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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Jezus jest moim szczęściem
Rozważania do Ewangelii z XXVIII Niedzieli Zwykłej (10 października)

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (Mk 10, 17-30)
PRAGNIENIE ŚWIĘTOŚCI

•	Bogaty człowiek, mimo że przestrzega wszyst-
kich przykazań prawa, szuka sensu życia, jest 
w nim niezaspokojona tęsknota, poczucie 
niespełnienia. Czy i ty odczuwasz w sobie ta-
kie pragnienia? To Bóg wzywa cię do „czegoś 
więcej”. Chce, byś wszedł w wolność dziecka 
Bożego, abyś przeszedł z porządku prawa  
w porządek łaski, z „porządności” w świętość.

•	Młodzieniec nazywa Jezusa dobrym nauczy-
cielem. Jezus natomiast kieruje jego uwagę 
ku Bogu, który jedynie jest dobry. Odkrycie tej 
prawdy, że sam z siebie nie możesz nic dobre-
go, prowadzi do całkowitego oddania się Bogu. 
Królestwa Bożego nie możesz zdobyć sam, tyl-
ko Bóg może ci je ofiarować.

•	Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością… 
Jezus wie czego brakuje młodzieńcowi i daje 
mu receptę. Widzi, że jest on w takim stanie 
wewnętrznym, w którym nie ma postępu. Czy 
widzisz, że twoje życie duchowe się rozwija? 
A może czujesz, że kręcisz się ciągle w tym sa-
mym miejscu? Gdzie jest twoje serce?

•	Receptą Jezusa jest porzucenie siebie, tego co 
wydaje się tobie wewnętrznym bogactwem. 
Skoro nie jesteś w stanie sam osiągnąć życia 
wiecznego, to przerzuć środek ciężkości twojego 
życia na Boga. Zaufaj Mu. A jeśli coś cię zatrzy-
muje (tak jak młodzieńca), to zadaj sobie pyta-
nie, czego się boję, że co stracę jak będę święty? 
Bóg ci obiecuje, że otrzymasz stokroć więcej. 
Bogactwo samo w sobie nie jest złe i nie o to 
chodzi, byśmy nie mieli pieniędzy. Trzeba jednak 
uważać, by ono cię nie zniewalało, byś nie tracił 
kontaktu z własnym sercem. [www.onjest.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.

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

Jezus jest w drodze, by odnaleźć zagubio-
nych ludzi i przyprowadzić ich do Ojca. Nasz Pan 
jest zawsze dostępny, można do Niego przyjść 
ze swoimi pytaniami tak jak uczynił to bogaty 
młodzieniec z Ewangelii. Ten człowiek zaczął 
pytać Jezusa o sprawę najważniejszą dla siebie  
i dla nas – o życie wieczne. W naszym sercu rów-
nież powinno się pojawić pytanie: co mam czy-
nić, aby osiągnąć życie wieczne? Dobrze będzie, 
gdy zrozumiemy, że zamiast słowa „osiągnąć” 
lepiej jest użyć słowa „otrzymać”; albowiem ży-
cie wieczne jest darem Boga Żyjącego na wie-
ki wieków, a nie tylko i wyłącznie nagrodą za 
nasze dobre uczynki. Młodzieniec chyba jeszcze 
tego nie rozumiał. Możemy go usprawiedliwić 
ze względu na wiek i brak wielu doświadczeń. 
Wraz z wiekiem winno się w nas coraz bardziej 
kształtować to przekonanie: jestem obdarowany 
za darmo przez Boga – On jest tak miłosierny 
dla mnie tak nieszczęśliwego grzesznika. 

Swojemu rozmówcy Jezus przypomina, że 
przykazania są drogą do życia wiecznego i za-
daje mu pytanie o miłość do bliźniego. Młodzie-
niec albo był niesłychanie poukładany i pobożny 
albo pyszny i zaślepiony własną doskonałością, 
skoro odpowiedział, że od swojej młodości 
przestrzegał wszystkich przykazań. Czy wśród 

nas jest ktoś kto nigdy nie popełnił grzechu 
ciężkiego? Czy jest ktoś kto zawsze kochał Boga 
z całego serca, a bliźniego jak siebie samego? 
Trudno znaleźć taką osobę, bo wszyscy jesteśmy 
grzesznikami, którzy potrzebują codziennie na 
nowo powstawać, by iść za Jezusem na Jego 
zasadach, a nie według własnego widzimisię. 

Na bogatego młodzieńca i na każdego  
z nas Jezus spojrzał i patrzy nieustannie z mi-
łością, pragnąc dla nas największego szczęścia  
– udziału w królestwie niebieskim. Młodzie-
niec usłyszał od Jezusa, że brakuje mu jednego, 
by być doskonałym. Nauczyciel dobry dał mu 
zadanie, którego ten nie wypełnił, ale dzięki 
temu zrozumiał, że jest przywiązany bardziej 
do dóbr doczesnych niż spragniony wieczności. 
Słowa o sprzedaniu wszystkiego i rozdawaniu 
swego majątku ubogim nie spodobały się mło-
dzieńcowi. Jezus obiecał mu, że będzie miał 
skarb w niebie, ale wpierw ów człowiek musi 
stać się wolnym, by go przyjąć. Młodzieniec 
„spochmurniał”, „odszedł zasmucony”, bo kto 
odchodzi od Jezusa, kto nie chce za Nim iść, 
poznawszy wcześniej Jego dobroć, zawsze od-
chodzi zasmucony. 

