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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 (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 na-
tchnione jest pożyteczne do kształcenia w spra-
wiedliwości
Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Czy Jezus znajdzie we mnie wiarę?
Rozważania do Słowa Bożego z XXIX Niedzieli Zwykłej

Dobrze, że Pan Jezus opowiada nam 
przypowieści. Słuchając prostych opowia-
dań „z życia wziętych”, uczymy się jak waż-
na jest relacja z Bogiem, jak ją budować, 
co robić, by nie marnować życia. Przypo-
wieść o sędzim i wdowie jest dobrą ilustracją 
stwierdzenia o konieczności nieustannej mo-
dlitwy, o tym, że zawsze i wszędzie warto się 
modlić, tzn. pamiętać o Bogu, tęsknić za Nim, 
pragnąć spotkania z Nim. 

Sędzia z przypowieści Boga się nie bał, czy-
li był niewierzący i nie liczył się z ludźmi, czyli 
był egoistą. Spotykamy czasem takich ludzi, 
którym trzeba współczuć i jakoś pomóc, aby 
swej duszy nie zatracili. Ów człowiek nie miał 
wyrzutów sumienia z powodu swej niespra-
wiedliwości; był mocno interesowny i było 
mu z tym dobrze. Nie chciał pomóc wdowie, bo 

to wymagało prawdopodobnie „pracy za dar-
mo” – wdowy w Izraelu były przeważnie bied-
ne. Nie mógł zarobić na tej sprawie. Nie chciał 
się angażować, ale ostatecznie się przełamał ze 
względu na upór wdowy, która przychodziła do 
niego z prośbą nie raz, nie dwa, ale wiele razy. 
Sędzia pomógł wdowie, czyli wypełnił swój 
obowiązek, dla „świętego spokoju”. My też wie-
le spraw załatwiamy z taką motywacją. Robimy 
coś, bo to się opłaca, by nie mieć problemów, 
bo i tak trzeba, by zrobić jak najszybciej i mieć 
spokój. Kto spełnia jakieś zadania tylko dlatego, 
że odczytał w nich wolę Bożą? 

Bóg jest po wielokroć lepszy niż ten sędzia, 
ta wdowa i każdy z nas. Pan bierze w obronę 
swoich wybranych, którym wystarcza deter-
minacji, by wołać dniem i nocą, przy każdej 
możliwej okazji, by wręcz przynaglić Boże 
miłosierdzie. Nam się czasem wydaje, że Bóg 
zwleka, ale jest powiedziane, że prędko weźmie 
ich w obronę. Trzeba tylko i aż zachować w sobie 
wiarę. Czy Jezus, który dziś przychodzi do mnie, 
znajduje we mnie żywą wiarę? Co może znaleźć 
Jezus w ludziach, którzy Go nie chcą, unikając 
sakramentów, lekceważąc słowo Boże i zanie-
dbując modlitwę? Żywi oddychają, wierzący 
modlą się. (xIJ)

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE (Łk 18, 1-8)
Przez swoje słowo Jezus przemawia dziś 

wśród nas wzywając nas do wytrwałej i nie-
ustannej modlitwy. W swoim wezwaniu pragnie 
nam oznajmić, że modlitwa jest najważniejszą 
rzeczywistością w życiu człowieka. Modlić się 
to oddychać Bogiem i trwać w Jego obecności. 
Modlić się to wpatrywać się w oblicze Boga 
kontemplując Jego Miłość do całego stworze-
nia. Modlić się to całkowicie oddawać swoje 
życie Bogu, tak aby chcieć tego, co chce Bóg i nie 
chcieć tego, czego nie chce Bóg. Nieustanna mo-
dlitwa oznacza całkowite oddanie się w ręce Ojca 
bez zostawiania sobie sekund, minut, godzin, 
dni, miesięcy czy lat do własnego zagospodaro-
wania. Ofiarując swe życie Bogu unikamy pokusy 
bycia niesprawiedliwymi sędziami, którzy Boga 
się nie boją i nie liczą się z bliźnimi. Wręcz prze-
ciwnie, szczera i autentyczna modlitwa prowadzi 
do bojaźni Bożej, posłuszeństwa i pokory. Czło-
wiek autentycznie rozmodlony podejmuje świa-
domą walkę ze swoim egoizmem, sądem wobec 
innych i postawą krzywdzenia drugiego człowie-
ka. Bóg pragnie abyśmy cali należeli do Niego 
doświadczając Jego miłosierdzia i mocy w na-
szym życiu. Niesprawiedliwy sędzia, który pod 
wpływem nieustannych ciosów wdowy zmienia 
swoją postawę wobec niej stanowi przykład, 
jaką moc ma modlitwa wypowiadana w wie-
rze i w konkretnej potrzebie. Wołający do Boga 
dniem i nocą otrzymują miano „wybranych”. 
Jaka jest moja modlitwa? Czy wołam do Boga 
dniem i nocą? Czy moja modlitwa ma wpływ na 
konkretny kształt mego życia? Czy podejmuję 
świadomy trud w swym życiu, aby Bogu powie-
rzać całe swoje życie? Czy doświadczam tego, że 
Bóg bierze w obronę wołających do Niego? Czy 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę w mym sercu, 
kiedy przyjdzie?                     www.sfd.kuria.lublin.pl

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny 
Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze To-
bie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli 
Twojemu majestatowi. 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)

Klerycy zapraszają 
Jak co roku, alumni III roku Wyższego 

Seminarium Duchownego Diecezji Sie-
dleckiej przygotowali sztukę teatralną. 
Tegoroczny spektakl zatytułowany „Dobry 
jak chleb” będzie można obejrzeć w kilku 
terminach.

