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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 (Dn 7, 13-14)
Królestwo Syna Człowieczego
Psalm (Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a))
Pan Bóg króluje, pełen majestatu
2. czytanie (Ap 1, 5-8)
Chrystus jest władcą królów ziemi
Ewangelia (J 18, 33b-37)
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Jezus jest moim Królem  
On mnie prowadzi 
Rozważania do Słowa Bożego z Uroczystości Jezusa Chrystusa  
Króla Wszechświata (21 listopada)

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA  
WSZECHŚWIATA (J 18, 33b-37)

KRÓLEM JEST BÓG 
Jezus w konfrontacji z Piłatem mówi jedno-

znacznie, że jest królem, który przyszedł, aby dać 
świadectwo prawdzie. Św. Jan pisze bowiem: 
Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na 
to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mo-
jego głosu. Jan Ewangelista pisze także, że Jezus 
jest Prawdą: Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem 
drogą i prawdą i życiem. (J 14, 6a) Mówi także: 
Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie 
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli. (J8,31-32) Ceną za naszą 
wolność, która zwie się prawdą, jest ukrzyżowa-
nie Syna Bożego. Czy odkryłeś Jezusa, który przy-
nosi prawdę? Czy odkryłeś cenę swojej wolności, 
którą przyniósł ci Jezus?

Jan Ewangelista objawia także w jaki sposób 
możemy dojść do prawdy i żyć prawdą. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przyszłe. (J 16,13) Bóg żywy jest 
Bogiem prawdy. Nadchodzi jednak godzina, ow-
szem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą 
oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich 
to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; 
potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu 
cześć w Duchu i prawdzie. (J 4, 23-24) Potrzebu-
jemy zapraszać Ducha Świętego, aby przekony-
wał nas i uzdalniał do przyjęcia prawdy o sobie. 
Przygotowywanie się do sądu w swoim życiu, to 
trenowanie się w prawdzie. Takim miejscem jest 
sakrament pojednania, który jest sakramentem 
nawrócenia i miłosierdzia Bożego. Czy zapraszasz 
Ducha Świętego do swojego życia, aby przeko-
nywał cię o prawdzie? Jak często przystępujesz 
do sakramentu pojednania, aby trenować się  
w prawdzie o samym sobie? [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu 
Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, spraw, 
aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli 
grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwa-
liło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Two-
jego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.(xIJ)

Przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata, kończy się kolejny rok li-
turgiczny. Chrystus mówi dziś o sobie: Ja jestem 
Alfa i Omega. Pan jest na początku i końcu hi-
storii Wszechświata, również na początku i na 
końcu naszej osobistej historii. On jest również 
tym, który nas prowadzi przez życie, On dodaje 
sił, abyśmy nie ustali w drodze do życia wiecz-
nego. W liturgii Kościoła spotykamy Chrystusa 
żyjącego, zmartwychwstałego, zwycięskiego. 
Drogą do zwycięstwa dla Niego był krzyż. Droga 
krzyżowa jest drogą zwycięstwa za cenę cierpie-
nia, odrzucenia, bólu i śmierci. 

Rozważając prawdę o królowaniu Chrystusa, 
czytamy dziś Ewangelię o sądzie nad Zbawicie-
lem, którego dokonał rzymski namiestnik Pon-
cjusz Piłat. Naród żydowski i arcykapłani wydali 
Jezusa na ukrzyżowanie. Oskarżyli Jezusa o to, że 
podaje się za Króla żydowskiego, a oni nie chcieli 
mieć nad sobą takiego Króla. W rozmowie z Pi-
łatem Jezus odpowiada pytaniem na pytanie: 
Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci  
o mnie? W tym pytaniu jest też zawarta nauka dla 

nas: czy znamy Jezusa z własnych przemyśleń, 
poszukiwań, lektury Pisma Świętego, modlitwy, 
czy też tylko z opowieści innych ludzi? Może być 
tak, że wiele o Jezusie słyszeliśmy, ale jeszcze nie 
udało się nam Go poznać. 

Piłat pyta Jezusa: Co uczyniłeś? Zbawiciel 
mógłby tu powiedzieć o swojej publicznej działal-
ności, o nauczaniu, o cudach, uzdrowieniach, ale 
to wszystko zawiera się tak naprawdę w stwier-
dzeniu: Królestwo moje nie jest z tego świata. Je-
zus słowem i życiem potwierdził, że jest Synem 
Bożym i Synem Człowieczym, że został wysłany 
przez Ojca, aby wszystkim ludziom ogłosić nadej-
ście królestwa Bożego. Słyszymy, że to królestwo 
nadchodzi, co więcej codziennie modlimy się  
o jego nadejście w Modlitwie Pańskiej. Oznacza 
to, że nadchodzące królestwo jest inne niż ziem-
skie mocarstwa, że jest nam bardzo potrzebne, 
że sami tam nie wejdziemy, ale możemy zostać 
wprowadzeni do niego przez Chrystusa Króla. 

