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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Czy pragniesz służyć?
Rozważania do Ewangelii  
z XXIX Niedzieli Zwykłej (17 października)

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (Mk 10, 35-45)
SŁUŻYĆ I DAĆ SWOJE ŻYCIE

•	 Nauczycielu,	 chcemy,	 żebyś	 nam	 uczynił	 to,		
o	co	Cię	poprosimy… O co proszę Jezusa? Czy 
tylko o to, co według mnie jest dla mnie dobre, 
przyjemne, potrzebne? Czy próbuję pójść tro-
chę dalej i otwierać się na to, czego pragnie dla 
mnie Bóg, czy proszę np. o swoje nawrócenie,  
o przemianę swojego serca, o pragnienie służby?

•	 Jakub i Jan wtedy wciąż nie odkryli jeszcze, 
że najbliżej Niego nie będą pragnąc bliskości 
Jezusa w Jego chwale, ale wtedy, gdy będą od-
krywać Jego obecność w potrzebujących, gdy 
będą upodabniać się do Chrystusa-Sługi, który 
oddaje za innych swoje życie. Gdzie ja próbuję 
szukać bliskości Jezusa?

•	 Nie	tak	będzie	między	wami...	Jak bardzo nasze 
rodziny, parafie, wspólnoty, miejsca pracy są 
ożywanie duchem Ewangelii, czy jest wśród 
nas rzeczywiście inaczej niż w świecie, gdzie 
ludzie gonią za byciem dostrzeżonym, za za-
szczytami, odbieraniem chwały z ust innych 
ludzi? A czy mnie pociąga służba, wykony-
wanie z pokorą tego, czego mało kto chce się 
podjąć, zajmowanie ostatniego miejsca, bycie 
niewolnikiem wszystkich (!)? Jeżeli nie, a chcę 
być jak Jezus, muszę prosić Jezusa, aby udzielił 
mi swojego Ducha.

•	 Pomimo wielu miesięcy spędzonych z Jezu-
sem i słuchania Jego słów, serca uczniów, 
którzy prosili Pana o zaszczyty nie były jeszcze 
przemienione na wzór serca Jezusa, który jest 
Sługą. Ważnym testem autentyczności mojego 
przebywania z Jezusem na modlitwie i mojej 
współpracy przy przyjmowaniu sakramen-
tów jest to, czy rodzi się we mnie pragnienie 
upodobnienia się do Niego poprzez służbę. 
Czy pozwalam Bogu kształtować w sobie serce 
ożywione duchem służby? [www.onjest.pl]

 

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

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

Jezus jest dostępny dla każdego człowieka, 
można do Niego podejść, zadać Mu pytanie, 
przedstawić swoją prośbę. Apostołowie Jakub 
i Jan w wydarzeniu opisanym w dzisiejszej 
Ewangelii widzieli w Jezusie swego Nauczycie-
la. Nie nazwali Go jeszcze Panem, nie docierało 
do nich, że mają do czynienia z Synem Bożym, 
że przemierzają izraelskie drogi razem z Królem 
Wszechświata. Przyszli do Jezusa ze swoim pra-
gnieniem wielkości i chwały, ze swoim pomy-
słem na życie. Nauczyciel zadał im bardzo ważne 
pytanie: Co	chcecie,	żebym	wam	uczynił? Jezus 
pozwolił im się wypowiedzieć. Chciał, by wyra-
zili słowami to, co było w ich sercach. My rów-
nież możemy wypowiedzieć się przed Jezusem, 
mamy możliwość uzyskania od Niego pomocy. 
Synowie Zebedeusza prosili dla siebie o miejsca 
po prawej i lewej stronie Jezusa w Jego chwa-
le. W myśleniu o Mesjaszu podzielali panujące 
wówczas powszechnie przekonanie, że będzie 
on wspaniałym i mocnym władcą, który przy-
wróci królestwo Dawida w jego ziemskim wy-
miarze, który przepędzi Rzymian okupujących 
Izrael, który zapewni swym rodakom spokój  
i dobrobyt. Ludzie bardzo często pragną tego, 
co zaspokoi ich potrzeby biologiczne i społecz-
ne, a o sprawach duchowych wolą nie myśleć. 
W świetle tej Ewangelii bardzo istotne stają się 
pytania o moją osobistą relację z Jezusem – kim 
On jest dla mnie?, czego od Niego oczekuję?, do 
czego potrzebna jest mi wiara? 

Jakub i Jan – dwaj bliscy współpracownicy 
Jezusa – nie wiedzieli o co Go prosili. Jezus mó-
wił o swojej męce, którą nazwał „picie z kieli-
cha” i „chrzest”, a im chodziło o ludzką chwałę  
i rządzenie innymi. Apostołom wydawało się, że 
mogą przyjąć wszystko, co ich spotka, bo liczyli 
na to, że nie będą musieli zmagać się z krzyżem. 
Jezus zapowiedział im swój krzyż i dał do zro-
zumienia, że droga z Nim przez życie jest drogą 
krzyżową. Warto również sobie uświadomić, że 
miejsca obok Jezusa zostały zajęte przez ukrzy-
żowanych łotrów – oni byli po prawej i lewej 

stronie cierpiącego Zbawiciela, Króla przybitego 
do tronu łaski. 

Pozostali Apostołowie oburzali się na Jana  
i Jakuba, gdyż oni także chcieli być kimś wielkim 
w oczekiwanym ziemskim królestwie Jezusa;  
w ich sercach było to samo pragnienie, tylko 
jeszcze nie zdążyli lub nie chcieli go wypowie-
dzieć. Zazdrościli synom Zebedeusza sprytu  
i odwagi; mogli sobie pomyśleć, że tamci to po-
trafią się w życiu ustawić. Wspólnota Apostołów 
nie była idealna. Byli najbliżej Jezusa, spędzali 
z Nim najwięcej czasu, ale powoli przyjmowali 
Jego naukę i nowy styl życia. Chrystus raz po 
raz musiał ich przywoływać do siebie, by doko-
nać korekty w myśleniu, by upomnieć. I dobrze, 
że Pan przywołuje do porządku nas, swoich 
uczniów. Czyni to często przez nauczanie Ko-
ścioła, który sam ma się stale nawracać. 

