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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
ODDAJCIE WIĘC CEZAROWI TO,
CO NALEŻY DO CEZARA,
A BOGU TO, CO NALEŻY DO BOGA (Mt 22, 15-21)
• Faryzeusze zadają Jezusowi pytanie nie
z intencją poznania prawdy, ale dla wygrania
jakieś swojej intelektualnej gry. Ich intencje są
od początku złe. Bóg pragnie nam odpowiadać,
ale wtedy, gdy zwracamy się do Niego z czystym sercem. Jaka intencja towarzyszy ci,
kiedy zadajesz pytania Bogu, a także ludziom?
• Na monecie widniał wizerunek Cezara z jego
imieniem i dopiskiem „Divus” („boski”). Dla
Żydów, uznanie Cezara za boga było bałwochwalstwem, podobnie jak używanie tego
typu monet. Z drugiej strony rzymskie prawo mówiło wyraźnie o obowiązku płacenia
podatku. Czy istnieją dwie odrębne sfery
życia: jedna, którą rządzi Cezar (świecka),
druga, nad którą panuje Bóg? Czy ludzie powinni być podlegli Cezarowi (prawom tego
świata) w materialnym świecie, a Bogu tylko
w duchowym? Na pewno nie. Kluczem jest
odszukanie obrazu Boga. Człowiek, który jest
stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Rdz
1,26-27) jest w tym świecie odbiciem Jego
chwały. Człowiek należy do Boga i winien
Mu oddać siebie samego. Jezus uznał prawa
władzy politycznej w społeczeństwie, ale
wyraźnie stawia jej granice: człowiek należy
do Boga, nie jest własnością żadnego władcy,
państwa czy korporacji. Tym samym człowiek
jest powołany, aby przekształcać ten świat
zgodnie z wolą Boga. [www.onjest.pl]

Św. Jan Paweł II zachęca nas
do odmawiania Różańca Świętego
„Modlitwa różańcowa jest
wielką pomocą dla człowieka
naszego czasu. Sprowadza ona
pokój i skupienie; wprowadza
nasze życie w tajemnice Boże
i sprowadza Boga do naszego życia”.(3 września 1983)
„Weźmy znowu do rąk, najdrożsi bracia i siostry, różaniec,
aby wyrazić naszą cześć dla Maryi, aby nauczyć się od Niej, jak
być pilnym uczniem Boskiego Mistrza, aby wyprosić Jej niebieską
opiekę tak w naszych codziennych potrzebach, jak
i przy wielkich problemach, które nękają Kościół
i całą ludzkość”. (25 października 1987)
„Drodzy bracia i siostry, odmawiajcie codziennie różaniec! Gorąco proszę pasterzy, by odmawiali i uczyli odmawiania różańca w swoich
chrześcijańskich wspólnotach. Aby każdy umiał
wiernie i odważnie wypełniać obowiązki swojego stanu, pomóżcie Ludowi Bożemu powrócić do
codziennego odmawiania różańca, do tej przemiłej rozmowy dzieci z Matką, którą «przyjmują
w swoim domu».” (1 października 1997)
Idąc z Maryją, nie pomylisz drogi,
modląc się do Niej, nie stracisz nadziei,
gdy Ją zawołasz, rozproszy twą rozpacz,
myślą bądź przy Niej, a wtedy nie zginiesz.
Gdy Ona strzeże, nie musisz się lękać,
gdy Cię prowadzi, nie czujesz zmęczenia,
w Jej obecności matczynej, łaskawej,
bezpiecznie dotrzesz do portu zbawienia.

(28 października 1984)

„Różaniec jest modlitwą
prostą i skutecznie służącą
temu, by stawać się z Maryją uczniem Jezusa Chrystusa”.
(4 października 1986)

„Różaniec. Ta modlitwa
jest jeszcze dzisiaj dla bardzo
wielu ludzi znakiem i środkiem nawiązania najbardziej intymnej więzi z Chrystusem.
W czasach trudnych, w udręczeniu, w samotności, w chorobie, w obliczu śmierci człowiek zawsze znajdował w różańcu pociechę, umocnienie
i nowe siły”. (2 maja 1987)
„Odmawianie różańca oznacza wejście
do szkoły Maryi i uczenie się od Niej, Matki
i Uczennicy Chrystusa, w jaki sposób dogłębnie
i w całej pełni przeżywać wymagania wiary
chrześcijańskiej”. (2 października 1988)
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33 dniowe rekolekcje rozpoczną się 5 listopada, a zakończą uroczystym aktem zawierzenia
w dniu 8 grudnia br. Rekolekcje zakładają systematyczną pracę własną z podręcznikiem, a raz
w tygodniu spotkanie wszystkich uczestników.
Przed rozpoczęciem rekolekcji należy przeczy-

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO
w środę o godz. 19.00.(xIJ)

„My wszyscy, którzy odmawiamy święty różaniec, błogosławimy wiarę Maryi w każdej jego
tajemnicy. Modlimy się do Niej.
Równocześnie modlimy się z Nią”.

