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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Boże, tak bardzo  
potrzebuję Ciebie!

Rozważania do Słowa Bożego z XXX Niedzieli Zwykłej

Jezus opowiada kolejną przypowieść o modli-
twie. Faryzeusz i celnik przyszli do świątyni, żeby 
się modlić. Z tej historii dowiadujemy się jaką po-
stawę należy mieć w czasie modlitwy. Wysłuchana 
zostaje modlitwa pokorna, płynąca ze skruszonego 
serca, błagająca o miłosierdzie. 

Faryzeusz należał do stronnictwa religijne-
go, którego cechą charakterystyczną była wielka 
gorliwość w zachowywaniu Bożych przykazań. 
Faryzeusze wiele się modlili, pościli, dawali jał-
mużny, we własnych oczach byli nienaganni, co 
sprawiało, że stawali się coraz 
bardziej pyszni i oddzieleni od 
innych, a nawet gardzili tymi, 
którzy – w ich mniemaniu – 
byli mniej pobożni. 

Celnicy zawodowo zajmo-
wali się zbieraniem podatków 
na rzecz rzymskiego okupanta, 
czyli współpracowali z wroga-
mi Izraela. Zdarzało się, że 
celnicy kradli, pobierali więcej 
niż było trzeba, stosowali prze-
moc wobec opornych. Celnicy 
to byli – z definicji - wielcy 
grzesznicy, którzy nie wyka-
zywali się pobożnością i uczci-
wością. 

Faryzeusz był tak skupiony 
na własnej doskonałości, że 
już nie potrafił się modlić, nie 
szukał Boga, nie potrzebował 
Go, gdyż potrafił sobie sam 
poradzić. Na modlitwie fary-
zeusz niby dziękował Bogu, 
ale tak naprawdę to był dum-
ny z siebie, że w porówna-
niu z innymi wychodzi na bar-

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
WYSŁUCHANA MODLITWA  

SKRUSZONEGO GRZESZNIKA (Łk 18, 9-14)
MEDITATIO

Warto przyjrzeć się dokładniej postawie faryze-
usza, by zobaczyć, co utrudnia mu wejście w nawró-
cenie takie, jakie dokonało się np. w życiu Szawła-
Pawła, gorliwego faryzeusza (Flp 3,5-8). Podobne 
pokusy mogą utrudniać nam dobre przeżywanie 
modlitwy i spowiedzi sakramentalnej:
a. na modlitwie faryzeusz wylicza swoje dobre 

uczynki, ale nie widzi żadnych grzechów, budu-
jąc dość jednostronny obraz siebie samego;

b. wylicza grzechy, których nie popełnił (nie ob-
rabowałem, nie oszukałem, nie zdradziłem 
żony...), przez co uchyla się przed nazwaniem po 
imieniu zła, którego się dopuścił (pogarda i osą-
dzanie drugiego, narcyzm etc.);

c. im trudniej mu dostrzec ciemną stronę własnej 
osoby, tym łatwiej spowiada się z grzechów bliź-
niego (zdziercy, oszuści, rozpustnicy). Przekona-
ny o własnej sprawiedliwości, popełnia wielką 
niesprawiedliwość, z której nie zdaje sobie sprawy!

d. jego modlitwa staje się właściwie monolo-
giem, w którym dominuje „ja”.

ACTIO
Czego mi brakuje w dziedzinie modlitwy, 

umartwienia i jałmużny? Co powinienem zmie-
nić w moim przeżywaniu sakramentu pokuty i po-
jednania? Co uczynię konkretnie w najbliższym 
czasie, aby dobre natchnienia Ducha Świętego 
otrzymane podczas tej medytacji, znalazły odbi-
cie w realnym postępowaniu? [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam 
ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzy-
mać obiecane zbawienie. 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 
we wtorek o godz. 19.30 w dolnym kościele. (xIJ)

dzo porządnego i pobożnego człowieka. Faryzeusz 
żył zgodnie z Bożymi przykazaniami, pościł, dawał 
jałmużny, tylko nie rozumiał, że każdy dobry czyn 
człowieka pochodzi z łaski Boga, że to Pan daje 
człowiekowi siłę do podejmowania różnych do-
brych zadań. Na przykładzie faryzeusza widzimy, 
że nie ma co się porównywać z innymi i skupiać na 
sobie. 