W Ewangelii Janowej Chrystus przyznał się 
do swej królewskiej, boskiej godności nie wte-
dy, gdy ludzie po rozmnożeniu chleba chcieli Go 
obwołać królem, ale właśnie na sądzie Piłata. 
Jezus powiedział: Jestem Królem, gdy na głowie 
miał koronę cierniową, gdy był poraniony, gdy 
wstępował na tron krzyża. Wtedy właśnie Pan 
dawał świadectwo prawdzie, wtedy ogłaszał 
konieczność słuchania Jego głosu. Czy ja dzisiaj 
słucham głosu mojego Króla, czy wypełniam 
Jego polecenia, czy idę za Nim drogą, która mi 
przez Niego została wybrana?  (xIJ) 

Młodzi dla Ojczyzny
18 listopada rozpoczęła się akcja „Młodzi dla 

Ojczyzny - codzienna modlitwa różańcowa mło-
dych za Ojczyznę”.

Codziennie dyżur będzie miała jedna osoba, 
która odmówi całą część różańca w intencji Oj-
czyzny. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Duszpa-
sterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej. W tym 
niespokojnym czasie, chcemy na nowo zawierzać 
dobremu Bogu przez ręce Maryi - naszą Ojczyznę 
i nasz naród. Chcemy zjednoczyć się we wspólnym 
czuwaniu, którego wyrazem będzie modlitewna 
sztafeta różańcowa. Wielu z nas w swej wieczor-
nej modlitwie śpiewa lub wypowiada słowa: Ma-
ryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, 
czuwam – napisali w zaproszeniu organizatorzy. 

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest 
matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłasz-
cza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, 
która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

 [św. Jan Paweł II].
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TYLKO MIŁOŚĆ POZOSTANIE
Katecheza papieża Franciszka przed modlitwą na „Anioł Pański” - 14 listopada 2021 r.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Fragment Ewangelii dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się zdaniem Jezu-

sa, które wprawia nas w zdumienie: słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 
blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba (Mk 13, 24-25). Jakże to, że nawet 
Pan zaczyna wieścić katastrofizm? Nie, nie to jest jego zamiarem. Chce, 
abyśmy zrozumieli, że wszystko na tym świecie, prędzej czy później, prze-
mija. Nawet słońce, księżyc i gwiazdy, które tworzą „firmament” – słowo, 
które oznacza „stałość”, „stabilność”. Ich losem jest przemijanie.

W końcu jednak Jezus mówi o tym, co nie przeminie: Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa moje nie przeminą (w. 31). Wprowadza rozróżnienie 
między rzeczami przedostatnimi, które przemijają, a rzeczami ostatecz-
nymi, które trwają. Jest to dla nas cenne przesłanie, które winno nas 
prowadzić w podejmowaniu ważnych wyborów życiowych. W co warto 
inwestować w życiu? W to, co przemijające, czy też w słowa Pana, które 
trwają na zawsze? Oczywiście w słowa Pana. Ale nie jest to łatwe. Bo-
wiem pociągają nas rzeczy, które podpadają pod nasze zmysły i dają nam 
natychmiast satysfakcję, podczas gdy słowa Pana, choć piękne, wykracza-
ją poza to, co doraźne i wymagają cierpliwości. Kusi nas uchwycenie się 
tego, co widzimy, czego dotykamy i co wydaje nam się bezpieczniejsze. 
Ale to jest ułuda, bowiem niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie 
przeminą. Oto więc zaproszenie: nie buduj swojego życia na piasku. Kiedy 
buduje się dom, kopie się głęboko i kładzie solidne fundamenty. Tylko 
głupiec powiedziałby, że są to pieniądze zmarnowane na coś, czego nie 
widać. Dla Jezusa wiernym uczniem jest ten, kto buduje swoje życie na 
skale, którą jest Jego Słowo (por. Mt 7, 24-27).

A teraz zadajmy sobie pytanie: co stanowi centrum, pulsujące serce 
Słowa Bożego? Co, krótko mówiąc, nadaje życiu solidność i nigdy się 

nie skończy? Św. Paweł mówi nam: Miłość 
nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 8). Ten, kto czyni 
dobro, inwestuje w wieczność. Kiedy widzi-
my osobę, która jest hojna i uczynna, cicha, 
cierpliwa, która nie zazdrości, nie plotkuje, 
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, sza-
nuje innych (por. 1 Kor 13, 4-7), to jest to osoba, która buduje niebo na 
ziemi. Może nie będzie dostrzegana przez innych, nie zrobi kariery, ale 
to, co czyni, nie zaginie. Ponieważ dobro nigdy się nie zatraca, zostaje 
na zawsze.

