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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 (2 Krl 5, 14-17) Uzdrowienie Naamana
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Albo: Alleluja
2. czytanie (2 Tm 2, 8-13)Jeśli trwamy  
w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem
Ewangelia (Łk 17, 11-19)
Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Nie wstydź się dziękować Bogu!
Rozważania do Słowa Bożego z XXVIII Niedzieli Zwykłej

Jezus jest w drodze do Jerozolimy, gdzie 
umrze i powstanie z martwych. Wędrując dro-
gami i bezdrożami Ziemi Świętej, nasz Zbawiciel 
naucza i uzdrawia napotkanych ludzi. Na pogra-
niczu Samarii i Galilei, przy wejściu do pewnej 
wsi, spotkał dziesięciu trędowatych. 

W czasach biblijnych trąd był chorobą nieule-
czalną, często śmiertelną. Ludzi bali się trądu, 
którym można było łatwo się zarazić. Istniał cały 
szereg przepisów określających zachowanie i po-
zycję społeczną osób chorych. Trędowaci tworzy-
li zamknięte osiedla, położone poza siedzibami 
zdrowych. Nie mogli wchodzić do miejscowości, 
nie mogli się kontaktować z bliskimi, musieli za-
chowywać dystans społeczny i z daleka ostrze-
gać o swoim przybyciu, poprzez okrzyki w stylu: 
„Nieczysty”. Trędowaci z tej Ewangelii nie po-
godzili się ze swoim losem, nie chcieli umierać 
za życia i dlatego szukali pomocy. Prosili Jezu-
sa o miłosierdzie nad sobą. Jezus cieszy się, gdy 
ktoś prosi Go o miłosierdzie, bo taki człowiek 
jest już skruszony, już żałuje za swe grzechy, już 

otwiera serce. Najwięcej problemów jest z samo-
wystarczalnymi, z ludźmi, którzy na wszystko 
mają gotowe rozwiązania i wszystko wiedzą 
niczym sam Bóg, choć oczywiście Bogiem nie są. 

Trędowaci od Jezusa otrzymali polecenie, by 
szli do kapłanów żydowskich, bo to oni w tam-
tych czasach urzędowo stwierdzali uzdrowie-
nie z trądu i pozwalali na zakończenie okresu 
izolacji. Chorzy uwierzyli słowu Jezusa i wszyscy 
zostali oczyszczeni. Wielka jest moc słowa Jezusa. 
To słowo działa też „na odległość”. 

Dziesięciu zostało uzdrowionych, ale tyl-
ko jeden wrócił, chwaląc Boga donośnym 
głosem, czyli zrozumiał, że uzdrowienie jest 
dziełem Boga i należy Mu za to dziękować. 
Wdzięczny uzdrowiony pada przed Jezusem 
na twarz i dziękuje Mu jako Bogu. Ten człowiek 
uwierzył w Jezusa jako Mesjasza, a nie tylko 
przyjął uzdrowienie. Od Pana usłyszał, że ma 
wiarę, która uzdrawia i że trzeba wstać, by iść, 
by stać się gorliwym apostołem Jezusa. 

Dziesięciu zostało uzdrowionych, ale tylko je-
den umiał podziękować i to był ten ostatni, ten 
pogardzany przez wielu Samarytanin. W Ewan-
gelii wiele razy potwierdza się prawda o tym, 
że ostatni będą pierwszymi. Jesteśmy dziś 
wezwani do tego, by często Bogu za wszystko 
dziękować i uczyć innych wdzięczności. Jest to 
bardzo piękna i często zapomniana cecha ludzi 
wielkich, dobrze wychowanych, wymagających 
od siebie. Starajmy się jak najczęściej używać 
słowa: „dziękuję”. (xIJ)

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
WRÓCIŁ I ODDAŁ CHWAŁĘ BOGU (Łk 17, 11-19)

