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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 (1 Krl 17, 10-16)
Uboga wdowa karmi Eliasza
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b))
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego
Albo: Alleluja
2. czytanie (Hbr 9, 24-28)
Jedyna ofiara Chrystusa
Ewangelia (Mk 12, 38-44)
Wdowi grosz

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Dać wiele czy dać wszystko? 
Rozważania do Ewangelii z XXXII Niedzieli Zwykłej (7 listopada)

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
(Mk 12, 38-44)

ODDAĆ WSZYSTKO BOGU
Jezus przestrzega przed zabieganiem o pre-

stiż i uznanie oraz przed hipokryzją. Uczeni  
w Piśmie nosili szaty podkreślające ich pozycję 
społeczną, często bywali na targowiskach, gdzie 
witano ich z szacunkiem, lubili też stawiać siebie 
na pierwszym miejscu. Ich serca nie były jednak 
szczere przed Bogiem.

Zupełnie inną postawę reprezentuje uboga 
wdowa, która miała bardzo skromne dochody 
i pozbawiona była szacunku we wspólnocie,  
w której żyła. W sposób dyskretny i cichy oddała 
do skarbca świątyni wszystko co miała. Można 
powiedzieć, że postąpiła nierozważnie, ale zro-
biła to ze szczerego serca, mając niezłomną wiarę  
i ufność w Bogu. A jaka jest twoja postawa w ży-
ciu? Czy szukasz zaszczytnego miejsca stawiając 
siebie w centrum, czy raczej z pokorą i ufnością 
poddajesz się woli Bożej? Co dajesz Bogu, a co 
zostawiasz dla siebie?

Poświęcenie i bezinteresowną hojność okazał 
nam Jezus w czasie swojej męki i śmierci krzyżo-
wej. W ten sposób dał nam wzór do naśladowa-
nia. Kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni, 
kto chce być wolny od trosk i lęku niech całkowi-
cie zaufa Opatrzności i miłosierdziu Boga.

Ona ze swego niedostatku wrzuciła wszyst-
ko co miała…Często uważamy, że nie mamy co 
dać, bo nic nie znaczymy, nie mamy wystarcza-
jących środków, odpowiedniego wykształcenia 
etc. Bóg pragnie abyśmy oddali się Jemu tacy 
jacy jesteśmy, z tym co teraz posiadamy, byle 
byśmy powierzyli mu wszystko, nie zachowując 
dla siebie.                                             [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny 
Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciw-
ności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy 
i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Du-
cha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.

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

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców 
i Gości do uczestnictwa w tegorocznych 
obchodach święta odzyskania niepodle-
głości. 11 listopada rozpocznie się Mszą 
Świętą w naszej parafii o godz. 10.00  
w intencji Ojczyzny. Odbędą się m.in. uro-
czystości patriotyczne, motoparada, biegi 
uliczne oraz koncerty.

Jezus w sposób uroczysty wjechał do Jero-
zolimy. Rzesze Izraelitów witały Go jako Króla 
i Mesjasza. A On rozpoczynał swój Wielki Ty-
dzień. W tym czasie Jezus wielokrotnie nauczał 
w świątyni. Nauczając tłumy, Jezus przestrzegał 
je przed wchodzeniem w to, co nie jest właści-
we w postawie uczonych w Piśmie. Rozumiemy, 
że w tamtych czasach nie brakowało uczciwych  
i bogobojnych uczonych w Piśmie, ale większość 
była jednak skupiona na sobie. Jezus scharak-
teryzował tę grupę swoich rodaków poprzez 
przywołanie typowych faryzejskich zachowań: 
wyróżnienie się poprzez strój, miejsce w syna-
godze i na uczcie, pozory pobożności wykorzy-
stywane do zaspokojenia różnych przyziemnych 
potrzeb. Można zadać sobie pytanie: jak to się 
dzieje, że człowiek początkowo zainteresowany 
przede wszystkim poznawaniem Pisma Święte-
go, zaczyna szukać własnej chwały, a zapomina 
o chwale Bożej. Podobnie się dzieje w życiu 
wielu gorliwych chrześcijan, którzy w pewnym 

momencie swego duchowego życia, gdy już 
wiele osiągnęli, przestają słuchać, zaczynają 
się nudzić nad Pismem Świętym, bo uważają, 
że już wszystko wiedzą. 