Spektakl teatralny jest poświęcony postaci 
Adama Chmielowskiego, czyli brata Alberta 
– powstańca, malarza, franciszkanina, zało-
życiela Zgromadzenia Braci Albertynów. Treść 
sztuki dotyka historii życia Adama Chmielow-
skiego i przedstawia trzy etapy jego życia. czas 
powstania, życie światowe jako artysty oraz 
praca na rzecz ubogich i opuszczonych przez 
wszystkich. Pokazuje także duchową przemia-
nę Adama Chmielowskiego i porzucenie talen-
tu na rzecz większego dobra.

Prezentowany spektakl teatralny jest waż-
nym elementem osobistej drogi kleryków 
wdrażania się w duszpasterstwo i budowania 
wspólnoty.

Sztukę alumni będą organizować w auli 
gmachu seminarium (ul. Seminaryjna 26, 
Nowe Opole).

Zapisów grup i osób prywatnych na spektakl 
można dokonywać pod numerem telefonicz-
nym furty seminaryjnej (25 631 57 61, pn.-pt. 
8.00-17.30; sob. 8.00-17.00; nd. 13.00-17.00). 
Dostępne są następujące terminy.

30.10.2022 r. (niedziela) godz. 19.00
05.11.2022 r. (sobota) godz. 15.00
06.11.2022 r. (niedziela) godz. 16.00
08.11.2022 r. (wtorek) godz. 14.00
10.11.2022 r. (czwartek) godz. 19.00
11.11.2022 r. (piątek) godz. 15.00
14.11.2022 r. (poniedziałek) godz. 14.00
16.11.2022 r. (środa) godz. 19.00
18.11.2022 r. (piątek) godz. 19.00
20.11.2022 r. (niedziela) godz. 16.00

Źródło. www.diecezja.siedlce.pl 
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Wystawy, koncerty, pokazy, czyli... 

Dni Kultury Chrześcijańskiej w Siedlcach
Od 16 do 23 października będzie można skorzystać z bardzo 

bogatej oferty imprez i wydarzeń kulturalnych przygotowa-
nych w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Siedlcach. Każdy 
znajdzie w programie coś dla siebie. 
•	 16 X (niedziela) – Dzień Papieski „Blask prawdy”, parafia św. Jan Paw-

ła II , ul. Rakowiecka 30: Msza św. g. 12.00, celebrans: ks. dr kan. Paweł 
Kindracki, złożenie kwiatów przy pomniku parafialnym, otwarcie wy-
stawy „Dary dla Ojca Świętego” połączone cytatami papieskimi i degu-
stacją kremówek, gra miejska oraz zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II, 
g. 11.00-17.00 (SP nr 11 im. Jana Pawła II, ul. Wiśniowa 5).

•	 17 X (poniedziałek) – Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola 
Wojtyły – św. Jana Pawła II, od g. 9.00 (MOK, ul. Pułaskiego 6), spo-
tkanie z Krzysztofem Zanussim, g. 19.00 (CKiS, ul. Bp. I. Świrskiego 31)

•	 18 X (wtorek) – Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej, g. 9.00-16.00 
(parafia św. Stanisława, ul. Floriańska 3, UPH, ul. Żytnia 39).

•	 19 X (środa) – złożenie kwiatów pod miejskim pomnikiem św. Jana 
Pawła II przez przedstawicieli władz samorządowych, kościelnych oraz 
społeczności szkolnych, g. 12.00, spektakl słowno-muzyczny „Dar i ta-
jemnica” J. Zelnik/R. Grudzień, g. 19.00 (parafia Bożego Ciała, ul. Mon-
te Cassino 36).

•	 20 X (czwartek) – maraton filmów chrześcijańskich: „Notre-Dame 
płonie”, „Johnny”, g. 19.00 (NoveKino, ul. E. Wiszniewskiego 4).

•	 21 X (piątek) – lektura dzieł św. Jana Pawła II (parafie siedleckie, 
parafie dekanalne w diecezji, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II)

•	 22 X (sobota) – wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, adora-
cja w oparciu o nauczanie papieskie, g. 17.00,  Msza św. o g. 18.00, a po 
niej o godz. 18.45 konferencja Grzegorza Polaka „Jan Paweł II – na-
uczyciel pięknego patriotyzmu” (parafia św. Jana Pawła II, ul. Rako-
wiecka 30).