Trędowaci doświadczali niesamowitego 
cierpienia fizycznego i duchowego. Żyli poza 
społeczeństwem, w opuszczeniu. Za życia byli 
już martwi. Uznawano ich za nieczystych, a ich 
chorobę traktowano jako karę za grzechy z prze-
szłości, za niewierność Bogu (por. Lb 12,10n). 
Będąc w takim położeniu nie czekali i nie obser-
wowali z daleka, ale wyszli naprzeciw Jezusa, bo 
czuli, że od Niego może przyjść ratunek. Prosi-
li o litość i wołali o miłosierdzie, uznając w Jezu-
sie tego, który może ich uleczyć. Wołanie z da-
leka było oznaką świadomości grzechów. Czy 
mam poczucie własnej grzeszności? Czy wołam 
Boga o miłosierdzie nade mną?

Tylko jedna osoba powróciła, by podzięko-
wać, głośno wielbiąc przy tym Boga. Do tego 
był to cudzoziemiec, ktoś obcy. Na określenie 
dziękowania Łukasz użył czasownika „eucha-
risteo”, który odnosi się również do najwięk-
szego dziękczynienia, jakie Jezus złożył Ojcu  
(por. J 17,19). To dziękczynienie ma być dla nas 
wzorem wszelkiej wdzięczności. Wielbienie 
Boga ma być naturalną konsekwencją doświad-
czania Jego miłosierdzia. W jaki sposób Bóg 
działa w moim życiu? Czy zawsze i wszędzie 
oddaję chwałę Bogu?

Samar ytanin doświadczył obecności 
Boga w swoim życiu. Otworzyło go to na osobi-
stą relację z Nim. Poprzez uzdrowienie powstał 
do nowego życia, został uzdrowiony, (oczyszczo-
ny), co podkreśla wymiar duchowy tego dzieła. 
Oczyszczenie zawiera w sobie aspekt uzdrowienia 
fizycznego i odpuszczenia grzechów. Kiedy sko-
rzystałem ostatni raz z sakramentu pojednania? 
[www.onjest.pl] 

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja 
łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towa-
rzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnie-
nia dobrych uczynków. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
wtorek o godz. 19.30 w dolnym kościele. (xIJ)

„Co ty tam będziesz robił?”
Takie pytanie Papież Jan Paweł II skierował do mnie 28 lat temu, na trzy tygodnie przed moim 

wyjazdem na Syberię. Nie zdążyłem nic odpowiedzieć, a Papież trzymając mnie za rękę sam od-
powiedział: „Ja wiem co ty tam będziesz robił...” i pobłogosławił mnie. 

Cieszę się, że mój kolejny przyjazd do rodzinnej parafii wypada w następną niedzielę  
- 16 października, bo będzie to kolejny „Dzień Papieski”, dzień świętego, który pomaga mi swoim 
wstawiennictwem już dwudziesty ósmy rok. Oprócz treści kazania, przygotowałem dla każdego/
każdej rodziny egzemplarz „Gościa Niedzielnego”. Dzięki życzliwości Redakcji GN czasopisma będą 
rozprowadzane nieodpłatnie - wyłożone będą na stolikach w wystarczającej dla wszystkich ilości. 
Pragnę udostępnić zawarty w numerze artykuł – wywiad, którego udzieliłem, by zilustrować 
konkretne Boże działanie w człowieku.

Ofiary, które będę zbierał do puszek po wszystkich Mszach św. jak zwykle bardzo się przy-
dadzą. W związku z „zaistniałą sytuacją” nasza „polska parafia” w Stawropolu obecnie boryka 
się z podwojonymi kosztami utrzymania. Za każde „Zdrowaś Maryjo” w naszej intencji i za każdą 
złotówkę – wielkie dzięki!!!