QR CODE

Pieśń: „Razem z Maryją” – parafraza słów św. Bernarda

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże,
spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu
majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

www.jozef.siedlce.pl

tać książkę „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP”, której autorem jest św. Ludwik
Maria Grignion de Montfort (będzie 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. (xIJ)

„Pod biało-czerwoną”
Biskup Siedlecki zaprasza wszystkich Parafian z Diecezji Siedleckiej do dołączenia do
projektu „Pod biało-czerwoną” realizowanego
przez Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym
patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej budowy całorocznego masztu z flagą narodową
w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy
dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma
na celu połączenie Polaków pod naszą flagą

państwową, a także godne uczczenie pamięci
o Bohaterach Walk o niepodległość naszej Ojczyzny, w tym w szczególności Bohaterów Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
Aby spełnić założenia projektu, wystarczy
zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia
online, dlatego też zachęcamy do oddawania
głosów poparcia online na naszą Gminę pod
adresem: gov.pl/bialoczerwona
Głosy poparcia można oddawać do 11 listopada 2020 roku.
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Orędzie Papieża Franciszka
na Światowy Dzień Misyjny 2020 (cz. 1/2)
18 października 2020 r.
„Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8)
Drodzy bracia i siostry,
Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za zaangażowanie, z jakim przeżywany był w całym
Kościele, w październiku ubiegłego roku, Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jestem przekonany,
że przyczynił się on do pobudzenia nawrócenia misyjnego w wielu wspólnotach, na drodze
wskazanej przez temat: „Ochrzczeni i posłani:
Kościół Chrystusa w misji na świecie”.
W tym roku, naznaczonym cierpieniami
i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię Covid 19, to misyjne pielgrzymowanie
całego Kościoła trwa nadal w świetle słowa,
które znajdujemy w opisie powołania proroka
Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Jest to
nieustannie nowa odpowiedź na pytanie Pana:
„Kogo mam posłać?” (tamże). To powołanie
pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia,
które rzuca wyzwanie zarówno Kościołowi, jak
i ludzkości w obecnym kryzysie światowym.
„Podobnie, jak uczniów z Ewangelii, ogarnęła
nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi,
wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania
razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się
nawzajem. Na tej łodzi... jesteśmy wszyscy. Tak
jak ci uczniowie, którzy mówią jednym głosem
i wołają w udręce: „giniemy” (w. 38), tak i my
zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem”
(Rozważanie na Placu św. Piotra, 27 marca

2020 r.). Jesteśmy naprawdę zaskoczeni, zdezorientowani i przestraszeni. Cierpienie i śmierć
sprawiają, że doświadczamy naszej ludzkiej
kruchości; ale jednocześnie wszyscy dostrzegamy silne pragnienie życia i wyzwolenia od zła.
W tym kontekście, powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograniczeń ze
wzglądu na miłość Boga i bliźniego jawi się
jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa. Misja, którą Bóg powierza każdemu
z nas, sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego
i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezionego i odnowionego przez dar z siebie.
W ofierze krzyżowej, w której wypełnia się
misja Jezusa (por. J 19, 28-30), Bóg objawia, że
Jego miłość jest dla każdego i dla wszystkich
(por. J 19, 26-27). I prosi nas o naszą osobistą
gotowość do bycia posłanymi, ponieważ On
jest Miłością w odwiecznej dynamice misyjnej,
zawsze wychodzącej poza siebie samego, aby
dać życie. Z miłości do człowieka, Bóg Ojciec
posłał swego Syna Jezusa (por. J 3, 16). Jezus
jest misjonarzem Ojca: Jego Osoba i Jego dzieło
jest całkowitym posłuszeństwem woli Ojca (por.
J 4, 34; 6, 38; 8, 12-30; Hbr 10, 5-10). Z kolei
Jezus, dla nas ukrzyżowany i zmartwychwstały,
pociąga nas w swojej dynamice miłości swoim
Duchem, ożywiającym Kościół, który czyni nas
uczniami Chrystusa i posyła nas na misje do
świata i do narodów.
„Misja, «Kościół wychodzący» nie jest programem, zamiarem, który należy zrealizować
wysiłkiem woli. To Chrystus sprawia, że Kościół
wychodzi ze swoich ograniczeń. W misji głosze-
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nia Ewangelii wyruszasz, ponieważ Duch cię
pobudza i niesie” (Senza di Lui non possiamo
far nulla, LEV - San Paolo, 2019, 16-17). Bóg
zawsze miłuje jako pierwszy i z tą miłością
nas spotyka i nas powołuje. Nasze osobiste
powołanie wynika z faktu, że jesteśmy synami
i córkami Boga w Kościele, będącym Jego rodziną, braćmi i siostrami w tej miłości, której
świadectwo dał nam Jezus. Wszyscy jednak
mają ludzką godność opartą na Bożym powołaniu, aby byli dziećmi Bożymi, i by stawali się
w sakramencie chrztu i w wolności wiary tym,
czym są od zawsze w sercu Boga. (cdn.)
Źródło: www.misje.pl

W parafii powstaje Koło Misyjne.
Informacji udziela ks. Grzegorz Osipacz.