A my, w co inwestujemy nasze życie? Czy w to, co przemija, jak pie-
niądze, sukces, wizerunek, dobrobyt fizyczny? Czy jesteśmy przywiązani 
do rzeczy doczesnych, jak gdybyśmy mieli żyć tu wiecznie? Słowo Boże 
ostrzega nas dzisiaj: scena tego świata przeminie. I tylko miłość pozosta-
nie. Budowanie swego życia na Słowie Bożym nie jest więc ucieczką od 
historii, ale zanurzeniem się w realia doczesne, aby je uczynić solidnymi, 
przemienić miłością, odciskając na nich znak wieczności, znak Boga. Oto 
więc kilka rad dotyczących dokonywania ważnych wyborów. Zanim po-
dejmiemy decyzję, wyobraźmy sobie, że stoimy przed Jezusem, tak jak 
u kresu życia, przed Tym, który jest miłością. Wyobrażając siebie tam,  
w Jego obecności, na progu wieczności, podejmujmy decyzję na dziś. 
Może nie będzie to decyzja najłatwiejsza, najbardziej doraźna, ale będzie 
dobra (por. św. Ignacy z Loyoli, „Ćwiczenia duchowe”, 187).

Niech Matka Boża pomaga nam dokonywać w życiu ważnych wybo-
rów tak jak Ona: zgodnie z miłością, według Boga.

tł. o. Stanisław Tasiemski OP (KAI) / Watykan       
Źródło: www.deon.pl 

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

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

•	Kartki wypominkowe można przynosić do kancelarii lub zakrystii. 

PORZĄDEK WYCZYTYWANIA KARTEK 
•	 21.11 – Chodów, Kolonia Strzała, Purzec, Żytnia
•	 22.11 – ul. Sokołowska bloki nr 91, 93, 124, 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, kartki przynie-

sione „po terminie” danj ulicy czy miejscowości 
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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 22 listopada 2021 r. 
WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY

1. czytanie (Dn 1, 1-6. 8-20)
Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego

Psalm (Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b))
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Ewangelia (Łk 21, 1-4) Wdowi grosz
6.30 1. + Lucjana Ornowskiego i Eugeniusza Ornowskiego

2. + Józefa Trzaskalskiego – of. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego – Zacisze - Podlasie

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Krzysztofa Wiśniewskiego w 3 r. – of. mama
3. + Wacława Jerominiak w 1 r. – of. żona Elżbieta
4. + Jarosława Jaroszczyka – of. chrzestna z żoną i córkami

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

2. + Kazimierza w 9 r.
Wtorek 23 listopada 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika 

albo wspomnienie św. Kolumbana, opata
1. czytanie (Dn 2, 31-45)

Bóg wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu
Psalm (Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61 (R.: por. 57b))

Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Ewangelia (Łk 21, 5-11) Zapowiedź zburzenia świątyni

6.30 1. + Marka Czerskiego – of. sąsiedzi z Hozera
2. + Józefa Trzaskalskiego – of. sąsiedzi z ul. Żeromskiego

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Adelę i zmarłych z rodziny – of. p. Karcz
3. + Annę, Zofię, Kazimierza, Jerzego i rodziców z obojga stron 

rodziny – of. rodzina
4. + Stanisława w 35 r., Mariannę, Hannę, Marię, Franciszka, Zofię, 

Helenę, Feliksa, Julię i Józefa – of. rodzina
17.00 Nieszpory
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Janusza Kurzawę w 3 r., rodziców z obojga stron rodziny:  
Janinę, Wacława, Aleksandrę i Jana – of. żona Irena

3. + Marka Krzysztofa Sieczkiewicza w 30 dzień od śmierci – 
 of. uczestnicy pogrzebu

Środa 24 listopada 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC,  

PREZBITERA, I TOWARZYSZY
1. czytanie (Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28)

Uczta Baltazara i tajemniczy napis
Psalm (Dn 3, 62a i 63a i 64a i 65a. 66a i 67 (R.: por. 57b))

Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Ewangelia (Łk 21, 12-19)

Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców
6.30 1. Dz.-bł. z okazji 1 r. urodzin Filipa z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla niego i jego rodziców – of. dziadkowie
2. + Andrzeja w 9 r. – of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. + Marka Czerskiego – of. koledzy z pracy emeryci
3. + Jarosława Jaroszczyka – of. p. Góreccy
4. + Czesławę Kaczor i jej męża

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

I. + Bogdana Byszyńskiego – of. rodzina
II. + Kazimierza Stasiuka
III. + rodziców: Leokadię i Kazimierza, męża Tadeusza i syna Mar-

cina oraz dusze w czyśćcu cierpiące

IV. + Jana i Tomasza Oszurko i zmarłych z rodz. Oszurko i Godlewskich
V. + Halinę Janusz – of. rodz. Guzków i Podniesińskich
VI. + Wiesławę Szczodrowską w 1 r. – of. syn Marcin
VII. O dar nieba dla zmarłych + Edwarda Mirońskiego i rodziców  

z obojga stron rodziny
VIII. + Roberta i Tadeusza Wilczura i zm. rodziców z obu stron rodziny
IX. + Danutę Szymańską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
X. + Waldemara Oskrobę w 8 msc. od śmierci i zmarłych z rodziny
XI. + Wiesława Duka i zmarłych rodziców z obu stron rodziny
XII. + Grażynę Norwę – of. sąsiedzi
XIII. + Teresę Halinę Pawłowską – of. sąsiedzi
XIV. + Alinę Brochocką w 1 r. – of. rodzina
XV. Przez wstawiennictwo św. Józefa o uzdrowienie duszy i ciała dla 