KS. JAROSŁAW MITRZAK
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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 10 października 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1)
Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej

Psalm (Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5a i 6-7 (R.: por. 2a))
Niech imię Pana będzie pochwalone Albo: Alleluja

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

6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Jadwigę Małycha – of. rodzina Małychów

7.00 1. + Gabrielę Marchel w 5 r. – of. mąż 
2. + Genowefę Zalewską w 3 r. – of. córka z rodziną
3. + Józefa Kołodzińskiego w 1 r. – of. córka i syn

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Eugenię w 12 r. i zmarłych z rodzin Sakowskich i Rosłanów  
– of. rodzina

3. + Jana Kowalczyka w 10 r. i rodziców z obojga stron rodziny  
– of. rodzina

Wtorek 11 października 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Jana XXIII, papieża
1. czytanie (Ga 5, 1-6)

Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z miłości
Psalm (Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48 (R.: por. 41a))

Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie
Ewangelia (Łk 11, 37-41) Czystość wewnętrzna

6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Marcina w 19 r., Mariannę, Annę, Pawła oraz zmarłych rodzi-

ców – of. Teresa Niedziółka
7.00 1. + Romana i Roberta Pniewskich, Leokadię i Eugeniusza Korszeń 

– of. rodzina
2. + Wiesława Chmielewskiego – of. syn Adam
3. + Tadeusza Perkowskiego w 1 r. o radość życia wiecznego  

– of. córka z rodziną
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Annę i Edwarda Troć – of. córka
3. + Jadwigę Borkowską w 2 r. – of. rodzina
4. Dz.-bł. w intencji Bogumiły i Marka Smuniewskich z okazji 40 r. 

ślubu z prośbą o dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo 
– of. dzieci z rodzinami

19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-iturgiczny 

Środa 12 października 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera

1. czytanie (Ga 5, 18-25) Uczynki ciała i owoce Ducha
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12))

Dasz światło życia idącym za Tobą
Ewangelia (Łk 11, 42-46) Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów

6.30 1. + Annę Głuchowską – of. koleżanki z pracy
2. + Teresę Soszyńską w 30 dzień po śmierci – of. Stanisława Ra-

fajeńska
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk

2. + Marzenę Celińską – of. sąsiedzi z ul. Kolonijnej
3. + Zdzisława w 11 r. 

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

I. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
dla Agnieszki z racji urodzin i jej rodziny

II. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie  
dla Zuzi Szabra – of. babcia Ela

III. Z prośbą o zgodę i jedność w małżeństwie Celiny i Mirosława
IV. + Marcina Kostyrę – of. Dyrekcja i Pracownicy Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Siedlcach
V. + Karolinę Troć – of. Pracownicy Rentgena

VI. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba
VII. + Danutę Szymańską – of. rodzina
VIII. + Halinę Stańczuk – of. Kółka Różańcowe nr 21 i 23
IX. + Romana Frankowskiego – of. siostra Stanisława
X. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmarłych 

z obu stron rodziny – of. mama
XI. + Józefa Mroczka – of. Zofia i Leszek Rytel
XII. + Jadwigę z racji imienin i Henryka Stanisławowskich oraz Le-

okadię Łupkowską
XIII. + Janinę Mielcarz w 7 dzień po śmierci – of rodzina
2. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
3. + Jana Gryczkę w 4 r., Reginę Gryczkę i Grażynę Duklanowską

Czwartek 13 października 2022 r.
WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA

1. czytanie (Ef 1, 1-10)
Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Ewangelia (Łk 11, 47-54)  

Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie
6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk

2. + Edwarda Piwowar z racji imienin, Piotra, Jana i Teresę
7.00 1. Dz.-bł. z okazji 15 r. ślubu Magdaleny i Jarosława z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich 
synów Szymona i Wojciecha – of. rodzice

2. + Halinę Janusz w 1 r. – of. mąż
3. + Janinę Marczyńską w 3 r., Edwarda Marczyńskiego w 11 r . 

z racji imienin – of. rodzina
17.00 Nabożeństwo fatimskie
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Annę Głuchowską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy po-
grzebu

3. Dz.-bł. w intencji Moniki i Marcina w 15 r. ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny

4. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  
w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodzi-
ny z Nazaretu i o zdrowie dla całej rodziny

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 14 października 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika 

albo wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
1. czytanie (Ef 1, 11-14)

Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan
Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13 (R.: por. 12))

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Ewangelia (Łk 12, 1-7)