Po zakończeniu nauki o uczonych w Piśmie Je-
zus przypatrywał się ludziom, którzy w Świątyni 
Jerozolimskiej składali swe dobrowolne ofiary 
do skarbony. Nikt im nie mówił ile mają złożyć. 
Bogaci w większości wrzucali wiele, gdyż mieli 
co wrzucić, mogli się też pochwalić przed „ko-
legami” – a ludzie lubią się chwalić, by dobrze 
o nich mówiono. Do tej skarbony przyszła też 
uboga wdowa, która miała tylko jeden grosz i to 
swoje „wszystko” dała na ofiarę na Boże dzieła  
w świętym miejscu. Jezus stwierdził, że ta wdo-
wa wrzuciła najwięcej, chociaż materialnie jej 
ofiara była najmniejsza. Bogaci wrzucali z tego co 
im zbywało. Nie odczuli, że ich jałmużna wymaga 
jakiejś ofiary, jakiegoś wyrzeczenia. Wdowa, czyli 
kobieta pozbawiona opieki swego męża, oddała 
Bogu całe swe utrzymanie. Innymi słowy powie-
działa Bogu: teraz TY o mnie się zatroszczysz.  
W kontekście tej Ewangelii powstaje pytanie: co 
jest ważniejsze – dać wiele, czy dać wszystko? 
Bogu nie chodzi o wiele od nas, ale o wszystko co 
nasze. On chce, abyśmy całym sercem niepodziel-
nie należeli do Niego. Ale czy my tego chcemy?  
A w nas przecież tyle lęku. Im więcej wiary, tym 
więcej odwagi i wolności w składaniu ofiary.  
(xIJ) 

Zobacz:  www.siedlce.pl
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Odpust zupełny 
za zmarłych

Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały mie-
siąc listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe zwią-
zane z darem odpustu zupełnego za zmarłych

DEKRET
W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pan-

demią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można 
uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych 
do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych 
Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono po-
bożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, 
które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29,  
§ 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia 
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa,  
że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:
a. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, 

choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle 
ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych 
może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie 
wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzie-
lone.

b. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspo-
mnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie na-
wiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę  
w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub 
następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale 
także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych 
wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie 

mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się 
licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zu-
pełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie na-
wiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakie-
gokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić 
trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystycz-
na i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy 
za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na 
przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Róża-
niec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich 
ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów 
Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia 
poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, sta-
wał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza 
Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie 
uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakra-
mentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupeł-
nego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie 
odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem 
wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja 
XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne 
odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmar-
łych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez 
czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakie-
kolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2021 
roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

•	 Eucharystia za zmarłych polecanych w wypominkach – w każdą drugą 
niedzielę miesiąca od listopada 2021 r. o godz. 10.00 – 15 minut przed 
tą Mszą św. będziemy wspominali zmarłych, których imiona zostały 
wypisane na kartkach wypominkowych.

•	 Różaniec z wyczytywaniem kartek wypominkowych – w listopadzie 
o godz. 17.30.

•	 Nieszpory za zmarłych 8 listopada po zakończeniu Mszy św. o godz. 18.00.
•	 Kartki wypominkowe można przynosić do kancelarii lub zakrystii. 

PORZĄDEK WYCZYTYWANIA KARTEK 
7.11 – Strzała, ul. Siedlecka, numery nieparzyste i przyległe ulice
8.11 – ul. Chrobrego bloki nr 6, 8
9.11 – ul. Chrobrego bloki nr 10, 11, 12
10.11 – ul. Chrobrego bloki nr 14 i 15
11.11 – ul. Chrobrego bloki nr 19 i 21
12.11 – ul. Jagiełły bloki nr 13, 15, 17
13.11 – ul. Jagiełły bloki nr 19, 21
14.11 – Strzała, ul. Siedlecka nr parzyste i przyległe ulice
15.11 – ul. Jagiełły bloki nr 23, 25; ul. Batorego bloki nr 5, 7 
16.11 – ul. Mieszka I bloki nr 2, 4, 6, 8
17.11 – ul. Mieszka I bloki nr 10, 14, 16, 18
18.11 – ul. Mieszka I bloki nr 19, 20, 22, 26
19.11 – ul. Sokołowska bloki nr 70, 71, 75, 77, 79
20.11 – ul. Sokołowska bloki nr 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88
21.11 – Chodów, Kolonia Strzała, Purzec, Żytnia
22.11 – ul. Sokołowska bloki nr 91, 93, 156, 158, 163, domy, ul. Dolna
23.11 – ul. Żytnia bloki i domy 
24.11 – ulice Graniczna, Karowa, Pola, Rejtana, Sierakowskiego,  
               Słowackiego, Strzalińska
25.11 – ulice Bema i Jagiellońska 
26.11 – ulice Broniewskiego, Konopnickiej, Mireckiego 
27.11 – ul. Góreckiego, Tuwima, Żeromskiego
28.11 – ul. Nowy Świat
29.11 – ulice Okrzei i Północna
30.11 – kartki z innych ulic, parafii i bez adresu 

