrywa-
nego bólu, niewypowiedzianego żalu i tęsknoty. Ci rodzice mogą przy-
być na specjalne w tym dniu organizowane w Kościele Katolickim Msze 
święte, podczas których jedni rodzice pożegnają w trumienkach złożone 
ciała ich malutkich dzieci, a inni mogą duchowo złożyć swoje utracone 

niegdyś maleństwa. Takie wydarzenia wzmacniają wiarę, pokrzepiają 
ducha, pokazują, że nie jesteśmy sami i dają nadzieję. Zachęcamy, by  
w swoich dekanatach zaplanować msze sprawowane w intencji rodziców 
po stracie dziecka w dniu 15 października.

Dnia 15.10.2020 roku o godzinie 12.00 w Katedrze siedleckiej odpra-
wiona zostanie Eucharystia pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy 
w intencji rodziców dzieci, które zmarły przed przyjściem na świat o siły 
do przezwyciężenia trudnego czasu. Po Mszy świętej na cmentarzu przy 
ul. Janowskiej do Mogiły Dziecka Utraconego złożone zostaną trumienki 
z doczesnymi szczątkami dzieci, których rodzice zdecydowali się na taką 
formę pogrzebu. Na cmentarz będzie można dojechać autobusem MPK, 
podstawionym pod kościół katedralny.

Ks. dr Jacek Sereda
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Anna Stephan
Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego

„Sztuka cenniejsza niż czas” 
– to program o zabytkach Diecezji Siedleckiej, który będzie emito-

wany w każdy piątek w TVP WARSZAWA o godz. 19.45, zaś powtórki we 
wtorki o godz. 14.38. 

W najbliższy piątek za-
praszamy do parafii Św. 
Piotra i Pawła w Wody-
niach.

P r o g r a m  p r o w a -
dzi  Anna O łdakowsk a  
i ks. Robert Mirończuk.
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K A L E N D A R Z   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 12 października 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera

1. czytanie (Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1)
Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej

Psalm (Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5a i 6-7 (R.: por. 2a))
Niech imię Pana będzie pochwalone; albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 11, 29-32)
Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

6.30 1. Dziękczynna w 29 r. urodzin Piotra z prośbą o łaskę silnej wiary 
– of. Jadwiga Machała 

2. + Alicję, Józefa, Janinę Sokołowskich, Antoniego, Edwarda Wi-
śniewskich, Zofię Kaczmarczyk – of. siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek – of. córki, brat i syn
2. + Jana Gryczkę w 2 r., Grażynę Duklanowską i Reginę Gryczka 
3. + Jadwigę Kroll i Henryka Maciąg – of. Ewa Jasińska 

16.30 Różaniec dzieci Bożych
18.00 1. BIERZMOWANIE 

2. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego – of. Teresa Rozbicka
3. + Krystynę Jankiewicz w 2 r., Krzysztofa, Tadeusza, Łukasza, 

Marka i Pawła – of. rodzina 
4. +Katarzynę Szysiak, Stefanię, Ignacego, Bronisława i zm. z ich 

rodzin – of. kuzynka
Wtorek 13 października 2020 r.

WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA
1. czytanie (Ga 5, 1-6)

Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z miłości
Psalm (Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48 (R.: por. 41a))

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie
Ewangelia (Łk 11, 37-41) Czystość wewnętrzna

6.30 1. + Tomasza Wasilenko – of. rodzina Dąbrowskich
2. + Gabriela Marchel w 3 r. – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. Dziękczynna w intencji całej rodziny z prośbą o uwolnienie z 

nałogów, o umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego i wsta-
wiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu 

3. Dz. – bł. w 18 r. ur. córki Weroniki o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice 

4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. pracownicy firmy Drosed 
16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec fatimski
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego

2. + Edwarda Gadomskiego z okazji imienin – of. żona i dzieci 
3. Dziękczynna w 13 r. ślubu Moniki i Marcina z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mał-
żonkowie 

4. + Tomasza Radzimirskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
Środa 14 października 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika 

albo wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
1. czytanie (Ga 5, 18-25) Uczynki ciała i owoce Ducha

Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12))
Dasz światło życia idącym za Tobą