Czasami bardzo pragniemy władzy, zaszczy-
tów i pieniędzy; niektórym się wydaje, że mają 
to wszystko i już zawsze będą szczęśliwi. Nie 
brakuje i dziś władców, którzy uciskają swe 
narody, odbierając im wolność. W Kościele ma 
być inaczej. Wspólnota Chrystusowa nie może 
być państwem. W rodzinie Jezusa zasadą wza-
jemnych relacji jest miłość – nowe przykazanie 
realizowane w codziennej służbie. Wszyscy 
wiemy, że Chrystus jest Sługą, który przyszedł 
na ten świat, aby nam służyć w drodze do 
zbawienia. On oddał swe życie, abyśmy nie 
lękali się – mocą Jego ofiary – służyć wszyst-
kim naszym bliźnim, nawet wtedy, gdy jest to 
trudne, spotyka się z niezrozumieniem lub jest 
odrzucane. Zaangażowanie w służbę świadczy  
o tym jak mocna jest nasza wiara i ile przyjęliśmy  
z Ewangelii.  (xIJ)

WTOREK 19 października
Wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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Tam Niebo szuka człowieka… (cz.1)

Modlitwa zawsze zmienia rzeczywistość
Po wakacyjnej przerwie, 8 października o godz. 18.00 odbyła się tak 

oczekiwana przez wielu wiernych Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie. 
Wypełniona po brzegi świątynia na prawie trzy godziny stała się miej-
scem niezwykle głębokiego spotkania z Panem Bogiem. Setki wiernych 
wpatrzonych w Przenajświętszy Sakrament z miłością i nadzieją na cud, 
stworzyło wspólnotę modlitewną, której siłę czuł chyba każdy obecny. 
Mszę św. i adorację poprowadził, jak zawsze, ks. Mariusz Baran. Nabożeń-
stwo przyciąga do parafii św. Józefa wiernych z całej diecezji. Świadec-
twa, możliwość całkowitego zanurzenie się w Eucharystii, rozmodlenia, 
głębokiego doświadczenie Boga i jego mocy sprawiają, że grono uczest-
ników tego modlitewnego spotkania stale się powiększa.

 – Kiedy zachęcona namową koleżanek, przyszłam pierwszy raz na 
tę Mszę św. wiedziałam, że nie opuszczę żadnej następnej. Wspólna mo-
dlitwa, pięknie prowadzona przez kapłana, przenikające do głębi pieśni  
w cudowny sposób wykonane przez diakonię muzyczną sprawiają, że już 
chwilę po zakończeniu nabożeństwa tęskni się za kolejnym. Będąc tu, do-
świadczam czegoś niezwykłego, czuję, że zrzucam z siebie codzienność, 
odcinam, wręcz wyrzucam z głowy i serca to wszystko, co mnie zniewala. 
Natłok myśli, pośpiech, żale i pretensje do życia nagle stają się tak odle-
głe, że pozostaje tylko poczucie spokoju, ulgi. Ta lekkość jest wspaniała  
i towarzyszy mi jeszcze przez jakiś czas po nabożeństwie. Później znowu 
codzienne życie, kłopoty dają o sobie znać, ale już trochę inaczej na nie 
patrzę i jeszcze bardziej tęsknię za uczuciem spokoju, szczęścia, które to-
warzyszy mi podczas tych nabożeństw – mówi jedna z uczestniczek Mszy 
św. o uzdrowienie i uwolnienie.

Owoce dotychczasowych nabożeństw już są i przybierają konkretny 
wymiar. Wierni dzielą się swoimi świadectwami osobiście lub spisując je 
na papierze. Uzdrowienia i uwolnienia, które do tej pory miały miejsce 
świadczą o wielkiej sile tej wspólnej modlitwy. Podczas ostatniego nabo-
żeństwa ks. Mariusz duży nacisk położył właśnie na niezwykłą moc mo-
dlitwy. – Pan Bóg nie będzie działał w naszym życiu, jeśli nie uwierzymy 
i nie będziemy się modlić. Pamiętajcie, że modlitwa zawsze, podkreślam 
zawsze zmienia rzeczywistość, ale w sposób wiadomy Panu Bogu. My nie 

zawsze od razu dostrzeżemy te zmiany. Możemy zdać sobie z nich sprawę 
dopiero za jakiś czas. Uzdrowienie czy uwolnienie może być procesem  
i trwać przez dłuższy czas. Wszystko zależy do tego, jak mocno i świadomie 
wierzymy – powiedział w trakcie ostatniego nabożeństwa ks. Mariusz.

 – Trudno nie odnaleźć w słowach, które wypowiada kapłan kawałka 
siebie. Kilkukrotnie miałem uczucie, że dokładnie wiedział, co mnie trapi 
i jego modlitewne wołanie o wyrzeczenie się zła skierowane były kon-
kretnie do mnie. To tak jakby Pan Bóg przez księdza powiedział: „Uwol-
nij się od patrzenia na siebie oczami innych, bądź wolny od oceniania, 
wyrzeknij się wszystkiego co zatruwa Twoje życie”. Ja to słyszę i mam 
wrażenie jakbym spotkał się z Jezusem twarzą w twarz. Nigdy wcześniej 
nie doświadczyłem takiego uczucia – mówi parafianin.

W trakcie ostatniego nabożeństwa miało miejsce egzorcyzmowanie 
wody. Również z tym sakramentalium związane są świadectwa, które na-
pływają do ks. Mariusza. Jak pomaga woda egzorcyzmowana i do czego 
możemy ją wykorzystać, mogliśmy przeczytać w jednym z poprzednich 
numerów „Opiekuna”. Na najbliższej Mszy św. o uzdrowienie i uwolnienie 
będzie egzorcyzmowana sól. Już teraz zachęcamy wszystkich wiernych do 
uczestnictwa w tym wyjątkowym spotkaniu. Prawdopodobnie odbędzie się 
ono w pierwszej połowie grudnia. Konkretna data będzie podana w ogło-
szeniach parafialnych, na stronie internetowej i FB parafii św. Józefa oraz 
oczywiście na łamach „Opiekuna”. Do zobaczenia! Edyta Zdunek

Medjugorie to miasto w Bośni i Hercegowinie, w kantonie 
hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Čitluk. Leży w po-
łudniowej części Hercegowiny, 25 km na południowy zachód  
od Mostaru. Na pozór nic szczególnego nie ma w tej miejscowości, 
ale to właśnie to miejsce wybrała sobie Matka Boża i objawiła się 
dzieciom. Pierwszy raz spotkała się z dziećmi 24 czerwca 1981 
roku. Minęło więc w tym roku 40 lat odkąd Matka Najświętsza 
schodzi na ziemię, odkąd szuka nas pogubionych i poranionych, 
odkąd daje nam wskazówki jak żyć na ziemi, by prostą drogą po-
dążać do Nieba. 