Celnik również przyszedł do świątyni, gdyż 
chciał na serio spotkać się z Bogiem. Ten człowiek 
potrafił stanąć przed Bogiem w prawdzie, czyli był 
pokorny. Modlił się o litość do siebie, bo aż nadto 
wiedział, że jest grzesznikiem. Czuł się oddalony 
przez swe grzechy od Boga i dlatego stał z daleka. 
Bił się w piersi, czyli prosił o skruszenie twardego, 
grzesznego serca. Pokora jest miła Bogu, który 
ludzi pokornych wywyższa. Módlmy się dla sie-
bie o pokorę na modlitwie, abyśmy nie zapomnieli 
kim jesteśmy, kim jest Bóg, do którego się zwraca-
my i jak bardzo Go potrzebujemy. (xIJ)
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Chrońmy nasze dzieci i bliskich przed Halloween,  
bo z pozoru niewinna zabawa jest wystawianiem się na demoniczne zagrożenie. 

Bal Wszystkich Świętych – tak! Halloween – nie!
Zbliża się czas, kiedy w Kościele Katolickim 

wspominamy zmarłych i szczególnie się za nich 
modlimy. W Uroczystość Wszystkich Świętych  
i Dzień Zaduszny tradycyjnie odwiedzamy groby 
bliskich, zapalamy znicze, uczestniczymy w Eucha-
rystii. Niestety w wielu domach, także katolickich, 
przeżywanie tych dni łączy się z obchodzeniem 
święta Halloween. Wizerunki wiedźm, nietoperzy, 
duchów, mrocznych postaci, spotykamy nie tylko  
w witrynach sklepowych, ale także w oknach 
domów, na drzwiach, w ogrodach czy nawet na 
dziecięcych ubraniach. Wielu uważa, że to niewinna 
zabawa, która nie stanowi zagrożenia, a jest jedynie żartobliwym dopełnie-
niem świąt związanych ze wspominaniem zmarłych. Czy tak jest faktycznie?

Od kilku lat to bardzo popularne, szczególnie w Stanach Zjednoczo-
nych, święto, które obchodzi się w nocy z 31 października na 1 listopada 
zyskuje coraz więcej zwolenników także w naszym kraju. Zabawy zwią-
zane z Halloween mają w sobie wiele z dawnych pogańskich kultów  
i zabobonów. Przebieranie się w upiorne stroje, grożenie klątwą lub stra-
szenie w przypadku nie wrzucenia słodyczy do wiaderka, dekorowanie 

Dzień wspólnoty Żywego Różańca rejonu św. Jana Pawła II
8 października w Sanktuarium św. Józefa w Siedl-
cach, odbyło się spotkanie zelatorów i członków 
Kół Żywego Różańca z Rejonu św. Jana Pawła II.

Zgromadzonych powitał ks. Jarosław Oponowicz. Kilka słów do uczest-
ników zjazdu skierowała także diecezjalna zelatorka Agnieszka Chudzik, 
która przypominała o trwającej Wielkiej Nowennie Różańcowej. Temat 
tego roku dotyczy wspierania dzieła misyjnego. Zelatorka wskazywała, 
że zadaniem Żywego Różańca jest otaczanie modlitwą i wspomaganie 
ofiarą misji i misjonarzy. Wspominała też o konieczności modlitwy w in-
tencjach papieskich i diecezjalnych.

Kolejnym punktem była konferencja wygłoszona przez ks. dra. 
Grzegorza Koca, diecezjalnego moderatora ŻR. Kapłan poświęcił ją 
cnotom serca Maryi, które są charakterystyczne dla serca dziecka. 
- Jest ono stworzone na wzór Bożego serca. Pan Jezus powiedział: Je-
śli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego (por Mt 
18,3). Jednak serce dorosłego, które już przeszło wiele doświadczeń 
i cierpień, a mimo to posiada cechy serca dziecięcego, zachwyca Boga 
jeszcze bardziej, gdyż jego dobre dyspozycje zostały obronione. Jak cno-
ty dziecięcego serca są radością i dumą rodziców, tak również w relacji 
duchowej z Bogiem, te cnoty serca są pożądane, gdyż w nich jest po-
dobieństwo do Boga, a przez to możliwość życia z Nim na wieki. Wzór 
dziecięcego serca u osoby dorosłej odnajdujemy w Maryi, która jako 
nasza Matka pomaga ukształtować je w nas – przypominał ks. G. Koc. 
Przypominał, że serce dziecka jest proste, ufne, łagodne, a więc wol-
ne od gniewu, słodkie, czyli życzliwe i wolne od złości, czyste, peł-
ne cierpliwości, miłości i pokory. Celem konferencji była zachęta 