W życiu można iść z Jezusem i za Nim albo 
bez Niego. Młodzieniec miał wiele posiadło-
ści, dóbr, spraw i relacji, które go uwięziły.  
A czy ty dzisiaj jesteś wolny, by wybrać Jezusa 
jako swój jedyny, największy Skarb? W twoim 
domu na ziemi zostało ci kilka, kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat i co dalej, co później? Z Jezusem  
w niebie masz żyć na wieki, ale już teraz trze-
ba się zdecydować na przyjaźń z Nim – życie  
w świetle Jego łaski, a nie w złudnym blasku 
dóbr przemijającego świata.  (xIJ)
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Dzisiaj pragniemy podziękować Panu Bogu za tych, dzięki którym 
pamięć o unickich Męczennikach była zachowywana oraz za wszyst-
kich, którzy przyczynili się do wyniesienia ich na ołtarze. Pamiętamy  
o biskupie Henryku Przeździeckim, pierwszym biskupie wskrzeszonej 
w 1918 r. diecezji podlaskiej, który rozpoczął proces beatyfikacyjny na-
szych Męczenników. Już w pierwszym liście pasterskim skierowanym do 
diecezjan 21 listopada 1918 r. napisał on: „Gorąco prosimy Boga, ażeby 
zechciał przez wstawiennictwo swoich sług, spojrzeć na Podlasie okiem 
miłosiernym i udzielić łask i cudów tak potrzebnych. I jeśli Pan zechce 
wysłuchać nasze modlitwy, czynię ślub, że nie będę miał pokoju, dopóki 
nie rozpocznę i nie doprowadzę do końca procesu kanonizacyjnego wy-
znawców naszego Świętego Kościoła, prześladowanych przez schizmę. 
Oby Bóg miłosierny sprawił, że Stolica Apostolska jak najszybciej będzie 
mogła wynieść ich na ołtarze dla umocnienia obecnego pokolenia i po-
koleń przyszłych”. Dnia 7 marca 1919 r. biskup Przeździecki wydał dekret, 
w którym zalecał księżom proboszczom i rektorom kościołów, aby zebrali 
potrzebne informacje dotyczące prześladowanych unitów. Dokładna ana-
liza zebranych świadectw wskazała, że najlepiej jest udokumentowana 
męczeńska śmierć trzynastu unitów z Pratulina. Formalnie proces beaty-
fikacyjny Sług Bożych Wincentego Lewoniuka i dwunastu jego Towarzy-
szy rozpoczął się 19 października 1938 r., gdy biskup Henryk Przeździecki 
powołał Diecezjalny Trybunał do przeprowadzenia Procesu Informacyjne-
go. Kolejny biskup, Sługa Boży Ignacy Świrski, kontynuował prace pod-
jęte przez swego poprzednika, doprowadzając do zamknięcia procesu na 
poziomie diecezjalnym, co miało miejsce w Siedlcach 23 kwietnia 1964 r. 
Zebrane materiały zostały wówczas przesłane do Kongregacji do spraw 
Świętych w Rzymie, która po ich przeanalizowaniu zażądała dokładne-
go opracowania i wykazania, że męczeństwo w Pratulinie dokonało się 
nie na skutek działań politycznych czy konsekwencji walk o charakterze 

List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY z okazji  
jubileuszu 25-tej rocznicy beatyfikacji Męczenników Podlaskich (część 2)

narodowym, ale z motywów nienawiści do wiary katolickiej. Stąd też ko-
lejny biskup siedlecki Jan Mazur, nie tylko troszczył się, by gromadzono 
świadectwa o cudach i łaskach, jakie wierni otrzymywali od Boga dzięki 
modlitwie przez wstawiennictwo Sług Bożych, ale podjął starania o przy-
gotowanie przez historyków, na podstawie zachowanych dokumentów  
w archiwach, odpowiedniego opracowania, które wykazało, że męczeń-
stwo w Pratulinie dokonało się z motywów religijnych. Zakończone prace 
w 1995 r. sprawiły, że Ojciec Święty Jan Paweł II 25 czerwca 1996 r. pod-
pisał dekret Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych o męczeństwie Sług 
Bożych Wincentego Lewoniuka i jego dwunastu Towarzyszy oraz wyzna-
czył datę beatyfikacji na dzień 6 października 1996 r., w czterechsetną 
rocznicę Unii Brzeskiej. Ogłoszenie Męczenników Pratulińskich błogosła-
wionymi dokonało się w Rzymie, w pierwszym roku pasterskiej posługi 
biskupa Jana Wiktora Nowaka. Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

Komunikat Referatu Duszpasterstwa Młodzieży
 Siedlce, 29 września 2021 r.

Czcigodni Księża Proboszczowie, Wikariusze i Prefekci! Drodzy Rodzice, 
Katecheci i Młodzi Diecezji Siedleckiej!