We wrześniu br. po raz pierwszy wyruszyłam na pielgrzymi szlak, do 
Matki Bożej – Królowej Pokoju. Wiele słyszałam o tym miejscu, wiele czy-
tałam, ale wszystkie moje wyobrażenia okazały się mierne, w stosunku 
do tego, co Matka Boża przygotowała dla mnie. Nie spodziewałam się 
nadzwyczajnych wydarzeń, ale nieustannie tkwiło we mnie przekonanie, 
że Matka Boża i dla mnie ma coś, co pozostanie w moim sercu na zawsze. 

Pierwszym cudem na tej pielgrzymce byli ludzie, których Matka Boża 
dała mi jako współpątników, rozmodlonych, serdecznych, pełnych pokoju 
i Bożej radości. Wśród nas jest również kapłan, pasterz niezwykle pokorny 
i oddany Matce Bożej. Naszą pielgrzymkę rozpoczynamy przed cudow-
nym wizerunkiem Matki Bożej na Jasnej Górze, prosimy, by poprowadziła 
nas, oddajemy się Jej, wszak każdy z nas ma w sercu pewność, że Ona nas 
zaprosiła do miejsca gdzie codziennie schodzi na ziemię, do Medjugorie.  
W Jej Matczynych ramionach czujemy wielki pokój w sercu. Po Mszy  
św. odprawionej przez naszego kapłana, z Bożym błogosławieństwem 
ruszamy w drogę, każdy kilometr przybliża nas do spotkania z Maryją  
w miejscu, które Ona wybrała. 

Kościół p.w. św. Jakuba w Medjugorie to świątynia, w której modlą się 
pielgrzymi z całego świata. Opiekunami tej świątyni są ojcowie Franciszka-
nie. To tutaj codziennie prowadzony jest blok modlitewny, który powstał 
zgodnie z życzeniem Matki Bożej. Modlitwy, o których mówiła Matka Boża 
w trakcie objawień były dodawane do codziennego odmawiania i tak piel-

grzymi codziennie gromadzą się tutaj, by uczestniczyć we Mszy św., odmó-
wić 3 części różańca świętego, adorować Najświętszy Sakrament lub ado-
rować Krzyż, przez który stało się nam zbawienie. O Medjugorie mówi się, 
że to konfesjonał świata. Tak, to miejsce, o którym sami kapłani mówią, że 
tutaj są takie spowiedzi, że spowiadając wiernych sami się nawracają. Księ-
ża spowiadają we wszystkich językach świata, w każdym niemal miejscu,  
w kościele, wokół kościoła, na placu wokół ołtarza polowego. Dostępność 
tego sakramentu jest ogromna, ale potrzeby jeszcze większe. Kapłani często 
spowiadają nawet do północy, aby nikt, kto pragnie pojednać się z Bogiem, 
nie odszedł nie uczyniwszy tego. Pragnienie spowiedzi jest tak silne, że na-
wet najbardziej zatwardziałe serca kruszeją. 

Adorowanie Pana Jezusa w tym miejscu ma również niezwykły wy-
miar. Największy cud świata – Pan Jezus pod postacią chleba przed tysią-
cami pielgrzymów, w zupełnej ciszy, w wielkim skupieniu modlitewnym. 
To czas wyjątkowy – mówisz Maryjo, a Ona mówi Jezus! To czas kiedy 
każdy spotyka się z Panem Jezusem osobiście, w bardzo intymnej relacji. 
Duch modlitwy unosi się nad tym miejscem, wzrok swój wbijasz w Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a łaski Boże spływają na klęczą-
cy lud. Tyle dobra, tyle Komunii św., tyle modlitwy, tyle łez nawrócenia, 
wszystko to potrzebne jest, byśmy otrzymali pokój serca. Matka Boża 
przedstawiła się dzieciom i powiedziała o Sobie – Jestem Królową Pokoju. 
Kto ma Matkę Bożą w sercu, ten niesie ten pokój do swoich domów, a on 
rozlewa się na cały świat. (cdn) (G Ł-K)
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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 18 października 2021 r. 
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

1.	czytanie	(2	Tm	4,	9-17a)	Łukasz	towarzyszy	Pawłowi
Psalm	(Ps	145,	10-11.	12-13ab.	17-18	(R.:	por.	12))

Niech	wierni	Twoi	sławią	Twe	królestwo
Ewangelia	(Łk	10,	1-9)	Rozesłanie	uczniów

6.30 1. + Rozalię w 19 r., Stanisława, Eugeniusza i Andrzeja
2. + Jerzego Kornaszewskiego – of.	żona

7.00 1. + Kazimierza w 9 r. oraz Stefanię – of.	córka	z	rodziną
2. + Mariannę, Franciszka, Władysławę, Zenona i zm. z rodz. Pogo-

nowskich – of.	rodzina
3. + Jadwigę i Henryka Stanisławowskich – of.	p	.Olszewska	sąsiadka

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

Machała
2. + Jadwigę Przesmycką – of.	rodzina	Jadczuków
3. + Tadeusza Gała w 5 r. i zm. z rodz. Gała i Chraniuk
4. + Tadeusza Perkowskiego – of.	rodzina

Wtorek 19 października 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera 
albo wspomnienie świętych męczenników Jana de Bre-

beuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy
1.	czytanie	(Rz	5,	12.	15b.	17-19.	20b-21)

Posłuszeństwo	Chrystusa	wynagradza	grzech	Adama
Psalm	(Ps	40	(39),	7-8a.	8b-10.	17	(R.:	por.	8a	i	9a))

Przychodzę,	Boże,	pełnić	Twoją	wolę
Ewangelia	(Łk	12,	35-38)	Oczekiwanie	powrotu	Pana

6.30 1. Dz.-bł. o Boże błogosławieństwo w rodzinie
2. + Mariana Gałeckiego w 23 r., Adama, Pawła Gałeckich i zm.  

z rodz. Błońskich i Kalickich – of.	Natalia	Gałecka
7.00 1. + Wacława w 25 r., Józefę, Reginę, Stanisława Maliszkiewicz  

– of.	brat
2. + Annę Dac – of. koleżanka
3. + Mariana w 23 r., Adama i Pawła i zm. z rodz. Gałeckich  

–	of.	Jadwiga	Trębicka
16.30 Różaniec	z	udziałem	dzieci
Czuwanie ze św. Józefem
17.15 Nabożeństwo	różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Eugenię, Władysława i Ferdynanda
3. + Władysława w 17 r. i rodziców z obojga stron rodziny –	of.	żona