do tego, by podjąć pracę nad formowaniem serca tak, by stawało 
się chlubą naszej Matki, z którą odniesiemy zwycięstwo nad złem. 
- Praca powinna się rozpocząć od wyzbycia się złości, gniewu, na-
rzekania. Ważne jest nie otaczanie się ludźmi zgorzkniałymi, którzy 
wnoszą przygnębienie, lęk i gorycz, aby nie być pozbawionym pogo-
dy ducha i nie dać zagasić w sobie nadziei oraz optymizmu, które są 
cechami serca dziecięcego. Praca ma wyeliminować także pośpiech 
i niecierpliwość, aby żadne zło z niego nie wychodziło, ale coraz wię-
cej szacunku, akcentacji i miłości wobec bliźnich, aby nie ranić ich 
odrzucaniem, czy ciągłym pośpiechem i brakiem czasu. Istotną po-
stawą serca ma być też ufność w Bożą Opatrzność – radził kapłan. 
Zaznaczał, że Bóg nie usuwa z naszej drogi wszystkich przeszkód, nie wy-
gładza na niej nierówności, bo w taki sposób stalibyśmy się niezaradni  
i nie rozwinęlibyśmy się. Mamy pamiętać, że żyjemy w czasie łaski i prze-
żywane niedogodności są okazją do oczyszczenia miłości własnej i rozwi-
nięcia w sobie miłości Bożej, która nie jest zależna od nastrojów i uczuć. 
- Bogactwo duchowe tych doświadczeń przynosi wielką korzyść, kiedy 
z wdzięcznością Ojcu i z Nim przeżywamy te różne bolesne wydarzenia. 
Uczą one mądrości i nadają siłę ducha. Żyjmy tak, byśmy rzeczywiście byli 
pociechą naszej Matki Maryi, mając podobne serce do Jej serca, by mogła 
prowadzić nas do swego Syna, a Syn w Duchu św. do Ojca w niebie. Z Nim 
możemy być bezpieczni i czuć się kochani – podsumowywał ks. G. Koc.

Kolejnym punktem spotkania był wspólny różaniec, odmawiany przed 
Najświętszym Sakramentem. Potem wszyscy uczestnicy wzięli udział we 
Mszy św. Eucharystii przewodniczył ks. Sławomir Olopiak, kustosz sank-
tuarium. Homilię wygłosił ks. J. Oponowicz. Zjazd zakończył się wspólną 
agapą. Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Wspólna modlitwa wypominkowa za zmarłych

domów wydrążonymi dyniami z powycinanymi 
otworami na usta i oczy, ze świeczką w środku to 
nic innego jak kontynuacja dawnych guseł i prze-
sądów. Halloween to także, coraz częściej, jawne 
nawoływanie do satanistycznych praktyk. Pod 
przykrywką dobrej zabawy diabeł przemyca do serc 
groźne wartości, wypierając w ten sposób katolicką 
tradycję obchodzenia Wszystkich Świętych. Szcze-
gólnie niebezpieczne jest to w przypadku dzieci, 
które czasami zupełnie nieświadomie, uczestni-
cząc w wywoływaniu duchów czy przywoływaniu 
demonów, otwierają się na zło i skazują na znie-

wolenie przez szatana. Wiele parafii proponuje przeżywanie tego dnia 
zgodnie z katolickimi wartościami i wiarą, organizując korowody lub bale 
Wszystkich Świętych. Dzieci, przebrane za swoich patronów lub innych 
świętych, spędzają czas na wspólnej zabawie przeżywając to święto  
w zgodzie z tradycją i katolickim rozumieniem śmierci. 

Także w naszej parafii jest organizowany taki bal. Odbędzie się on  
29 października w dolnym kościele dla dzieci o godz. 14.00, dla młodzie-
ży rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00. (EZ)

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem 
żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu 
więc i w śmierci należymy do Pana”. (Rz 14,7-8)

„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całko-
wicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, prze-
chodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia 
do radości nieba.” (KKK 1030)

„O tych których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci” - 
św. Ambroży

Przez cały listopad od poniedziałku do soboty o godz. 17.15 
będziemy odmawiali różaniec, wspominając zmarłych z poszcze-
gólnych ulic i miejscowości. Grafik podany będzie w „Opiekunie”.

W dniach 1-8 listopada po Mszy świętej o godz. 18.00 będą śpiewane 
Nieszpory ofiarowane za zmarłych.

Przez cały rok w drugą niedzielę miesiąca o godz. 10.00 będzie od-
prawiana Msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach. O godz. 
9.45 będziemy wspominali zmarłych, odczytując kartki wypominkowe. 

Zapraszamy do modlitwy.
Kartki wypominkowe są na stolikach pod chórem. 
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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 24 października 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

1. czytanie (Ef 4, 32 – 5, 8) Postępujcie jak dzieci światłości
Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1)) Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga

Ewangelia (Łk 13, 10-17) Uzdrowienie w szabat
6.30 1. + Halinę Stańczuk – of. rodzina Wymiatał

2. + Zofię Mazur – of. rodzina Marciszewskich
7.00 1. + Mirosława Pałka w 15 r. – of. żona

2. + Krystynę Kaim w 4 r. – of. mąż z córką
3. + Annę Głuchowską o dar nieba – of. koleżanki i koledzy z Domu 