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Ukochał nas bez granic 
Bóg musi być sprawiedliwy a ja nie jestem 

w stanie oddać Bogu słusznej miary za swoje 
słabości i winy: I oto na krzyżu dopełnia się 
przedziwne zastępstwo. Tylko Bóg, Syn Boży, 
Bóg-Człowiek może zapłacić  Ojcu w sposób 
sprawiedliwy. Oto jeszcze jedna przyczyna, dla 
której spojrzenie na krzyż wywołuje we mnie 
głęboki oddech ulgi. Jest Zastępca! On stanął 
przed Ojcem i mnie zasłoni. Nie przed Jego Mi-
łością, bo z tej strony nic mi nie grozi, ale przed 
sprawiedliwością, która zmaga się w Nim z Mi-
łością. Trzeba użyć nowej siły, która przechyli 
szalę sprawiedliwości Bożej na rzecz miłości. 
Może to uczynić tylko Bóg! Tylko On posiada 
taką siłę. Krzyż ukazuje mi Chrystusa, który 
przeważył szalę na rzecz miłości. 

Anna Rastawicka, „Maryjo, okaż się nam Matką”, Częstochowa 2021 r. 
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl
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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 8 listopada 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Mdr 1, 1-7) Grzech zamyka drogę do mądrości
Psalm (Ps 139 (138), 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10. (R.: por. 24b))

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną
Ewangelia (Łk 17, 1-6) Obowiązek przebaczania

6.30 1. + Aleksandra i Annę Kromolickich – of. Sabina Łukasiuk 
2. + Tadeusza, Stanisławę, Józefa, Zygmunta – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Teresę w 6 r., Mariana oraz ich rodziców – of. córka z rodziną
3. + Lucjana Pogonowskiego i zmarłych z rodziny – of. rodzina
4. + Halinę Ilińską i zmarłych z rodz. Ilińskich i Sadokierskich – of. 

rodzina
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana – of. mama

2. + Helenę Kostyrę w 7 dzień po śmierci – of. rodzina
3. Dz.-bł. w int. Heleny Wrona w 84 r. urodzin z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Niepokalanej na dalsze lata życia dla niej 
i jej rodziny – of. Jubilatka

Nieszpory za zmarłych
Wtorek 9 listopada 2021 r.

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
1. czytanie (Ez 47, 1-2. 8-9. 12) Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

albo 2. czytanie (1 Kor 3, 9b-11. 16-17) Jesteście Bożą budowlą
Psalm (Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6)) Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

Ewangelia (J 2, 13-22) Mówił o świątyni swego Ciała
6.30 1. + Zofię Halinę Stańczuk – of. córka Jolanta z rodziną

2. + Jarosława Jaroszczyka – of. Dariusz Troć z rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Józefa Świniarskiego w 9 msc. po śmierci oraz rodziców z obu 
stron rodziny – of. rodzina

3. + Wincentego Oknińskiego w 1 r. – of. córka
4. + Za zmarłych rodziców Mariannę i Edwarda Rudnickich – of. córka

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana 

2. + Józefa Kołodzińskiego w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

3. + Witolda, Mirosławę, Katarzynę, Stanisława, Stanisławę, Dariu-
sza, zmarłych z rodz. Krupów i Kowalczyków – of. Danuta Kruk

19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [20.30] w dolnym kościele
Środa 10 listopada 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Mdr 6, 1-11) Mądrość konieczna dla władców

Psalm (Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a))
Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię

Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
6.30 1. + Lucynę Harasim i Grażynę Woźną

2. + Wiesława, Anielę i Antoniego Borkowskich, Mieczysława, Le-
okadię i Adolfa Zakrzewskich – of. Marianna Demczenko

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Mariana Dziurdziaka, Rafała Wardaka, zmarłych z rodz. Wila-

mowskich i Pisanko – of. rodzina
3. + Włodzimierza Fiuka w 11 r., rodziców z obojga stron rodziny 

oraz Jolantę – of. żona
4. + Za zmarłego męża Zygmunta Wasiluk oraz rodziców – of. Wła-

dysława Wasiluk
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 Nowenna do św. Józefa
18.15 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. Z prośbą o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla Sylwii i Pio-
tra – of. rodzice