Głosić słowo Boże bez obawy
6.30 1. + Waldemara Zakolskiego w 15 r. – of. syn

2. + Józefa Małycha w 5 r. – of. rodzina
7.00 1. Dz.-bł. z okazji 7 r. urodzin Marceliny z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Maryi – of. rodzice
2. + Jadwigę Pawluczuk z okazji imienin oraz jej zmarłych rodzi-

ców: Zofię Tymoszuk i Jana Tymoszuk oraz teściów: Janinę i Sta-
nisława – of. mąż

3. + Barbarę z okazji urodzin – of. matka
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
3. + Wacławę i Kazimierza Kaczyńskich – of. syn
4. + Tadeusz Strusa w 11 r. i zmarłych z rodz. Strus – of. żona  

z dziećmi
Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie (dolny kościół)
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Janina Mielcarz  + Janina Kondracka

Informacje o życiu parafii (9.10)

Malowanie kościoła 
Zakończyło się malowanie naszego kościoła. Koszt malowania 1 m2 to 

120 zł. W kościele było 3300 m2 do pomalowania. Składamy serdeczne 
„Bóg zapłać” za ofiary złożone na malowanie.
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 21 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Konopnickiej – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 20 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 22 – 100 zł

•	 Bezimienna z ul. Mireckiego – 200 zł
•	 Bezimienna  

z ul. Sokołowskiej 84 – 100 zł 
•	 KŻR nr 3 – 200 zł

Sobota 15 października 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Ef 1, 15-23) Bóg ustanowił Chrystusa Głową Kościoła
Psalm (Ps 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7 (R.: por. 7))
Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem

Ewangelia (Łk 12, 8-12) Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa
6.30 1. + Mariusza Jaszczuka w 1 r. – of. Joanna Błażejak

2. + Feliksę w 12 r., Ignacego i zmarłych z rodz. Korowajczuków, 
Adamiuków, Dziołaków i Wareckich – of. syn z rodziną

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
2. + Jadwigę Przesmycką z racji imienin i zmarłych z rodz. 

Przesmyckich i Skwierczyńskich – of córka
3. + Jana i Jadwigę

16.00 Ślub: Mateusz Piątek i Anna Stańczuk
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk

2. + Jadwigę i Tadeusza Jakimiak
3. + Anielę i Antoniego Kardaczów – of. rodzina
Nabożeństwo różańcowe

Niedziela 16 października 2022 r.
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Wj 17, 8-13) Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami
Psalm (Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2))

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata
2. czytanie (2 Tm 3, 14 – 4, 2) Wszelkie Pismo natchnione  

jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości
Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka : + Halinę Stańczuk

2. + Józefa, Adelę, Władysława, Jadwigę, Wacławę, Henryka,  
i zmarłych z rodz. Wojewódzkich i Korycińskich – of. Zdzisława 
Trębicka

8.30 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
2. + Eugeniusza w 37 r., Jana i Leokadię Wiech – of. Beata Zając
3. Dz.-bł. w int. KŻR nr 3 z prośbą o opiekę Matki Bożej Ostrobram-

skiej dla członków Koła i ich rodzin oraz wieczny pokój dla zmar-
łych sióstr z Koła – of. zelatorka

10.00 1. Dz.-bł. w 26 r. urodzin Dawida z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

2. Dz.-bł. w intencji Patryka z okazji 18 r. urodzin z prośbą  o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

3. + Pawła, Artura i Juliana Maliszewskich oraz rodziców z obu 
stron rodziny – of. Janina Maliszewska

11.30 1. Dz.-bł. w intencji Renaty i Grzegorza w 25 r. ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dzieci

2. Dz.-bł. w intencji 8 r. urodzin Michała z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
Spotkanie rodziców i dzieci z klas 3 SP przygotowujących się do I Komunii 

Świętej
16.30 1. Dz.-bł. w intencji Ruchu Światło-Życie i kandydatów do bierzmo-

wania, ich rodziców i animatorów
18.00 1. + Jana Charutę w 5 r., jego braci oraz zmarłych z całej rodziny 

Charutów
Nabożeństwo różańcowe - Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (kościół)