Ewangelia (Łk 11, 42-46) Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów
6.30 1. Dz. – bł. w int. Małgorzaty z racji rocznicy chrztu i imienin z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. siostra 
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek

2. + Barbarę Lichaczewską z racji urodzin – of. matka 
3. +Józefa Małycha w 3 r., zm. z rodziny – of. rodzina 

16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec prowadzony przez nauczycieli i wychowawców
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego

2. + Wacławę Kaczyńską w 23 r., Kazimierza Kaczyńskiego  
w 46 r. – of. syn 

3. + Tadeusza w 9 r. i zm. z rodziny Strusów – of. żona z rodziną 
4.Dz. – bł. w int. Pawła i Agaty w 25 r. ślubu i w int. dzieci  

– of. jubilaci 
5. Poza Parafią: +Teresę Pszkit – of. pracownicy Drosedu 

Nowenna do św. Józefa 
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek 15 października 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Ef 1, 1-10) 
Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Ewangelia (Łk 11, 47-54) Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

6.30 1. + Jana Remiszewskiego – of. Szymon Lewicki z rodziną 
2. + Jadwigę, Aleksandra, Helenę Zalewskich –of. dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Jadwigę z racji imienin i Józefa – of. córka 
3. + Tadeusza i Jadwigę Jakimiuk 

16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec prowadzony przez uczestników Kręgu biblijno-liturgicznego 
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego

2. Dziękczynna w 7 r. ur. Jana z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB i św. Józefa dla niego i dla całej rodziny – of. rodzina 

3. + Józefa, Adelę, Władysława, Jadwigę, Wacławę, Henryka i zm. 
z rodz. Wojewódzkich i Korycińskich – of. Trębicka Zdzisława 

4. + Kazimierza Krupę w 30 dz. – of uczestnicy pogrzebu 
5. Poza parafią: + za rodziców Mieczysława i Anielę Basków, 

dziadków z obu stron rodziny – of. rodzina 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 16 października 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

1. czytanie (Ef 1, 11-14) 
Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan

Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13 (R.: por. 12))
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Ewangelia (Łk 12, 1-7) Głosić słowo Boże bez obawy
6.30 1. + Jana i Jadwigę 

2. + Antoniego i zm. z rodz. Brzezińskich i Leszczyńskich, Po-
uszyńskich, Piekatowskich, Falkowskich i Gałka 

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Kazimierza Więcławskiego w 8 r. – of. córka 
3. + Waldemara Zakolskiego w 13 r. – syn i synowa 

15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec prowadzony przez Młodzież Ruchu Światło-Życie 
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego

2. + Jana i Leokadię Wiech – of. Beata Zając 
3. + Mariannę Rucińską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
4. + Wiesława Duk i zm. rodziców z obu stron rodziny – of. Ja-

dwiga Duk 
5. + Waldemara Szmurło – of. Firma Tanitex 

Sobota 17 października 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA

1. czytanie (Ef 1, 15-23) Bóg ustanowił Chrystusa Głową Kościoła
Psalm (Ps 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7 (R.: por. 7))
Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem

Ewangelia (Łk 12, 8-12)  Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa
6.30 1. + Feliksę w 10 r., Ignacego, zm. z rodz. Korowajczuków, Ada-

miuków, Dziołaków, Wareckich – of. syn z rodziną 
2. Dz. – bł. w 5 r. ślubu Magdaleny i Andrzeja – of. małżonkowie 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

•	Luis Fernando Davila, kawaler z parafii św. Franciszka Ksawerego  
w Nowym Jorku i Karolina Karczewska, pana z parafii tutejszej  
– zapowiedź 1

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi 
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

•	 Andrzej – 100 zł 
•	 Bezimienna – 50 zł 
•	 Chrobrego 5 – 100 zł 
•	 Mieszka I 2 – 50 zł 
•	 Mieszka I 2 – 100 zł 

•	 ul. Mireckiego – 400 zł 
•	 ul. Nowy Świat 2 – 100 zł 
•	 ul. Nowy Świat 9 – 100 zł 
Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę i wpłacają na konto 

Informacje o życiu parafii (11.10)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Jadwiga Czapińska + Krzysztof Jakimiuk  

+ Stanisław Łaszczyk 

W „Echu Katolickim”

33 odsłony tajemnic  
Serca Pana Jezusa (część 3)

5. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami
Świątynia Boga… To inne określenie ludzkiego serca. Życie człowieka 

ma być na Bożą chwałę. Kiedy robimy rachunek sumienia, trzeba pytać 
się, czy to, co robimy i jak żyjemy jest naprawdę nastawione na Bożą 
chwałę. Skoro w sercu powstają decyzje, kształtuje się człowiek, niech to, 
co myślimy w ukryciu, będzie zawsze po Bożemu.

6. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami
Przybytku Najwyższego…. Przybytek w łacińskiej wersji to słowo ta-

bernaculum – miejsce i znak Bożej obecności. Serce Zbawiciela jest dla 
nas znakiem, że Bóg jest z nami. Tak też nazwał Jezusa Anioł: Emmanuel, 
czyli Bóg z nami. Serce Jezusa pokazuje nam tę Bożą obecność przez cały 
czas, przez każdy gest zapisany w Ewangelii. Skoro nasze serca mają stać 
się na wzór Serca Syna Bożego, co zrobimy, aby Bóg stał się pośród nas 
bardziej widoczny?

7. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami
W Ewangelii św. Jana Pan Jezus nazywa się Bramą owiec. Ta Brama 

wiedzie do nieba i życia wiecznego. Syn Boży całe swoje ziemskie życie 
podporządkował zbawieniu wszystkich ludzi. Pokazuje nam to wagę sku-
pienia się w życiu człowieka na swoich obowiązkach – na ile poświęcamy 
się temu, co robimy, a na ile uciekamy od swoich obowiązków, bo nie 
jesteśmy w stanie ich udźwignąć. Serce Jezusa stało się bramą niebios 
dzięki temu, że Syn Boży poświęcił się całkowicie dziełu zbawienia.

8. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami
Ognisko doceniamy wtedy, gdy jest ciemno i gdy jest zimno. Groma-

dzimy się wokół niego, aby zobaczyć swoje twarze, ogrzać się, przegnać 
instynktowny niepokój, który wzbudza w nas ciemność. Wokół Serca 
Zbawiciela, jak wokół ogniska, gromadzimy się w noc wiary, aby nie tyle 
przetrwać, ale by żyć pełnią życia i jak On pięknie przejść przez tę ziemię. 
Niech i nasze serca staną się takimi ogniskami, jaśniejącymi miłością po-
śród mroków tego świata. (AZ) cdn.

•	 Na	temat	przyjmowania	Komunii	św.	do	ust	i	na	rękę;
•	 Nadchodzi	nowa	sekularyzacja;
•	 W	świecie	przyrody	widać	rękę	Boga;		
•	 Na	czym	polega	zawierzenie	Maryi?
•	 Jak	wygląda	procedura	przysposobienia	dziecka?

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Stanisława Myrchę z okazji urodzin, Józefa, Ryszarda oraz 

zm. dziadków z obu stron rodziny – of. Barbara Duk 
3. + Ewę Strzeszewską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu. 
4. + Kazimierza Więcławek w 8 r., Stefanię – of. córka z rodziną
5. Poza parafią: + Zbigniewa Mitrzaka w 47 r. – of. brat 

18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. + Mariannę Rucińską – of. Wspólnota Różańca Nieustającego 

18.40 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego 
Niedziela 18 października 2020 r. 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. czytanie (Iz 45, 1. 4-6) Król Cyrus narzędziem Boga
Psalm (Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3))

Pośród narodów głoście chwałę Pana
2. czytanie (1 Tes 1, 1-5b)

Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan
Ewangelia (Mt 22, 15-21)

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga
7.00 1. + Edwarda w 35 r., Genowefę, Tadeusza, Alfredę, Bogdana – of. 