Referat Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej zaprasza wspól-
noty parafialne, ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie zrzeszające 
młodych do włączenia się w nowe inicjatywy duszpasterskie i ewange-
lizacyjne, których przygotowaniem i koordynacją, wraz z diecezjalnym 
duszpasterzem młodzieży, zajmie się powołana przez Biskupa Siedlec-
kiego Diecezjalna Rada Duszpasterstwa Młodzieży. W skład Rady wej-
dą przedstawiciele młodych z każdego rejonu (6 osób), delegaci Ruchu 
Światło-Życie i KSM (2 osoby), przedstawiciele dekanalnych duszpasterzy 
młodzieży (2 osoby), osób konsekrowanych (1 osoba) i rodziców (2 oso-
by). Wybór członków Rady odbędzie się podczas I Diecezjalnego Forum 
Młodych w Łukowie (16 października), a jej oficjalne powołanie w czasie 
diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży w katedrze siedlec-
kiej w Niedzielę Chrystusa Króla (21 listopada). 

Czcigodnych Rodziców, Księży i Katechetów prosimy o umożliwienie 
młodym udziału w proponowanych spotkaniach i inicjatywach.

 Q Diecezjalne Forum Młodych (Łuków, 16 października 2021)
Diecezjalne Forum Młodych ma być spotkaniem liderów i animato-

rów duszpasterstwa młodzieży. Zapraszamy na nie po jednym przed-
stawicielu młodych z każdej parafii (zgłoszenia przez dekanalnego 
duszpasterzy młodzieży). Młodzi zostaną włączeni w diecezjalną drogę 
synodalną, którą oficjalnie dzień później zainauguruje w katedrze sie-
dleckiej Biskup Kazimierz. W czasie Forum młodzi wysłuchają referatu 
wprowadzającego, podejmą pracę w małych grupach dzielenia oraz 
dokonają wyboru swoich przedstawicieli z rejonu do Diecezjalnej Rady 
Duszpasterstwa Młodzieży. Forum rozpocznie się Mszą św. o godz. 
12.00, a zakończy wspólnym uwielbieniem i adoracją Najświętszego Sa-
kramentu (godz. 20.00-21.00). W Forum wraz z młodzieżą biorą udział 
dekanalni duszpasterze młodzieży. Część plenarna, praca w grupach  
i obiad będą miały miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Ko-
ściuszki, a Msza św. i adoracja w kościele Podwyższenia Krzyża Świę-

tego w Łukowie. Jeśli Pan Bóg pozwoli takie Forum stanie się coroczną 
formą pracy wprowadzającą w nowy rok formacyjny.

 Q Diecezjalne obchody XXXVI ŚDM (rejony duszpasterskie,  
20 listopada 2021)

Od tego roku, zgodnie z decyzją papieża Franciszka, ważną datą w ka-
lendarzu duszpasterstwa młodzieży na całym świecie staje się Niedziela 
Chrystusa Króla, na którą zostają przeniesione diecezjalne obchody Świa-
towych Dni Młodzieży. W naszej diecezji proponujemy, aby obchody te 
zorganizować w sześciu rejonach duszpasterskich, w sobotę bezpośrednio 
poprzedzającą Niedzielę Chrystusa Króla, a więc 20 listopada. Tegoroczną 
tematykę wyznacza Orędzie papieża Franciszka do młodych „Wstań! Usta-
nawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26,16). Za program razem 
z Księżmi Dziekanami odpowiadają dekanalni duszpasterze młodzieży  
z poszczególnych rejonów. W Niedzielę Chrystusa Króla, 21 listopada,  
w katedrze siedleckiej na Mszy św. o godz. 10.00, a później na swoich spo-
tkaniach, zgromadzą się młodzi, którzy wejdą w skład Diecezjalnej Rady 
Duszpasterstwa Młodzieży oraz młodzież z KSM-u w dniu swojego święta 
patronalnego. W tym dniu zachęcamy, aby we wszystkich parafiach diece-
zji włączyć do modlitwy powszechnej wezwanie za młodzież.

 Q Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Młodzieży (Siedlce,  
ul. Brzeska 37)

Z inicjatywy Biskupa Kazimierza dotychczasowa Kaplica Akademicka 
przy parafii Ducha Świętego w Siedlcach (ul. Brzeska 37) staje się Diecezjal-
nym Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. W święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego (14 września) pod przewodnictwem Biskupa Grzegorza odbyła się 
uroczysta inauguracja Centrum. Podczas Eucharystii i adoracji kopii Krzyża 
Pratulińskiego oddano to miejsce duszpasterzom i młodym naszej diecezji. 
Pragniemy, aby tam koncentrowało się formacyjne i logistyczne życie dusz-
pasterstwa młodych. Tam również będzie mieścić się biuro diecezjalnego 
duszpasterza młodzieży. Już dzisiaj zapraszamy Czcigodnych Księży i Drogich 
Katechetów, wraz z młodzieżą, do korzystania z tego miejsca i uczynienia go 
„domem i miejscem komunii młodego Kościoła”.