•	 Planujemy zmiany w porządku niedzielnych Mszy świętych. 
Przed południem będą Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 12.00. 
Po południu o godz. 16.30 (ze szczególnym udziałem młodzie-
ży) i 18.00. Nie będzie Mszy świętej o godz. 13.00. Chrzty będą udzie-
lane podczas Mszy świętej o godz. 10.00 w drugą i ostatnią niedzielę 
miesiąca. Suma to Msza święta za parafian (z udziałem dzieci) o godz. 
12.00. Adoracje i procesje w pierwsze niedziele miesiąca będą po 
Mszy świętej o godz. 12.00. Zmiany zostaną wprowadzone w życie od 
pierwszej niedzieli listopada.
 Q NIEDZIELA 9 października: Dwudziesta ósma niedziela zwykła

•	 Modlitwa wypominkowa (jak w każdą drugą niedzielę miesią-
ca) o godz. 9.45.

•	 Nabożeństwo różańcowe po Mszy świętej o godz. 18.00.
•	 Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem 

dziecka o godz. 19.00 w sali przy zakrystii.
•	 Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zapra-

sza na spotkanie modlitewne, które rozpocznie się modlitwą ró-
żańcową o godz. 19.00, a zakończy o godz. 21.00.Tematem spotkania 
będą słowa: „Pamiętaj na Jezusa Chrystusa” (2 Tm 2, 8). Modlitwę 
poprowadzi i Słowo Boże wygłosi ks. Mariusz Baran z naszej parafii.

•	 Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q MIESIĄC RÓŻAŃCOWY

•	 Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w dni powszednie od ponie-
działku do piątku o godz. 17.15, w soboty i w niedziele po zakończeniu 
Mszy świętej o godz. 18.00. Różaniec ze szczególnym udziałem dzieci 
jest w środy i piątki razem ze wszystkimi o godz. 17.15, ale rozważa-
nia i modlitwę w te dni prowadzą dzieci. Osoby i wspólnoty chętne do 
prowadzenia rozważań w pozostałe dni zgłaszają się do zakrystii i za-
pisują na listę. Dzieci uczestniczące w różańcu każdego dnia po zakoń-
czeniu modlitwy w sali przy zakrystii będą otrzymywały pamiątkowe 
obrazki z różnymi wizerunkami Maryi.
 Q WTOREK 11 października:

•	 W dolnym kościele:
•	 Nieszpory o godz. 19.00.
•	 Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.30.

 Q ŚRODA 12 października:
•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	 17.15 – Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa
•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

Można ponownie zaprosić św. Józefa do domu.
 Q CZWARTEK 13 października:

•	 Nabożeństwo fatimskie (procesja różańcowa z lampionami wokół 
kościoła) rozpocznie się o godz. 17.00.

•	 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakończe-
nia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 20.00.

•	 Spotkanie DROGA NOWEGO ŻYCIA dla młodzieży ze szkół średnich 
(już po przyjęciu bierzmowania) o godz. 19.00 w dolnym kościele.
 Q PIĄTEK 14 października: Dzień Edukacji Narodowej

•	 Kandydaci na ministranta, ministranci z klasy 4 i dzieci z klas 
1-4 SP chętne do udziału w Oazie mają swoje spotkania z animato-
rami o godz. 17.00.

•	 Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie rozpocznie się Eu-
charystią o godz. 18.00.
 Q SOBOTA 15 października:

•	 „Światełko” rozbłyśnie na nowo. Spotkanie i próba śpiewają-
cych i grających dzieci w sali przy zakrystii o godz. 11.00.
 Q NIEDZIELA 16 października: Dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła

•	 Przeżywamy w Polsce XXII Dzień Papieski. Zbiórka ofiar na stypen-
dia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” będzie w niedzielę 23 paź-
dziernika. DOKOŃCZENIE NA STR. 4



Strona 4 OPIEKUN nr 41 9 października 2022 r.

Wzory świętości – 12 X 
BŁOGOSŁAWIONY MILLENIALS

LOKI

(opr. xHD)
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1100 egz. wydaje 

Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl. 