33 odsłony tajemnic Serca Pana Jezusa (część 4)
9. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się
nad nami
Jest jedno Serce, które jest sprawiedliwości i miłości pełne
Rzadko łączymy te dwa słowa miłość i sprawiedliwość. A już niechętnie mówimy o Bogu sprawiedliwym. Wolimy Tego Miłosiernego. Z Łagiewnik. A może Bóg jednak jest i sprawiedliwy i miłosierny zarazem?
Trudno przecież znaleźć w Nim sprzeczność. W świecie, w którym od niesprawiedliwości aż kipi, może dobrze znaleźć choć jedno Serce, które jest
sprawiedliwości i miłości pełne. Gdzie poczujemy się bezpieczniej? Kto
inny zapewni nam zwykłą godność ludzką?
10. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Dobroć i miłość mają swe źródło w sercu, wypływają z serca, Skoro
ludzkie serce jest dobre i wypełnione miłością, to w Sercu Boga jest pełnia
tych wartości! Z miłości Bóg staje się Człowiekiem. Cała Jego działalność
to objawienie miłości Ojca, to przekonywanie o tym, że Bóg jest Miłością.
Serce Jezusa jest miłości pełne, a potwierdzeniem tego była Jego śmierć
na krzyżu z miłości do Boga i do człowieka.
Dlatego, na miarę naszych duchowych możliwości, wynagradzajmy
za tych, którym miłość i dobroć są obojętne, którzy te wartości depczą,
przeciw nim występują, którzy wypaczają pojęcie czystej i pięknej miłości. Taka obojętna postawa jest bólem największym dla Serca Jezusa.
Wynagradzajmy więc miłością i dobrocią szczerą i prawdziwą!
11. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad
nami.
Szukamy wzorców, niepokoi nas upadek autorytetów, zastanawiamy
się kim ma się inspirować krytyczna i zobojętniała młodzież… A przecież

w Jezusie, w Jego Sercu, zawsze znajdziemy wzór do naśladowania, bez
względu na to, ile mamy lat, co robimy i czy bardzo jesteśmy pobożni.
Warto czytać Ewangelię – żeby rozmyślać nad życiem Jezusa i potem próbować wcielić w naszą codzienność to, czego nauczał i jak żył.
12. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad
nami.
Co czcimy w naszym życiu? Co jest dla nas autorytetem?
Tak naprawdę człowiek w całości uklęknie jedynie przed bezinteresowną miłością. Nie przekona go moc, logiczny wywód… Tylko przed
miłością, która jest za darmo i dla każdego, dla mnie – mimo mojej słabości, obojętności i grzechów. Takiemu sercu każdy człowiek na świecie
odda cześć… (AZ) cdn.
Siedlce, 12 października 2020 r.

PROŚBA O MODLITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA LUDZKIEGO
Biskup siedlecki Kazimierz Gurda odpowiadając na apel przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP, księdza biskupa Wiesława Śmigla zachęca, by
parafie diecezji siedleckiej włączyły się w Nowennę za życie za przyczyną
św. Jana Pawła II w dniach od 13 do 21 października 2020 r. W dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, 22 października Trybunał Konstytucyjny zbada niezgodność tzw. przesłanki eugenicznej z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej.
W modlitwie różańcowej prośmy o poszanowanie życia wszystkich obywateli w naszej Ojczyźnie. www.pro-life.pl/nowenna
Ks. dr Jacek Sereda
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
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K A L E N D A R Z
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 19 października 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera
albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Brebeuf,
Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy
albo wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika
1. czytanie (Ef 2, 1-10) Bóg przywróci nas razem z Chrystusem do życia
Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3b))
Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością
Ewangelia (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem
6.30 1. + Rozalię w 18 r., Stanisława, Eugeniusza, Andrzeja – of. Elżbieta Łęczycka
2. + Wacława w 24 r.; Józefę, Stanisława, Reginę Maliszkiewicz
– of. brat
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek – of. córki, brat i syn
2. + Mariana w 22 r., Adama, Pawła, zm. z rodz. Gałeckich i Trębickich – of. córka
3. + Władysława w 16 r. i rodziców z obojga stron – of. żona
4. Poza parafią: + Annę Dac w r. – of. Maria Baran
16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego – of. Teresa Rozbicka
2. + Walentego Brzozowskiego w 38 r. – of. syn
3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodziny
4. Poza parafią: + Stanisława Łaszczyka – of. Karczowie
Wtorek 20 października 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA
1. czytanie (Ef 2, 12-22) Chrystus jest naszym pokojem
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 9))
Pan głosi pokój swojemu ludowi
Ewangelia (Łk 12, 35-38) Oczekiwanie powrotu Pana
6.30 1. + Jadwigę i Wiesława Stachowicz
2. + Zygmunta Ornowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące – of. Jerzy
Ornowski
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Helenę w 30 r., Jana, Karolinę, Jolantę Szpryngier – of. rodzina
3. + Stefana Wronę, Antoniego, Stefanie, Annę – of. rodzina
4. + Jadwigę, Józefa Burdalskich, Helenę Ruczewską – of. rodzina
16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. + Pawła Soszyńskiego w 9 r. i jego ojca Mariana – of. matka
3. + Irenę z okazji imienin i zmarłych z rodziny – of. rodzina
4. Poza parafią: + Stanisława Łaszczyka – of. sąsiedzi z klatki
Środa 21 października 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Ef 3, 2-12)
Poganie są współuczestnikami obietnicy zbawienia
Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3))
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia
Ewangelia (Łk 12, 39-48) Przypowieść o słudze oczekującym Pana
6.30 1. + Urszulę Wronę (im.) – of. rodzina
2. + Urszulę Chromińską (z okazji imienin), męża Zdzisława Bareję
– of. matka Anna Bareja
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Aleksandra w 37 r., Jadwigę oraz zmarłych ich rodziców
i rodzeństwo – of. dzieci
3. + Stanisława Szulawę w 7 r. – of. syn
4. + Wincentynę Dąbrowską w 30 dz. – of. rodzina

