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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Rdz 2, 18-24)
Stworzenie niewiasty
Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5))
Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi
2. czytanie (Hbr 2, 9-11)
Chrystus, który uświęca, jak i ludzie,  
którzy mają być uświęceni,  
z Jednego są wszyscy
Ewangelia (Mk 10, 2-16)
Co Bóg złączył, tego człowiek  
niech nie rozdziela

Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie
Rozważania do Ewangelii z XXVII Niedzieli Zwykłej (3 października)

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
(Mk 10, 2-16)

Co bóg złączył,  
tego człowiek niech nie rozdziela

Jezus przywraca pierwotny plan Boga wo-
bec małżeństwa, a więc opuszczenie przez 
człowieka rodziców, poznanie, zaakceptowa-
nie i pokochanie żony (męża) oraz budowanie  
z nią (nim) jedności duchowej, psychicznej  
i cielesnej. Dopuszczenie bowiem przez Moj-
żesza rozwodu powodowało, że mąż przy kon-
flikcie z żoną rozmyślał o jej oddaleniu, a nie  
o odbudowywaniu jedności z nią. Czy staramy 
się w naszych małżeństwach o jedność, jaki wy-
siłek wkładamy, aby ją utrzymać, czy modlimy 
się wspólnie o nią?

Najbardziej bezbronnymi ofiarami rozwo-
dów i konfliktów w małżeństwie są dzieci. Lęk 
przed opuszczeniem, posiadaniem potomstwa, 
zaniżone poczucie własnej wartości, kryzysy  
i samobójstwa to tylko niektóre skutki rozwo-
dów. W słowach „pozwólcie dzieciom przycho-
dzić do Mnie” można odczytać przesłanie, że 
tylko Jezus jest w stanie uzdrowić wymienione 
wcześniej zranienia, daje też siłę do przebacze-
nia. Tylko „przypinając się” do drzewa genealo-
gicznego Jezusa osoby z rozbitych rodzin mają 
szansę na normalne życie.

Dzieci są bardziej otwarte niż dorośli i po-
trafią przyjmować to, co ofiarowuje im Jezus. 
Mogą też pełniej zaufać niż my, którzy opie-
ramy się przed oddaniem swojego życia Bogu. 
Powinniśmy uczyć się od dzieci podejścia do 
naszej wiary, która jest bezgranicznym zaufa-
niem. Fundamentem wiary dzieci jest jednak 
rodzina, pełna i zakorzeniona w Bogu, dlatego 
Jezus broni nierozerwalności małżeństwa. 

[www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia 
modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miło-
sierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze 
sumienia, i udziel nam również tego, o co nie 
ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
w środę o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

Jezus chce się spotykać z każdym czło-
wiekiem. Pan zaprasza do siebie wszystkich 
i cieszy się, gdy do Niego przychodzimy sami 
lub jeszcze kogoś zabieramy ze sobą na to 
spotkanie. W Ewangelii czytam, że przynosili 
Mu również dzieci. Wierzący rodzice, dziad-
kowie przyprowadzali do Jezusa swoje dzieci  
i wnuki, bo chcieli, by im pobłogosławił. Dziś 
Jezus błogosławi wszystkich tego potrzebu-
jących w Kościele, przede wszystkim poprzez 
swoich kapłanów, biskupów. Wielka jest moc 
i łaska płynąca z Bożego błogosławieństwa. 

KSM zaprasza 
Oddział Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodzieży w naszej parafii 
został odtworzony w październi-
ku 2016 roku. Odbywające się  raz  
w tygodniu  spotkania mają 
przeważnie charakter:  formacyj-
ny  (rozmawiamy na różne tematy 
i dzielimy się swoimi doświadcze-
niami),  biblijny  (rozważamy Sło-
wo Boże) lub  integracyjny  (miło 
spędzamy ze sobą czas). Jednak KSM to nie 
tylko formacja, to również tzw. akcja, czyli 
działanie. Nasz oddział tworzą osoby otwarte, 
pełne chęci do działania i radości, które pragną 
w swoim życiu robić coś więcej niż tylko grać 
 i oglądać YouTube.

W miarę możliwości organizujemy ado-
racje, czy uczestniczymy w czuwaniach mło-
dzieżowych, odbywających się w różnych za-

kątkach naszej diecezji.  Włączamy 
się też w miejskie, diecezjalne oraz 
ogólnopolskie akcje KSM takie jak: 
Koczowisko Ministrantów, Festi-
wal Hosanna, czy Polak z Sercem. 
Chętnie współpracujemy z innymi 
grupami, w tym z  Oazą  naszej pa-
rafii czy oddziałami KSM z terenu 
miasta. 

Poza działaniami statutowymi 
spędzamy ze sobą mnóstwo czasu: wychodzi-
my razem do kina, gramy w gry planszowe  
i bierzemy udział w różnego typu wyjazdach 
integracyjnych.

Nasze spotkania – na które serdecznie 
wszystkich zapraszamy –  odbywają się w każ-
dą sobotę o 19.00 w sali pod plebanią.