Jadwiga Szakowska 
8.30 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek

2. Dziękczynna w 5 r. urodzin syna Piotra o Boże błogosławień-
stwo dla całej rodziny, o opiekę MB i św. Józefa 

3. Dz. – bł. w 18 r. ur. Krzysztofa Dmowskiego o opiekę MB, świa-
tło i dary Ducha Świętego 

10.00 1. Dziękczynna z racji imienin Jadwigi z prośbą o Boże  bł., opiekę 
MB i zdrowie – of. córka 

2. + Tadeusza w 4 r., Tadeusza i zm. z rodziny Gałów – of. córka 
z rodziną 

11.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Damiana z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę MB i św. Józefa w dokonywanych wyborach 
w dorosłym życiu – of. mama 

3. Dz. – bł. w 40 r. ślubu Elżbiety i Jerzego Misiewiczów o łaskę 
zdrowia i opiekę MB i św. Józefa, dary Ducha Świętego dla sy-
nów: Grzegorza, Rafała i wnuków 

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Stanisława Harasim w 13 r. – of. Jadwiga Harasim 
18.00 1. + Mariana w 19 r., Jadwigę, Helenę i Stanisława – of. rodzina 
Nabożeństwo różańcowe – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

do godz. 20.00

Obchody Dnia Papieskiego 2020 w Siedlcach „Totus Tuus”: 
Dzisiaj o godz. 18.00 w naszej parafii będzie sprawowana Msza Święta  

w intencji Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a następnie w sali pod 
kościołem odbędzie się koncert „Moja podróż śladami Jana Pawła II”  
w wykonaniu Magdy Steczkowskiej. Organizatorami wydarzenia są para-
fia św. Jana Pawła II w Siedlcach i nasza parafia. Serdecznie zapraszamy. 
Wstęp wolny. 

W naszej parafii ofiary do puszek na pomoc stypendystom Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” będziemy zbierali w przyszłą niedzielę 18 paź-
dziernika. 

Bierzmowanie: 
Jutro młodzież z klas II szkół średnich otrzyma sakrament bierzmowa-

nia. W przyszłą niedzielę 18 października młodzi przychodzą na Eucharystię  
o godz. 16.30, by podziękować Panu Bogu. Po Mszy Świętej w dolnym 
kościele wręczenie krzyży i pamiątek.

I Komunia Święta: 
W niedzielę (18.10) po Mszy św. o godz. 13 spotkanie dzieci i rodziców 

klas trzecich: będzie to rozpoczęcie przygotowania do I Komunii Świętej.
Różaniec:
W dni powszednie różaniec będzie odmawiany o godz. 17.15, w so-

boty i w niedziele po zakończeniu Mszy Świętej wieczorowej. Różaniec 
Dzieci Bożych od poniedziałku do piątku o godz. 16.30. Dzieci będą otrzy-
mywały pamiątkowe naklejki. 

12.10 różaniec tylko o 16.30, 13.10 - różaniec fatimski o 17.15.
Oddanie swojego życia Jezusowi przez Maryję:
Osoby chętne zapisują się w zakrystii. 33 dniowe rekolekcje rozpoczną 

się 5 listopada, a zakończą uroczystym aktem zawierzenia w dniu 8 grud-
nia br. Rekolekcje zakładają systematyczną pracę własną z podręcznikiem, 
a raz w tygodniu spotkanie wszystkich uczestników. Przed rozpoczęciem 
rekolekcji należy przeczytać książkę „Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do NMP”, której autorem jest św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (bę-
dzie można ją nabyć wraz z podręcznikiem w parafii). Pierwsze spotkanie 
dla zgłoszonych uczestników będzie w niedzielę 18 października o godz. 
15.00 w sali przy zakrystii.
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Totus Tuus – cały Twój!
Karol Wojtyła, kiedy zmarła mu matka, miał zaledwie 9 lat. Ojciec 