Strona 3

P A R A F I A L N Y
16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. + Eugeniusza Grabarskiego w 35 r. – of. Beata Zając
3. + Stanisława Aleksandrowicza w 3 r. i zmarłych z obu stron
rodziny – of. żona
4. + Władysławę Długosz – of. koleżanki synowej
Nowenna do św. Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
Czwartek 22 października 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
1. czytanie (Ef 3, 14-21) Abyście doszli do całej Pełni Bożej
Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b))
Pełna jest ziemia łaskawości Pana
Ewangelia (Łk 12, 49-53) Ewangelia powodem rozłamu
6.30 1. + Stanisława w 5 r., zm. z rodz. Jasińskich, Mazurów, Bartosiaków – of. Ludwika
2. + Sylwestra Jastrzębskiego w 4 r. oraz zmarłych rodziców,
teściów i wnuczkę Małgosię – of. Honorata Jastrzębska
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. Dziękczynno-błagalna w 43 r. ślubu Tadeusza i Urszuli z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata
życia – of. małżonkowie
3. + Kazimierę, Henryka, Mariana, zm. z rodz. Sawiaków
– of. Sawiakowie
4. + Józefa, Anielę, Klemensa, Piotra, Lucynę, Halinę, zm. z rodz.
Izdebskich – of. Jadwiga Izdebska
16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. + Zofię – of. syn z rodziną
3. + Rafała Gajowniczka w 12 r. – of mama
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 23 października 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera
albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
1. czytanie (Ef 4, 1-6)
Usiłujcie zachować jedność
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6))
Oto lud wierny, szukający Boga
Ewangelia (Łk 12, 54-59)
Poznać znaki czasu
6.30 1. + Stanisławę w 9 r., Stanisława Magdziaków – of. syn Wiesław
Magdziak
2. + Czesława w 1 r. – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Marka Łyczywka w 46 r., Helenę, Józefa, Danutę, Jerzego,
zm. z rodz. Łyczywków – of. rodzina
3. Dziękczynno-błagalna w intencji Józefa i Małgorzaty oraz ich
rodziny o łaskę żywej wiary i zdrowie – of. syn
16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. + Halinę w 62 r., Stanisława, zmarłych dziadków i Aldonę
– of. rodzina
3. Dziękczynna w 21 r. ślubu Anety i Artura z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich
dzieci – of. jubilaci
4. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w intencji Rafała w 40 r.
urodzin, jego żony Pauliny, dzieci: Jeremiego, Hannę, Mateusza
i Tomasza – of. rodzice
5. Poza parafią: Dziękczynna w intencji ofiarodawców 1% dla Huberta Wójcika – of. rodzice
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Sobota 24 października 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
1. czytanie (Ef 4, 7-16) Jedność różnych członków Kościoła
Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 13, 1-9)
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
6.30 1. + Zofię, Jana Antoniak, Ryszarda Jakubiak, zm. dziadków, rodziców chrzestnych, zm. z rodz. Mąków – of. Janina Jakubiak
2. Dziękczynna w 51 r. urodzin syna Piotra z prośbą o boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla niego i całej rodziny
– of. Modesta Modrzewska
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Ignacego w 22 r., Feliksę, zm. z rodzin Korowajczuków, Adamiuków, Dziołaków, Wareckich – of. syn z rodziną
3. Poza parafią: + Stanisława Gurbę w 34 r., Irenę – of. córka
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. + Wojciecha, Pelagię, Zygmunta Sawickich – of. Janina Sawicka
3. Dziękczynno-błagalna w 70 r. urodzin Andrzeja o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. żona
4. + Stanisława Studzińskiego w 25 r. – of. żona
18.40 Różaniec
Niedziela 25 października 2020 r.
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Wj 22, 20-26) Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych
Psalm (Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2))
Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja
2. czytanie (1 Tes 1, 5c-10)
Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna
Ewangelia (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie
7.00 1. + Lucjana, Krzysztofa, zm. z rodz. Myrchów – of. żona
8.30 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Jerzego w 24 r., Wiesławę oraz zm. z rodz. Weredów, Zaliwskich i Zalewskich – of. rodzina
3. Dziękczynno-błagalna w 20 r. ślubu Antoniego i Beaty o Boże
błogosławieństwo, światło i dary Ducha Świętego dla nich i ich
całej rodziny
10.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Antosi w 1 r. urodzin o światło
i dary Ducha Świętego – of. dziadkowie
2. Dziękczynno-błagalna w 40 r. ślubu Teresy i Henryka z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa dla małżonków
i całej rodziny – of. małżonkowie
3. Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Adama i Heleny o opiekę
Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków
11.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. + Reginę, Igora Lichaczewskich, zm. z rodz. Rozbickich i Lichaczewskich – of. rodzina
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Antoninę w 8 r., Józefa w 10 r., Zbigniewa, Pawła, Mariannę,
Wincentego, Łucję, zm. z rodz. Matejczuków, Radczuków i Łukasiuków – of. syn Bogusław
18.00 1. + Danutę Rzewuską i o zdrowie dla całej rodziny – of. rodzina
Nabożeństwo różańcowe – różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
– Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
z ul. Chrobrego 6 – 50 zł
z ul. Sokołowskiej 83 – 100 zł
z ul. Mieszka I 10 – 300 zł
Dziękujemy osobom, które składają
z ul. Słowackiego – 100 zł
ofiary na tacę i wpłacają na konto
z ul. Sokołowskiej 75 – 100 zł parafialne.