Druk. NOWATOR. Konto parafii. 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Redaguje zespół. ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd, 

Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata Woź-
niakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska. 

Uwaga współpracownicy redakcji. materiały 
do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną 
na adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej 

do poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna 

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 
W niedziele nieczynna.

Rozmowa zakochanych. On jej prawi komple-
menty:
 – Ale masz piękne loki!
 – Dziękuję! Kręciłam je dziś przez cały ranek.
 – Tak? A ja myślałem, że twoje włosy same się 
kręcą.
 – No co ty! Gdyby same się kręciły, to bym je 
prostowała.
CUKIER
Mama wysyła Jasia do sklepu:
 – Kup dwa kilogramy cukru.
Po kilku chwilach Jaś wraca:
 – Mamusiu, nie było dwukilogramowego cu-
kru. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale kupiłem 
dwa opakowania po jednym kilogramie.
U LEKARZA
Do gabinetu lekarskiego przychodzi dystyngo-
wana pacjentka:
 – Drogi panie doktorze…
 – Niech pani nie przesadza. Znam droższych!
AUTOBUS
W autobusie siedzi mężczyzna ze słuchawkami 
na uszach i telefonem w ręku. Przyglądają mu 
się dwie dziewczyny:
 – Pewnie w słuchawkach leci jakaś ładna pio-
senka.
Po kilku minutach mężczyzna się odezwał:
 – Tak, kochanie. A mogę ja coś powiedzieć?
PODCZAS UPAŁÓW
Rozmawiają dwaj koledzy:
 – Wyobraź sobie, wczoraj po południu sie-
dzę w domu i nagle ktoś wali w okno.
 – I kto to był?
 – To nasz termometr zaokienny, który przy  
38 stopniach prosił o szklankę zimnej wody!
PRZYJEMNOŚĆ
W domu jednej z koleżanek odbywa się towa-
rzyskie spotkanie mężatek. Jedna z nich mówi:
 – Moje drogie, każda z nas od czasu do czasu 
powinna zaskoczyć męża czymś przyjemnym.
 – Oczywiście. Ja na przykład, jak chcę sprawić 
przyjemność mężowi, to milczę.

•	 W parafii gościmy ks. Jarosława Mitrzaka.
•	 Dziś w naszej parafii odbywa się liczenie 

wiernych chodzących do kościoła i przyj-
mujących Komunię Świętą.

•	 Spotkanie rodziców i dzieci z klas 3 SP 
przygotowujących się do I Komunii Świętej 
odbędzie się w kościele po zakończeniu Mszy 
świętej o godz. 13.00.

•	 Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu 
Światło-Życie rozpocznie się Mszą świę-
tą o godz. 11.00 w kościele w Hołubli.

 
Aby zapisać się do Oazy dzieci i młodzieży i do 
Liturgicznej Służby Ołtarza jako kandydat na 

ministranta, należy zgłosić się do zakrystii, 
wypełnić zgłoszenie i przyjść na odpowiednie 
spotkanie. W sprawie zgłoszenia kandydatów 
do bierzmowania należy dzwonić do ks. Irene-
usza pod nr: 500 636 490.

POSZUKUJEMY:
- animatorów do pracy z dziećmi i młodzie-

żą, w tym z kandydatami do bierzmowania
- kogoś do prowadzenia drużyn piłki nożnej 

ministrantów oraz sali sportowej
- kogoś do prowadzenia Diakonii Słowa 

(dawniej sklepik parafialny pod chórem)  
– uruchamiamy go 23 października

- osób do zespołu prowadzącego Kawiarenkę 
Parafialną

Informacje o życiu parafii (9.10)
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Carlo Acutis młody człowiek taki jak wszy-
scy, ale także wyjątkowy. Dorastał w Mediola-
nie we Włoszech. Obecnie znany jest na całym 
świecie ze względu na przykład świętości, ale 
też zamiłowanie do technologii cyfrowej i głę-
boką pobożność eucharystyczną.