19.00 Krąg	biblijno-liturgiczny	w	dolnym	kościele
20.00 Agapa
20.30 Nieszpory	w	kościele
21.15 Akatyst	do	świętego	Józefa

Środa 20 października 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA

1.	czytanie	(Rz	6,	12-18)
Chrześcijanin	jest	sługą	sprawiedliwości	stroniącym	od	niewoli	grzechu

Psalm	(Ps	124	(123),	1b-3.	4-6.	7-8	(R.:	por.	8a))
Naszą	pomocą	jest	Zbawiciel	świata

Ewangelia	(Łk	12,	39-48)	Przypowieść	o	słudze	oczekującym	Pana
6.30 1. + Reginę w rocznicę śm., Jana Matwiejczuków –	of.	Danuta	Wójcik

2. + Jarosława Jaroszczyka – of.	P.	Kowalczykowa
7.00 1. + Stefana Wronę, zm. z rodziny – of.	rodzina

2. + Helenę w 35 r., Jana, Jolantę i zm. z rodz. Mitrofaniuk
3. + Zbigniewa Domareckiego – of.	rodzina

17.15 Nabożeństwo	różańcowe
17.45 Nowenna	do	św.	Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. Dz.-bł. w int. Agnieszki z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of.	rodzice

II. Dz.-bł. w int. rodziny Sikorskich z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

III. O łaskę zdrowia dla Lucjana
IV. + Bogdana Byszyńskiego –	of.	rodzina
V. + Wojciecha Sawickiego w 8 r.
VI. + Jarosława Jaroszczyka – of.	brat	Mariusz	z	rodziną
VII. + Jadwigę Selwiak w 3 r. – of.	koleżanka	Grażyna
VIII. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. rodziców z oboj-

ga stron rodziny -of.	mama
IX. + Ś.p. Edwarda Mirońskiego z prośbą o radość życia wiecznego 

i zm. rodziców z obojga stron rodziny – of.	rodzina
X. + Marka Czerskiego –	of.	rodzina	Szczygielskich
XI. + Leszka Dunackiego w 1 r. – of.	wujkowie
XII. + Józefa Kołodzińskiego w 7 dz. – of.	rodzina
2. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich
3. + Tadeusza Wilczura z okazji imienin, Roberta Wilczura w 9 msc. 

od śmierci i zm. rodziców z rodziny Kurków i Wilczurów –	of.	żona
4. + Pawła Soszyńskiego w 10 r. i Mariana – of.	Zofia	Soszyńska

Różaniec	w	intencji	Ojczyzny	prowadzony	przez	Cristeros	
Czwartek 21 października 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO
1.	czytanie	(Rz	6,	19-23)

Po	wyzwoleniu	z	grzechu	oddać	się	na	służbę	Bogu
Psalm	(Ps	1,	1-2.	3.	4	i	6	(R.:	por.	Ps	40	[39],	5a))

Szczęśliwy	człowiek,	który	ufa	Panu
Ewangelia	(Łk	12,	49-53)	Ewangelia	powodem	rozłamu

6.30 1. + Bożenę i Jadwigę Bańkowskie i zm. z rodz. Kosmalskich i Wró-
blewskich – of.	syn

2. + Józefę Bogucką, zm. z rodz. Bujalskich, Boguckich i Borychow-
skich – of.	Jolanta	Skorupka

7.00 1. + Józefa, Anielę, Klemensa, Piotra, Lucynę i zm. z rodz. Izdebskich
2. + Aleksandra w 37 r., Jadwigę i zm. z rodz. Zalewskich
3. + Jerzego Kostyrę z prośbą o zbawienie – of.	żona

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

2. + Kazimierę, Henryka, Mariana Sawiaków i zm. z rodz. Sawia-
ków i Łuków –	of.	Sawiakowie

3. + Mariana w 20 r., Helenę, Stanisława, Jadwigę – of.	rodzina
4. Poza parafią: Dz.-bł. w 60 r. urodzin Wiesławy Mroczek z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, po-
trzebne łaski na dalsze lata życia –	of.	mąż	i	dzieci

Adoracja	Jezusa	w	Najświętszym	Sakramencie	w	ciszy	do	godz.	21.00
Piątek 22 października 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
1.	czytanie	(Rz	7,	18-25a)	Któż	mnie	wyzwoli	z	ciała,	co	wiedzie	ku	śmierci

Psalm	(Ps	119	(118),	66	i	68.	76-77.	93-94	(R.:	por.	68b))
Naucz	mnie,	Panie,	mądrych	ustaw	swoich

Ewangelia	(Łk	12,	54-59)	Poznać	znaki	czasu
6.30 1. + Edwarda Gromadzkiego – of.	Wiesława	Marciniak	z	rodziną		

z	Pleszewa
2. + Jarosława Jaroszczyka – of.	Barbara	Rucińska

7.00 1. + Zofię i Jana –	of.	syn
2. + Bogusławę Ługowską – of.	chrześniak	Adam
3. Dz.-bł. w 44 r. ślubu Tadeusza i Urszuli z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę św. Józefa – of.	Urszula	Strzalińska
17.15 Nabożeństwo	różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich 

2. + Rafała Gajowniczek w 12 r. – of.	mama
3. + Stanisława Sylwestra Szmurło w 30 dz. od śmierci –	of.	uczest-

nicy	pogrzebu
4. Dz.-bł. w 22 r. ślubu Artura i Anety z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo na dalsze lata wspólnego życia 
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Informacje o życiu parafii (17.10)

Wieczny	odpoczynek	racz	Im	dać,	Panie...