II. + Zofię Frankowską w 2 msc. po śmierci – of. rodzina Guzków
III. + Marka Czerskiego – of. rodzina Jasińskich

IV. + Za zmarłych z Koła Żywego Różańca nr 5: Tadeusza Szczepani-
ka, Wiesławę Wereda, Henrykę Wiechowską, Mariana Czerskie-
go, Stanisławę Omelańczuk

V. + rodziców: Leokadię i Kazimierza, męża Tadeusza, syna Marcina 
i dusze w czyśćcu cierpiące

VI. + Halinę Janusz – of. KŻR z ul Kolonijnej i Krótkiej
VII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych rodziców, aby radość życia 

wiecznego stała się ich udziałem – of rodzina
VIII. + Wiesława Duka i zmarłych rodziców z obu stron rodziny – of. 

rodzina
IX. + Józefa Kołodzińskiego – of. rodzina
X. + Roberta Wilczura w 10 msc. od śmierci, Tadeusza Wilczura  

i zmarłych rodziców z obu stron rodziny – of. mama
XI. + Mariusza Jaszczuka – of. koleżanki i koledzy z firmy ZUO
XII. +Leszka Jasińskiego – of. koledzy
XIII. O łaskę uwolnienia z nałogu tytoniowego dla Roberta – of. matka
2. Gregorianka: + Marka Dziubana
3. + Jana, jego rodziców, Władysławę i Stanisława – of. Honorata 

Bogusz
Różaniec w intencji Ojczyzny prowadzony przez Cristeros 

Czwartek 11 listopada 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA
1. czytanie (Mdr 7, 22 – 8, 1) Pochwała Mądrości

Psalm (Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175 (R.: por. 89))
Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki

Ewangelia (Łk 17, 20-25) Królestwo Boże jest pośród was
6.30 1. + Stefana Alikowskiego oraz rodziców z obu stron rodziny – of. 

rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Feliksa i Stanisławę – of. synowa
3. + Mariannę Guzek – of. rodzina
4. + Reginę w 17 r., Mieczysława w 16 r., zmarłych z rodz. Mie-

leckich, Celińskich, Grunwaldów i Krasuskich – of. syn Krzysztof
5. + Tadeusza Perkowskiego w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
10.00 W intencji Ojczyzny
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Szymona, Marię, Mieczysława, Ryszarda, Jana, Zbigniewa  
i zmarłych z obu stron rodziny

3. + Janinę Brochocką – of. dzieci i wnuki
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 12 listopada 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 

drugorzędnego patrona diecezji siedleckiej
1. czytanie (Mdr 13, 1-9)  

Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się ich Stwórcę
Psalm (Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a))

Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga
Ewangelia (Łk 17, 26-37)

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie
6.30 1. + Dariusza – of. mama

2. + Jarosława Jaroszczyka – of. rodzina Ślusarczyk
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Wiesława Grochowskiego w 1 r. – of. córka z rodziną
3. + Janinę w 1 r., Stanisława, Dawida Brochockich, Ryszarda, Adria-

na, Czesławę, Wacława i Henryka Urbana – of. Kazimierz Urbana
4. + Siostrę Irenę Sobiesiak, Stanisława, Bogdana, Jerzego Sobie-

siak – of. siostra
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską – of. rodzina
3. + Halinę Janusz w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

19.00 Droga Krzyżowa przebłagalna za profanacje



Strona 4OPIEKUN nr 457 listopada 2021 r.

Informacje o życiu parafii (7.11)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Danuta Szymańska + Helena Kostyra

+ Renata Kołodzińska

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.

•	z ul. Chrobrego 5 – 100 zł
•	z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	z ul. Chrobrego 6 – 200 zł
•	z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	z ul. Góreckiego 5 – 200 zł

•	z ul. Mieszka I 16 – 130 zł
•	z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
•	z ul. Sokołowskiej 91 – 50 zł
•	Zofia Leokadia – 200 zł 
•	ze Strzały, z ul. Łąkowej – 100 zł 

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 7 listopada:
•	 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy świętej  

o godz. 13.00 i katecheza dla członków Kół Żywego Różańca. 
•	 Kandydatów do bierzmowania z grupy pierwszej (klasy 8) wraz  

z rodzicami zapraszamy na spotkanie formacyjne o godz. 15.30 w ko-
ściele i wspólną Eucharystię o godz. 16.30. 

•	Nabożeństwo wypominkowe o godz. 17.30. 
•	Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 
•	 W przedsionku kościoła będzie można nabyć książki: 

- Ewangelia 2022  
- Ewangelia 2022 dla dzieci 
- inne 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 9 listopada: 

•	 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego o godz. 19.00 w dolnym kościele. 
 Q ŚRODA 10 listopada: 

•	 17.30 – Różaniec wypominkowy 
•	 18.00 – Nowenna do świętego Józefa i bezpośrednio po niej Eucha-

rystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli św. Józefa, 
różaniec w intencji Ojczyzny prowadzony przez Cristeros. 