Marcina, o dar przemiany serca, łaskę wiary, mądrość Bożą oraz wy-
zwolenie z nałogów, a dla jego bliskich o wytrwałość, pomoc i siłę

XVI. + Janusza Stosio i zmarłego ks. Janusza Potapczuka z racji 
imienin

2. Gregorianka: + Marka Dziubana – of. mama
3. + Za męża Mieczysława w 14 r., rodziców z obu stron rodziny  

i rodzeństwo – of. Jadwiga Kociniel
Różaniec w intencji Ojczyzny prowadzony przez Cristeros 

Czwartek 25 listopada 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej,  
dziewicy i męczennicy

1. czytanie (Dn 6, 12-28) Daniel ocalony w jaskini lwów
Psalm (Dn 3, 68a i 69a i 70a i 71a. 72a i 73a i 74 (R.: por. 57b))

Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Ewangelia (Łk 21, 20-28) Powtórne przyjście Chrystusa

6.30 1. + Marka Czerskiego – of. Justyna Olszewska
2. + Stefana w 37 r., Stanisławę i Ryszarda Stańczuków oraz Hannę 

i Stefana Wymiatał – of. rodzina Wymiatał
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Leokadię w 9 r., Edmunda, Tadzia oraz Stefanię i Zygmunta 
– of. dzieci

3. Dz.-bł. w int. Sławomira Wrony z okazji 60 r. urodzin z prośbą  
o Boże błogosławieństwo dla niego i jego rodziny – of. rodzina

4. Dz.-bł. w int. Jakuba z racji 22 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego – of. rodzice

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Mariana w 28 r., zm. z rodz. Bojków i Kowalczyków – of. Toczyscy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – Wieczór Chwały

Piątek 26 listopada 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Dn 7, 2-14) Wieczne panowanie Syna Człowieczego
Psalm (Dn 3, 75a i 76a i 77a i 78a. 79a i 80a i 81 (R.: por. 57b))

Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Ewangelia (Łk 21, 29-33)  

Przypowieść o drzewie figowym
6.30 1. Dz.-bł. w int. Marii z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzeb-

ne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. + Józefa Trzaskalskiego – of. sąsiedzi z ogródków działkowych

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich
2. Dz.-bł. w int. Katarzyny w dniu imienin z prośbą o potrzebne 

łaski i dary Ducha Świętego – of. brat
3. Dz.-bł. w int. Barbary z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę św. Józefa – of. rodzina
4. Dz.-bł. w int. Marii Ślusarczyk z racji urodzin z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski – of. syn
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Bolesławę, Stanisława – of. rodzina
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Informacje o życiu parafii (21.11)

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

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi
Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

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

Marcin Zbucki, kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Troć, panna 
z parafii tutejszej – zapowiedź 1 •	 Wspólnota Jednego Ducha – 200 zł 

•	 ul. Chrobrego 7 – 50 zł
•	 ul. Jagiełły 17 – 300 zł

•	 ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
•	 ul. Sokołowska 9 – 50 zł 

Sobota 27 listopada 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Dn 7, 15-27)

Anioł wyjaśnia Danielowi wizję czterech królestw
Psalm (Dn 3, 82a i 83a i 84a i 85a. 86a i 87 (R.: por. 57b))

Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Ewangelia (Łk 21, 34-36)  

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
6.30 1. + Aleksandrę w 28 r., jej rodziców: Łucję i Franciszka

2. + Zdzisława i Andrzeja Marciniaków z racji imienin – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka:+ Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Włodzimierza w 15 r., zm. z rodz. Ciozdów i Kozaków – of. żona
3. + Jadwigę Przesmycką w 1 r. – of. wnuki
4. + Zdzisława Kliczek z racji imienin – of. siostry i bracia

17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. + Sabinę w 29 r., Jana, Stanisława, Bronisławę, Mariannę, Tade-
usza, Franciszka – of. Elżbieta Dropio

3. + Zuzannę w 36 r., Stanisława i zmarłych z rodz. Borutów  
– of. K. i Sz. Borutowie

Poświęcenie wieńców adwentowych
Niedziela 28 listopada 2021 r.
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

1. czytanie (Jr 33, 14-16)  
Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b))
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

2. czytanie (1 Tes 3, 12 – 4, 2)
Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)  
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Mieczysława w 15 r., zmarłych z rodz. Ługowskich i Borkow-

skich – of. dzieci
8.30 1. Gregorianka: + Annę i Zdzisława Kowalewskich

2. + Stanisławę w 26 r. i Arkadiusza Krasnodębskich, Stanisławę, 
Jana Zdolińskich oraz Annę, Władysława, Józefa Wasilewskich 
– of. Zdolińscy

3. + Stanisławę w 32 r., rodziców z obu stron rodziny oraz Hono-
ratę Wardulińską – of. żona

10.00 1. Dz.-bł. w int. Jana w 86 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę św. Józefa i zdrowie – of. żona

2. Dz.-bł. w 50 r. sakramentu małżeństwa Jana i Krystyny Gorzałów 
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski  
– of. jubilaci

3. + Wiesławę Soczewka w 6 msc. od śmierci – of. rodzina
11.30 1. + Zdzisława z racji imienin oraz zmarłych z rodz. Stańczuków 

i Lewickich
2. + Zmarłych z rodz. Sałatów, Kobylińskich i Nasiłowskich  

– of. Teresa Górecka
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Adama Mroza, Kazimierza Ilczuka i Teresę Kępczyńską
17.30 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Marka Dziubana

2. W int. Czcicieli św. Joanny Beretty Molla
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Poświęcenie nowych organów
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 21 listopada: 
•	 Błogosławieństwo nowych ministrantów podczas Mszy świętej o godz. 