Odeszli do Pana
+ Józef Kołodziński + Tadeusz Perkowski

+ Andrzej Adam Podgórzak

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

Zapowiedzi

W „Echu Katolickim”

Sobota 23 października 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera 

albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
1.	czytanie	(Rz	8,	1-11)	Bóg	zniszczył	grzech	przez	swojego	Syna

Psalm	(Ps	24	(23),	1b-2.	3-4b.	5-6	(R.:	por.	6))	
Oto	lud	wierny,	szukający	Boga

Ewangelia	(Łk	13,	1-9)	Jeśli	się	nie	nawrócicie,	wszyscy	podobnie	zginiecie
6.30 1. + Ignacego w 23 r., Feliksę, zm. z rodz. Koronajczyków, Adamia-

ków, Dziołaków, Wareckich – of.	syn	z	rodziną
2. + Romana Adamczyka – of.	żona	z	dziećmi	i	wnukami

7.00 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich
2. Dz.-bł. w int. Małgorzaty i Józefa oraz ich rodziny o żywą wiarę  

i zdrowie na dalsze lata życia – of.	syn
3. + Halinę w 63 r., Jadwigę, Stanisława i zm. z rodz. Maliszkiewi-

czów, Krupów, Pastorów 
17.00 Ślub: Robert Krasuski i Kamila Szczepańska
18.00 1.+ Jadwigę i Wiesława Stachowicz –	of.	synowa	Katarzyna

2. + Mirosława w 14 r. 
Nabożeństwo	różańcowe

Niedziela 24 października 2021 r.
TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1.	czytanie	(Jr	31,	7-9)	Pan	wybawił	swój	lud
Psalm	(Ps	126	(125),	1b-2b.	2c-3.	4-5.	6	(R.:	por.	3a))

Pan	Bóg	uczynił	wielkie	rzeczy	dla	nas
2.	czytanie	(Hbr	5,	1-6)	Chrystus	kapłanem	na	wieki

Ewangelia	(Mk	10,	46b-52)	Uzdrowienie	niewidomego	z	Jerycha
6.40 Godzinki	ku	czci	Niepokalanego	Poczęcia	NMP
7.00 1. Dz.-bł. w 45 r. ślubu Danuty i Zenona Mazurek z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa –	of.	małżonkowie
8.30 1. Gregorianka: + Bolesławę i Daniela Podniesińskich

2. + Eugeniusza Grabarskiego w 36 r., Jana Wiecha, Leokadię Wiech
3. + Irenę Troć z racji imienin, Mariana i zm. z rodziny – of.	rodzina

10.00 1.  Dz.-bł. w int. 7 r. ślubu Katarzyny i Dariusza z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich i ich dzieci –	of.	rodzice

2. Dz.-bł. w int. Krzysztofa i Barbary Chmielak z okazji 30 r. ślubu 
z prośbą o wstawiennictwo Świętej Rodziny i łaskę zdrowia dla 
nich – of.	dzieci	

11.30 1. Dz.-bł. z okazji 40 r. ślubu Kamili i Mieczysława z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

2. + Marię Pazio w 1 r. z prośbą o dar Nieba –	of.	córki
3. + Rafała Włodarka z racji imienin i Wandę Rojek – of.	żona	z	dziećmi

13.00 1. W intencji Parafian
Spotkanie	rodziców	i	dzieci	z	klas	I	przygotowujących	się	do	I	Komunii	Świętej	
16.30 1. + Jerzego w 25 r., Wiesławę oraz zm. z rodz. Weredów, Zaliw-

skich i Zalewskich – of.	rodzina
18.00 1. + Reginę oraz Igora Lichaczewskich i zm. z rodz. Lichaczewskich 

i Rozbickich
Nabożeństwo	różańcowe	i	adoracja	Jezusa	w	Najświętszym	Sakramencie
20.00 Nieszpory	(dolny	kościół)

•	  Jaki jest cel rozpoczętego synodu biskupów i dlaczego warto zaanga-
żować się w prace synodalne w swojej parafii.

•	 Siostra Konsolata, podobnie jak św. Faustyna, doznała objawień Jezusa. 
Co dziś przekazuje światu?

•	 Żywy Różaniec będzie miał w niebie swoją przedstawicielkę. Czego 
uczy nas Paulina Jaricot?

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 17 października:
•	 Gościmy ojców oblatów z parafii św. Teresy w Siedlcach, którzy głoszą 

Słowo Boże i rozprowadzają kalendarze misyjne. 
•	 Spotkanie rodziców i dzieci klas trzecich szkoły podstawowej przygoto-

wujących się do pierwszej Komunii Świętej: Msza święta o godzinie 13.00 
i po tej Mszy św. spotkanie w kościele.

•	 Po Mszy świętej o godz. 13.00 wyruszy z naszego kościoła siedlecka Pro-
cesja Różańcowa za Polskę.

•	 Nabożeństwo różańcowe po zakończeniu Eucharystii o godz. 18.00. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 
 Q TRWA MIESIĄC RÓŻAŃCOWY. Nabożeństwa różańcowe od poniedziałku 

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, gdzie należy się wpisać jeśli jakaś grupa 
chce zaangażować się w modlitwę. Różaniec ze szczególnym udziałem dzieci 
we wtorki i czwartki o godz. 16.30. W parafii powstaje również Dziecięce 
Koło Różańcowe. Dzieci chętne do modlitwy jednym dziesiątkiem różań-
ca dziennie zgłaszają się do zakrystii z rodzicem lub do swoich katechetów. 
Oczywiście trwają też zapisy do kół różańcowych osób dorosłych i młodzieży. 

 Q Na stolikach pod chórem są kartki wypominkowe, na których zapi-
sujemy imiona bliskich nam zmarłych. Wypominki przynosimy do zakrystii. 

 Q Od tego tygodnia spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego będą od-
bywały się we wtorki o godz. 19.00 w dolnym kościele. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 18 października: 

Przeżywamy święto św. Łukasza Ewangelisty, który jest też patronem 
służby zdrowia. Z tej okazji Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji 
Siedleckiej zaprasza na Mszę świętą w katedrze siedleckiej o godz. 18.00. 
Zaproszenie jest skierowane do lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratow-
ników medycznych, rehabilitantów, farmaceutów, pracowników DPS, pra-
cowników administracji oraz pracowników emerytowanych. 

 Q WTOREK 19 października: Wspominamy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.
Zapraszamy na Czuwanie ze św. Józefem. 
17.15 – różaniec
18.00 – Eucharystia z nauką o św. Józefie
19.00 – krąg biblijny (w dolnym kościele)
20.00 – agapa 
20.30 – Nieszpory (w kościele), Apel Maryjny, błogosławieństwo dla osób 
rozpoczynających 30 dniowe nabożeństwo do św. Józefa
21.15 – Akatyst do św. Józefa

 Q ŚRODA 20 października: 
17.15 – Różaniec 
17.45 – Nowenna do świętego Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli 
św. Józefa; różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

 Q CZWARTEK 21 października:
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy świętej wie-
czorowej do godz. 21.00. 

 Q PIĄTEK 22 października: Wspominamy św. Jana Pawła II. 
 Q SOBOTA 23 października: Wspominamy bł. Męczenników z Pratulina. 

•	 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 24 PAŹDZIERNIKA:

•	Niedziela misyjna. Rozpoczynamy tydzień misyjny. Ofiary składane na 
tacę przeznaczone na misje. 