Odeszli do Pana
+ Marta Karabin + Rajmund Stachowski
+ Waldemar Franciszek Zalewski
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...
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Informacje o życiu parafii (18.10)

Pomoc materialna:
Taca z tej niedzieli jest przeznaczona na misje. Dzisiaj w naszej parafii
zbieramy ofiary do puszek na pomoc stypendystom Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Za tydzień 25.10 będziemy gościli w parafii ojców oblatów, którzy będą
głosili słowo Boże, dając świadectwo pracy na misjach. Pod kościołem będzie można nabyć kalendarz misyjny jako wsparcie misji.
Inne:
Dzisiaj w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych obecnych na Mszach
Świętych i przystępujących do Komunii Świętej.
I Komunia Święta:
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 spotkanie dzieci i rodziców z klas trzecich: jest to rozpoczęcie przygotowania do I-ej Komunii Świętej.
Bierzmowanie:
Dzisiaj młodzi, którzy 12.10 przyjęli bierzmowanie, dziękują Bogu z ten
dar poprzez udział w Eucharystii o godz. 16.30. Po Mszy Świętej w dolnym
kościele wręczenie krzyży i pamiątek.
W niedzielę 25.10 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas
pierwszych szkoły średniej i ich rodziców na spotkanie w kościele o godz.
15.30 i na Eucharystię o godz. 16.30.
Różaniec:
W dni powszednie różaniec będzie odmawiany o godz. 17.15, w soboty
i w niedziele po zakończeniu Mszy Świętej wieczorowej. W trakcie nabożeństwa odmawiamy także nowennę do św. Jana Pawła II, prosząc o prawną
ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie. Zapraszmy poszczególne
wspólnoty działające w parafii do prowadzenia modlitwy różańcowej. W zakrystii jest lista „wolnych terminów”.
Różaniec Dzieci Bożych od poniedziałku do piątku o godz. 16.30. Dzieci
otrzymują pamiątkowe naklejki.
Ruch Światło-Życie:
Dzieci i młodzież z oazy w sobotę 24.10 będą przeżywały swój parafialny
dzień wspólnoty. Oazowiczów i tych, którzy chcą dołączyć do wspólnoty,
zapraszmy na godz. 9.00 do kościoła.

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Luis Fernando Davila, kawaler z parafii św. Franciszka Ksawerego
w Nowym Jorku i Karolina Karczewska, panna z parafii tutejszej
– zapowiedź 2.
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
Szczególniej zadbajmy o to, by przywrócić w domach
rodzinnych piękny, stary zwyczaj kończenia dnia wspólnym
różańcem. Ojciec, matka, dzieci – skupieni wiankiem przy
sobie niech zacieśniają swą więź rodzinną w rozważaniach
tajemnic radosnych; niech krzepią siły w cierpieniach i mękach życiowych obrazami tajemnic bolesnych; niech podnoszą
w górę serca mocą Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia
i darów Zielonych Świątek.
Niech wszystkie świątynie (…) ożywiają się potężnym
chórem różańcowych modlitw nie tylko w miesiącu październiku, który powinien być podniośle i uroczyście święcony.
Starajmy się ożywić Arcybractwo Różańca świętego. Należy
zadbać o to, by poprawny, dźwięczny śpiew różańca rozlegał się w każdej
świątyni, by do szeregów Arcybractwa wstępowali najlepsi ludzie, wrażliwi
na chwałę Bożą, by nie zabrakło wśród nich młodzieży naszej. (…)
Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, list pasterski o codziennym odmawianiu Różańca Świętego (15.08.1947 r.).

W „Echu Katolickim”