jego wiedząc o tym, że dziecku potrzebna jest matczyna opieka, tuż po 
pogrzebie żony zabiera synów Karola i Edmunda na pielgrzymkę do Kal-
warii Zebrzydowskiej i wskazuje Matkę Bożą Kalwaryjską jako ich Matkę, 
do której powinni się zawsze uciekać. I tak od wczesnych lat dzieciństwa 
Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, oddaje się w matczyną 
opiekę Maryi. Na kalwaryjskie dróżki powracał bardzo często, modlił się 
jako młody ksiądz, biskup i kardynał, a 7 czerwca 1979 roku powrócił do 
swojej Matuchny jako następca św. Piotra, kiedy wspominał, swoje wę-
drówki i modlitwy na kalwaryjskich dróżkach. W czasie niezapomnianej 
pielgrzymki 19 sierpnia 2002 roku zawierza Matce Miłosierdzia sprawy 
i bolączki polskiego narodu, Kościoła w Polsce i odnawia swoje osobi-
ste oddanie. Ojciec Święty w jednym z wywiadów wyznaje, że w czasie 
wojny, kiedy pracował w fabryce sody, lektura „Traktatu o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Grignon de 
Montfort była przełomem  w jego życiu duchowym. Jan Paweł II mó-
wił: „Jeśli dawniej zachowywałem dystans obawiając się, że pobożność 
maryjna przesłoni mi Chrystusa zamiast ustąpić Mu miejsca, to dzięki 
temu traktatowi pojąłem, że w istocie rzeczy jest odwrotnie. Nasza relacja  
z Matką Bożą jest bezpośrednim skutkiem naszego zespolenia z misterium 
Chrystusa. Nie ma więc mowy, by Jedno z nich mogło przesłonić Drugie”. 

W trakcie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odwiedził ponad sto 
sanktuariów maryjnych na całym świecie. Maryja była dla papieża 
Matką, której się zawierzył i nieustannie pragnął żyć w Jej obecności. 
Jego duchowość Maryjna była namacalna i podkreślana poprzez gesty 
wyrażające się między innymi w umieszczeniu symbolu „M” w herbie 
papieskim i przyjęcie hasła „Totus Tuus” za dewizę pontyfikatu, poświę-
cenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi w 1984 roku, opublikowanie 
encykliki maryjnej „Redemptoris Mater” w 1987 roku, ogłoszenie Roku 
Maryjnego 1987 – 1988, ogłoszenie trzeciej tajemnicy fatimskiej w 2000 
roku, opublikowanie listu apostolskiego „Providentialis gratiae eventus” 
o szkaplerzu karmelitańskim w 2001 roku, wydanie listu apostolskiego 
„Rosarium Virginis Mariae” i ubogacenie modlitwy różańcowej nowymi 
tajemnicami światła w 2002 roku, zawierzenie w matczyne ręce Maryi 
Kościoła, Polski i całej ludzkości w swoim testamencie w 2005 roku i wielu 
innych. Całe życie Jana Pawła II było przesycone maryjnością. 

13 maja 1981 roku, w Święto Matki Bożej Fatimskiej na Placu św. Piotra 
padły strzały, które miały pozbawić życia Ojca Świętego. Tragiczne wydarze-
nia miały miejsce w 64. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Jan Paweł 
II swoje ocalenie przypisał Matce Bożej. W podziękowaniu za uratowanie 
życia 8 grudnia 1981 roku, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, Papież błogosławi wizerunek Maryi z Dzieciątkiem (Matka Ko-
ścioła) znajdujący się na Placu św. Piotra, na ścianie Pałacu Apostolskiego. 
W podstawie tej mozaiki został umieszczony herb Jana Pawła II z hasłem 
„Totus Tuus”. W pierwszą rocznicę zamachu, Papież pielgrzymuje do Fatimy, 
a jako wotum dziękczynne za ocalenie składa kulę, którą wydobyto z Jego 
ciała. Nabój zostaje umieszczony w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej. 

Korona była z 1942 roku, zwieńczona krzyżem umieszczonym na błękitnej 
kuli symbolizującej Ziemię. Przez lata korona miała okrągłe, puste miejsce. 
W tą szczelinę pod miniaturowy glob Jan Paweł II włożył pocisk, który ide-
alnie się wpasował swoją średnicą w to miejsce.

Dwa lata później, 19 czerwca 1983 r., w trakcie pielgrzymki do Ojczy-
zny, Jan Paweł II przekazał przestrzelony pas sutanny do sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie apelu mówi: „13 maja minęło 
dwa lata, od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to na Placu 
Świętego Piotra. Tam, w czasie audiencji generalnej, został wymierzony 
do mnie strzał, który miał mnie pozbawić życia. Zeszłego roku w dniu 
13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzać. Dziś pragnę tu, 
na Jasnej Górze, pozostawić jako wotum widomy znak tego wydarzenia, 
przestrzelony pas sutanny”. 