Z wyrazami szacunku
Dominika Przybyłek

Wielu ludzi to rozumie i odkrywa w tym głę-
boki sens. Zdarzają się jednak też osoby, które 
chciałyby – podobnie jak uczniowie, na których 
Jezus się oburzył – oddzielić Jezusa od dzieci. 
Uczniowie prawdopodobnie chcieli, by Jezus 
odpoczął – w hałaśliwym towarzystwie dzieci 
trudno o odpoczynek. Jezus jednak nie myśli 
o sobie, nie opowiada wszystkim wokół jak to 
bardzo jest zmęczony; po prostu spotyka się  
z dziećmi i prosi dorosłych, by nie przeszkadza-
li w tym spotkaniu. Niestety niekiedy dorośli 
przez brak wiary, lekceważenie spraw Bożych  
w życiu, obojętność religijną, przyjęcie postawy 
wrogiej wobec Kościoła, utrudniają lub nawet 
uniemożliwiają spotkanie młodych z ich Zba-
wicielem. Dziś na wszystko jest czas, ale wiara 
często jest postrzegana jako dodatek do życia. 
Wiedzą o tym dobrze osoby zajmujące się wy-
chowaniem w wierze młodego pokolenia, które 
w większości jest zamknięte na możliwość spo-
tkania z Panem. Ileż trzeba łaski, ile modlitwy, 
ofiary, trudu i cierpliwości, by choć kilka osób 
przyszło na spotkanie z Jezusem?  (xIJ)
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Módlcie się z Moją Matką – różaniec 
Miesiąc październik poświęcony jest Maryi  

i pięknej modlitwie różańcowej. Chętnie modlimy 
się w jedności z Maryją ze względu na Jej szcze-
gólne współdziałanie z Duchem Świętym. Razem 
z Nią uwielbiamy Pana za wielkie rzeczy, które  
w Niej uczynił oraz powierzamy Jej swoje błagania  
i uwielbienia. Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie 
nawoływał, aby wytrwale odmawiać różaniec, za-
równo we wspólnotach kościelnych jak i w naszych 
rodzinach.

W trakcie powtarzanych wezwań jednoczy on 
serca, prowadzi do zgody, ożywia nadzieję i obda-
rza nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, 
który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał. 
Święty Jan Paweł II tak mówił o modlitwie różań-
cowej: Różaniec jest moją codzienną modlitwą  
i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną  
w swojej prostocie i w swej głębi.

W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to sło-
wa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Elż-

Konferencje  
CZAS DLA RODZINY 

Parafia Bożego Ciała w Siedlcach zaprasza na czas dla rodziny , tzn. 
2-dniowy cykl konferencji o komunikacji , dzieciach , więzi i męskości. Od 
8 do 9 października w Siedlcach będzie gościł Jacek Pulikowski, autory-
tet dla tysięcy małżeństw i rodzin, znany doradca życia rodzinnego, autor 
wielu książek i publikacji o tematyce rodzinnej. Jacek Pulikowski spotka 
się ze słuchaczami w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Siedlcach. 
Wygłosi 4 prelekcje. Pierwsza z nich w piątek o godz. 19.00. Kolejne  
w sobotę o godz. 10.00, 14.00 i 19.00. Zainwestuj w swoje małżeństwo 
i rodzinę . Zapraszamy. 

biety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Modlitwa 
różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej 
prośby, pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice 
zbawienia. Kto podejmuje kontemplację Chrystusa, 
rozważając etapy Jego życia, musi pojąć w Nim rów-
nież, prawdę o człowieku. „Można więc powiedzieć, że 
każda tajemnica Różańca, stając się przedmiotem do-
brej medytacji, rzuca światło na misterium człowieka. 
Równocześnie staje się czymś naturalnym przynosić 
na to spotkanie ze świętym człowieczeństwem Odku-
piciela tak liczne problemy, lęki, trudy, które cechują 
nasze życie. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię pod-
trzyma”. Medytować z Różańcem - znaczy powierzać 
nasze troski miłosiernemu Sercu Chrystusa i Sercu Jego 
Matki.

Nie lękajmy się więc sięgać po tę skuteczną modli-
tewną broń w intencjach całego Kościoła, naszej para-

fii, wszystkich rodzin, ludzi samotnych, zagubionych życiowo i bezbron-
nych. Bądźmy dziećmi Maryi, otuleni z wiarą w Jej macierzyńską dłoń. Do 
tej modlitwy różańcowej zachęcam i zapraszam. Odmawiajcie różaniec. 

Róża Wyrębek

Nowe wezwania w litanii do św. Józefa (cz.4)
Przez kolejne cztery niedziele rozważymy wezwania, które odwołują 

się do relacji św. Józefa wobec wiernych. Wszystkie pochodzą z listu apo-
stolskiego papieża Franciszka „Patris Corde”.

Podpora/wsparcie w trudnościach (łac.„Fulcimen in difficultatibus”)
Święty Józef jako podpora w trudnościach. Podpora to coś na czym mo-

żemy się oprzeć, coś co chroni człowieka przed upadkiem. 
Jak mówi Pismo święte (Syr 34,16) to Pan Bóg jest tarczą potężną  

i silnym oparciem, ochroną przed gorącym wichrem i osłoną przed żarem 
południa, zabezpieczeniem przed potknięciem się i pomocą w upadku. 
Pan Bóg jako ochrona dla człowieka. W trudnych okolicznościach życia,  

w których znajduje się człowiek, kiedy nie ma on siły, nie ma mocy, moż-
na się na Nim oprzeć, wesprzeć.

Józef w całym swoim życiu był wpatrzony w Boga, który był dla niego 
drogowskazem i podporą. Nieustannie w trudnych momentach (a do-
świadczał przecież licznych trudności), wspierał się na Bogu. Dlatego jest 
dla nas przykładem jak postępować gdy my nie mamy sił, gdy piętrzą się 
przed nami trudności, gdy czujemy się wobec nich bezsilni. Święty Pa-
triarcha wskazuje nam, jak mierzyć się z problemami w pracy i codzien-
nym życiu, trwając nieustannie w obecności Bożej. 