•	Godzina radości dzieci Bożych: Po Mszy świętej o godz. 11.30 zapra-
szamy dzieci do dolnego kościoła na czas radości z Bogiem i z ludźmi; 
chcemy razem spędzić godzinę radości – wspólnota Oazy Dzieci Bożych. 

•	 Spotkanie rodziców i dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej na roz-
poczęcie przygotowań do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej: Msza 
święta o godzinie 13.00 i następnie spotkanie w kościele. 

•	 W przedsionku kościoła będzie można nabyć książki: Ewangelia 2022  
w formacie A5 i A6,  Ewangelia 2022 dla dzieci, inne. 

•	Maciej Myszkiewicz, kawaler z parafii tutejszej i Justyna Dominika 
Korzeniec, panna z parafii św. Józefa w Józefosławiu – zapowiedź	1
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Nowe wezwania  
w litanii do św. Józefa (cz. 6)

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Bóg miłującym Ojcem
Był czas, że istniała tylko miłość [ ...]. Jesteśmy 

więc z Miłości i dla Miłości! Wszystko, co jest, powsta-
ło z Miłości Najwyższej i dąży z powrotem na łono 
Ojca, do swojej „kołyski”, w ramiona wszechogar-
niającej Miłości: kamień spadający siłą swego cię-
żaru, planety w swym zawrotnym biegu, nadanym 
im przez Miłość stwórczą, kwiat rozchylający się ku 
słońcu, człowiek goniący za szczęściem... Świadomie, 
jak człowiek, istota rozumna i wolna, czy nieświado-
mie, jak cały świat stworzeń nierozumnych, wszystko 
dąży do Boga, Odwiecznej Miłości […].

Motorem świata jest miłość. Tylko człowiek, istota 
rozumna i wolna, która dążenie to ma wszczepione  
w sposób najsilniejszy, bo jest na obraz i podobień-
stwo Boga, może się jednak sprzeciwić tej [ogarnia-
jącej] sile Bożej Miłości.

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

Dwa ostatnie (z siedmiu) nowe wezwania podobnie jak dwa poprzednie 
zostały zaczerpnięte z listu apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”:

„Patron strapionych/zasmuconych/cierpiących” (łac. Patronus 
afflictorum) i

„Patron ubogich/biednych” (lac. Patronus pauperum)
Nazywanie Józefa także w tych wezwaniach patronem oznacza, że wi-

dzimy w nim tego, który w różnych trudnych okolicznościach życia poma-
ga człowiekowi, gdy ten nie jest w stanie poradzić sobie z całym ciężarem, 
który niesie ze sobą życie: z ubóstwem, cierpieniem, smutkiem, strapie-
niem. Patron Józef czuwa, opiekuje się, prowadzi, by ludzie w tym swoim 
smutku, strapieniu, cierpieniu nie zatracili się, nie popadli w rozpacz czy 
depresje. Bo w obliczu trudności można albo zmierzyć się z nimi, poszu-
kać sposobu ich rozwiązania, albo zejść z pola walki, zrezygnować z walki  
o zmianę. Święty Józef przykładem swojego życia uczy, że zawsze nale-
ży pokładać ufność w Opatrzność, że trzeba mieć w sercu Jezusa i strzec  
z całych sił, by w nim mieszkał. Uczy nas troski i odpowiedzialności, jak ko-
chać Dziecię i Jego Matkę. A wszystko to dla Bożej chwały, byśmy wytrwali  
w tym co Boże i osiągnęli życie wieczne. (AZ)

Zapraszamy do Żywego Różańca
PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przy-
wileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Peniten-
cjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967 r.), może zyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:
•	przyjęcia	do 	Stowarzyszenia	Żywego	Różańca;
•	uroczystości	Narodzenia	Pańskiego;
•	uroczystości	Zmartwychwstania	Pańskiego;
•	uroczystości	Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny;
•	wspomnienia	Najświętszej	Maryi	Panny	Różańcowej;
•	święta	Ofiarowania	Pańskiego.
2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących 

tych, którzy odmawiają różaniec.
4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozosta-

łych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.
ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

•	codzienne	rozważanie	jednej	wyznaczonej	tajemnicy	różańca	święte-
go; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;

•	udział	w	miesięcznym	spotkaniu	formacyjnym	połączonym	ze	zmianą	
tajemnic;

•	uczestnictwo	w	życiu	sakramentalnym	Kościoła;
•	rozszerzanie	czci	Najświętszej	Maryi	Panny	przykładem	życia	i	działal-

nością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej, 
odważne stawanie w obronie wiary;

•	udział	w	pogrzebie	członka	Żywego	Różańca	należącego	do	tej	samej	
róży (koła);

•	kapłani	należący	do	Stowarzyszenia	ofiarowują	raz	w	roku	
Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
•	osoby	zakonne	ofiarowują	w	tej	samej	intencji	jedną	Ko-
munię świętą w roku.

ŚWIADECTWO
Niech	będzie	pochwalony	Jezus	Chrystus.
Mam	na	imię	Teresa.	Jestem	emerytowaną	nauczycielką		

i	tutejszą	parafianką	od	początku	powstania	parafii. 
Na	różańcu	modlę	się	od	dosyć	dawna,	ale	nie	umiem	po-

dać	dokładnej	daty,	a	do	Żywego	Różańca	wstąpiłam	po	2000	roku,	kiedy	
to	koleżanka,	też	nauczycielka,	zaproponowała	mi	uczestnictwo	w	jej	kole.	
Od	tego	czasu	modlę	się	nieustannie,	a	każdy	dziesiątek	jest	odmawiany		
w	innej	intencji.	I	na	ten	moment	są	to	dwie	całe	części.	Nie	wyobrażam	
sobie,	abym	nie	podziękowała	Maryi	za	Jej	wstawiennictwo,	która	jest	naj-
lepszą	z	Mam.	Modlę	się	nie	tylko	w	intencji	swojej,	czy	najbliższych,	ale	
też	za	Kościół	święty,	misje,	misjonarzy,	dzieci	nienarodzone,	Ojczyznę	oraz		
w	intencjach	papieskich.

Przez	wstawiennictwo	Maryi,	Matki	Różańcowej	czuję	się	bezpieczna		
i	wierzę,	że	moja	modlitwa	na	różańcu	pomaga	innym	żyć	z	Bogiem	i	we-
dle	Jego	woli.	Uczestnictwo	w	Kole	Żywego	Różańca	pozwala	mi	poznawać	
innych	ludzi,	poszerza	krąg	znajomych,	czuć	się	jak	w	Rodzinie,	którą	two-
rzymy	w	Maryi.