O Maryjności Jana Pawła II można by pisać bez końca, w każdym dniu 
Jego życia przejawiała się ta wyjątkowa relacja, która łączyła te dwie jak-
że piękne i wyjątkowe Osoby! 

Bezbrzeżne zaufanie, jakim obdarzał Jan Paweł II Matkę Bożą było  
i jest świadectwem dla każdego z nas. Daje nam wskazówkę jak mamy 
nieustannie dążyć do Maryi, do Jej kochającego i miłosiernego Serca, jak 
mamy się zawierzać i żyć w obecności Matki Bożej! Matka Boża prostą 
drogą prowadzi do Chrystusa. Uwielbiajmy Matkę Bożą w naszym życiu, 
w naszych działaniach, w naszych krzyżach i cierpieniach, radościach  
i sukcesach, tak jak czynił to nasz wielki rodak – Jan Paweł II, który  
w sanktuarium kalwaryjskim modlił się tymi słowami: ...Tobie oddaję 
wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; To-
bie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, 
Maria! Totus Tuus. (GŁ-K)

 Św. Jan Paweł II zachęca nas  
do odmawiania Różańca Świętego:

Pragnę skupić waszą uwagę na różańcu… Różaniec jest moją umi-
łowaną modlitwą. Modlitwą cudowną! Cudowną w swojej prostocie  
i w swojej głębi… W te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowa-
dzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, 
Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza 
tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy.  
W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.      

            (29 października 1978)

Wzory świętości: Św. Teresa z Avila (15 X)
Urodziła się 28 marca 1515 roku w Avila w Hiszpanii. Z domu 
wyniosła szczególną cześć i nabożeństwo do Najświętszej 
Maryi Panny. W piętnastym roku życia straciła matkę i została 
posłana do kolegium Augustianek. Po ukończeniu nauki ob-
jęła obowiązki rodzinne. Jednakże przekonana o swym powo-
łaniu do życia zakonnego, pomimo sprzeciwu ze strony ojca, 
w 1536 r. wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego pod wezwa-
niem „Wcielenia” w swym rodzinnym mieście Avila. W klasz-
torze tym, po osiemnastu latach życia jako mało gorliwa za-
konnica, przeżyła powtórne nawrócenie. Stało się to pewnego 
dnia, gdy na dłużej zatrzymała się przy obrazie Jezusa Ubiczo-
wanego. Zrozumiała wtedy, że prowadząc życie „byle jakie” 
zdradza swego Mistrza. 

Św. Teresie zawdzięczamy bogatą refleksję o zamieszkiwaniu trzech 
Boskich Osób w duszy chrześcijanina (por. Twierdza wewnętrzna). To ona 
napisała, że jeśli przeżywamy nasze życie wiary w przestrzeni pomiędzy 
kochającym nas Ojcem i Jego umiłowanym Synem, wtedy z pewnością bę-

dziemy mieli Ducha Świętego, który podpowie nam, co mamy 
czynić w każdej sytuacji naszego życia. Choć obdarzona była 
niezwykłymi łaskami mistycznymi, jakie otrzymywała na 
modlitwie, to jednak była zawsze posłuszna spowiednikom  
i kierownikom duchowym, nawet jeśli spotykała się z niecier-
pliwością i niezrozumieniem. Kiedy odkryła, że najlepszym 
lekarstwem dla rozrywanego brakiem jedności Kościoła, 
będzie powrót do życia całkowicie poświęconego Bogu przez 
modlitwę, kontemplację, adorowanie Najświętszego Sakra-
mentu, nic już nie mogło jej powstrzymać od zakładania ko-
lejnych Karmelów. Hiszpańska Święta była wielką czcicielką 
św. Józefa i za jego przyczyna wypraszała potrzebne łaski, 
kiedy była chora lub przeżywała różne kłopoty.

Święta Teresa była kobietą zdecydowaną w działaniu, rozmodloną i bar-
dzo radosną. Lubiła śpiewać pieśni ludu kastylijskiego, tańczyła z kastanie-
tami w ręku. Miała też poczucie humoru i bardzo starała się nie narzekać. 
Pisała piękne poezje, które swą głębią do dzisiaj poruszają serca. (AZ)
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie  
w godz. 16.00-17.30.  