•	 23 X (niedziela) – Odpust ku czci św. Jana Pawła II, Msza św. g. 12.00, 
celebrans: ks. dr Marcin Bider, „Śpiewnik papieski” wyk.: Teatr „Es”, Chór 
Miasta Siedlce, g. 19.00 (parafia św. Jana Pawła II, ul. Rakowiecka 30).
W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej będzie można obejrzeć dwie 

wystawy: do 26 października plenerową ekspozycję Muzeum Dom Ro-
dzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach „Urodziłem się w Wa-
dowicach” (plac Kurii Diecezjalnej i miniwystawę „Dary dla Ojca Świę-
tego” (do 23 października w  godz. 17.00-18.00 w salkach nad kaplicą 
parafii św. Jana Pawła II, ul. Rakowiecka 30).

Zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach. (EZ)

Dzień  
Dziecka Utraconego

17 października o godz. 12.00 w siedleckiej Katedrze będzie 
sprawowana Msza św. w intencji rodziców, którzy stracili swoje 
dziecko. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się pogrzeb dzie-
ci utraconych na cmentarzu przy ul. Janowskiej, dokąd będzie 
można dojechać specjalnym autobusem MPK podstawionym pod 
kościół katedralny. 

Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest w Polsce od 2004 roku. 
To czas szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami  
i o ich rodzinach. Datę obchodów ustalono na 15 października, ponie-
waż, licząc umownie od 1 stycznia, tyle trwałaby ciąża. W tym szczegól-
nym dniu w wielu miastach w Polsce odprawiane są Msze św. w intencji 
zmarłych dzieci oraz ich rodziców, organizowane są spotkania, podczas 
których rodzice mogą podzielić się swoim bólem oraz doświadczyć 
wspólnoty z osobami, które również przeżyły śmierć dziecka. Niestety 
strata dziecka dotyka wielu osób. Statystyki mówią że ok. 10-15 proc. 
wszystkich ciąż kończy się poronieniem, z czego do 80 proc. poronień 
dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży. Rodziny, które doświadczyły 
tego trudnego przeżycia nie są pozostawione same sobie. Mogą uzyskać 
pomoc i wsparcie  między innymi w takich miejscach: Organizacja „Dla-
czego” (www.dlaczego.org.pl), Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka 
(www.stratadziecka.pl). (EZ)

Peregrynacja relikwii  
bł. Carlo Acutisa

Od 21 do 26 października młodzi diecezji siedleckiej będą mo-
gli spotkać się z „Bożym influencerem”. Złoty relikwiarz z osier-
dziem młodego błogosławionego peregrynuje przez Polskę  
od 9 września.

Peregrynacja w diecezji siedleckiej rozpocznie się Mszą św. w para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, która będzie sprawowana  
21 października o godz. 18:00. Powitaniu relikwii oraz Eucharystii prze-
wodniczył będzie bp Kazimierz Gurda, który wraz z młodymi rozpocznie 
również II Diecezjalne Forum Młodych. W piątkowy wieczór, młodzi oprócz 
wspólnej Eucharystii posłuchają również konferencji tematycznej dotyczą-
cej postaci bł. Carlo Acutisa, wezmą udział w adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, a także obejrzą film dokumentalny o młodym błogosławionym.

W sobotę 22 października, w ramach II Diecezjalnego Forum Mło-
dych odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący katechezy w szkole. Będzie 
to czas prezentacji wyników ankiety dotyczącej katechezy, którą młodzi 
wypełnili w zeszłym roku szkolnym.

Sobotni wieczór to czas na spotkanie młodych z dekanatów: łukow-
skiego I i II, siedleckiego, adamowskiego, suchożebrskiego, domanic-
kiego, grębkowskiego, zbuczyńskiego. Spotkanie odbędzie się w parafii  
św. Brata Alberta w Łukowie. Niedziela (23 października) to czas spo-
tkania rodziców, dzieci i młodzieży z bł. Carlo.

W poniedziałek 24 października relikwie dotrą do Białej Podla-
skiej. W spotkaniu będą brali udział młodzi z dekanatów: bialski pół-
nocny i bialski południowy, międzyrzecki, terespolski, janowski, łosicki. 
Gospodarzem będzie parafia Wniebowzięcia NMP.

Wtorek (25 października) to Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów 
oraz wieczorne spotkanie młodych z dekanatów: radzyńskiego, wisz-
nickiego, komarowskiego, hańskiego, włodawskiego, parczewskiego.  
To wszystko odbędzie się w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy w Radzyniu Podlaskim.

Środa (26 października) to ostatni dzień spotkania z bł. Car-
lo. W parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie spotkają się 
młodzi z dekanatów: garwolińskiego, żelechowskiego, osieckiego,  
ryckiego i łaskarzewskiego.

Jak wskazują organizatorzy, na każde z wydarzeń wieczornych orga-
nizowanych w rejonach, zaproszeni są ludzie młodzi jak również wszyscy, 
którzy chcieliby poznać postać bł. Carlo Acutisa.