Ks. Radosław Piotrowski, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

(Fragmenty)
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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 11 października 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Jana XXIII, papieża
1. czytanie (Rz 1, 1-7) Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja

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

6.30 1. + Halinę Zofię Stańczuk – of. Barbara Rucińska
2. + Marcina Zubka w 18 r., Mariannę, Annę, Pawła, zm. rodziców 

oraz Czesława Strzalińskiego – of. Teresa Niedziółka
7.00 1. + Marcina w 18 r., Mariannę w 12 r., Annę i Pawła – of. Teresa 

Niedziółka
2. + Jadwigę Borkowską w 1 r. – of. rodzina
3. + Andrzeja Staręgę i zm. rodziców – of. Matylda Chipek

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

Machała
2. + Romana Pniewskiego w 3 r., Leokadię, Eugeniusza Korszeń – of. żona
3. + Wiesława Chmielewskiego w r. śmierci – of. Elżbieta Dmowska

Wtorek 12 października 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera

1. czytanie (Rz 1, 16-25) Boga można poznać przez Jego dzieła
Psalm (Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a))

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga
Ewangelia (Łk 11, 37-41) Czystość wewnętrzna

6.30 1. + Halinę Zofię Stańczuk – of. rodzina Alabów i Łukasiaków
2. + Gustawa i Florentynę Tarkowskich, Jerzego, Janinę, Aleksandra 

Demczenko, Mariannę, Adelę, Stanisława i zm. z rodz. Szańkow-
skich – of. Marianna Demczenko

7.00 1. + Janinę Rudnicką – of. koledzy i koleżanki syna Andrzeja
2. + Andrzeja Staręgę – of. rodz. Szypków i Sadowskich
3. Dz.-bł. w int. Bożeny z racji 75 r. urodzin z prośbą o łaskę zdro-

wia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
– of. rodzina Marciniuków

4. + Konstantego Kazimierza Kołodzieja w 7 dzień od śmierci  
– of. rodzina

16.30 Różaniec z udziałem dzieci
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich 

2. + Jana Gryczka w 3 r., Reginę Gryczka i Grażynę Duklewską
3. Dz.-bł. w int. Wandy i Czesława z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich, ich dzieci i wnu-
ków oraz w int. podziękowania za wszystkie wspólnie przeżyte 
lata w małżeństwie – of. małżonkowie

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z bł. Carlo Acutisem
Środa 13 października 2021 r.

WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA
1. czytanie (Rz 2, 1-11) Sam Bóg jest sędzią ludzkich czynów

Psalm (Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9 (R.: 13b))
Każdemu oddasz według jego czynów

Ewangelia (Łk 11, 42-46) Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów
6.30 1. + Jarosława Jaroszczyka – of. mieszkańcy Purzeca

2. Błagalna w int. czcicieli św. Józefa składających ofiary do puszki, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – of. Para-
fialny Zespół „Caritas”

7.00 1. + Edwarda Piwowara z racji imienin – of. rodzina
2. + Gabrielę Marchel w 4 r. – of. mąż
3. + Józefa, Jadwigę z rodz. Burdalskich, rodziców z obojga stron 

rodziny Piórów, zm. z rodz. Ksionków, Skalskich i Chwedczyków 
– of. rodzina Burdalskich

17.00 Nabożeństwo fatimskie
17.45 Nowenna do św. Józefa

18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 
I. Dz.-bł. w intencji 3 r. urodzin Jakuba – of. babcia
II. + Teresę Jońską w 1 r. z racji imienin – of. mąż z dziećmi
III. + Romana Norwę w 9 r., Stanisławę, Albina, Irenę i Edmunda 

Stepczuk
IV. + O radość życia wiecznego dla ś.p. Marka Czerskiego – of. Ry-

cerka Zdzisława
V. + Zofię Frankowską – of. KŻR ze Strzały
VI. + Roberta Wilczura w 9 msc. od śmierci i Tadeusza Wilczura oraz 

zm. rodziców z obu stron rodziny – of. mama
VII. + ś.p. Edwarda Mirońskiego o radość życia wiecznego i za zm. 

rodziców z obojga stron rodziny – of. rodzina
VIII. + Marka Czerskiego – of. rodzina Orzyłowskich
IX. + Wandę Kajdę – of. Krystyna, Ewa, Barbara
X. + Jadwigę z racji imienin i Aleksandra
2. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich
3. + Zofię Frankowską w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. Dz.-bł. w int. rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie w 

wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodziny 
z Nazaretu i o zdrowie dla dwóch wnuczek – of. Teresa Kafara

5. Dz.-bł. w intencji 14 r. ślubu Moniki i Marcina z prośbą o potrzeb-
ne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

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

Czwartek 14 października 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika 
albo wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

1. czytanie (Rz 3, 21-30a) Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę
Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7bc))

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Ewangelia (Łk 11, 47-54) Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

6.30 1. + Jarosława Jaroszczyka – of. Matka Chrzestna Krystyna z chrze-
śniakiem Damianem Mikołajczukiem

2. + Zofię Halinę Stańczuk – of. rodzina
7.00 1. + Zmarłych z rodz. Staraków – of. rodzina

2. + Ks. Prałata Leona Balickiego – of. Jacek Duk
3. + Barbarę Lichaczewską z okazji urodzin – of. matka

16.30 Różaniec z udziałem dzieci
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Wacławę, Kazimierza Kaczyńskich – of. syn
3. + Tadeusza Strus w 10 r. i zm. z rodz. Strus – of. żona z rodziną
4. + Jana Żebrowskiego w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 15 października 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Rz 4, 1-8) Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę

Psalm (Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7))
Tyś mą ucieczką i moją radością

Ewangelia (Łk 12, 1-7) Głosić słowo Boże bez obawy
6.30 1. + Adelę Orzyłowską – of. pracownicy zakładu Roma