Trzeba byśmy tylko wyznawali świętemu Józefowi, że nie mamy siły  
i prosili, by nas wspierał, by swoją osobą, mocą, swoją wiarą pomagał 
nam przejść w tych naszych trudnościach życiowych. Nie zawsze muszą 
być one przeżywane przez człowieka jako cierpienie czy nieszczęście. 
Dlatego obok wezwania „Pociecho nieszczęśliwych” oraz „Patronie cier-
piących” mamy nowe zawołanie „Podporo w trudnościach”. Cdn. (AZ) 

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 
W każdej sytuacji jest z nami nasza Królowa

Nie jest to przesada, błąd teologiczny czy też szo-
winizm -jak się nieraz wstydliwie mówi. Niekiedy nam 
się wydaje, że Pan Bóg jest zbyt wielki, aby się mieszać  
w ludzkie sprawy. Ogromnie się boimy, aby nie ubrudził 
swoich niebieskich szat w kontakcie z ludźmi. Ale Bóg 
się tego nie boi i Maryja, Matka Króla, też nie ma takich 
obaw. Jest to Królowa bardzo indywidualna, Królowa 
moja, mojej duszy i mojego ciała. Królowa wszystkiego, 
co dał mi Ojciec Niebieski, wszystkiego, co jest we mnie. 

Ład miłości nadprzyrodzonej stworzony przez Chry-
stusa pozostaje w jak najściślejszym związku z Mary-
ją. Kościół chce nam powiedzieć, że Maryja, stojąca  
w hierarchii bytów zaraz po Bogu, jest Królową nie tylko  
w porządku przyrodzonym, ale również w nadprzyro-
dzonym. Dlaczego? Bo stoi pod krzyżem Jezusa, bo jest Współtowarzyszką 
Jego męki.

Wchodzi więc Maryja jak najbardziej w nasze życie nad-przyrodzone. 
Wszystko, co się w nas dzieje w porządku łaski - od chrztu aż do ostatniego 
namaszczenia - w jakiś sposób z Nią się wiąże. Mogę więc powiedzieć, że Ona 
jest Królową mojego życia wewnętrznego, mojego życia nadprzyrodzonego. 
Wszystkie łaski, moce i siły, które Bóg daje, zwycięstwa, którymi nas wspiera, 
krzepi i dźwiga, to wszystko otrzymujemy przez współdziałanie Socia Passio-
nis [Towarzyszki Męki], stojącej u kolebki nadprzyrodzonego porządku. 

Anna Rastawicka, Maryjo, okaż się nam Matką, Częstochowa 2021 r. 
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas  
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie  

w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany  
na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 4 października 2021 r. 
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

1. czytanie (Jon 1, 1 – 2, 1. 11) Jonasz uchyla się od posłannictwa
Psalm (Jon 2, 3. 4. 5. 8 (R.: por. 7c)) Pan wyprowadzi życie me z przepaści

Ewangelia (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
6.30 1. + Jolantę Wiśniewską – of. koledzy i koleżanki z Polmosu

2. + Barbarę i Wiesława Łukowskich – of. przyjaciele Stanisław  
i Maria

7.00 1. + Rodziców: Franciszka z racji imienin, Zofię i rodzeństwo  
– of. rodzina

2. + Andrzeja Staręgę – of. Koło Gospodyń Wiejskich w Strzale
3. + Bogusławę Ługowską – of. Marianna Chmielewska
4. Poza parafią: + Stanisława Borkowskiego – of. Andrzej Borkowski

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich – of. Jadwiga 

Machała
2. + Stanisławę Posiadała w 3 r., Hieronima Kokoszkę, Justynę i Maria-

na Posiadała, dziadków: Wiktorię i Walentego Kokoszka – of. dzieci
3. + Hannę Jakubiak w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
4. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

Spotkanie APDC
Wtorek 5 października 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY
1. czytanie (Jon 3, 1-10) Nawrócenie sprowadza miłosierdzie Boże

Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 7b-8 (R.: por. 3))
Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty i Marii
6.30 1. + Jerzego Kostyrę z prośbą o pokój wieczny w niebie – of. żona

2. + Zofię Halinę Stańczuk – of. córka Jolanta
7.00 1. + Stanisławę Rzyszkiewicz w 17 r. oraz zm. rodziców z obu stron 

rodziny – of. mąż
2. + Zm. rodziców: Kazimierę i Aleksandra Kozłowskich, Irenę  

i Stanisławę Kozłowskie oraz męża Mieczysława Badowskiego  
– of. Halina Badowska

3. + Andrzeja Staręgę – of. Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzały
16.30 Różaniec dla dzieci
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. Dz.-bł. w 90 r. urodzin Krystyny Adamczyk z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia – of. rodzina

3. + Małgorzatę Sułek – of. mąż
4. + Edwarda Gromadzkiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

Środa 6 października 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Brunona, prezbitera
1. czytanie (Jon 4, 1-11) Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia

Psalm (Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10 (R.: por. 15a))
Panie, Ty jesteś Bogiem miłosiernym

Ewangelia (Łk 11, 1-4) Jezus uczy modlitwy
6.30 1. + Jadwigę w 23 r., Hieronima, zm. z rodz. Lewickich i Montew-

ków – of. rodzina
2. + Janinę Rojek, Helenę i Stanisława Plichtów oraz Kazimierza 

– of. Barbara Plichta
7.00 1. + Mieczysława Przesmyckiego w 17 r.