Maryja	wszędzie	gdzie	się	objawia,	w	każdym	orędziu	prosi	o	modlitwę	
na	Różańcu,	więc	nie	można	być	na	te	wezwania	obojętnym.	Bardzo	więc	
zachęcam	do	wstąpienia	i	podjęcia	modlitwy	w	Kole	Żywego	Różańca.	Wiek	
nie	jest	ważny,	ważna	jest	wiarą	w	Pana	Boga,	a	On	za	wstawiennictwem	
Maryi	pomoże	być	aktywnym	katolikiem. Teresa

Zaproszenie biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy  
do udziału w Procesji Różańcowej za Polskę

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Bracia i Siostry!
W niedzielę, 17 października, ulicami wielu polskich miejscowości  

– z inicjatywy wspólnot modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń katolic-
kich m. in. Akcji Katolickiej, Nieustającego Różańca, Wojowników Maryi, 
Męskiego Różańca, Rycerzy św. Jana Pawła II czy Krucjaty Różańcowej 
za Ojczyznę – przejdzie Procesja Różańcowa za Polskę. Będzie ona miała 
charakter wynagradzający i pokutny za grzechy oraz błagalny o ducha 
wiary w naszej Ojczyźnie i w sercach wszystkich Polaków.

Serdecznie zapraszam Księży, Osoby Życia Konsekrowanego i Wier-
nych Świeckich do udziału w takiej Procesji w Siedlcach, która rozpocznie 
się Mszą świętą sprawowaną o godz. 13.00 w Sanktuarium św. Józefa.  
O godz. 14.15 wyruszy procesja różańcowa ulicami Chrobrego, Jagiełły,  
11 Listopada, Asłanowicza, ks. Niedziałka, Bpa I. Świrskiego, Orzeszkowej, 

Piłsudskiego, Floriańską, Sienkiewicza, Kilińskiego, Puławskiego pod figu-
rę św. Jana Pawła II. Podczas procesji zostaną odmówione wszystkie czte-
ry część różańca, a na zakończenie Litania Loretańska, Akt Przeproszenia 
Pana Jezusa i Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi i odśpiewany 
zostanie Apel Jasnogórski.

Odpowiedzialnym za tę inicjatywę będzie Ks. Kanonik Jan Spólny, który 
od kilku lat organizuje modlitewne spotkania różańcowe ulicami Siedlec.

Jednocześnie zachęcam do organizowania Procesji Różańcowych za 
Polskę w tym dniu także w innych miastach i miejscowościach naszej die-
cezji. Niech wspólna modlitwa, zanoszona za przyczyną Maryi Królowej 
Różańca Świętego, umocni naszą wiarę i wyjedna błogosławieństwo Boże 
dla naszej Ojczyzny.

Wszystkim organizatorom i uczestnikom Procesji Różańcowej za Polskę 
z serca błogosławię. BISKUP SIEDLECKI + Kazimierz Gurda
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POZYTYWNE MYŚLENIE

Rano w pracy spotykają się koleżanki:
 – To straszne. Wstaję rano i widzę w lustrze, że 
mam szalone zmarszczki, cienie pod oczami, je-
stem śmiertelnie blada, mam zniszczone włosy 
i kilka zbędnych kilogramów... –  E tam… nie 
rozpaczaj! Ciesz się, że masz doskonały wzrok i to 
wszystko widzisz!
STRES
Dziewczyna wraca z codziennej randki do domu. 
Mama widzi, że córka ma jakieś problemy, dlatego 
pyta:
 – Kochanie, coś się stało?
 – Od jakiegoś czasu jestem zestresowana…
 – Córeczko, ja od dawna wiem, że główną przy-
czyną stresu jest codzienny kontakt z idiotą. Może 
spróbuj to zmienić?!
ZAPOTRZEBOWANIE
W czasie wakacji zdolny chłopak sam siedzi  
w domu i czyta książkę. Ojciec pyta go:
 – Jesteś sam, a zawsze miałeś przy sobie tuzin 
kolegów i koleżanek.
 – Tato, może to smutne, że oni zapomnieli o mnie. 
Teraz niczego ode mnie nie potrzebują. Wrócą, gdy 
zacznie się nowy rok szkolny. Będą wtedy chcieli, 
żeby im pomóc w rozwiązywaniu zadań lub pisa-
niu wypracowań!
PRZYKŁAD
Babcia upomina wnuka:
 – Czemu ty się nie weźmiesz do jakiejś roboty? 
Jesteś bezużytecznym leniem!
 – O nie, babciu. Na tym świecie nikt nie jest bezu-
żyteczny. Nawet największy palant, taki jak ja, może 
posłużyć innym, przynajmniej jako zły przykład!
WDZIĘCZNOŚĆ
Dziewczynka siedzi i płacze. Dziadek pyta ją:
 – Kasiu, co się stało?
 – Tato i mama są niedobrzy, bo nie chcą mi kupić 
iPhona za 3 tysiące. 
 – Ty wreszcie naucz się być wdzięczną im za każdy 
drobiazg w twoim życiu, ponieważ wiedz, że na 
świecie jest wielu ludzi, którzy nie mają tego, co 
ty masz!

List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY 
z okazji jubileuszu 25-tej rocznicy beatyfikacji  
Męczenników Podlaskich (część 3)