Był chłopcem naszych czasów i żył jak 
młodzi ludzie w jego wieku. Interesowały go 
komputery, gry wideo, piłka nożna, szkoła, 
przyjaciele, wszystko co jest dla nas zwyczaj-
ne. Ale wiedział, że te zwyczajne rzeczy można 
przemienić w coś nadzwyczajnego.

Był charyzmatycznym i życzliwym młodym 
człowiekiem, łatwo było się z nim zaprzyjaź-
nić. Jego postawa i słowa mocno oddziaływały 
na tych, z którymi się spotykał. Zawsze my-
ślał o innych: pomagał w lekcjach, służył radą, 
wspierał kolegów i ubogich. To co kierowało 
jego życiem i duchowością to wierność modli-
twie różańcowej, codzienna Msza święta i ado-
racja eucharystyczna. Komunia święta była dla 
niego źródłem siły do uczciwego życia. Miłością 
do Jezusa chciał zarażać innych.

Carlo miał ogromny talent do spraw 
związanych z branżą IT, był zafascynowany 
światem informatyki i wiedział jaki poten-
cjał dobra w nim tkwi. Papież Franciszek po-
wiedział o nim: „Wiedział jak używać nowych 
technologii do głoszenia Ewangelii i do mó-

wienia o pięknie i war-
tościach”. Może być przy-
kładem dla młodych ludzi 
jak korzystać z internetu. 
Można Go więc nazwać 
patronem internetu.

Zaprojektował i stwo-
rzył w sieci wystawę o cudach eucharystycz-
nych, która jest wykorzystywana, także dziś, 
na całym świecie. Mawiał: „Eucharystia to moja 
autostrada do nieba. Moim programem na ży-
cie to być zawsze zjednoczonym z Jezusem”.

Carlo umarł 12 października 2006 r. w wieku 
15 lat z powodu agresywnej białaczki, w ciągu 
zaledwie kilku dni. Był świadomy swoich ostat-
nich dni, ale nie czuł strachu, bo jak powiedział: 
„umieram spokojnie, bo przeżyłem życie bez 
marnowania ani minuty na rzeczy, które nie 
są miłe Bogu”. Swoje cierpienia ofiarował za 
Kościół i papieża. Został pochowany w Asyżu, 
jego ukochanym mieście i tam też beatyfiko-
wany w bazylice św. Franciszka 10 października 
2020 r. 14 listopada 2019 r. został zatwierdzo-
ny cud za jego przyczyną. Było to uzdrowienie 
umierającego dziecka w Campo Grande w pa-
rafii św. Sebastiana w Brazylii. Cud miał miej-
sce 12 października 2010 r. w 4 rocznicę śmierci 
Carla. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzi-
my 12 października. (AZ)

Młodzieżowe Pogotowie Duchowe
Papież Franciszek powiedział kiedyś, że widzi Kościół jako „szpital polowy po bitwie”. Zainspi-

rowani tą myślą oraz dostrzegając aktualne potrzeby i wyzwania młodych, pragniemy w Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży ruszyć z nową inicjatywą.

Zapraszamy na Młodzieżowe Pogotowie Duchowe – w skrócie MPD! 
W każdą środę, w naszej kaplicy, przy ul. Brzeskiej 37, będziemy gromadzić się na 

wspólnej Eucharystii sprawowanej o godz. 19.00. Po niej będzie Adoracja Pana Jezusa 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W tym czasie do dyspozycji młodych będzie ksiądz, 
gotowy wyspowiadać lub po prostu porozmawiać – na duchowe i życiowe tematy.

Czujesz, że potrzebujesz duchowego ratunku? Nie wiesz jak utrzymać relację z Pa-
nem Bogiem? Grzech niszczy Twoje serce? A może szukasz miejsca, gdzie doświadczysz 
duchowej profilaktyki w sakramentach Eucharystii i Pokuty oraz będziesz miał idealną 
przestrzeń do spotkania z Bogiem?

Młodzieżowe Pogotowie Duchowe jest właśnie dla Ciebie!
Ks. Radosław Piotrowski