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 17 października 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (Ef 2, 1-10) Bóg przywróci nas razem z Chrystusem do życia

Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3b))
Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością

Ewangelia (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem 
6.30 1. Za żyjących dobrodziejów parafii

2. + Jadwigę Ejnfocht z racji imienin – of. Halina Jórzyk 
7.00 1. + Jadwigę Kroll i Henryka Maciąga – of. córka

2. + Rafała w 7 r., Teresę, Jana, Grzegorza, Stanisławę i Eugeniusza
3. + Elenę Timothina – of. członkowie Wspólnoty o powołania dzia-

łającej przy parafii św. Józefa
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
3. + Syna Pawła Soszyńskiego w 11 r., ojca Mariana – of. mama
4.+ Helenę, Jana, Jerzego, Bogdana Brulińskich
5. Halinę Stańczuk w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Wtorek 18 października 2022 r.
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

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

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

6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Rozalię w 20 r., Stanisława, Eugeniusza i Andrzeja – of. córka 

Elżbieta
7.00 1. + Kazimierza w 10 r., Stefanię i zmarłych dziadków z obu stron 

rodziny – of. córka
2. + Mariannę, Franciszka, Władysławę, Zenona i zmarłych z rodz. 

Pogonowskich – of. rodzina
3. + Mieczysława Wawryniuka – of. rodzina

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Tadeusza Gała w 6 r. i zmarłych z rodz. Gała – of. córka z rodziną
3. + Romana Frankowskiego w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
4. Dz.-bł. w 53 r. syna Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę św. Józefa dla niego i rodziny – of. mama
19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny 

Środa 19 października 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO

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

beuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz Towarzyszy
albo wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera

1. czytanie (Ef 3, 2-12) Poganie są współuczestnikami obietnicy zbawienia
Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3))
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

Ewangelia (Łk 12, 39-48) Przypowieść o słudze oczekującym Pana
6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk (zakończenie)

2. + Za zmarłych dobrodziejów parafii
7.00 1. + Wacława w 26 r., Józefę, Stanisława, Reginę Maliszkiewicz, 

Mariannę i Kazimierza Woźny – of. brat
2. + Annę Dac – of. rodzina
3. + Mariana w 23 r., Adama i Pawła Gałeckich – of. córka

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

I. Dz.-bł. z okazji 18 r. urodzin córki Kai z prośbą o łaskę zdrowia, dary 
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

II. Dz.-bł. w 45 r. Sakramentu Małżeństwa Urszuli i Tadeusza  
– of. przyjaciele

III. Dz.-bł. w intencji Aliny w dniu urodzin o wsparcie św. Józe-
fa i św. Joanny Beretta Molla oraz o Boże błogosławieństwo  
na dalsze lata życia

IV. W intencji Jolanty o uzdrowienie duszy i ciała i szczęśliwy prze-
bieg operacji – of. koleżanka

V. Z prośbą o zgodę i jedność w małżeństwie Celiny i Mirosława  
– of. córka

VI. Za wstawiennictwem św. Józefa o Boże błogosławieństwo, ła-
skę zdrowia i łaskę nawrócenia dla rodziny Anny, Stasia i Jakuba 
oraz dla rodziców

VII. + Edwarda w 36 r., Genowefę, Alfredę, Tadeusza i Bogdana  
– of. rodzina

VIII. + Karolinę Troć, Krystynę i Józefa – of. Rosiakowie
IX. + Barbarę Kołodziejczyk o dar Nieba dla Niej – of. Koło Różań-

cowe nr 5
X. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
XI.+ Halinę Stańczuk – of. Pracownicy Kurii Diecezji Siedleckiej
XII. + Romana Frankowskiego – of. sąsiedzi Szczepanikowie
XIII. + Józefa Wyrzykowskiego w 1 r. – of. rodzina
XIV. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmar-

łych z obu stron rodziny – of .mama
XV. + Dziadków z rodz. Wyrozębskich, Łyszczewieckich, Czapskich 

i Błońskich
XVI. + Stanisława Harasima w 15 r., Jana i Wandę Ławeckich  

– of. Jadwiga Harasim
XVII. + Józefa Mroczka – of. rodzina Sadowskich i Gorzkowskich
XVIII. + Janinę Mielcarz – of. koleżanki i koledzy Miejski Zespół Eko-

nomiczno-Administracyjny Szkół
XIX. + Sabinę Terlikowską – of. koledzy i koleżanki z PEC-u
XX. + Zofię Mazur – of. Alicja Piechota
XXI. + Natalię Prokurat w 1 miesiąc po śmierci – of. Elżbieta i Teresa
XXII. + Halinę Jóźwik – of. sąsiedzi
XXIII. + Danutę Szymańską – of. rodzina
2. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
3. + Eugenię w 25 r., Władysława i Ferdynanda – of. córka

Czwartek 20 października 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA

1. czytanie (Ef 3, 14-21) Abyście doszli do całej Pełni Bożej
Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b))

Pełna jest ziemia łaskawości Pana
Ewangelia (Łk 12, 49-53) Ewangelia powodem rozłamu

6.30 1. + Stefana Wronę, zmarłych z rodz. Wronów, Sudaków, Pałków 
– of. rodzina

2. + Mariannę i Bolesława oraz wszystkich zmarłych z rodz. Czer-
skich i Jasińskich – of. Zofia Czerska

7.00 1. + Stefana Wronę w 18 r., Stefanię, Antoniego i Annę – of. Cecylia 
Wrona

2. + Zmarłych z rodz. Staraków, Domareckich, Pietrzaków i Nasi-
łowskich

3. + Helenę w 32 r., Jana Kowalinę i Jolantę Szpryngier
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Reginę w r. śmierci, Jana Matwiejczuk – of. Bogdan Wójcik
3. + Władysława w 18 r. i rodziców z obojga stron rodziny – of. żona