Drodzy Bracia i Siostry!
Poprzez beatyfikację Błogosławieni Męczenni-

cy z Pratulina zostali wskazani nam przez Kościół 
jako wzór wiary i wierności, ale również dani do 
pomocy wszystkim, którzy przez ich orędow-
nictwo proszą Boga o potrzebne łaski. Dlatego 
kontynuują swą chwalebną historię poprzez sze-
rzący się ich kult zarówno w naszej diecezji, jak 
i poza jej granicami. Wyrazem tego jest fakt, że 
ich relikwie znajdują się nie tylko w miejscu mę-
czeńskiej śmierci w Pratulinie, ale także w ponad 
60 parafiach naszej diecezji w i kilkudziesięciu 
innych miejscach w Polsce i za granicą m. in. we 
Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Ukrainie, Ro-
sji, Chorwacji i Wietnamie. W trosce o miejsce ich 
męczeństwa i rozwój ich kultu zostało powołane 
Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich „Mar-
tyrium”. W jego działalności zaznaczył się w szcze-
gólny sposób śp. ks. Józef Szajda, a także pro-
boszczowie pratulińskiej parafii: śp. ks. Andrzej 
Filipiuk, ks. Henryk Jakubowicz, ks. Marek Kot  
i ks. Jacek Guz, którym zlecono pełnienie posługi 
kustoszów diecezjalnego sanktuarium Błogosła-
wionych Męczenników Podlaskich, które zostało 
ustanowione w tym miejscu przez biskupa Jana 
Wiktora Nowaka w 1999 r. W sanktuarium w Pra-
tulinie i w kościołach naszej diecezji, 23 stycznia 
– jak to zostało zapisane w dekrecie beatyfika-
cyjnym – jest dniem liturgicznego wspomnienia 
naszych Błogosławionych. Każdego 23 dnia mie-
siąca gromadzą się wierni na Pratulińskiej Szkole 
Wiary. Młodzież co roku, pod koniec czerwca, 
przyjeżdża do Pratulina na Jerycho Młodych.  
W osobnych pielgrzymkach przybywają do Pra-
tulina – już od 11 lat mężczyźni i od 6 lat kobiety. 
Nawiedzają to miejsce męczeństwa pielgrzymi  
z różnych części Polski. Wszyscy przybywają, aby 
się pokłonić Błogosławionemu Wincentemu Le-
woniukowi i jego dwunastu Towarzyszom, aby 
oddać im cześć, aby prosić ich o wstawiennictwo 
w przeżywanych trudnościach. Pozostawione 
przez nich prośby i podziękowania, gromadzo-
ne przez ks. kanonika Jacka Guza, świadczą  
o wielkim zaufaniu oraz wdzięczności do naszych 
Męczenników.

My również, przeżywając jubileusz dwudzie-
stej piątej rocznicy ogłoszenia błogosławionymi 
unickich Męczenników z Pratulina, prosimy Pana 
Boga, aby ich duchowość i wiara, ich oddanie 
Panu Bogu, przywiązanie do Ojca Świętego,  
a także troska o Kościół i o rodzinę oddziaływała 
na nasz Kościół diecezjalny. W czasach kryzysu 
wiary w Boga, kryzysu Kościoła, wartości i ro-
dziny, potrzebni są nam świadkowie, którzy nas 
umocnią na drodze wierności Panu Bogu. Ilekroć 
przybywamy do pratulińskiego sanktuarium  
– indywidualnie czy w grupach zorganizowanych 
– tylekroć staramy się wsłuchać w to, co oni mają 
nam dzisiaj do powiedzenia. Chcemy uczyć się od 
nich wierności Bogu, wiary w Niego jako źródła 
miłości i prawdy, którymi człowiek ma się kiero-
wać w swym życiu. Pragniemy uczyć się miłości 
do Kościoła, w którym Bóg Ojciec w swoim Synu 
Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym dokonuje 
zbawienia człowieka. Chcemy uczyć się od nich 
również piękna życia małżeńskiego i rodzinnego 

opartego na Bożej nauce, na Bożym słowie. Oni 
wszyscy przecież żyli w rodzinach, byli mężami, 
ojcami lub synami. Słowo Boże dzisiaj usłyszane 
przypomina nam, że małżeństwo i rodzina ma 
źródło swego istnienia w woli samego Boga. Już 
przy stworzeniu mężczyzny i kobiety Bóg po-
wiedział: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca 
swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem”. Chrystus ten 
pierwotny zamysł Boga potwierdza, pomimo, że 
człowiek próbował go zmienić, dodając w odczy-
tanej Ewangelii: „Co więc Bóg złączył, tego niech 
człowiek nie rozdziela”. To Bóg ustanowił małżeń-
stwo pomiędzy mężczyzną i kobietą, jako związek 
trwały, nierozerwalny i płodny. Dlatego musi być 
zbudowany na wzajemnej miłości, wzajemnej 
trosce mężczyzny i kobiety, która przenika życie 
całej wspólnoty rodzinnej.

W oparciu o duchowość Błogosławionych 
Męczenników, o ich wierność Bogu, Kościołowi 
i wierność życiu rodzinnemu, przed rokiem zo-
stało powołane w naszej diecezji Bractwo Straż-
nicy Kościoła. Należą do niego mężczyźni, którzy 
pragną żyć duchowością Męczenników Podla-
skich, strzegąc wiary w Boga w swoich sercach  
i w świecie, który tego Boga odrzuca. Którzy 
chcą strzec szacunku do Kościoła, do tej wspól-
noty, w której żyje zmartwychwstały Chrystus, 
Zbawiciel człowieka i w którym obecny jest Duch 
Święty, Uświęciciel człowieka. Należą do tego 
Bractwa mężczyźni, którzy pragną strzec swych 
rodzin, aby nie utraciły wiary i miłości, ale aby 
trwały w jedności. Bractwo Strażnicy Kościoła 
istnieje już w 46 parafiach naszej diecezji i liczy 
ponad 650 mężczyzn. Bardzo Wam, drodzy Bra-
cia, za to dziękuję. Dziękuję za Waszą odwagę, 
podobną do tej, którą wykazali się Męczennicy 
Podlascy i za to, że zdecydowaliście się podjąć 
duchową formację, aby zachować jedność  
z Bogiem, z Kościołem i w swojej rodzinie. 
Wyrażam wdzięczność Księżom Proboszczom, 
którzy otaczają Was duszpasterską troską. Przez 
ostatnie dziewięć miesięcy przygotowywaliście 
się do złożenia przyrzeczeń. Mieliście je złożyć 
dzisiaj, w czasie pielgrzymki do pratulińskiego 
sanktuarium, przy relikwiach Błogosławionych 
Męczenników. Ze zrozumiałych przyczyn uczy-
nicie to w terminie, gdy możliwe będzie Wasze 
przybycie do Pratulina, o czym zostaniecie po-
informowani.

Drodzy Bracia i Siostry!
Pan Bóg dał nam bł. Wincentego Lewoniu-

ka i jego dwunastu Towarzyszy jako znak na 
drogach naszego diecezjalnego duchowego 
życia. Każda diecezja ma swą duchowość, swój 
duchowy charakter. Chciałbym, aby nasza die-
cezja siedlecka budowała swoją duchowość na 
dwóch filarach: na pobożności maryjnej, której 
śladów w naszym życiu diecezjalnym jest wiele 
oraz na duchowości tak bliskich nam Błogosła-
wionych Męczenników Podlaskich. Na kolejne 
lata naszego duchowego wzrostu wszystkim  
z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen.

BISKUP SIEDLECKI + Kazimierz Gurda
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 