11.30.
•	 Spotkanie z rodzicami i dziećmi z klas trzecich w związku z przygo-

towaniem do Pierwszej Komunii rozpocznie się Mszą świętą o godz. 
13.00.

•	 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 PONIEDZIAŁEK 22 listopada: 

•	 Wspominamy św. Cecylię. O godz. 18.00 w katedrze pod przewod-
nictwem ks. biskupa Kazimierza Gurdy będzie Eucharystia w intencji 
muzyków kościelnych. Do udziału we wspólnej modlitwie zapraszamy 
wszystkich śpiewających i grających w naszej parafii. 
 Q WTOREK 23 listopada: 

•	 O godz. 17.00 w kościele będą Nieszpory, a po liturgii ks. biskup Kazi-
mierz Gurda dokona poświęcenia organów i pomieszczeń w Diecezjal-
nym Studium Muzyki Kościelnej. 

•	 Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 
 Q ŚRODA 24 listopada: 

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

stia 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 25 listopada: 

•	 Dzień szczególnej modlitwy uczestników Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego.

•	 O godz. 19.00 w kościele rozpocznie się Wieczór Chwały prowadzony 
przez Wspólnotę Jednego Ducha, którego tematem będzie „Adwent, 
wyjątkowa szansa na...”. 

 Q SOBOTA 27 listopada: 
•	 Poświęcenie wieńców adwentowych po Mszy świętej o godz. 18.00.

 Q NIEDZIELA 28 listopada: 
•	 Rozpoczynamy Adwent.
•	 Błogosławieństwo kandydatów na ministranta podczas Mszy świętej 

o godz. 11.30. 
•	 Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla. Błogosławieństwo 

matek oczekujących narodzin dziecka po Mszy świętej o godz. 18.00.
•	 Poświęcenie nowych organów odbędzie się po Mszy świętej o godz. 

18.00. 
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Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Człowiek podobny do Boga
Nie masz na świecie takiej siły, która zdolna była-

by zatrzeć w nas całkowicie podobieństwo Boże. Nie 
uczynią tego nawet tragiczne wysiłki pesymistów  
i zgorzknialców, dopatrujących się w twarzy ludzkiej 
śladów nieludzkich. Nawet sprzysiężenie milczenia  
o Bogu. Nawet planowe chowanie ateistyczne. Krew 
Boża odezwie się w człowieku wpierw czy później. 
Sam dosłuchasz się tętna tej krwi w ciemnościach 
zwątpienia i rozpaczy. Wstanę i pójdę do Ojca! Nie 
zdołasz, Ojcze, wyrzec się Twego dzieła i Twego Oj-
costwa. Nie jestem wszechmocny, bym zdołał zniwe-
czyć w sobie Twoje ojcostwo.

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

BŁOGOSŁAWIENI MĘCZENNICY Z PODLASIA (cz. 3)
Przy świątyni w Pratulinie 24 stycznia 1874 roku poniosło śmierć za wiarę i jedność Kościoła 13 unitów.  
Kim było tych 13 nieustraszonych mężczyzn? Nie byli uczonymi teologami. Swoją wiarę czerpali z Eucharystii  
i modlitwy. Pomimo różnych trudności korzystali także z sakramentów. Chcieli zawierzać się Chrystusowi. 

To mężczyźni w wieku od 19 do 50 lat. Mimo, że byli 
prostymi ludźmi, to zeznania świadków i dokumenty 
historyczne pokazują nam, że byli ludźmi dojrzałej wia-
ry. Poznając ich codzienne życie, rodzinę, zobaczymy, że 
obrona świątyni otoczonej uzbrojonym wojskiem nie 
była skutkiem chwilowego przypływu gorliwości, czy 
przypadkowego, spontanicznego działania, ale kon-
sekwencją ich głębokiej wiary i przekonania, że oddać 
życie dla Chrystusa, to zyskać coś znacznie więcej, to 
osiągnąć życie w pełni. 