• Co ks. Dolindo mówi o nadejściu antychrysta?  
• Jak wytłumaczyć ludziom, że bycie w kółku różańcowym to same korzyści?
• Cud eucharystyczny w Sokółce wydarzył się po to, by umacniać naszą wiarę
w Eucharystię.
• Błogosławiony w adidasach i dżinsach. Kim był 15-letni Carlo Acutis?
• O pracy na misjach w Zambii i Kirigistanie.
• Co nas czeka w związku z pandemią?
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Różaniec – dlaczego mi się nie nudzi?
Potocznie mówimy o „odmawianiu” różańca. Jest to
jednak w mojej ocenie określenie zbyt powierzchowne,
które nie oddaje istoty tej modlitwy. Każda modlitwa
różańcowa jest dla mnie budowaniem relacji, głębokiej intymności z Maryją. Kiedy klękam do modlitwy,
zawsze przywołuję w sercu obraz Matki Bożej. Jest cudownie, kiedy mogę również patrzeć na Jej wizerunek
(choć często modlę się w drodze i nie mam takiej możliwości), dlatego staram się „patrzeć sercem”. Każdy z nas
kiedy zamknie oczy i pomyśli o Maryi, będzie widział
najbliższy sercu obraz Matki Bożej. Na początku proszę
Maryję o Ducha modlitwy, Ducha pokoju i uwielbienia. Proszę również, by
wstawiła się do Pana Jezusa w intencji, o którą proszę, a jeśli jest taka wola
Boża, by obdarzył mnie łaską wysłuchania tej modlitwy.
Różaniec to rozważanie Ewangelii na paciorkach. Ważne jest to, by
przemyśleć konkretną tajemnicę różańca. Pierwsza tajemnica, pierwszej
części tej modlitwy to „Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie”. Rozważamy w tej tajemnicy moment kiedy Anioł Pański przychodzi do Maryi
i oznajmia, że Bóg wybrał Ją na Matkę Syna Bożego, a Ona odpowiada: Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk,
1,38). Niby takie oczywiste wydarzenie, o którym słyszymy w Kościele
od dziecka. Z drugiej jednak strony jakże zaskakujące musiało to być wydarzenie dla Maryi? Jaka trudna decyzja! Nie zna męża, nie rozumie do
końca jak to się ma stać, ale na Słowo Boga, z pełną, całkowitą ufnością
wypowiada swoje „fiat”. Czy zawsze tak ufam Bogu? Czy potrafię wejść
w Boży plan na moje życie i odpowiedzieć jak Maryja „bądź wola Twoja
Boże”!? Biegnę na chwilę myślami do mojego życia, ile razy się buntowałam, ile razy swoją postawą mówiłam „nie chcę, nie będę, to niesprawiedliwe, mój plan jest lepszy”, zamykam oczy i znowu widzę uśmiechnięte
Oblicze Mojej Matki, która mówi, że tak ma być, że Bóg Ojciec zawsze ma
lepszy plan na moje życie, że zawsze będzie ze mną, że mnie nie zostawi.
Odpowiadam – fiat, niech tak będzie. Pierwsza tajemnica, a ile już się zadziało miedzy mną, a moją Niebieską Mateczką. Wyciszam emocje, zwracam się do Mamy słowami Archanioła Gabriela – Zdrowaś Maryjo….
Maryja – moja Matka, Mamusia, Mateczka, której miłość do mnie jest
większa, niż mojej mamy ziemskiej. Każde słowo do Niej kierowane musi
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więc mieć odpowiedni ton i wydźwięk. Słowa wypowiadam bardzo starannie, bez pośpiechu, wręcz
recytuję, z uczuciem i miłością. To dla mnie ważne
– mówię do Królowej Nieba i Ziemi! Tak jakbym klęczała tuż przed Jej tronem w Niebie. Ja u Jej stóp…
Przekładam paciorki zupełnie bezwiednie, przed
oczami staram się mieć obraz z konkretnej tajemnicy i Matkę Bożą, która mnie prowadzi. Kiedy jest
mi ciężko, czasami płaczę, serce się rwie, moja Matka wie, co przeżywam. Nigdy nie mówi mi, żebym
przestała płakać, ale zawsze wtedy czuję Jej zrozumienie, jakby tłumaczyła, jakby tuliła, prowadzi przez dróżki, którymi
podążała za Swoim Synem. W tych ciężkich chwilach jest Matką Bolesną,
której Serce przeszył miecz boleści, a Ona nadal trzyma mnie za rękę
i mówi do mnie – moje dziecko, w tym krzyżu, który tak trudno Ci wziąć
na ramiona, Mój Syn Jezus Chrystus jest szczególnie blisko Ciebie, a łzy
oczyszczenia płyną i dają pokój.
Pisząc te słowa, uchylam rąbka tajemnicy swoich relacji. W każdej tajemnicy różańca odnajduję kawałek swojego życia. Zgubne jest powierzchowne przyjmowanie wydarzeń z kart Ewangelii. Codziennie staram się
czytać Słowo Boże, choćby czytania z danego dnia. Wiele razy wracam
do tego samego cytatu, do tego samego wydarzenia i za każdym razem
Bóg w danym czasie zwraca mi uwagę na coś innego, dotyka mego serca
i przywołuje mnie mówiąc „zrozum dziecko, to nie jest dobre, zmienimy to, tylko Mi zaufaj”. Do każdego wydarzenia z mojego życia jestem
w stanie bardzo szybko przywołać odpowiednią tajemnicę różańcową.
W tym nowym świetle rozważyć ją i skorzystać z łaski pokoju, która zawsze spływa po modlitwie. Pokój serca nie oznacza, że całkowicie mija
ból, ale mija z każdym kolejnym, przesuniętym paciorkiem różańca, cierpienie już nie jest tylko moje, oddaję je swojej Matce, która wszystko
rozumie, sercem ogarnia każdego z nas.
Patrzę prosto w twarz mojej Matki Maryi, uśmiechniętej, z otwartym
sercem, z wyciągniętymi dłońmi, chylę czoła, dziękuję, bo wiem, że Ona
też na mnie patrzy, z miłością i tęsknotą. Wrócę Matuchno do Ciebie jak
najszybciej, na naszą modlitwę różańcową, pobłogosław mi i odmieniaj
moje serce. (G Ł-K)