2. + Teresę Trębicką w 10 r., Hipolita, Leszka, Adama Gałeckiego – 
of. Zenon Trębicki

3. + Adama Gałeckiego w 12 r., Pawła Gałeckiego – of. Mariola Gałecka
17.15 Nabożeństwo różańcowe
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. Dz.-bł. w 40 r. urodzin Agnieszki z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę św. Józefa – of. mąż

II. Dz.-bł. z prośbą o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla 
Sylwii i Piotra

18.00 III. O opiekę i prowadzenie Świętej Rodziny, dary Ducha Świętego 
dla dyrekcji i nauczycieli uczących nasze dzieci oraz ich rodziny

IV. Dz.-bł. w 11 r. ślubu Edyty i Krzysztofa z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę św. Józefa dla nich i ich dzieci – of. rodzice

V. + Marka Czerskiego – of. żona
VI. + O radość życia wiecznego dla ś.p. Marka Czerskiego – of. ry-

cerka Zdzisława
VII. + Marka Czerskiego – of. pracownicy Niepublicznego Przed-

szkola ,,Stokrotka” w Siedlcach
VIII. + Zofię Frankowską – of. KŻR nr 15
IX. + Zofię Frankowską – of. pracownicy Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego
X. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. rodziców z obu 

stron rodziny – of. mama
XI. + ś.p. Edwarda Mirońskiego z prośbą o radość życia wiecznego 

i zm. rodziców z obojga stron rodziny
XII. + Marka Czerskiego – of. rodzina Czerskich z Jesionki
XIII. + Stanisławę Omelańczuk – of. sąsiedzi
XIV. + Wincentego Oknińskiego w 11 msc. od śmierci
2. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich
3. + Jadwigę w 4 r. oraz Mariana, Wincentego i Mariannę  

– of. rodzina
4. + Romualda Czapińskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

Różaniec w intencji Ojczyzny prowadzony przez Cristeros 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] w dolnym kościele

Czwartek 7 października 2021 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

1. czytanie (Ml 3, 13-20a) Bóg wymierzy sprawiedliwość
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))

Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu
Ewangelia (Łk 11, 5-13) Wytrwałość w modlitwie

6.30 1. + Andrzeja Staręgę – of. rodzina Wojtyrów
2. Dz.-bł. w 70 r. urodzin Marii z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej – of. mąż i dzieci
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą  

o obfitość łaski Bożych oraz o dobre powołania kapłańskie  
w naszej parafii – of. Apostolat Złota Róża

2. Dz. - bł. w int. Michała z okazji urodzin z prośbą o wypełnienie 
woli Bożej i dary Ducha Świętego – of. rodzice

3. + Walentego Brzozowskiego w 39 r. – of. syn
16.30 Różaniec dla dzieci
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich 

2. + Grzegorza Strus w 5 r. i za rodzinę Strus – of. mama z rodziną
3. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla sióstr i braci z KŻR 

nr 5 za przyczyną Patronki Królowej Różańca Świętego – of. Ze-
latorka Zdzisława Szczepanik

4. Poza parafią: Dz.-bł. w int. Członków KŻR nr 16 p.w. Matki Bożej 
Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa

Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 
godz. 21.00

Piątek 8 października 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Jl 1, 13-15; 2, 1-2) Wezwanie do pokuty
Psalm (Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9 (R.: por. 9a))
Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie

Ewangelia (Łk 11, 15-26) Walka Chrystusa ze złym duchem
6.30 1. + Mieczysława w 30 r., Mariannę i Grażynę Waszczuk – of. córka 

z rodziną
2. + Genowefę w 22 r., Leopolda, Jana i zm. z rodz. Toporowiczów, 

Rogulskich
7.00 1. Dz.-bł. w intencji Beaty i Piotra w 5 r. ślubu o łaskę zdrowia, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny – of. małżonkowie 
2. Dz.- bł. w 5 r. ślubu Piotra i Beaty z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę św. Józefa – of. Urszula Studzińska
3. + Jana Kowalczyka w 10 r. i rodziców z obojga stron rodziny   

– of. Danuta Kowalczyk
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Informacje o życiu parafii (3.10)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Józef Strzaskalski 
+ Wanda Janina Kajda

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

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Zapowiedzi

•	 Robert Krasuski, kawaler z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej  
w Krzesku i Kamila Szczepańska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	 Tomasz Panasiuk, kawaler i Daria Ewelina Kamińska, panna  
z parafii Dobrego Pasterza w Łodzi – zapowiedź 1 

•	 Jacek Araźny, kawaler z parafii tutejszej i Gabriela Gasek, panna  
z parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckiem – zapowiedź 1 

•	 Jakub Augustyniak, kawaler z parafii tutejszej i Iwona Panfil, pan-
na z parafii św. Stanisława w Mławie – zapowiedź 2

•	Michał Sawiak, kawaler z parafii tutejszej i Klaudia Grzesik, panna  
z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie – zapowiedź 2

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Jana w rocznicę śmierci, Zofię, Leokadię, Jana, Annę, Wacława, 
Karola i Jadwigę – of. córka

3. Dz.-bł. w rocznicę urodzin Edyty, Julii i Macieja z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

4. W intencji uczestników Mszy Świętej z modlitwą o łaskę uzdro-
wienia i uwolnienia na duszy i ciele

Adoracja Jezusa z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 
Sobota 9 października 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę  albo wspo-
mnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy 

albo wspomnienie św. Jana Leonardiego, prezbitera
1. czytanie (Jl 4, 12-21) Sąd ostateczny

Psalm (Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: por. 12a))
Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

Ewangelia (Łk 11, 27-28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
6.30 1. + Juliannę w 20 r., Stanisława, Kazimierza i zm. z rodz. Jurków 

– of. córka
2. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla 

Apolonii z okazji 4 r. urodzin – of. rodzice
7.00 1. Dz.-bł. w intencji Barbary z okazji urodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dzieci z mężem
2. + Józefa Świniarskiego w 8 msc. po śmierci – of. rodzina

18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich
2. + Tadeusza Rucińskiego – of. wnuki i prawnuki
3. + Zbigniewa i Grzegorza Mitrzak – of. siostra
4. Za zmarłych polecanych w wypominkach

Nabożeństwo różańcowe
Niedziela 10 października 2021 r.