W niedziele nieczynna. 

Wspólnota 
Jednego Ducha
Dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna powstała w 2003 roku. 
Członkowie jej pochodzili z rożnych parafii (i tak jest do dziś),  
również spoza Siedlec, ale od początku swojej działalności  
na miejsce swoich spotkań grupa wybrała kościół pw. św. Józefa. 

Przez pierwsze lata  duchową opiekę nad 
grupą pełnili: ks. mgr Jarosław Sutryk (2003-
2005), ks. mgr Krzysztof Skwierczyński (2005-
2006) oraz ks. dr Marcin Bider (2006-2007). 
Od sierpnia 2007 roku opiekunem wspólnoty 
jest ks. dr Tomasz Bieliński (dyrektor SNE oraz 
diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń 
katolickich).

Jesteśmy grupą katolików świeckich, któ-
ra swoje działania i zmagania w codzienno-
ści opiera na Eucharystii i Słowie Bożym. Nie 
jesteśmy świętymi, ale naszym pragnieniem 
jest nimi zostać. Wierzymy głęboko, że Bóg, 
kochający Ojciec ma wobec każdego plan, do 
realizacji którego nie wybiera uzdolnionych, 
ale uzdalnia wybranych! Dlatego też wspie-
ramy się i pracujemy na chwałę Pana! Dzięki 
temu w naszej Wspólnocie jest miejsce dla każ-
dego, kto chce zmienić swoje życie i zaprosić  
w nie na 100 % Chrystusa Pana. Trudności dnia 
codziennego oddajemy Jemu w uwielbieniu, 
a nasze słabości i zewnętrzne trudności poko-
nujemy siłą naszej Wspólnoty. Od wstąpienia 
do WJD zniknęło jakiekolwiek poczucie, bycia 
osamotnionym, gdyż siostry i bracia z na-
szej wspólnoty zawsze są gotowi do pomocy  
i wsparcia. W łączności z Chrystusem i współ-
braćmi życie nabiera nowego sensu. Łaski 
płynące z często przeżywanej Eucharystii i co-
dziennej lektury Słowa Bożego dają nam siłę do 
pełnienia naszej misji, którą jest ewangelizacja. 
Misję apostolstwa realizujemy poprzez ścisłą 
współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Die-
cezji Siedleckiej. Polega ona na prowadzeniu 
kursów ewangelizacyjnych, angażowaniu się 
w Parafialne Misje Ewangelizacyjne, nie tylko 
na terenie naszej diecezji, wyjazdy na tzw. Nie-
dziele Ewangelizacyjne, rekolekcje szkolne, do 
zakładów penitencjarnych oraz na ewangeliza-
cję uliczną na Woodstocku czy plażach Okunin-
ki koło Włodawy. Od 2003 roku organizujemy 
również wielki projekt, którym są Wieczory 
Chwały. Gromadzą one nawet do pół tysiąca 
osób, a w amfiteatrze siedleckim, czy na lodo-
wisku nawet kilka tysięcy osób.

Jesteśmy Wspólnotą, której członkami są 

Siostry i Bracia w każdej grupie wiekowej! Bóg 
nie kieruje Słowa tylko do młodych, czy też tyl-
ko do starszych, ale do każdego. Nie patrzymy 
na nasze Pesele, ale na naszą wspólną miłość do 
Chrystusa, zapał do służby drugiemu człowie-
kowi, bo każdemu Bóg daje to, czym można się 
podzielić. W naszej Wspólnocie przez sakrament 
małżeństwa połączyło się na całe życie ponad 
20 par. Oprócz tego z WJD „wyrosło” kilku ka-
płanów i sióstr zakonnych, z czego jesteśmy 
ogromnie dumni! 