Najmłodszy Anicet Hryciuk miał lat 19. Był kawa-
lerem. Pochodził ze wsi Zaczopki. Jego rodzice Józef 
i Julianna troszczyli się o rodzinną atmosferę. Dbali  
o swego jedynaka, mieli dla niego czas. Wychowywali 
go do wierności przykazaniom, gdyż byli przekonani, że 
są one fundamentem mądrego, chrześcijańskiego życia. Wierzyli, że ta-
kie życie jest najcenniejszym darem, który mogą przekazać ukochanemu 
synowi. Z biegiem lat Anicet coraz bardziej świadomie przeżywał swoją 
więź z Bogiem. Kochał Chrystusa i Jego Kościół. Był dobrym i pobożnym 
młodym człowiekiem mającym plany na przyszłość. Było czymś natu-
ralnym dla niego, że kiedy usłyszał, że w Pratulinie kolejny dzień i noc  

w obronie świątyni, w trzydziestostopniowym mrozie 
stoją ludzie, postanowił zanieść im jedzenie. Mimo 
obaw i lęku o syna matka nie zatrzymywała go. Wycho-
dząc z domu powiedział do niej: „Może i ja będę godny, 
że mnie zabiją za wiarę”. Tak też się stało. W godzinach 
popołudniowych został śmiertelnie raniony w głowę  
i umarł na miejscu. Świadectwo swojej wielkiej wiary 
dali też jego rodzice. Matka Aniceta trzymając na rękach 
martwe ciało jedynego syna modliła się: – Panie nie po-
czytuj im tego, proszę Cię o nawrócenie zabójców mojego 
syna. A ojciec powiedział o nim po śmierci: Niech będzie 
miłą Bogu ofiarą. 

Młody Anicet jest przykładem dla nas, że wiara  
i miłość do Ojczyzny powinna znaczyć więcej niż własne 
życie. 

Modlitwa do bł. Aniceta 
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Anicetowi dałeś 

udział w męce Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali 
jego męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności 
Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(AZ) Cdn.

1. PIELGRZYMOWANIE – OBRAZ KOŚCIOŁA W DRODZE 
Od wielu lat bardzo ważną tradycją naszej diecezji jest piesze piel-

grzymowanie do Częstochowy. Nawet okres pandemii nie przerwał tego 
zwyczaju i przez ostatnie dwa lata byliśmy świadkami tego, jak podczas 
40. i 41. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej, rzesze pątników wspólnie zmie-
rzały na Jasną Górę. Już od ponad 40. lat, wraz z początkiem sierpnia, 
tysiące osób z naszej ziemi podlaskiej wspólnie wyrusza w tym samym 
celu. Warte zauważenia jest to, że cel tej wspólnej drogi ma nie tyle 
charakter materialny – dotarcie do Częstochowy, co przede wszystkim 
charakter duchowy – otwarcie się na inspirację Ducha Świętego po-
zwalające odkryć konkretne wydarzenia swojego życia w perspektywie 
Bożego planu zbawienia, tak jak Maryja. Ludzie podążając razem pomi-
mo deszczów czy upałów, pomimo obolałych i opuchniętych stóp, pomi-
mo zmęczenia fizycznego a czasem nawet pomimo duchowego trudu  
i cierpienia, przeżywają „rekolekcje w drodze”. Bardzo ważne jest to, że 
pątnicy idą „razem” – nieraz doświadczenie obecności siostry i brata do-
słownie „dodaje skrzydeł”. Bardzo trudno jest wyobrazić sobie przebycie 
kilkuset kilometrów i zniesienie takiego trudu w pojedynkę… Potrzebna 
jest wspólnota ludzi, pielgrzymujących we wspólnym celu. 

Dlaczego na początku tej katechezy odwołujemy się właśnie do do-
świadczenia pielgrzymowania? Ponieważ jest to genialny obraz tego, 
czym w ogóle jest Kościół oraz tego, co to znaczy, że Kościół jest „syno-
dalny”. Synodalność Kościoła jest zaś tematem naszych rozważań. Hasło 
„synod” intuicyjnie kojarzy się nam ze zgromadzeniem biskupów i jest to 
dobre skojarzenie. Chcemy jednak, idąc za kierunkiem wskazanym przez 
papieża Franciszka, spojrzeć głębiej, aby zrozumieć samą istotę Kościoła 
i jego synodalności. Wróćmy zatem jeszcze na chwilę do obrazu „pielgrzy-
mowania”. Jeśli ktoś z nas był kiedyś na pieszej pielgrzymce, będzie miał 
teraz nieco ułatwione zadanie. 

Spróbujmy wyobrazić sobie tysięczny tłum ludzi zwartych w jednej 
kolumnie, maszerujących przez wyznaczony wcześniej szlak. Kolumna 
ta składa się z poszczególnych grup reprezentujących parafie bądź de-
kanaty. Każda z grup różni się nieco od innych – tak samo, jak każdy 
pielgrzym jest wyjątkowy i nie da się go skopiować. Grupy kroczą jed-
nak we wspólnym kierunku, posłuszne tym samym służbom i jednemu 
głównemu kierownictwu, 1 Tekst katechezy do inspiracji i wykorzystania 