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 21 października 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIX TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Ef 4, 1-6) Usiłujcie zachować jedność

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

Ewangelia (Łk 12, 54-59) Poznać znaki czasu
6.30 1. + Annę Głuchowską – of. rodzina Kowalewskich

2. W intencji Bogu wiadomej – of. czcicielka św. Józefa
7.00 1. Dz.-bł. za rodziców Urszulę i Tadeusza – of. córka

2. Dz.-bł. za chrzestnych Urszulę i Jana – of. chrześniaczka
3. + Barbarę Kołodziejczyk – of. sąsiedzi z klatki

14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Sabina Terlikowska

+ Zofia Mazur
+ Halina Jóźwik

+ Irena Romaniuk – Sobiejewska

Informacje o życiu parafii (16.10)

æ

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. Granicznej – 200 zł
•	Bezimienna z ul. Malinowej – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Mireckiego – 100 

•	Planujemy zmiany w porządku niedzielnych Mszy świętych. 
Przed południem będą Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 12.00 
(z udziałem dzieci). Po południu o godz. 16.30 (z e szczególnym udzia-
łem młodzieży) i 18.00. Nie będzie Mszy świętej o godz. 13.00. Chrzty 
będą udzielane podczas Mszy świętej o godz. 10.00 w drugą i ostatnią 
niedzielę miesiąca. Suma to Msza święta za parafian o godz. 12.00. 
Adoracje i procesje w pierwsze niedziele miesiąca będą po Mszy świę-
tej o godz. 12.00. Zmiany zostaną wprowadzone w życie od pierwszej 
niedzieli listopada.
 Q NIEDZIELA 16 października: Dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła

•	Przeżywamy w Polsce XXII Dzień Papieski. 
•	W parafii gościmy ks. Jarosława Mitrzaka, który głosi słowo 

Boże i zbiera ofiary do puszki na prowadzoną przez siebie pracę misyjną. 
•	Dziś w naszej parafii odbywa się liczenie wiernych chodzących do 

kościoła i przyjmujących 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 świętą o godz. 11.00 w kościele w Hołubli.

•	Nieszpory o godz. 20.00 w kościele 
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

 Q MIESIĄC RÓŻAŃCOWY
•	Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w dni powszednie od 

poniedziałku do piątku o godz. 17.15, w soboty i w niedziele po zakoń-
czeniu Mszy świętej o godz. 18.00. Różaniec ze szczególnym udziałem 
dzieci jest w środy i piątki razem ze wszystkimi o godz. 17.15. Oso-
by i wspólnoty chętne do prowadzenia rozważań w pozostałe dni zgła-
szają się do zakrystii i zapisują na listę. Dzieci uczestniczące w różańcu 
każdego dnia po zakończeniu modlitwy otrzymują pamiątkowe obraz-
ki z różnymi wizerunkami Maryi. 
 Q WTOREK 18 października: wspominamy św. Łukasza, patrona służ-

by zdrowia i modlimy się za wszystkich, którzy posługują chorym. 
•	 Msza Święta w intencji pracowników służby zdrowia o godz. 18.00 w katedrze.
•	W dolnym kościele:
•	Nieszpory o godz. 19.00.
•	 Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.30. 
 Q ŚRODA 19 października: 

•	Wspominamy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. 
•	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 20 października: 

•	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 21 października: 

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

•	Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie rozpocznie się Eucha-
rystią o godz. 18.00.
 Q SOBOTA 22 października: wspomnienie św. Jana Pawła II

•	 „Światełko”: Spotkanie i próba śpiewających i grających dzieci w sali 
przy zakrystii o godz. 11.00. 

•	Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza (kandydaci, ministranci, 
lektorzy):
•	godz. 18.00: Msza święta
•	nabożeństwo różańcowe
•	 spotkanie w dolnym kościele

Na spotkanie zapraszamy też rodziców.

18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
2. + Mariana w 21 r., Helenę, Stanisława i Jadwigę – of. rodzina
3. + Mariannę i Antoniego Piechura oraz Tadeusza Zbieć – of. rodzina

Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie (dolny kościół)
Sobota 22 października 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
1. czytanie (Ef 4, 7-16) Jedność różnych członków Kościoła

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
6.30 1. Dz.-bł. w 30 r. ślubu Małgorzaty i Jerzego z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i św. Józefa
2. Dz.-bł. w 45 r. ślubu Urszuli i Tadeusza z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i św. Józefa
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Zofię, Mariannę – of. syn
3. + Ignacego w 24 r., Feliksę i zmarłych z rodz. Korowajczuków, 

Adamiuków, Dziołaków i Wareckich
18.00 1. Dz.-bł. w 23 r. ślubu Artura i Anety z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. małżonkowie
2. Dz.-bł. w rocznicę ślubu Katarzyny i Dariusza z prośbą o opiekę 

Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci
Nabożeństwo różańcowe

Niedziela 23 października 2022 r.
TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Syr 35, 12-14. 16-18) Modlitwa pokornego przeniknie obłoki
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
2. czytanie (2 Tm 4, 6-9. 16-18) Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