•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
 Q CZWARTEK 11 listopada: 

•	 O godz. 10.00 Eucharystia w intencji Ojczyzny w ramach miejskich 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości sprawowana pod prze-
wodnictwem ks. biskupa Kazimierza Gurdy. Po liturgii modlitwa i zło-
żenie kwiatów przy obelisku niepodległości. 

•	 Po Eucharystii o godz. 18.00 adoracja Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie w ciszy do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 12 listopada: wspominamy św. biskupa i męczennika Joza-

fata Kuncewicza – drugorzędnego patrona diecezji siedleckiej
•	 O godz. 19.00 w kościele odbędzie się Droga Krzyżowa w intencji  

wynagrodzenia za grzechy profanacji krzyża i innych znaków religijnych 
w naszej parafii. 
 Q SOBOTA 13 listopada: 

•	 Spotkania wspólnot Służby Liturgicznej (w dolnym kościele)
– godz. 9.00 – spotkanie lektorów dorosłych i młodzieży, psałterzy-

stów, kandydatów na lektora
– godz. 11.00 – spotkanie ministrantów 
godz. 12.00 – spotkanie kandydatów na ministranta 
– 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. 
•	 Zajęcia sportowe dla młodzieży w sali przy kościele od godz. 14.00 

do 16.00. 
 Q NIEDZIELA 14 LISTOPADA: Światowy Dzień Ubogich

•	 Spotkanie rodziców i dzieci klas drugich szkoły podstawowej przygoto-
wujących się do pierwszej Komunii Świętej: Msza święta o godzinie 
13.00 i po niej spotkanie w kościele.

•	 Kandydatów do bierzmowania z grupy drugiej (klasy 1 szkoły śred-
niej) wraz z rodzicami zapraszamy na spotkanie formacyjne o godz. 
15.30 w kościele i wspólną Eucharystię o godz. 16.30. 

•	 Różaniec wypominkowy o godz. 17.30.

Sobota 13 listopada 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA  

I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI 
1. czytanie (Mdr 18, 14-16; 19, 6-9) Medytacja o nocy paschalnej

Psalm (Ps 105 (104), 2-3. 36-37. 42-43 (R.: por. 5a))
Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie
6.30 1. + Zofię Stańczuk – of. rodzina Ślusarczyk

2. + Jarosława Jaroszczyka – of. Irena i Czesław Kowiescy
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Reginę Gryczka w 2 r., Jana Gryczkę i Grażynę – of. rodzina
3. Dz.-bł. w int. rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  

w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodzi-
ny z Nazaretu i o zdrowie dla rodziny

4. + Andrzeja Adama Podgórzaka w 30 dzień od śmierci  
– of. uczestnicy pogrzebu

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Halinę Trojanowską w 1 r. – of. córka z mężem
3. + Edwarda Gromadzkiego – of. bratanica z rodziną z Tarnowa

Niedziela 14 listopada 2021 r.
TRZYDZIESTA TRZECIA ZWYKŁA Światowy Dzień Ubogich

1. czytanie (Dn 12, 1-3) Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych
Psalm (Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b))

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
2. czytanie (Hbr 10, 11-14. 18) Skuteczność ofiary Chrystusa

Ewangelia (Mk 13, 24-32) Sąd ostateczny
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Mariana, Józefa Czerskich oraz Marka – of. Zofia Czerska
8.30 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Alinę i Józefa Szczepanik, Halinę Grzebisz i dziadków z obu 
stron rodziny – of. rodzina

3. + Stanisława Strus w 35 r., zm. z rodz. Strusów, Burskich i Mie-
ścickich oraz Jerzego Burskiego – of. córka

10.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
2. Dz.-bł. z okazji 40 r. urodzin i imienin Renaty z prośbą o zdrowie, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia – of. mama 
i rodzeństwo

3. + Mariana Czerskiego w 5 r. oraz Mariannę i Bolesława Czerskich, 
Irenę i Stanisława Biardzkich – of. Anna Czerska

4. + Wiesława Anusiewicza w 24 r., Annę, Adama, Longina Gry-
czewskich – of. Apolonia Anusiewicz

11.30 1. Dziękczynna w intencji Violi z podziękowaniem za otrzymane 
łaski – of. Viola Jurecka

2. Dz.-bł. w int. Magdy i Artura Kryckich w 16 r. ślubu i za ich dzieci 
Huberta, Martę i Adriannę – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
14.00 Spotkanie rodziców i dzieci z klas drugich SP przed I Komunią Świętą
15.30 Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z drugiej grupy 

i ich rodziców 
16.30 1. + Eugeniusza w r. śm., Irenę, zmarłych z rodz. Świnarskich 
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

W „Echu Katolickim”

•	O spotkaniach ojca Pio z duszami czyśćcowymi, ich wielkim cierpieniu  
i opróżnianiu czyśćca przez modlitwę.  