2. + Edwarda Gromadzkiego – of. Jurek z Beatą i rodziną z Pleszewa
7.00 1. + Teresę Pszkit, Grzegorza Pszkit i Rafała Paczuskiego – of. córka 

Mieczysława
2. + Ryszarda w 9 r., Marię i zm. z rodz. Guzków i Taborów – of. syn
3. + Stefana Wronę i dziadków z obu stron rodziny – of. Teresa Wrona

14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 1. Dz.-bł. w int. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Jana, Jadwigę Paczuskich – of. rodzina
3. + Marka Czerskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
4. Dz.-bł. w int. 8 urodzin Jasia z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
5. Poza parafią: Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

Maryi dla Marceliny z okazji 6 r. urodzin – of. rodzice
6. Poza parafią: + Zofię Frankowską w 30 dz. od śmierci

Komunikat Referatu Duszpasterstwa Młodzieży
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Informacje o życiu parafii (10.10)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Stanisław Czarnocki

+ Konstanty Kazimierz Kołodziej

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

Zapowiedzi

W „Echu Katolickim”

Sobota 16 października 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

1. czytanie (Rz 4, 13. 16-18) Abraham wzorem wiary chrześcijan
Psalm (Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a))

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 12, 8-12) Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

6.30 1. + Jadwigę z racji imienin – of. córka
2. + Genowefę Zalewską w 2 r. – of. córka z rodziną

7.00 1. + Feliksę w 11 r., Ignacego, zm. z rodz. Korowajczyków, Ada-
miuków, Działaków, Wareckich – of. syn z rodziną

2. Dz.-bł. w 80 r. urodzin Jadwigi z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. Jadwiga Machała

3. + Józefa Więsak w r. śmierci
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Jana Zdzisława Charutę w 5 r. – of. żona
3. Dz.-bł. w 23 r. urodzin Radosława z prośbą o zdrowie, Boże błogo-

sławieństwo, siły w dźwiganiu codziennego krzyża – of. rodzice
Nabożeństwo różańcowe

Niedziela 17 października 2021 r.
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Iz 53, 10-11) Cena zbawienia
Psalm (Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22))  

Okaż swą łaskę ufającym Tobie
2. czytanie (Hbr 4, 14-16) Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Ewangelia (Mk 10, 35-45) Przełożeństwo jest służbą
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Józefa, Adelę, Jadwigę , Władysława, Wacławę i zm. z rodz. 

Wojewódzkich i Korycińskich
8.30 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. Dz.-bł. w intencji Piotra w 52 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i jego 
rodziny – of. Modesta Modrzewska

3. + Edwarda w 36 r., Genowefę, Alfreda, Tadeusza i Bogdana – of. córka
10.00 1. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Zofii i Mieczysława Góreckich z prośbą  

o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia 
– of. jubilaci

2. Dz.-bł. w intencji dzieci i wnuków z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

11.30 1. Dz.-bł. za całą rodzinę z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa

2. Dz.-bł. w int. Michała w 18 r. urodzin i Macieja Krasnodębskich  
w 12 r. urodzin z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławień-
stwo dla nich – of. rodzice

3. Dz.-bł. w intencji 50 r. ślubu Zofii i Mieczysława, ich dzieci i wnu-
ków oraz w intencji 22 r. ślubu Grażyny i Artura, ich dzieci Julii  
i Leny z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa

13.00 1. W intencji Parafian
Spotkanie rodziców i dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii 

Świętej 
16.30 1. + Jadwigę Kroll i Henryka Maciąga – of. syn z żoną
18.00 1. + Franciszka i Czesławę Kogut – of. syn z żoną i rodziną
Nabożeństwo różańcowe i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 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. 

•	 Nabożeństwo różańcowe po zakończeniu Eucharystii o godz. 18.00. 
•	 Druga 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 do wspólnej 

modlitwy.
 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 WTOREK 12 października: 
•	 Rok temu grupa 113 młodych ludzi z naszej parafii z rąk ks. bp Grzegorza 

Suchodolskiego przyjęła sakrament bierzmowania. Zapraszamy tych 
młodych na Mszę świętą o godz. 18.00, by podziękować Panu 
Bogu i odnowić w sobie gorliwość ucznia Chrystusa. Po Mszy 
świętej adoracja Pana Jezusa w intencji młodzieży z bł. Carlo Acutisem, 
którego w tym dniu wspominamy. Każdy może przyjść. 
 Q ŚRODA 13 października: 

•	 17.00 – Różaniec fatimski – procesja z lampionami wokół kościoła 
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

cieli św. Józefa; różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. 
•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
•	 Spotkanie kręgu biblijno-liturgicznego o godz. 19.00 w dolnym kościele. 