podczas spotkania synodalnego przygotowany przez ks. dra Kamila Dusz-
ka. wszystkie posiadają także podobną strukturę. Grupę tworzą przede 
wszystkim pątnicy, którzy określają się mianem „sióstr” i „braci”. Wielu 
spośród nich pełni różne funkcje, czy też mówiąc inaczej – służbę. Są za-
tem służby porządkowe, które dbają o bezpieczeństwo i ład; dalej służby 
muzyczne, dbające o śpiew; służby medyczne czy kwatermistrzowskie, 
czy wiele innych. W grupie idą także księża, klerycy i siostry zakonne – 
oczywiście są oni najpierw pielgrzymami. Nikt nie jest przecież wyłączony 
z trudu pielgrzymowania. Pielgrzymi razem tworzą jedność – złączeni są 
jedną wiarą, jedną drogą i jednym celem wędrówki. Każdy z pielgrzymów 
jest w jakiś sposób zaangażowany w kształt całej pielgrzymki, a nawet 
uczestnicząc w niej, staje się współodpowiedzialny za jej całość. Wreszcie 
każdy z pielgrzymów staje się świadkiem, ponieważ idąc przez wioski  
i miasta, jest dla innych znakiem nawrócenia – pielgrzym jest zatem  
w pewnym sensie misjonarzem. Jeżeli potrafimy oczyma wyobraźni  
i wiary uchwycić ten obraz, to zrozumiemy także, czym jest Kościół syno-
dalny. Jest to wspólnota ludzi w drodze, którzy trwają w komunii, dając 
się prowadzić Duchowi Świętemu uczestniczą w budowaniu Ciała Chry-
stusa i są świadkami wiary dla całego świata.      Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Kościół synodalny. 
Komunia – uczestnictwo – misja (cz. 1) 
– Katecheza przygotowana przez ks. dr. Kamila Duszka 
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Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 

LISTOPADOWA REFLEKSJA

Na parkingu przy naszym kościele leciwa babcia 
szleje na hulajnodze. Spotyka ją wnuczka:
 – Babciu, ostrożnie. Łatwo się połamać! A tak  
w ogóle, to skąd ten pomysł z hulajnogą?
 – Po dzisiejszym kazaniu Ks. Irka doszłam do 
wniosku, że trzeba cieszyć się życiem, bo ono ma 
krótką datę ważności.
PYTANIE DO UCZONEGO
Na uniwersytecie medycznym w czasie przerwy 
między wykładami profesor spotyka zamyśloną, 
ale z daleka rozmiarowo widoczną studentkę:
 – Nad czym pani tak rozmyśla?
 – Mocno nurtuje mnie, panie profesorze, bardzo 
osobiste zagadnienie: dlaczego kotlety mielone 
lub ciasta najbardziej smakują mi po godzinie 22?
BÓL EGZYSTENCJALNY
Dziś ból egzystencjalny dopada najmłodszych. 
Dziewczynka z IV klasy żali się swojej starszej sio-
strze:
 – Jutro znowu muszę iść do szkoły. Ręce opada-
ją, jak człowiek marnuje życie, gdy musi siedzieć 
w klasie.
 – Bez szkoły dziś niczego nie osiągniesz!
 – Osiągnę.
 – A jak?
 – Pójdę do pracy, zarobię pieniądze, kupie so-
bie maturę i karierę. Teraz jednak odrobię lekcje  
z matmy, żebym umiała liczyć pieniądze.
ZERO
Syn przychodzi do rodzinnego domu z walizką. 
Ojciec pyta:
 – Co się stało?
 – A… pokłóciliśmy się z Anką. Tak mnie zdener-
wowała, że jej wlałem. A i dzieciom też co nieco 
się oberwało.
 – Synku, możesz być królem, celebrytą, preze-
sem wielkiej korporacji, możesz być stary lub 
młody, wykształcony lub nie, ale jeśli uderzysz 
kobietę, jesteś po prostu zerem!

To służba, nie zawód
Wojciech Jezuit, znany wszystkim parafianom jako Pan Wojtek  
organista, od 20 lat służy parafii św. Józefa pięknym głosem 
 i zaangażowaniem. 

Dwudziestolecie jego pracy zbiega się z in-
nym bardzo ważnym jubileuszem – 50. urodzi-
nami. Takie rocznice stają się często pretekstem 
do podsumowań i spojrzenia na swoje życie  
z pewnej perspektywy. 

 – Nawet gdybym miał taką możliwość, nie 
zmieniłbym drogi zawodowej. Nie wyobrażam 
sobie, że mógłbym wykonywać inną pracę. To 
jest coś, co lubię i co daje mi poczucie speł-
nienia. Zresztą muzyka, zwłaszcza kościelna, 
fascynowała mnie od dzieciństwa – mówi pan 
Wojtek. 

Wszystko zaczęło się od rodzinnej parafii 
w Terespolu. Właśnie tam, jako mały chłopiec, 
wspólnie z bratem bliźniakiem zaczęli uczest-
niczyć w oprawie muzycznej Mszy św., wy-
konywali kolędy i pastorałki. Tam też założyli 
pierwszy zespół. 