•	Wokół odpustów narosło wiele mitów. Na czym polega ta kościelna 
praktyka? I czym różni się odpust zupełny od częściowego?

•	W kontekście Święta Niepodległości - czy grożą nam nowe rozbiory  
i jakiego patriotyzmu dziś potrzebujemy?

•	 Jak Kościół podchodzi do osób żyjących w związkach niesakramental-
nych i na jakie wsparcie mogą liczyć?

•	 „Tato bądź, prowadź, chroń” - o inicjatywie przeniesienia Dnia Ojca na uro-
czystość św. Józefa.
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6 października obchodziliśmy 25 rocznicę beatyfikacji Męczen-
ników z Pratulina. Takie rocznice są zawsze dobrą okazją, by przypomnieć 
sobie, a może dowiedzieć się, kim byli Ci świadkowie wiary. To okazja,  
by zastanowić się kim są dla każdego z nas? czy tylko bohaterami naszej 
lokalnej historii?

Zacznijmy od krótkiego rysu historycznego. W XI w. (1054 r.) doszło do 
podziału na Kościół wschodni – prawosławny i zachodni – rzymskoka-
tolicki. Do 1596 r. były bezskutecznie podejmowane próby zjednoczenia 
wyznawców Chrystusa. Dopiero tzw. Unia Brzeska podpisana w Brześciu 
Litewskim w 1596 r. doprowadziła na terenach Rzeczypospolitej do jedno-
ści Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim. Unici przyjęli prymat 
papieża, katolickie dogmaty, ale zachowywali liturgię obrządku wschod-
niego, język starocerkiewnosłowiański, kalendarz juliański, a duchownych 
grekokatolickich nie obowiązywał celibat. Tak powstał Kościół greckokato-
licki, zwany inaczej unickim (od łac. słowa unio - jedność). Na przestrzeni 
lat Kościół unicki ulegał stopniowym przeobrażeniom: w świątyniach po-
jawiły się organy, wprowadzono stacje Drogi Krzyżowej, godzinki i nabo-
żeństwo różańcowe oraz wprowadzono język polski. 

Unii od początku przeciwny był prawosławny Patriarchat moskiewski  
i carowie Rosji, którzy jednak nie mogli nic zrobić mieszkającym tu wiernym 
Kościoła unickiego, dopóki tereny te należały do Polski. Sytuacja zasadniczo 
zmieniła się, gdy Polska znalazła się pod zaborami. Unici żyli przede wszyst-
kim w zaborze rosyjskim i austriackim. W całej unickiej diecezji chełmskiej 
obejmującej Podlasie i Ziemię Chełmską, prowadzono planową akcję na-
wracania na prawosławie. Rozpoczęto ją od namawiania przez urzędników 
carskich, aby unici dobrowolnie przyjęli prawosławie. Gdy to nie przynosiło 
oczekiwanych rezultatów stosowano groźby, nakładano bardzo wysokie 

BŁOGOSŁAWIENI MĘCZENNICY Z PODLASIA (cz. 1)

kary, więziono ich lub zsyłano na Sybir. Wreszcie uciekano się do użycia 
broni i morderstw. Unici byli gotowi w obronie wiary katolickiej cierpieć,  
a nawet przelać za nią krew. 

W Pratulinie podobnie jak w wielu innych parafiach unickich chcia-
no „na siłę” unitów uczynić wyznawcami religii prawosławnej. Wierni 
zdecydowanie się temu sprzeciwiali. Carski naczelnik powiatu konstan-
tynowskiego zażądał, aby unici przekazali swoją świątynię nowemu pro-
boszczowi, wyznaczonemu przez władze rządowe. Lud nie zgadzał się 
na rządowego proboszcza. Władza nie ustępowała. Doszło do otwartej, 
publicznej i ostatecznie zbrojnej konfrontacji. Przy świątyni w Pratulinie 
24 stycznia 1874 roku poniosło śmierć za wiarę i jedność Kościoła 13 męż-
czyzn – unitów. Cdn. (AZ) 

W sobotę 30 października w parafii obyły się 
spotkania integracyjne dzieci i młodzieży pod hasłem 
„Bal Wszystkich Świętych”. Dzieci przyszły na godz. 
15.00, niektóre miały piękne przebrania świętych. Bal 
rozpoczął się modlitwą za wstawiennictwem świętych. 
Zabawy dla grupy 20 dzieci prowadziły dziewczęta ze 
szkoły średniej należące do parafialnej oazy. Spotkanie 
zakończyło się Mszą świętą o godz. 18.00, która była 
sprawowana w intencji dzieci i młodzieży z naszej pa-
rafii. Eucharystia była też pierwszym i najważniejszym 
wydarzeniem spotkania młodzieżowego. 