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Mdr 7, 7-11) Mądrość to skarb najcenniejszy

Psalm (Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a))
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

2. czytanie (Hbr 4, 12-13) Skuteczność słowa Bożego
Ewangelia (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Wiesława Chmielewskiego w 4 r. – of. córka Wiesława
8.30 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Czesławę, Kazimierza – of. rodzina
3. + Stefana w 15 r., Helenę, zm. z obu stron rodziny

10.00 1. Dz.-bł. w int. Tomasza w 30 r. ur. i Rafała w 35 r. ur. z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

2. Dz.-bł. w int. KŻR nr 17 – za członków Koła i za zmarłych z ro-
dziny – of. zelatorka

3. Dz.-bł. w 21 r. ślubu Jarosława i Anny oraz Roberta i Doroty w 20 r. 
ślubu z prośbą o opiekę Świętej Rodziny dla nich i ich dzieci 
Ani i Emilki

11.30 1. Dz.-bł. w int. Macieja w 11 r. ur. z prośbą o dary Ducha Świętego 
i opiekę św. Józefa – of. rodzice

2. Dz.-bł. w 7 r. ur. Michała Głuchowskiego z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z II roku i ich rodziców 
16.30 1. + Mariannę Koprowską w 6 r., Eugeniusza, Natalię, Zdzisławę 

Olędzką, Jana, zm. z rodz. Kukawskich, Koprowskich, Kaczyń-
skich i Kamińskich – of. córka Grażyna Kukawska

18.00 1. + Eugenię w 11 r., zm. z rodz. Sakowskich i Rosłanów
Nabożeństwo różańcowe i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 3 października:
•	 Dziękujemy Bogu za beatyfikację Męczenników z Pratulina w 25 rocznicę 

wydarzenia. Po każdej Mszy świętej w dolnym kościele będzie można 
obejrzeć film o unitach. 

•	 W parafii gościmy ks. Jarosława Mitrzaka, który głosi Słowo Boże  
i zbiera ofiary do puszki na misje w Rosji. 

•	 Pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja 
Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna oraz spotkanie  
z Kołami Żywego Różańca. 

•	 O godz. 15.30 w kościele spotkanie dla rodziców i kandydatów do 
bierzmowania z grupy pierwszej (klasy ósme). W czasie spotkanie będzie 
obrzęd przekazania Pisma Świętego i różańca. Po spotkaniu uczestniczy-
my w Eucharystii o godz. 16.30. 

•	 Nabożeństwo różańcowe po zakończeniu Eucharystii o godz. 18.00. 
•	 Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka o godz. 

19.00 w sali przy zakrystii. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. Zapraszamy. 

 Q TRWA MIESIĄC RÓŻAŃCOWY. Nabożeństwa różańcowe od ponie-
działku do piątku o godz. 17.15, w soboty i niedziele po zakończeniu Mszy 
świętej o godz. 18.00. W zakrystii jest grafik dla poszczególnych grup  
i wspólnot do prowadzenia modlitwy różańcowej. Różaniec ze szczególnym 
udziałem dzieci we wtorki i czwartki o godz. 16.30. 

 Q ŚRODA 6 października (pierwsza środa miesiąca): 
•	 Nowenna do świętego Józefa
17.15 – nabożeństwo różańcowe 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli 
św. Józefa; różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. Trwa nawie-
dzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
•	SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.00 w dolnym 

kościele. 2 października będzie druga rocznica powstania tego dzieła. 
 Q CZWARTEK 7 października (pierwszy czwartek miesiąca):

•	 Godzina Święta i Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy 
po Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. Modlimy się za kapłanów  
i o powołania do kapłaństwa.
 Q PIĄTEK 8 października:

•	 O godz. 18.00 Msza święta w intencji chorych i cierpiących, a następnie 
modlitwy przed Najświętszym Sakramentem o uzdrowienie i uwolnienie.

•	 W piątek 8 października o godz. 20.00 w Centrum Duszpasterstwa Mło-
dzieży w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 37 rozpocznie się Nocne Czuwanie 
Młodych. Zapraszamy młodzież. 
 Q SOBOTA 9 października:

•	 Próba scholi dziecięcej „Światełko” o godz. 10.00 w sali przy zakrystii. 
•	 Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” o godz. 11.30 w sali 

przy zakrystii. 
 Q NIEDZIELA 10 października:

•	 Przeżywamy XXI Dzień Papieski po hasłem „Nie lękajcie się!” Przed 
kościołem zbiórka ofiar do puszek na stypendystów Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”. 

•	 O godz. 15.30 w kościele spotkanie dla rodziców i kandydatów do 
bierzmowania z grupy drugiej (klasy pierwsze szkół średnich). Po spo-
tkaniu uczestniczymy w Eucharystii o godz. 16.30. 