Ewangelia (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Dz.-bł. w intencji Krzysztofa i Elżbiety Turskich w 10 r. ślubu  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Jó-
zefa dla Nich i ich dzieci: Julii i Dominika – of. rodzina Wymiatał

8.30 1. Gregorianka:+ Edwarda Kucińskiego
2. + Irenę z racji imienin, Mariana i zmarłych z rodziny – of. rodzina
3. + Halinę w 64 r., Stanisława, Jadwigę i Aldonę – of. rodzina

10.00 1. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Danuty i Henryka z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia – of. dzieci

2. Dz.-bł. w 25 r. Sakramentu Małżeństwa Renaty i Grzegorza  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Mat-
ki Bożej i św. Józefa – of. jubilaci

11.00 Spotkanie rodziców i dzieci z klas 2 SP przygotowujących się do I Ko-
munii Świętej

11.30 1. Dz.-bł. z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę  
św. Józefa dla dzieci wraz z rodzinami – of. P. Paczuska

2. Dz.-bł. w 25 r. ślubu Agaty i Krzysztofa Zielińskich z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z obu grup i ich rodziców
16.30 1. + Rafała Gajowniczka w 14 r. – of. rodzice
18.00 1. + Kazimierę, Henryka, Mariana Sawiaków
Nabożeństwo różańcowe - Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (kościół)
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W Domu Rekolekcyjnym w Osinach Dolnych [nr 38] odbędzie się Dzień 
Skupienia dla wszystkich chętnych dorosłych i młodzieży, dla osób 
związanych z tym miejscem. Hasłem spotkania będą słowa „Nie lękaj-
cie się!” Rozpoczęcie o godz. 11.00. W programie: konferencja, okazja do 
spowiedzi, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą 
różańcową, czas budowania wspólnoty. 

Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej
ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490)

 Q NIEDZIELA 23 października: Trzydziesta niedziela zwykła
•	Niedziela misyjna. Taca przeznaczona na misje. 
•	Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na stypendia Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
•	Spotkanie rodziców i dzieci z klas 2 SP przygotowujących się 

do I Komunii Świętej odbędzie się w kościele o godz. 11.00. 
•	Spotkanie kandydatów do bierzmowania z obu grup i ich rodzi-

ców o godz. 15.30 w kościele. Po spotkaniu uczestniczymy w Euchary-
stii o godz. 16.30. 

POSZUKUJEMY:
- animatorów do pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z kandyda-

tami do bierzmowania
- osób do organizacji Balu Wszystkich Świętych
- kogoś do prowadzenia drużyn piłki nożnej ministrantów oraz 

sali sportowej
- osób do zespołu prowadzącego Kawiarenkę Parafialną 

•	Funkcjonuje już DIAKONIA SŁOWA. Pod chórem można nabyć różań-
ce i książki religijne. 

•	Aby zapisać się do Oazy dzieci i młodzieży i do Liturgicznej Służby Oł-
tarza jako kandydat na ministranta, należy zgłosić się do zakrystii, wy-
pełnić zgłoszenie i przyjść na odpowiednie spotkanie. W sprawie zgło-
szenia kandydatów do bierzmowania należy dzwonić do ks. Ireneusza 
pod nr: 500 636 490. 

•	Kartki wypominkowe są do wzięcia na stolikach pod chórem.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

•	  odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę października (29.10). O godz. 
14.00 bal dla dzieci, o godz. 18.00 rozpocznie się spotkanie dla młodzie-
ży. Można się już zapisywać. 

Błogosławieni smutni…
W naszym życiu, w naszej codzienności niejako przeplatają się dwie 

rzeczy – radość i smutek. Można powiedzieć, że smutek jest przeciw-
nością radości i odwrotnie. To chyba najprostsza definicja tych dwóch 
stanów. Znamy nasze samopoczucie, kiedy jesteśmy radośni i wiemy jak 
jest nam ciężko kiedy się smucimy. Wobec tego, dlaczego Pan Jezus mówi: 
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”?(Mt 5, 
4) Jak rozumieć te słowa, czy oznacza to, że mamy nieustannie być pogrą-
żeni w płaczu i cierpieniu? Pan Bóg nie chce naszego cierpienia, pragnie 
by Jego dzieci były radosne i szczęśliwe, więc po co jest nam smutek? 
Wiemy również, że czasami Bóg dopuszcza cierpienie i smutek, by na-
wrócić nasze serca, bo on powoduje, że rozważamy wydarzenia z naszego 
życia i wyciągamy wnioski na przyszłość, podejmujemy decyzje, przyjmu-
jemy trudne wydarzenia, jednocześnie stając się pokornymi i wdzięczny-
mi. Nasze serce rozważa co Pan Jezus chce nam powiedzieć, zaczynamy 
widzieć w innej perspektywie swoje postępowanie, a raczej nasze zaśle-
pienie, które spowodowało, że utraciliśmy z naszych oczu samego Boga. 
Od naszej wiary będzie zależało, jakim okaże się nasz smutek. Czy będzie 
to moment nawrócenia, czy też pogrążenia własnej duszy w ciemności.