Moderator krajowy do róż różańcowych w październiku
Ks. Jacek Gancarek, krajowy moderator Żywego Różańca, napisał list,
w którym w trudnym czasie pandemii i rewolucji kulturowej zachęca do
zwrócenia się do Maryi poprzez modlitwę różańcową.
„Tota pulchra es Maria” – cała piękna jesteś Maryjo, wołają od wieków chrześcijanie ku Matce Chrystusa. W świecie, w którym pochwala
się brzydotę, nagość i wulgarny erotyzm, Maryja ukazuje się jako stały
kanon piękna, niezależny od chwilowych mód, upodobań czy filozofii.
Wobec niezliczonych aktów profanacji i ofensywy środowisk wrogich
wobec religijności i próbujących kreować nowy świat z nową moralnością, opartą na afirmacji grzechu, modlitwa różańcowa jawi się jako
światło dla ludzi wierzących i ratunek przed ideologizacją. Narody, które niegdyś stały się orędownikami apostazji, dziś zwracają się do Maryi
z prośbą o pomoc. Angielscy biskupi zawierzyli swój kraj, nazywany
dawniej „wianem Maryi”, ponownie Matce Odkupiciela, mając nadzieję
na przemianę społeczeństwa.
Prostota i mistyka są dwoma słowami, które jak w soczewce skupiają
w sobie charakterystykę modlitwy różańcowej, która staje się uniwersalnym wołaniem zarówno „wielkich tego świata”, jak i maluczkich.
4 października ukazała się trzecia encyklika Ojca Świętego Franciszka
„Fratelli tutti”, traktująca o międzyludzkim braterstwie. Pomyślmy zatem
czy uniwersalizm różańca świętego nie mógłby się przysłużyć budowaniu światowego pokoju. Odpowiedź jest oczywista. Kiedy spoglądamy na
wschód od naszych granic, dostrzegamy aktualność fatimskiego wezwania i pragnienia Maryi, by Rosja się nawróciła. Niewpuszczenie metropolity mińsko-mohylewskiego arcybiskupa Kondrusiewicza na teren państwa, którego jest obywatelem, pokazuje nie tylko drastyczne pogwałcenie praw człowieka, ale także cierpienie Kościoła, który współdzieli
z narodem białoruskim jego niedolę. Obecna sytuacja objawia rzeczywistą
i naglącą konieczność modlitwy różańcowej o nawrócenie przywódców.

Uczniowie i studenci rozpoczynający swoje zmagania intelektualne
powinni wzorem minionych pokoleń wstąpić także do Szkoły Maryi, która mogłaby w ten sposób stać się ich formatorką i nauczycielką. Młode
pokolenie, nazywane „pokoleniem enter”, oczekujące cyfrowej prędkości
we wszystkich dziedzinach życia mogłoby w modlitwie różańcowej odnaleźć stabilny spokój, równowagę i wartość refleksji oraz kontemplacji.
Chciejmy w myśl naszej założycielki Pauliny Jaricot, modląc się w intencji
Dzieła Misyjnego Kościoła w czasie Ogólnopolskiego Dnia Modlitwy Żywego Różańca w Tygodniu Misyjnym (w tym roku 22 X – czwartek) „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”. Niech powrócą zawieszone w czasie
pandemii miesięczne spotkania formacyjne w parafiach i naszych Różach.
Dzisiejszy świat cierpi na deficyt modlitwy, dlatego jako Zarząd Żywego Różańca, by pomóc czcicielom Maryi w codziennej modlitwie, wydaliśmy pierwszy w Polsce „Modlitewnik Żywego Różańca”, który obok
Statutu, Ceremoniału i Księgi Różańcowej można nabyć u sióstr loretanek
lub u moderatorów diecezjalnych. „Kto się modli, ten się zbawi, kto się nie
modli, ten się potępi” – pisał w jednym ze swych dzieł wielki czciciel Matki Boga św. Alfons Maria de Liguori. Ta prawda wydaje się tak oczywista,
a jednak stale musimy sobie o niej przypominać!
W zalęknionym z powodu pandemii koronawirusa świecie – razem ze
św. Janem Pawłem II, Papieżem Różańca, w setną rocznicę jego urodzin,
i sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który wszystko postawił na Maryję – wstępujmy każdego dnia do Szkoły Maryi, by z koronką
w ręku, w modlitewnej postawie jeszcze silniej z wiarą wołać o ratunek
dla siebie i świata: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
W darze modlitewnej łączności na czas październikowych pielgrzymek
diecezjalnych oraz codziennej wytrwałej modlitwy różańcowej przemieniającej świat, by stała się modlitwą wszystkich.
Ks. Jacek Gancarek, Moderator Krajowy Żywego Różańca

Częstochowa, 30.09.2020 r. Źródło: www.missio.org.pl
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Wzory świętości:

Wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki (19 X)
Z Pism bł. Jerzego Popiełuszki
(Rozważania różańcowe
[Bydgoszcz, 19 października
1984 r.]w: M. Kindziuk, Świadek Prawdy, Częstochowa 2004,
s. 308-403)
ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
Tylko ten może zwyciężać zło,
kto sam jest bogaty w dobro, kto
dba o rozwój i ubogacenie siebie
tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka
Bożego. Pomnażać dobro i zwyciężać zło, to dbać o godność
dziecka Bożego, o swoją godność ludzką.
Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie
wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego
zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji
życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być
niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie
w sobie dziedzictwo wolności. Wolność dana
jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości.
Zachować godność, by móc powiększać
dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu
sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa
z prawdy i miłości. Im więcej jest w człowieku
prawdy i miłości, tym więcej i sprawiedliwości.
Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo
bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na jej
miejsce wchodzi nienawiść i przemoc.
Zwyciężać zło dobrem, to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną
właściwością naszego rozumu. Dążenie do

prawdy wszczepił w człowieka sam
Bóg, stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do
kłamstwa. Prawda, podobnie jak
sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa
miłość jest ofiarna, stąd i prawda
musi kosztować. Prawda zawsze
ludzi jednoczy i zespala. Obowiązkiem chrześcijanina jest stać przy
prawdzie, choćby miała ona wiele
kosztować. Bo za prawdę się płaci,
tylko plewy nie kosztują. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić.
Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć
się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku
i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać
się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie
może wystarczyć tylko samo potępienie zła,
kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym
świadkiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra,
prawdy, wolności i miłości.
Aby zło dobrem zwyciężać i zachować
godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. Komu nie udało się zwyciężyć sercem
i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy
przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości.
Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna
ludzkość, jakie zna historia, to walki ludzkiej
myśli. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku,
zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy
odwetu i przemocy.
Źródło: www.brewiarz.pl

Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zapraszają na spotkanie modlitewne
„Strumienie Miłosierdzia” w niedzielę 25 października 2020 r.
Tematem spotkania będą słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według
twego słowa!” ( Mk 1,38 )
Zaproszonym gościem będzie Pan Jezus, Maryja-Matka Jezusa, św. Józef i „wielu innych !!!”
Oprawę Muzyczną przygotuje zespół „Nie śpijcie nie” – Strumienie Miłosierdzia.
Plan spotkania:
18.00 – Msza Święta (ks. Grzegorz Walczuk)
19.00 – Wprowadzenie
Procesja Fatimska
Różaniec (prowadzi Grupa Strumienie Miłosierdzia)
Modlitwa - Uwielbienie
Katecheza: Uzdrowienie przez wiarę i zaufanie
- Totus Tuus

Modlitwa zawierzenia Totus Tuus przed Najświętszym Sakramentem
20.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Modlitwa zawierzenia Totus Tuus
21.30 – Apel
Jednocześnie Grupa Modlitewna „Strumienie
Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” rozpoczyna
i zaprasza na spotkania modlitewno-formacyjne.

Spotkanie redakcji „Opiekuna” 20.10 o godz. 19.00.
Zapraszamy nowe osoby do współpracy.
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1300 egz. wydaje Parafia św. Józefa, Siedlce,
ul. Sokołowska 124, tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl. Druk: NOWATOR.
Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak, ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska, Agata Zielińska.
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną
na adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do poniedziałku
poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.
W niedziele nieczynna.

18 października 2020 r.

PO LEKTURZE „QUO VADIS”

Chłopak w klasie zadaje wszystkim kulinarne
pytanie:
– A zgadnijcie, kto odkrył „pieczeń rzymską”?
– Pewnie Neron, gdy podpalił Rzym.
POŁÓWKA
Na lekcji geometrii nauczyciel tłumaczy uczniom,
że nie ma pojęcia „większej” lub „mniejszej” połowy. Obie połowy są zawsze równe. Pod koniec
lekcji podsumowuje:
– Ale co ja wam będę tłumaczył! I tak większa
połowa z was pewnie tego nie rozumie!
ZDOLNOŚCI TATY
Pani nauczycielka sprawdza prace domowe
i mówi do ucznia.
– Jasiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione zadanie.
– Tatuś mi dużo pomógł.
– Czy jesteś pewien, że twojemu tacie nikt nie
pomagał?
OCENA SUMARYCZNA
Zenek nie jest zbyt pilny w nauce. Wraca za szkoły mama go pyta:
– I jak było dziś w szkole, synku? Dostałeś jakieś
oceny?
– Dziś, mamusiu, dostałem razem szóstkę.
– O… to pięknie. A z jakiego przedmiotu?
– Dostałem dwójkę z polskiego, trójkę z matematyki i jedynkę z przyrody. Jakby nie liczył to
razem szóstka.
WYGLĄD
Dowcipny pan nauczyciel opowiada klasie
o małpach. Dostrzega, że mała Zosia nie jest zainteresowana tym, co on mówi. Zwraca więc jej
uwagę:
– Zosiu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie, bo nie
będziesz wiedziała jak wygląda małpa!
ZAKOCHANI BEZ PAMIĘCI
On: – Nie zapomnisz!
Ona: – Nie zapomnę.
On: – Na pewno!
Ona: – Tak.
On: – Ale na pewno nie zapomnisz!
Ona: – A o czym!
ZDROWIE
Rozpoczyna się weekend. Cała rodzina gromadzi
się w domu. Tato pyta syna:
– Antoś, udało ci się poprawić oceny? Chodź, zalogujemy się na „Librusa” i zobaczymy.
– Oj tam, tato! Oceny, jak to oceny. Najważniejsze, abyśmy zdrowi byli!
NA KOMPUTERACH
Pani nauczycielka oznajmia pierwszoklasistom:
– Dzieci, od dziś będziemy liczyli na komputerach!
– Wspaniale! – cieszą się uczniowie.
– No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać dwadzieścia jeden komputerów?
(opr. xHD)