 Q CZWARTEK 14 października:
•	 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy 

świętej wieczorowej do godz. 21.00. W modlitwie pamiętajmy o nauczy-
cielach i wychowawcach oraz pracownikach oświaty z racji ich święta. 
 Q SOBOTA 16 października:

•	 Spotkania Służby Liturgicznej
•	 Spotkanie formacyjne wszystkich lektorów w albach i dorosłych, psałte-

rzystów i kandydatów na lektora w dolnym kościele o godz. 9.00. 
•	 Spotkanie kandydatów na ministranta w dolnym kościele o godz. 10.30.
•	 Spotkanie wszystkich ministrantów w kościele o godz. 11.00. 
•	 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. 
•	 Parafialny turniej tenisa stołowego rozpocznie się w sobotę 16 paź-

dziernika o godz. 14.00 w dolnym kościele. Zgłoszenia uczestników do 
piątku 15 października do ks. Ireneusza (tel. 500 636 490) lub animatora 
Piotra Osiaka z oazy młodzieżowej. Rozgrywki będą odbywały się w gru-
pach wiekowych: najmłodsi, klasy 4-6 SP, klasy 7-8 SP, uczniowie szkół 
ponadpodstawowych i dorośli. 
 Q NIEDZIELA 17 października:

•	 W parafii będziemy gościli ojców oblatów z parafii św. Teresy w Siedlcach.
•	 W niedzielę 17.10 spotkanie rodziców i dzieci klas trzecich szkoły podsta-

wowej przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej. Msza święta 
o godzinie 13.00 i po tej Mszy św. spotkanie.

•	 Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbędzie się w parafii katedralnej 
i rozpocznie się Eucharystią o godz. 12.00 w katedrze siedleckiej. 
 Q NIEDZIELA 24 października: Msza święta o godzinie 13.00 i po tej 

Mszy św. spotkanie rodziców i dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej.

•	 Robert Krasuski, kawaler z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej  
w Krzesku i Kamila Szczepańska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Tomasz Panasiuk, kawaler i Daria Ewelina Kamińska, panna z pa-
rafii Dobrego Pasterza w Łodzi – zapowiedź 2 

•	 Jacek Araźny, kawaler z parafii tutejszej i Gabriela Gasek, panna  
z parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckiem – zapowiedź 2

•	Katolickość	źródłem	antypolonizmu	–	wywiad	z	prof.	M.	Rybą.	
•	 Choć	 lekarze	nie	 dawali	 jej	 szans	 na	przeżycie	 po	dwóch	miesiącach	

opuściła szpital na własnych nogach – o cudzie za wstawiennictwem  
bł. Matki Czackiej. 

•	Jakie	miejsce	powinna	zajmować	Maryja	w	formacji	ludzi	młodych?	
•	Czego	można	nauczyć	się	w	szkole	lektora,	która	rusza	w	naszej	diecezji?	
•	Groby	dzieci	utraconych	to	miejsca	pomagające	ukoić	ból	i	przeżyć	żałobę.	



Strona 5 OPIEKUN nr 31 10 października 2021 r.

Nowe wezwania  
w litanii do św. Józefa (cz. 5)

„Patron wygnańców/wykluczonych” (łac. Patronus exsulum);  
wyrażenie to, podobnie jak omówione w poprzednim tygodniu pochodzi 
z listu apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”.

Patronem w starożytnym Rzymie był patrycjusz, który sprawował opie-
kę nad wyzwolonymi niewolnikami. Miał pozycję, majątek, znał świat,  
w którym żył i pomagał tym, którzy byli w niewoli, a odzyskali wolność, 
by odnaleźli się w świecie ludzi wolnych. Nazywając Józefa patronem 
uznajemy, że i On jest osobą, która wspiera, pomaga człowiekowi w no-
wych okolicznościach życia. 

Również wśród nas mogą żyć osoby wykluczone społecznie, któ-
re ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie własnym 
staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i żyją  
w ubóstwie, które znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub 
znacznie ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecz-
nym i rodzinnym. W szczególności są to osoby uzależnione od alko-
holu lub narkotyków, bezdomni, psychicznie chorzy, długotrwale bez-
robotni, opuszczający zakłady karne, niepełnosprawni oraz uchodźcy. 
Św. Józef jest tym, który czuwa by ci, którzy są wykluczeni ze społe-
czeństwa się nie zatracili, nie ulegli rozpaczy, żeby w tym wygna-
niu, ubóstwie nie wpadli w depresję, by nie upadli, nie stracili wiary  
w Boga i drugiego człowieka. 

Módlmy się tym wezwaniem, aby osoby, które znalazły się w takich 
trudnych okolicznościach życia, odnalazły w Józefie swojego patrona. Cdn. 
(AZ)

Zaproszenie  
do Żywego Różańca

Miłe jest Bogu kiedy zwracamy się do Niego przez Maryję. Maryja to 
ciało uwielbione, to jest wielka tajemnica, którą rozważamy w Różańcu. 
Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego, jest najlepszą Pośredniczką. 
Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności 
za Kościół i świat i wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, 
którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani, zwłaszcza w Papieskich 
Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie 
znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki 
wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę 
Jaricot w Lyonie w 1826 r. Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż 
jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają 
go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, czyli wszyscy razem odmawiają 
codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama 
zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie 
oznacza grzechu, a utratę zasługi. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy 
członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej 
raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę. Zgodnie z zamysłem 
założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca 
obejmuje: wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki 
Bożej, troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich, krzewienie modlitwy ró-
żańcowej, wspieranie misyjnej działalności Kościoła. Niech zaproszeniem 
do wspólnoty „Żywy Różaniec” będzie wiersz: 

O Maryjo, Niepokalana Dziewico,
Czysty krysztale dla serca mojego,
Tyś mocy moja, o silna kotwico,
Tyś tarczą i obroną dla serca słabego
O Maryjo, słodka Matko moja.
Oddaję Ci duszę, ciało i biedne me serce.
Bądź strażniczką życia mego.
A szczególne w śmierci godzinie, w ostatniej walce.