Człowiek pozbawiony wszelkiej nadziei, pogrążony w smutku, nie 
dostrzega żadnej nadziei, tak jak Judasz, który uświadomiwszy sobie, 
że sprzedał Pana Jezusa, popadł w absolutną rozpacz. Szatan sączył mu 
do serca kłamstwo, iż Bóg nie przebaczy mu grzechu, że jego postępek 
nie da się niczym usprawiedliwić i nawet sam Bóg tego nie zechce dla 
niego zrobić. Judasz mimo to jeszcze próbuje ratować sytuację, idzie do 
arcykapłanów, oddaje trzydzieści srebrników i przyznaje się: „Zgrzeszy-
łem, wydawszy krew niewinną”. Oni jednak nie są zainteresowani rozmo-
wą z Judaszem, który rzuca srebrniki i w wielkiej rozpaczy idzie i odbiera 
sobie życie, o czym mówi nam Ewangelia.

W przypadku Judasza smutek stał się destrukcyjny i unicestwiający, ale 
tak nie musiało być. Nie ma grzechu, którego Bóg Ojciec nam nie odpuści, 
Jego miłosierdzie jest bezbrzeżne. Smutek zatem może być zbawienny i bło-
gosławiony, czego doświadczył św. Piotr w noc pojmania Pana Jezusa. Ten 
sam czas, to samo miejsce i zaparcie się Mistrza: „I zaraz powtórnie zapiał 
kogut. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus «Pierwej, 
nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz». I wybuchnął 
płaczem.” (Mk 14, 72) Gorzkie łzy Piotra wyraziły jednak skruchę i wiarę, 
że Pan Jezus wszystko zrozumie, że mu przebaczy, zaczyna właściwie rozu-
mieć słowa Mistrza. W tych łzach nie ma rozpaczy, jest jedynie smutek i żal 
doskonały. W Piotrze rodzi się nowe poznanie Pana Jezusa, spada ludzkie 
zaślepienie, które jak łuski zasłaniały poznanie Jezusa jako Boga. Te łzy były 
oczyszczające i dające Piotrowi wielką siłę w Bogu. 

W Drugim Liście do Koryntian św. Paweł Apostoł naucza: „Bo smutek, 
który jest z Boga, dokonuje zbawiennego nawrócenia, i tego się nie ża-
łuje, smutek zaś tego świata powoduje śmierć”. (2 Kor 7, 10). Doświad-
czając więc smutku przede wszystkim trzeba stanąć w prawdzie przed 
samym sobą i przyznać się czy aby ten smutek nie jest smutkiem tego 
świata. Jeśli tak jest należy porzucić wszystko, co powoduje przywiąza-
nie do wszelkiego grzechu, pychy i chciwości, a szukać łaski przebacze-
nia grzechów w spowiedzi świętej. Tylko tą drogą możemy sprawić, że 
smutek nasz przerodzi się w większą gorliwość i pragnienie życia z Bo-
giem w błogosławionym smutku, tym który wywołuję tęsknotę i zapał 
dla Pana Jezusa. Szukajmy w trudnych chwilach nie smutku Judasza, ale 
smutku i żalu Piotra, który gorzko zapłakał nad swoim grzechem, że nie 
potrafił odpowiedzieć miłością na miłość. Nie ma takiego smutku prze-
żywanego z Bogiem, który by zabił człowieka. Jezus Chrystus nauczył 
nas, że zawsze jest nadzieja. Człowiek nawrócony powinien się smucić 
tylko z powodu rozstania z Chrystusem, kiedy wikła się w grzech.

Błogosławieni więc smutni, bo oni szukają Boga! Niech nasze ser-
ca i oczy płaczą, gorzko i serdecznie jak Piotr, byśmy otrzymali łaskę 
powrotu do naszego Mistrza, byśmy odzyskali godność dziecka Bożego! 
Zapłaczmy nad naszym życiem pełnym fałszu, obłudy i uciech tego świa-
ta, niech łzy smutku obmyją i oczyszczą nas byśmy umieli przebaczyć 
sobie i drugiemu człowiekowi, byśmy starali się zawsze patrzeć na lu-
dzi i świat oczami Miłosiernego Ojca. (G Ł-K)
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GRZYBKI

(opr. xHD)
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 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.

Do mało doświadczonego grzybiarza dzwoni 
kolega:
 – Co tam porabiasz?
 – Dziś rano byłem na grzybach. Nazbierałem 
cały koszyk. Usmażyłem je. Na grzybach się nie 
znam, więc na wszelki wypadek się wykąpa-
łem, ogoliłem, założyłem nowe ciuchy i siadam 
do stołu. Zobaczę co będzie.
ZACHĘTA
Przez bramę prowadzącą do dużej fabryki 
wchodzi tłum robotników. Nad bramą widnieje 
duży napis:
 – „Uśmiechnij się! Idziesz do pracy, a nie na 
tortury!”
POMIARY
Żona wchodzi do kuchni i ze zdziwieniem pa-
trzy na męża, który przy pomocy szkolnej linijki 
mierzy wysokość torebki z cukrem:
 – Co ty kombinujesz?
 – Moja pani doktor poleciła mi, abym codzien-
nie, na czczo i po jedzeniu mierzył cukier.
DRUGI TAKI JAK JA
Jest randka. Chłopiec namawia dziewczynę, aby 
wyszła za niego:
 – Gdzie ty, kobieto, znajdziesz takiego drugie-
go jak ja?
 – Drugiego takiego jak ty, to ja na pewno nie 
będę szukała!
SPRINT O 6.00 RANO
Koleżanka do koleżanki:
 – Nie rozumiem dlaczego chce ci się rano wy-
chodzić z domu o 6.00 i biegać przez pół godzi-
ny lub więcej. Jakie masz z tego korzyści?
 – To prawda. Korzyści z tego nie mam żad-
nych, a bieg jest wyczerpujący. Biegam w prze-
konaniu, że na dziś to co najtrudniejsze mam 
za sobą i nic gorszego już dziś mnie nie spotka!