Chcąc wzrastać w wierze w Boga Jedynego  
i miłości bliźniego zobowiązujemy się:

•	 systematycznie uczestniczyć w spotka-
niach wspólnotowych, 

•	 brać udział w spotkaniach małych grup 
dzielenia, 

•	 brać udział w rekolekcjach WJD i w kursach 
SNE, 

•	 żyć w łasce uświęcającej wg zasady „nie ma 
niedzieli bez Komunii św.”,

•	 min. 1 raz w tygodniu poza niedzielą 
uczestniczyć w Eucharystii,

•	 codziennie rozważać Słowo Boże,
•	 podejmować posty, 
•	 składać ofiary materialne na cele wspól-

notowe,
•	 brać czynny udział w ewangelizacji prowa-

dzonej przez Wspólnotę.
Jeżeli pragniesz dołączyć do nas, chcesz 

przyjść i spotkać się z nami, nie wahaj się. 
Zapraszamy w każdy czwartek o godz. 
18.00 do kościoła św. Józefa, gdzie gro-
madzimy się na Eucharystii, a następnie  
o godz. 19.00 do sali, w dolnej części ko-
ścioła na spotkanie formacyjne. 

Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest 
dniem, kiedy o godz. 18.00 przeżywamy Mszę 
św. wspólnotową. Przygotowujemy wówczas 
komentarze do czytań i oprawę liturgiczną. 
Przedłużeniem Eucharystii jest adoracja Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 20.00, a na-
stępnie do godz. 21.00 uczestniczymy w forma-
cji duchowej w auli pod kościołem. 

Zapraszamy - JEZUS DAJE TOBIE NOWE ŻYCIE!
(G Ł-K)

Staruszkowi, który ma 90 lat kardiochirurdzy wsta-
wili „rozrusznik” serca. Po operacji lekarz wyjaśnił 
pacjentowi, że po 10 latach trzeba będzie operację 
powtórzyć, bo mniej więcej na tyle wystarcza ba-
teria. Senior mocno zdziwiony pyta:
 – Czyli ja teraz niby będę musiał co 10 lat do was 
przychodzić?
OBIETNICA
Młody chłopak solennie obiecał swojej dziew-
czynie, a przyszłej żonie, że nie będzie już wię-
cej chodził do miejscowej gospody i spotykał się  
z kolegami z piwnego ogródka. Po ślubie za-
mieszkali razem, a żona wręczyła mężowi nagra-
ną płytę CD. Maż pyta:
 – A co to jest?
 – Chciałam, żeby ci w domu niczego nie brako-
wało, dlatego nagrałam na CD ciekawe dźwięki  
z naszej knajpy.
TRESOWANY PIESEK
Spotykają się dwie koleżanki:
 – O widzę, że kupiłaś wiewiórkę na smyczy.
 – To nie wiewiórka, to tresowany Mini-Maltań-
czyk.
 – A co on umie?
 – Słucha mnie. Na przykład mówię mu: „idziesz, 
albo nie”.
 – A co on na to?
 – On idzie, albo nie!
WESTCHNIENIA
Maż westchnął głęboko, a żona do niego:
 – Bądź cicho!
 – Przecież ja nic nie powiedziałem.
 – Ale sobie głośno pomyślałeś.
LEKCJA HISTORII
W piątej klasie szkoły podstawowej na pierwszej 
lekcji historii nauczyciel wyjaśnia pewne pojęcia 
i nazwy, które będą niezbędne do określania wy-
darzeń historycznych. Opowiada o czasach naszej 
ery i przed naszą erą, czyli po narodzeniu Chry-
stusa i przed Jego narodzeniem. Wreszcie zadaje 
pytanie:
 – Jak sądzicie, co oznacza skrót „p.n.e.”?
Jeden z uczniów odpowiada:
– To na pewno znaczy „przed nastaniem epidemii”.

Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, byśmy ła-

two doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. Jak 
miłym i wiernym towarzyszem codziennych zajęć naszych może być 
różaniec! Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, długie wędrówki 
do pracy, w pole, do fabryki, do szkoły czy urzędu, cierpliwe chodzenie 
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za pługiem czy broną, wyczekiwanie w kolejkach, na przystankach autobusowych,  
w poczekalniach urzędów, długie godziny na wozie, w samochodzie, w wagonie 
kolejowym, bezsenne noce czuwania nad kołyską chorego dziecka, miłe chwile 
wytchnienia, włóczęgi po lesie czy po mieście - wszystko to może być uświęcone, 
wzbogacone, uprzyjemnione modlitwą różańcową.