Róża Wyrębek, parafialna zelatorka Kół Żywego Różańca,  
nr tel. 511 128 243. 

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Procesja Różańcowa za Polskę

17 października odbędzie się w Siedlcach modlitewne wydarzenie 
pn. Procesja Różańcowa za Polskę. Jego celem jest wynagrodzenie Naj-
świętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grze-
chy Polaków. W Siedlcach zostanie odprawiona tego dnia Msza Święta  
w Sanktuarium św. Józefa. Początek o godz. 13.00. Po jej zakończeniu, 
około godz. 14.00 rozpocznie się procesja pod pomnikiem Jezusa Chry-
stusa przed Sanktuarium.

Głód Boga w duszy ludzkiej
Bóg jest. Nie pyta o to, czy my uznamy Jego pra-

wo do bytu, czy nie. On jest niezależny od koncepcji, 
którą człowiek chce lub nie chce Mu dać. Zabawne 
jest pertraktowanie z Bogiem; Jesteś czy też nie ma 
Ciebie? On jest! Nawet nie uzasadnia wiele, Kim jest. 
Wystarczy, że powie: Jam Jest, Który Jest. Jego istotą 
jest po prostu samo istnienie. W Nim niejako utożsa-
mia się i Jego istota, i Jego istnienie.

Kościół-Matka rodzi Boga w duszach takich, ja-
kimi one są. Może dusza jest stajnią i stać ją tylko 
na słomę? A może jest pałacem i przyjmuje Boga na 
złocie? Mniejsza o słomę i złoto! Ważna jest dusza. 
Nie można gwałtem przerabiać stajni w pałac, jak to 
widzimy na obrazach renesansu, Nie trzeba też pa-
łacu zmieniać na stajnię. Nie o to idzie! Kościół umie 
pielęgnować dusze zarówno w jedwabiach, jak i w samodziałach. 

Może za wcześnie jeszcze mówić o tym, ale wydaje mi się, że po prze-
sycie życia produkcyjno - spożywczego przyjdzie taki głód Boga, rozle-
gnie się tak wielkie wołanie, jakie przewiduje Jan w ostatnim zdaniu 
Apokalipsy: Veni, Domine Jesu! [Przyjdź, Panie Jezu]. Będzie to świat, 
który poprzez ciężkie doświadczenia i wojny, poprzez zniewolenie czło-
wieka w systemie produkcyjnym dobędzie się wreszcie na światło Boże.

Anna Rastawicka, „Maryjo, okaż się nam Matką”, Częstochowa 2021 r. 
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MODLITWA

WZORY ŚWIĘTOŚCI: bł. Carlo Acutis (12 X)

Pielgrzymka do Rzymu
W dniach 14-18 lutego 2022 r. jest organizowana samolotowa pielgrzymka do Rzymu. W trak-

cie zwiedzanie czterech głównych bazylik rzymskich i Forum Romanum, Msza święta w kaplicy św. 
Jana Pawła II. W cenie przelot, noclegi, bilety wstępu. Koszt wynosi 1000 zł i 350 €. Szczegółowych 
informacji udziela ks. Robert Mirończuk. 

30 września podczas uroczy-
stego ślubowania klas pierwszych  
w I Katolickim Liceum Ogólnokształ-
cącym im. św. Rodziny w Siedlcach 
dokonano instalacji relikwii bło-
gosławionego Carlo Acutisa. Uro-
czystości rozpoczęła Msza Święta  
w katedrze siedleckiej. Liturgii 
przewodniczył biskup pomocniczy 
diecezji siedleckiej Grzegorz Sucho-
dolski, który przypomniał postać 
błogosławionego Carlo Acutisa.

- Był takim samym chłopcem 
jak jego rówieśnicy. Na czym polegała jego wy-
jątkowość? Carlo Acutis był nastolatkiem, który 
umiłował codzienną Eucharystię. Uczęszczał 
na nią codziennie od 7 roku życia kiedy po raz 
pierwszy przyjął Komunię Świętą - mówił Ksiądz 
Biskup. - Z różańcem w ręku  wyruszał codzien-
nie na swoim rowerze, żeby odkrywać świat  
i dzielić się z innymi wszystkim co miał. Był sza-
farzem miłosierdzia wobec ubogich. Pracował 
w jadłodajni, a swoim kieszonkowym dzielił się 
z ubogimi. Sam tworzył i programował strony 
internetowe. Stworzył serwis dotyczący cudów 
Eucharystycznych na całym świecie. Strona 
ta dostępna jest w 16 językach, a codziennie 

odwiedza ją około 100 tysięcy 
osób.   W dzisiejszych czasach 
podążajcie tą drogą, do której 
dziś jesteśmy zaproszeni przez 
Chrystusa -   jedynego kom-
petentnego rozmówcę i przez 
tego, który w Nim się zakochał 
błogosławionego Carlo Acutisa 
- kontynuował bp Suchodolski.