Po liturgii, o godz. 19.30 rozpoczął się czas radosne-
go przebywania we wspólnocie dla 40 młodych osób. 
Wszyscy świetnie się bawili. Bal młodzieżowy również 
rozpoczął się modlitwą. Dziękujemy wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację. Ufam, że za rok  
w ostatnią sobotę października będziemy mogli spotkać 
się na Balu Wszystkich Świętych po raz drugi i będzie 
nas więcej.  (xIJ)

Bal Wszystkich Świętych



Strona 6OPIEKUN nr 457 listopada 2021 r.

(opr. xHD)
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MANIPULANT

WZORY ŚWIĘTOŚCI:  
św. Marcin z Tours, biskup (11 XI)

Z listów Sulpicjusza Sewera (List 
3, 6. 9-10. 11. 14-17. 21): Marcin 
ubogi i pokorny

Marcin na długo wcześniej znał 
dzień swojej śmierci i zapowiadał 
braciom, że bliskie już jest jego roz-
łączenie z ciałem. Tymczasem wyni-
kła potrzeba udania się do diecezji 
Candes, ponieważ duchowni tego 
Kościoła poróżnili się między sobą. 
Marcin pragnął przywrócić tam po-
kój. Choć dobrze wiedział o zbliża-
jącym się końcu, nie powstrzymało 
go to jednak przed podróżą dla zała-
twienia tego rodzaju sprawy. Sądził, 
że będzie to szczęśliwym dopełnie-
niem cnót, jeśli pozostawi Kościoło-
wi na nowo odzyskany pokój.

Przez jakiś czas pozostawał w tej miej-
scowości, albo raczej w kościele, do którego 
zaszedł. Po przywróceniu pokoju wśród du-
chowieństwa, kiedy zamierzał już powrócić 
do klasztoru, nagle zaczął opadać z sił. Zwołał 
więc braci i oświadczył, że chwila jego śmierci 
jest blisko. Wtedy to żałość i płacz ogarnęły 
wszystkich i wszyscy wśród łez wołali jedno-
głośnie: Dlaczego nas opuszczasz, ojcze? Komu 
zostawiasz nas strapionych? Do twej owczar-
ni wtargną wilki drapieżne; skoro zabraknie 
pasterza, któż nas obroni przed ich atakami? 
Wiemy, że pragniesz być z Chrystusem, ale 
twoja nagroda jest pewna i nie zmniejszy się na 

skutek zwłoki; ulituj się raczej nad 
tymi, których pozostawiasz.

Wtedy Marcin, wzruszony łzami 
– ponieważ zawsze był zjednoczony 
z Panem przez serdeczne miłosier-
dzie – zapłakał, i zwróciwszy się do 
Pana, tyle tylko odpowiedział pła-
czącym: Panie, jeśli jeszcze potrzebny 
jestem Twemu ludowi, nie wzbraniam 
się przed pracą. Niech się dzieje wola 
Twoja.

Jakże niezwykły człowiek! Nie-
zwyciężony przez trudy, niezwycię-
żalny nawet przez śmierć. Nie skła-
niał się ani w jedną, ani w drugą 
stronę: śmierci się nie lękał, przed 
życiem się nie wzbraniał. Podniósł-

szy oczy i ręce ku niebu, nie odrywał od mo-
dlitwy niestrudzonego ducha. Kapłani, którzy 
zebrali się wokół niego, prosili, aby ulżył ciału 
kładąc się na bok. On jednak odpowiedział: 
Pozwólcie mi, bracia, pozwólcie patrzeć raczej  
w niebo niż na ziemię, aby moja dusza, która ma 
wyruszyć do Pana, przyjęła właściwy kierunek. 
To powiedziawszy, ujrzał stojącego obok szata-
na. Wtedy rzekł: Na co czekasz, krwawa bestio? 
We mnie niczego nie znajdziesz, przeklęty; mnie 
przyjmie łono Abrahama.