•	 Druga katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka  
o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 
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Woda egzorcyzmowana 

Po nabożeństwie  
będzie egzorcyzmowanie oleju.

Uzdrowienia są znakiem 
zwycięstwa Boga  
nad mocami zła!

Msza święta  w intencji wszystkich 
chorych na ciele i duszy

Po mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu  
z modlitwą o łaskę uzdrowienia i uwolnienia  

oraz błogosławieństwo wody

8 października (piątek),  godz. 18.00
Parafia Św. Józefa w Siedlcach

Wielką pomocą w zwalczaniu skutków dzia-
łania demonicznego na ludzi i miejsca są sakra-
mentalia w postaci wody, oleju i soli egzorcy-
zmowanej. Ustanowione przez Kościół sakra-
mentalia to znaki święte dla określonej posługi. 
Oznaczają one skutki duchowe, działające nie 
na wzór magiczny, ale pomocniczy, uzdatniając 
nas do przyjęcia łaski. Egzorcyzmu wody, soli  
i oleju może dokonać każdy ksiądz modlitwami 
z „Rytuału rzymskiego”. Woda egzorcyzmowana 
to nic innego jak woda święcona. Tyle że święci 
się ją według starego, przedsoborowego rytu. 
Jest ona więc środkiem ochrony przed zasadz-
kami złego ducha. Chroni ona: osoby, domy, 
przedmioty, pozwala wyjść zwycięsko w walce 
przeciwko złym duchom. Dlatego można ją tak-
że pić, skrapiać ciało w miejscach bolesnych oraz 
pomieszczenia i przedmioty powszedniego użytku. Kapłani -egzorcyści 
przypominają o skuteczności święconej czy egzorcyzmowanej wody  
w walce przeciw siłom nieczystym. Godnym pochwały jest zawiesze-
nie przy wejściu do domu lub mieszkania kropielnicy. Warto skrapiać 
poświęconą wodą siebie, gdy wyruszamy z domu w świat, w drogę,  
czy gdy udajemy się na nocny spoczynek. Pokropienia wodą święconą/
egzorcyzmowaną warto też zastosować w czasie napastliwych pokus, 
kłótni rodzinnych, kiedy widać, że „zły mąci”.

Sakramentalia wymagają wiary i modlitwy – czyli otwarcia drzwi 
Chrystusowi do swojego serca. Działają tym skuteczniej, im mocniejsza 
jest wiara człowieka. Natomiast, gdy brak jest wiary u danego czło-
wieka – to  ich stosowanie nie daje oczekiwanych rezultatów. Dlatego 
trzeba szczególnie uświadomić moc wiary w sobie wobec Boga. To ona 

decyduje o skuteczności sakramentaliów, które są 
znakami umacniającymi w nas dary Boże otrzy-
mane w Sakramentach świętych. Należy zatem 
pamiętać, by nie traktować sakramentaliów,  
np. błogosławieństw, jako zabobonu, ale uznać je 
jako zaproszenie Pana Boga w naszą codzienność, 
do naszego życia codziennego (prywatnego, ro-
dzinnego, zawodowego, publicznego). Poprzez 
używanie owych poświęconych przedmiotów  
– wyrażamy potrzebę kierowania do Boga prośby 
o pomoc w każdej chwili naszego życia. Powróćmy 
również do stosowania egzorcyzmowanej wody, 
oleju, soli przez każdego wiernego w odpowied-
nich sytuacjach.

Podczas błogosławieństwa wody kapłan mówi 
m.in.: Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za 
łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwra-

ca choroby, a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posia-
dłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości  
i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; niech ustąpią 
wszystkie zasadzki ukrytego wroga; jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyśl-
ność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi  
w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści ich zdrowie, o które 
prosimy, wzywając Twojego świętego imienia.

8 października (piątek) godz. 18.00 będzie sprawowana Euchary-
stia w intencji wszystkich chorych na ciele i duszy. Po Mszy św. będzie 
adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o łaskę uzdrowienia  
i uwolnienia oraz błogosławieństwo wody egzorcyzmowanej. Każdy  
we własnym zakresie przynosi wodę (może być woda mineralna). 

Ks. Mariusz Baran

List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY  
z okazji jubileuszu 25-tej rocznicy  beatyfikacji Męczenników Podlaskich (część 1)

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia!
Na pierwszą niedzielę października została zaplanowana diecezjalna pielgrzymka 

do Pratulina, aby – w dwudziestą piątą rocznicę beatyfikacji Wincentego Lewoniuka 
i jego dwunastu Towarzyszy – podziękować Panu Bogu za dar naszych Męczenników 
Podlaskich. Do tej rocznicy cała wspólnota diecezjalna przygotowywała się poprzez 
dziewięciomiesięczną nowennę odprawianą we wszystkich parafiach w każdy 23 dzień 
miesiąca. Niestety, wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią, nie po-
zwala nam na zrealizowanie tego planu. Mamy nadzieję, że będziemy go mogli spełnić 
w późniejszym czasie. Zamiast dziękczynienia w Pratulinie gromadzimy się więc dzisiaj 
na Mszach świętych w naszych parafiach, aby wyśpiewać Te Deum „za ogrom tej łaski, 
że świętych swoich ma też lud podlaski”.