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 
Modlitwa za wstawien-

nictwem bł. Carlo Acutisa
Boże, nasz Ojcze, dzięki Ci 

składamy za to, że dałeś nam Carlo, który dla 
młodych jest wzorem życia, a dla każdego – we-
zwaniem do miłowania. Ty, czyniąc z Eucharystii 
„autostradę do nieba”, pozwoliłeś mu kochać 
Twojego Syna. Ty dałeś mu Maryję, Matkę na-
jukochańszą, i przez Różaniec pozwoliłeś wy-
śpiewywać Jej czułość. Przyjmij jego modlitwę 
za nas. Spójrz przede wszystkim na ubogich, 
których miłował i wspomagał, ofiaruj mi rów-
nież za jego wstawiennictwem, łaskę o którą 
Cię proszę… Wprowadzając Carlo do grona 
świętych Kościoła, daj nam pełnię radości; niech 
jego uśmiech będzie także dla nasz światłem na 
chwałę Twojego Imienia. Amen.

Dziewczyna w żarliwej modlitwie prosi Pana 
Boga:
 – Poprowadź mnie, Panie, tam, dokąd iść trzeba.
Po chwili dodaje:
 – Bo tam, gdzie nie trzeba, to ja sama wlezę!
WYPŁATA EMERYTURY
 Listonosz przyniósł babci kolejną emeryturę. Se-
niorka rozsiadła się w fotelu i kolejny raz przelicza 
pieniądze. Patrzy na to wnuczek:
 – Babciu, boisz się, ze listonosz źle policzył ci 
wypłatę?
 – Nie Jasiu. Ja od dawna wiem, że najlepszym 
zajęciem dla ćwiczenia palców i rąk jest liczenie 
pieniędzy.
 – Naprawdę?
 – Tak! Usuwa ono ból stawów, przywraca nor-
malne ciśnienie i spokój, łagodzi ból głowy, 
poprawia wzrok, wygląd zewnętrzny i warunki 
mieszkaniowe…
PRZELEW
 Pracownik w dużej firmie przychodzi do działu 
kadr i płac. Pyta starszą księgową:
 – Proszę pani, nie dostałem przelewu za ostatni 
miesiąc?
 – Bo widzi pan... teraz u nas się nie przelewa...
WIDOCZNOŚĆ
W zaciszu cieplutkiego domu siedzi babcia z do-
rosłą wnuczką. Obie przeglądają internet. Wnucz-
ka do babci:
 – Babciu, tu napisali, że mózg upiększa człowie-
ka. A przecież mózgu nie widać!?
 – Tak, ale jak się go nie ma, to widać…
FOLWARK ZWIERZĘCY
W dżdżyste jesienne popołudnie po wiejskim po-
dwórku biegają prosiaczek i szczeniaczek. Prosiak 
mówi do psa:
 – Ale psia pogoda.
Piesek nie pozostaje dłużny:
 – Nooo, ale jak świńsko wieje… 
TELEPORADA
Do kardiologa dzwoni pacjentka w ramach umó-
wionej telewizyty:
 – Panie doktorze, chyba mam arytmię serca…
 – „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie 
spocznie w Bogu” (Św. Augustyn z Tagasty – „Wy-
znania”).
LOCKDOWN
Na jednej z lekcji w klasie drugiej „podstawówki” 
pani pyta:
– Jasiu, wymień cztery pory roku…
 – Pierwsza to lockdown, druga lockdown, trzecia 
lato i czwarta lockdown…
ODPOWIEDNI CZAS
Teściowa wraca z kościoła do domu. Mówi do 
zięcia:
 – Waśnie byłam u spowiedzi i Komunii św.
 – To chyba, mamusiu, jest to najpiękniejszy mo-
ment, żeby umrzeć, prawda?

Film „Fatima”

1 października do kin w całej Polsce tra-
fił portugalsko-amerykański film „Fatima” 
w reżyserii Marco Pontecorvo. 

To inspirowana prawdziwymi wydarzenia-
mi, poruszająca opowieść o objawieniach ma-
ryjnych, które dały siłę milionom chrześcijan. 
Według recenzentów ten obraz to jak dotąd 
najbardziej przekonująca adaptacja tej wyjąt-
kowej historii.

Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w mro-
kach I wojny światowej. Do małej portugalskiej 
wioski Fatimy, podobnie jak do tysięcy miej-
scowości w całej Europie płyną dramatyczne 
wieści o tysiącach zabitych. Do domów wra-
cają okaleczeni i pozbawieni nadziei weterani.  

W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załama-
nie. Właśnie w tych okolicznościach troje dzieci  
z Fatimy – Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja 
dos Santos – doświadcza niezwykłego spotkania. 
Ich oczom ukazuje się Matka Boża, by przekazać 
im przepowiednie dla świata. Relacje dzieci  
z tego wydarzenia spotykają się z wielkim scepty-
cyzmem zarówno osób świeckich jaki i przedsta-
wicieli Kościoła. Nikt nie traktuje poważnie dzie-
cięcych opowieści. A jednak wieść o cudownych 
wydarzeniach w Fatimie roznosi się coraz dalej. 
Tysiące pielgrzymów przybywają do wioski, a cud 
fatimski zaczyna odmieniać ich losy, wywierając 
przemożny wpływ także na instytucję Kościoła  
i na cały świat. Źródło: www.ekai.pl 