Z tymi słowami oddał ducha niebu. Szczęśli-
wy Marcin zostaje przyjęty na łono Abrahama, 
Marcin ubogi i pokorny wstępuje do nieba jako 
bogaty.                       Źródło: www.brewiarz.pl 

W domu rodzinna sprzeczka. Żona do męża:
 – Co za manipulant z ciebie i tyran! Mama miała 
rację, że mnie przed tobą ostrzegała.
 – Co ty chcesz ode mnie? Przecież tylko ziew-
nąłem.
 – Właśnie! Specjalnie ziewnąłeś, żebym i ja też 
ziewnęła. A ja nie chciałam ziewać. Chcesz mną 
sterować!
SZUKAM ŻONY
Pan Jan siedzi przy komputerze, przychodzi do 
niego sąsiad i pyta:
 – Co robisz sąsiedzie?
 – Szukam żony na Facebooku.
 – O… to romantycznie. Ale zaraz, zaraz… 
przecież ty żonę masz ??!!
 – No mam… Ja szukam swojej żony, bo już trzy 
dni siedzi u koleżanki, ale nie wiem u której.
OBIAD
W piękny jesienny dzień żona siedzi w altanie 
przed domem i czyta książkę. Mąż wraca z pra-
cy, wita się z żoną i wchodzi do domu. Po chwili 
wraca i pyta:
 – Nie ugotowałaś dziś obiadu?
 – Nie. Przecież ślubowałam ci miłość, wierność  
i uczciwość małżeńską... O obiedzie tam nic nie było!
WALENTYNKOWY POCIESZYCIEL
Kolega pociesza kolegę w dniu św. Walentego:
 – No nie bądź smutny, tylko dlatego, że nie masz 
swojej „walentynki”.
 – Dobrze ci tak mówić, bo ty już masz żonę. A ja 
nawet „walentynki” obchodzę szerokim łukiem, 
bo nie mam nikogo, a inni mają.
 – Ale zobacz: większość ludzi nie ma gruźlicy,  
a wraz ze świeckim kalendarzem wszyscy obcho-
dzimy Światowy Dzień Gruźlicy. Ty masz prawo 
obchodzić dzień zakochanych po swojemu.
DAWNIEJ BYŁO LEPIEJ
Koledzy w ogródku piwnym opowiadają swoje 
życiowe historie:
 – Zauważyłem, że to co w dzieciństwie było dla 
mnie karą, w życiu dorosłym sprawia mi radość. 
Na przykład dziś podobają mi się przedszkolne 
hasła: „wcześnie kładź się spać”, „nie wychodź  
z domu”, „drzemka poobiednia”…
 – A ja to bym mógł nawet, tak jak kiedyś, w ką-
cie stanąć i za radą pani wychowawczyni zasta-
nawiać się nad swoim zachowaniem, żeby tylko 
do roboty nie iść!
BYŁEŚ W KOŚCIELE?
W niedzielne popołudnie w domu dochodzi do 
ostrego konfliktu między braćmi. Babcia zwraca 
uwagę starszemu z nich:
 – Dlaczego się kłócisz z bratem i bijesz go? Prze-
cież byłeś dziś w kościele?!
 – A co to ma do rzeczy?
 – Bo widzisz, to jest tak: Chrześcijanin wchodzi 
do kościoła, aby kochać Boga, a wychodzi, aby 
kochać bliźniego. Gdy nie chce kochać bliźniego, 
niepotrzebnie poszedł do kościoła.

NOCNE CZUWANIE MŁODYCH
Kochani Młodzi! 
W piątek, 12 XI, odbędzie się w CDMie ko-

lejne Nocne Czuwanie Młodych 
Ten listopadowy wieczór chcemy przeżyć  

w patriotycznym klimacie, pochylając się nad 
tematem: Bóg. Honor. Ojczyzna. Powiedzą nam 

o tym Ks. Bogumił Lempkowski w konferencji  
i Harcerz ze Związku Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej w swoim świadectwie 

Ponadto w programie jest jeszcze adoracja, 
którą poprowadzi Ks. Maciej Majek, ojciec du-
chowny Wyższego Seminarium Duchownego.  
W czasie jej trwania będzie możliwość spowie-
dzi. Spotkanie zakończymy wspólną Euchary-
stią, która rozpocznie się o północy 

Startujemy o 20.00 w Kaplicy CDM w Siedl-
cach (kaplica przy kościele Ducha Świętego).

Zrób to dla siebie!! Wygospodaruj ten czas, 
by pobyć z Panem Jezusem, z samym sobą  
i z innymi młodymi. Przyjdź i zobacz, że warto! 

Do zobaczenia! See U!