Odbyła się Oaza Modlitwy  
„Módlmy się razem”

W dniach 7-9 października w Domu Moria w Łukowie. Rozważaliśmy słowa: „Wszy-
scy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezu-
sa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). W rekolekcjach uczestniczyło 20 osób. Poniżej świadectwa 
młodzieży: 
•	Michał: Na Oazę Modlitwy pojechałem z chęcią odpoczynku i wyciszenia. Nie spodziewałem się, 

że ta Oaza będzie jedną z najlepszych jakie przeżyłem. W planie dnia nie zabrakło takich punk-
tów jak: Jutrznia, namiot spotkania, Eucharystia, celebracja sakramentu pokuty i pojednania, 
Nieszpory oraz możliwości osobistej adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Choć 
modlitwy było sporo, była ona podawana w odpowiedni sposób. Oczywiście nie zabrakło czasu 
na relacje z drugim człowiekiem. Więc zawsze można było liczyć na dobre słowo, wsparcie albo 
po prostu na zwykłą przyjacielską rozmowę. Poznałem tam wiele nowych ciekawych osób oraz 
umocniłem swoje więzi z starymi przyjaciółmi. Oprócz tego zacząłem bardziej i głębiej chwalić 
Boga za Jego działalność w moim życiu. Ten czas uważam za jeden z najlepszych.
•	Oliwia: Na Oazę Modlitwy pojechałam po to, żeby się duchowo naprawić, bo szczerze mówiąc 

ostatnio nie było za dobrze. W ostatniej chwili chciałam się rozmyślić i nie jechać w ogóle. Jednak 
podjęłam dobrą decyzję, że pojechałam, bo tego nie żałuję. Bardzo dużo zrobił ze mną namiot 
spotkania, gdzie uświadomiłam sobie, że muszę oddawać swoje życie Bogu, ponieważ bez Niego 
sobie najzwyczajniej w świecie nie poradzę. Uświadomiłam sobie też, że Jezus nas oczyszcza w sa-
kramencie pokuty i pojednania, bo nie chce żebyśmy żyli w grzechu. Byłam animatorką grupy, 
gdzie większości z nich nie znałam. Mimo to cieszę się, że trafiłam akurat na takie dziewczy-
ny, z którymi mogłam pogadać i o życiu duchowym i o życiu prywatnym. Mimo małej ilości snu, 
uważam że odpoczęłam i fizycznie, i duchowo. Myślę, że ten czas był mi bardziej potrzebny niż 
uważałam. Bardzo polecam takie rekolekcje jak duchowo jest coś nie tak lub jak po prostu chce 
się w jakiś sposób oderwać od codzienności.
•	Paweł: Na oazie modlitwy byłem już kolejny raz. Wydawać by się mogło, że po kilku razach nic 

mnie na niej na zaskoczy, jednak było inaczej. Na oazie pełniłem posługę animatora. Był to owoc-
ny czas otwarcia się na wspólnotę, zbliżenia się razem z nią do Boga oraz czas przeżywania siebie. 
Mimo braku sił fizycznych, Bóg dopomagał i obdarzył mnie siłą potrzebna do pełnienia dalszej 
posługi na oazie, jak i w parafii.

Jak Bóg da, kolejna Oaza Modlitwy w dniach 16-18 grudnia.                                                 Zebrał: xIJ
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Propozycja dla Mam
Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na 

warsztaty dla mam z małymi dziećmi. 
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 18 
października w sali pod kościołem św. Jó-
zefa w Siedlcach.

Warsztaty poprowadzi Lidia Borkowska – 
żona i mama, facylitator. Temat, który zosta-
nie podjęty to: Co zrobić, aby dziecko chciało 
chodzić do kościoła? Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 10:00 konferencją ks. kan. Jacka 
Seredy, a następnie rozpoczną się warsztaty. 
Informacje i zapisy: http://drsiedlce.pl/warsz-
taty-dla-mam-siedlce/#more-3510

Warsztaty 
dla Taty

21 i 22 października w Katolickiej Szko-
le Podstawowej w Siedlcach odbędą się 
warsztaty dla ojców zatytułowane „7 se-
kretów efektywnego ojcostwa”. Na wyda-
rzenie zaprasza Inicjatywa Tato.Net oraz 
Klub Ojca w Siedlcach.

W pierwszym dniu warsztatów, będą mogły 
wziąć udział żony, natomiast drugi dzień jest 
skierowany wyłącznie do mężczyzn.  

Szczegóły i zapisy na stronie: www.tato.
net/7s-siedlce