Wspominamy dziś dzień 6 października 1996 r., kiedy to św. Jan Paweł II na placu  
św. Piotra w Rzymie, w obecności biskupów, kapłanów i kilku tysięcy pielgrzymów  
z Podlasia, w formule beatyfikacyjnej wypowiedział następujące słowa: Spełniając ży-
czenie Jana Nowaka, Biskupa Siedleckiego... Jak również wielu innych braci w biskupstwie 
oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji do spraw Świętych, Naszą Władzą Apostolską 
zezwalamy, aby odtąd Czcigodnym Sługom Bożym Wincentemu Lewoniukowi i dwunastu 
Towarzyszom... przysługiwał tytuł błogosławionych, oraz by ich święto dnia 23 stycznia 
obchodzono w miejscu i w sposób określony przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Chcemy, aby to postanowienie trwało i obowiązywało na zawsze wbrew ja-
kimkolwiek przeszkodom ze strony przeciwności. Te słowa, usłyszane ponownie po dwu-
dziestu pięciu latach, wywołują w naszych sercach wdzięczność za to, że Pan Bóg dał 
łaskę męczeństwa bł. Wincentemu i jego Towarzyszom. Dał im łaskę męstwa, by stanąć  
w progach swego kościoła parafialnego w Pratulinie, w obronie jedności z Ojcem 
Świętym. Pamiętamy, że bł. Wincenty i jego Towarzysze 24 stycznia 1874 r., otocze-
ni przez swoich najbliższych i parafian, wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec żądań 
carskich urzędników i żołnierzy oddania kościoła prawosławnym księżom i przejścia 
na prawosławie. Ten sprzeciw kosztował ich męczeńską śmierć. Ich ciała zostały złożo-
ne we wspólnym grobie, o którym miano zapomnieć. Jednak to wydarzenie i miejsce 
pochowania Męczenników zostały zachowane w pamięci parafian, były pielęgnowane  
i przekazywane przez kolejne pokolenia.      Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 
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Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 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, Edyta Zdunek, Agata Zielińska. 
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W „Echu Katolickim”
•	Numer	 specjalny	„Echa”,	 a	w	 nim	 cykl	 arty-

kułów poświęconych 25 rocznicy beatyfikacji 
Męczenników Podlaskich.
•	Kapłani	potrzebują	naszej	modlitwy	-	twier-

dzą członkowie apostolatu Margaretka, którzy 
spotkali się na zjeździe w Rykach.
•	Od	 1	 stycznia	wypalenie	 zawodowe	 będzie	

uznawane za chorobę, na którą pracownik 
może otrzymać zwolnienie lekarskie. 
•	W	jaki	sposób	dbać	o	słuch,	by	cieszyć	się	nim	

jak najdłużej?

INTERNET

W resztkach letniego słońca panowie grzeją 
swoje już niemłode kości:
 – Jak to dobrze, że my dorastaliśmy w latach 
60-tych i 70-tych!
 – A dlaczego?
 – Narobiliśmy wszyscy tyle głupstw i nigdzie  
w internecie nie ma śladu o tym.
KSIĘGA
Kolegi dzwoni do kolegi w czasach Covida:
 – Co robisz?
 – Piszę „Wielką Księgę Wymówek”.
 – A cóż to takiego?
 – A wiesz, co chwilę do mnie dzwonią: „To 
jak, wpadniesz do nas, robimy grilla?”, albo 
„Przyjdźcie z żoną, kupiliśmy dobre wino”. Ja nie 
chcę nigdzie iść i gubię się w odpowiedziach. 
Jak sobie spiszę wszystkie wymówki, to wtedy 
będę je po kolei cytował.
 – Rozumiem. To póki jeszcze wszystkich nie 
spisałeś, wpadaj do nas na kawę. Żona upiekła 
dobre ciasto!
KAMIEŃ
W Zakopanem turyści pytają górala:
 – Baco, powiedzcie nam jaka będzie pogoda.
 – A to zobaczcie z bliska tamten duży kamień.
Przy kamieniu stoi tablica z napisem:
Mokry – pada deszcz,
Suchy – nie pada,
Rzuca cień – świeci słońce,
Biały – pada śnieg,
Zimny – jest mróz,
Nie widać – jest mgła,
Nie ma kamienia – wiał halny.
MIŁOŚĆ
Dialog żony i męża:
 – Kocham cię.
 – Też cię kocham.
 – Udowodnij to. Wykrzycz do całego świata!
 – Kocham – mąż szepce jej do ucha.
 – Dlaczego szepczesz tylko do mego ucha?
 – Bo ty jesteś dla mnie całym światem!
TRENER
Młoda kobieta daje ogłoszenie do gazety:
 – Dziewczyna lat 30 szuka trenera personal-
nego. Masę już mam (90 kg). Teraz potrzebna 
jest rzeźba. 
RADA PANI MARII
Maria Konopnicka napisała:
 – „Zachowajcie własną tożsamość, bo wchło-
ną was pogańskie narody. Pamiętajcie mowę 
ojczystą, kulturę, wiarę męczenników, honor 
bohaterów i mądrość uczonych. Jesteście prze-
cież królewskim potomstwem. Was nie musiała 
karmić dzika wilczyca, Waszą matką jest Ojczy-
zna, niebieska Królowa Częstochowska, a Ojcem 
Pan na niebie”.