 – Do dziś w rodzinnych archiwach fotogra-
ficznych mam zdjęcie, na którym jako kilku-
letnie dziecko gram w kościele na akordeonie. 
Wtedy jeszcze miałem trudność z jednoczesnym 
graniem i śpiewaniem, więc dzieliłem się z bra-
tem zadaniami – ja grałem, on śpiewał. Pierw-
szy raz zagrałem na klawiszach i zaśpiewałem 
w parafii w Małaszewiczach. Bardzo dobrze 
pamiętam ten dzień. Od tego zaczęła się moja 
praca jako organisty – wspomina pan Wojtek. 

A jak z odległego Terespola trafił do sie-
dleckiej parafii? – Pracę zaproponował mi 
ksiądz Jerzy Górski, ówczesny proboszcz parafii  
św. Józefa. Był on przyjacielem z roku probosz-
cza z Małaszewicz. Dostałem miesiąc na to , by 
podjąć decyzję. Nie była ona łatwa, bo wiązała 
się z porzuceniem pracy w kilku szkołach i roz-
staniem z rodziną. Najbardziej przeżywałem 
rozłąkę z bratem bliźniakiem. Byliśmy i jeste-
śmy bardzo ze sobą związani. Ostatecznie jed-
nak zdecydowałem się opuścić moje rodzinne 
strony i rozpocząć pracę w tej parafii. To było 
dokładnie 20 lat i trzy miesiące temu. 

W ciągu tych kilkudziesięciu lat pan Wojtek 
inicjował i organizował wiele koncertów i wy-
darzeń muzycznych. Prowadził scholę dziecięcą 
„Światełko”, młodzieżową oraz chór „Lilia. Pyta-
ny o muzyczne doświadczenia, które szczegól-
nie zapadły mu w pamięć, odpowiada, że było 
ich co najmniej kilkanaście. – Na pewno organi-
zowane w naszej parafii festiwale cecyliańskie, 
podczas których wokalnymi umiejętnościami 
mogli pochwalić się najmłodsi parafianie, kon-
cert kolęd, czy śpiewana Męka Pańska. Były też 
wydarzenia na większą skalę– koncert Eleni, 
podczas którego pełniłem rolę dyrygenta, czy 
support w wykonaniu „Światełka” przed kon-
certem Piotra Rubika – wspomina organista. 

Poza muzyką w życiu pana Wojtka jest jesz-
cze kilka ważnych i przynoszących radość za-
interesowań – Moim hobby, które pielęgnuje 
od ponad 20 lat jest windsurfing. Kiedy tylko 
pogoda na to pozwala, surfuje ze znajomymi 
po siedleckim zalewie. Lubię też jazdę rowe-

rem, tenis stołowy, czy podróże. Sporo czasu 
spędzam na siłowni i na motocyklu, który jest 
moim oczkiem w głowie. 

Mimo wielu pasji, nasz organista ma jasno 
określone priorytety – służba Panu Bogu, rodzi-
na, dobre relacje z ludźmi. 

20-lecie pracy Wojtka Jezuita w parafii św. 
Józefa pięknie zbiegło się z zakupem nowych 
organów. – Różnica dla grającego jest ogrom-
na. Mamy tu do czynienia z zupełnie innym 
źródłem słyszenia dźwięku. Nowe organy dają 
wrażenie takie, jakby się grało na prawdziwych 
organach piszczałkowych. Instrument ma wiele 
możliwości i większą kolorystykę brzmienia. 

Pan Wojtek jest bardzo ceniony przez naszą 
parafialną społeczność. Ma niezaprzeczalny ta-
lent i wyjątkowe wyczucie jeśli chodzi o dobór 
repertuaru. Wybierane przez niego pieśni są 
pięknym dopełnieniem każdej Mszy Św. Pozwa-
lają przeżywać Eucharystię głębiej, wzruszają  
i brzmią w głowie jeszcze długi czas po wyjściu 
z kościoła. – Każda pochwała, czy dobra opinia 
jest dla mnie ważna, ale największą radością 
organisty są ludzie, którzy odważnie śpiewają 
w czasie Mszy św. Ważne, by mieli świadomość, 
że nie są na koncercie, tylko uczestniczą w świę-
tych obrzędach. Wielką satysfakcją są też młode 
osoby, które interesują się muzyką i uczą się gry 
na organach. Muszą tylko pamiętać, że praca 
organisty wymaga pełnej dyspozycyjności  
i traktować to zajęcie jako służbę, a nie zawód 
– mówi pan Wojtek. 

Z okazji 20-lecia pracy w parafii i 50. uro-
dzin życzymy panu Wojtkowi, by nadal z takim 
oddaniem służył naszej parafii i swoją posługą 
pokazywał jak pięknie można chwalić imię Pana 
muzyką i śpiewem. 

Opracowanie: Edyta Zdunek

Z okazji wspomnienia św. Cecylii,  
patronki muzyków kościelnych,  

składamy serdeczne życzenia  
Panu Organiście, psałterzystom,  

kantorom, członkom Chóru Parafialnego 
Lilia, młodzieży z Diakonii Muzycznej 
Płomyki, dzieciom z Zespołu Światełko,  

wszystkim grającym i śpiewającym.
Obfitości łask Bożych, pięknych śpie-

wów i utworów granych na część Pana, 
dużo pokoju, radości i miłości.