Święty Franciszek (Jan 
Bernardone) urodził się w 1181 
lub 1182 roku, w rodzinie Piotra 
i Joanny Bernardone, w maleń-
kim włoskim miasteczku Asyż, 
w prowincji Umbria. Rodzice św. 
Franciszka marzyli, by ich syn 
osiągnął stan szlachecki, wspierali  
go w marzeniach o ostrogach ry-
cerskich, nie szczędzili pieniędzy 
na kosztowne uczty organizowane 
przez syna dla jego rówieśników  
i towarzyszy. Franciszek jako mło-
dzieniec odznaczał się wrażliwością na piękno, 
muzykę i poezję. Jego stroje były bardzo fan-
tazyjne, wręcz ekstrawaganckie. Wszystko to 
sprawiło, że został okrzyknięty królem mło-
dzieży asyskiej. W 1202 r. Franciszek walczy  
w wojnie miedzy Perugią a Asyżem, niestety 
trafia do niewoli. W więzieniu przebywa rok, 
wraca do domu bardzo chory i zaczyna przeży-
wać swoje duchowe nawrócenie. W 1205 roku 
zostaje pasowany na rycerza i udaje się na ko-
lejną wojnę, prowadzoną miedzy Fryderykiem II 
a papieżem. Bóg jednak coraz bardziej zaczyna 
stukać do serca Franciszka. 

W Spoletto we śnie słyszy wezwanie Boga. 
24 lutego 1208 roku pod wpływem słów Ewan-
gelii postanawia głosić Słowo Boże, nawołując 
mieszkańców Asyżu do pokuty i nawrócenia. 
Do Franciszka zaczęli dołączać inni młodzi męż-
czyźni, tworząc w ten sposób wspólnotę Pokut-
ników z Asyżu.  On sam oddawał się modlitwie 
i pokucie. Doświadczenia kolejnych żebraczych 
dni, w których prosił o jałmużnę, utwierdzały 
go w dobrym wyborze drogi życiowej. Czuł się 
dobrze w całkowitym oddaniu Bogu. Franciszek 
wraz z pierwszymi franciszkanami zamieszkał  
w starej szopie w Rivo Torto, a później w szała-
sach pod Asyżem wokół małego kościółka pod 
wezwaniem Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula). 
Pewnego dnia w ruinach kościoła św. Damiana 
słyszy słowa Boga: „Franciszku, idź i napraw mój 
Dom, który, jak widzisz, cały ulega zniszczeniu.” 
Święty od tego momentu siłą swych rąk, z wy-
żebranych materiałów remontuje pięć małych 
kościółków. W ciężkiej pracy fizycznej Franciszek 
odkrywa swoją bardzo głęboką formę miłości do 
Boga. Postawa i działania oddanego całkowicie 
Bogu brata sprawia, że wokół niego gromadzi się 
coraz większa liczba braci. W 1217 roku św. Fran-
ciszek zwołuje do Porcjunkuli pierwszą kapitułę 
braci, która gromadzi ok. 5 tysięcy zakonników. 
Spotkanie to ma na celu wzajemną integrację  
i wyznaczenie dalszych kierunków działania 

nowego zgromadzenia zakon-
nego. Franciszek układa Regułę 
życia zakonników, którą 29 li-
stopada 1223 roku zatwierdza 
papież Honoriusz III. Z myślą 
o ewangelizacji pogan Fran-
ciszek wybrał się na Wschód. 
W 1219 r. wraz z krzyżowcami 
dotarł do Egiptu i tam spotkał 
się z sułtanem Melek-el-Kame-
lem, wobec którego świadczył 
o Chrystusie. Sułtan zezwolił 
mu bezpiecznie opuścić obóz 

muzułmański i dał mu pozwolenie na odwie-
dzenie miejsc uświęconych życiem Chrystusa  
w Palestynie, która była wtedy pod panowa-
niem muzułmańskich Arabów. W 1220 roku 
powraca do Italii. W Wigilię 1223 roku udaje się 
do miasteczka Greccio, gdzie z jego mieszkań-
cami przeżywa tajemnicę Bożego Narodzenia.  
W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył 
małe dziecko na sianie, po czym odczytał frag-
ment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wy-
głosił homilię. Inscenizacją owego „żywego obra-
zu” dał początek „żłóbkom”, „jasełkom”, teatrowi 
nowożytnemu w Europie. Tradycja „żywych szo-
pek” przetrwała do dzisiaj i można przy wielu pa-
rafiach franciszkańskich podziwiać piękne szopki 
z udziałem zwierząt domowych. 

14 września 1224 r. w Alvernii, podczas 
czterdziestodniowego postu przed uroczysto-
ścią św. Michała Archanioła, Chrystus objawił 
się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów 
- śladów Męki Pańskiej. W ten sposób Franci-
szek, na dwa lata przed swą śmiercią, został 
pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.

3 października 1226 roku Franciszek umiera, 
otoczony swoimi braćmi, leżąc, zgodnie ze swo-
im życzeniem, nagi na ziemi przy kościele pod 
wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Przed samą 
śmiercią Franciszek prosi o odśpiewanie pieśni 
słonecznej, wysłuchuje fragmentu Ewangelii wg. 
św. Jana, błogosławi swoich duchowych synów. 

Dwa lata później, 16 lipca 1228 roku papież 
Grzegorz IX ogłosił Franciszka świętym Kościoła 
Rzymskokatolickiego. 

4 października Kościół Katolicki wspomina  
św. Franciszka, dając nam Go za wzór do naśla-
dowania. Jego miłość do Boga była bezbrzeż-
na, oddał Panu wszystko, co posiadał zarówno  
w wymiarze duchowym jak i doczesnym. Módl-
my się do św. Franciszka, by wstawiał się za nami 
i uprosił łaskę odmiany serca, byśmy wszystko co 
mamy i posiadamy potrafili oddać Bogu. (G Ł-K) 

WZORY ŚWIĘTOŚCI: św. Franciszek (4 X)