Handlowego Millenium
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Stanisława Aleksandrowicza w 5 r. i zmarłych z obu stron ro-
dziny – of. żona

3. + Igora w 5 r. i Reginę w 8 r., Alinę i wszystkich zmarłych z rodz. 
Rozbickich i Lichaczewskich

4. + Stanisława Gurbę w 35 r. – of. córka
Wtorek 25 października 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Ef 5, 21-33)

Miłość Chrystusa i Kościoła wzorem małżeństwa chrześcijańskiego
Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b))

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Ewangelia (Łk 13, 18-21) Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

6.30 1. + Stanisławę w 12 r. i Stanisława Magdziaków – of. rodzina
2. + Zofię Mazur – of. Alicja Stańczuk z rodziną

7.00 1. + Zofię, Jana Antoniaka, zmarłych dziadków, rodziców chrzest-
nych, zmarłych z rodz. Mąków – of. Janina Jakubiak

2. + Józefa, Anielę, Klemensa, Halinę, Piotra, Lucynę, zmarłych  
z rodz. Izdebskich i Genowefę Stasiak

3. + Danutę Rzewuską – of. rodzina
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Władysławę w 2 r. i zmarłych z rodziny
3. + Antoninę w 10 r., Józefa, Zbigniewa, Pawła, Mariannę, Win-

centego, Łucję, zmarłych z rodz. Matejczuków, Radczuków  
i Łukaszuków – of. syn

19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny 

Środa 26 października 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Ef 6, 1-9) Rady dotyczące życia rodzinnego
Psalm (Ps 145 (144), 10-11. 12-13. 14 i 17 (R.: 17a))

Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
Ewangelia (Łk 13, 22-30)

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów
6.30 1. Dz.-bł. w intencji Teresy w podziękowaniu za otrzymane łaski  

z prośbą o dalszą opiekę
2. + Zofię Mazur – of. Barbara Rucińska

7.00 1. + Helenę w 37 r., Annę w 2 r., Juliana oraz zmarłych z rodz. Do-
mańskich, Zaleskich i Moczulak – of. córka

2. + Czesława Staraka w 3 r. i zmarłych rodziców z obu stron rodziny
3. + Syna Piotra w 14 r., Józefa, Zofię i Henryka

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

Dziękczynno-błagalne
I. O łaskę uzdrowienia dla Małgorzaty Juśkiewicz
II. W 47 r. sakramentu małżeństwa Danuty i Bogdana – of. przy-

jaciele
III. O łaskę zdrowia i przemienię życia dla synów Stanisława i Ja-

kuba oraz o pomoc św. Józefa w rozwiązaniu trudnych spraw 
rodzinnych

IV. Z prośbą o przecięcie węzłów zła w rodzinie
V. W 1 r. ślubu Jakuba i Iwony Augustyniak z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa 
– of. rodzice 

VI. W 21 r. ślubu Magdaleny i Roberta z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Świętej Rodziny dla nich i ich dzieci

Za zmarłych
I. + Janinę Mielcarz – of. sąsiedzi z klatki
II. + Henryka Czapskiego
III. + Zofie Mazur – of. Rodzina Doroszów
IV. + Sabinę Terlikowską – of. emerytowani koledzy i koleżanki 
z pracy
V. + Wojciecha Sawickiego w 9 r. – of. rodzina
VI. + Halinę Jóźwik – of. sąsiedzi
VII. + ks. Tomasza Walczaka – of. rodzina Wakułów
VIII. + Irenę Romaniuk – of. sąsiedzi z bloku nr 26
IX. + Janinę Kondracką o radość życia wiecznego w 20 dzień po 

śmierci – of. KŻR nr 5 zelatorka Zdzisława Szczepanik
X. + Marka Witana o przebaczenie grzechów i miłosierdzie Boże  

– of. Zdzisława Szczepanik
XI. + O dar nieba dla Teresy i Mariana oraz Weroniki i Lucjana oraz 

ich rodziców – of. dzieci 
XII. + Sławomira Kindziuka i zm. z rodziny – of. rodzina 
XIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodziny o dar nieba – of. żona
XIV. + Tadeusza Orzyłowskiego w 7 dz. – of. rodzina
XV. + Tymoteusza Woszczyńskiego w 9 r. – of. żona i dzieci 
XVI. + Romana Frankowskiego – of. rodzina Wakułów
XVII. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmar-

łych z obu stron rodziny – of. mama
XVIII. + Wiesława Duka i rodziców z obu stron rodziny – of. żona 
XIX. + Józefa Mroczka – of. rodzina Rytlów
2. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
3. + Józefa Mroczka w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. Dz.-bł. w 47 r. ślubu Danuty i Bogdana Wójcików z prośbą o zdro-

wie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Jubilaci
Czwartek 27 października 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Ef 6, 10-20) Walka chrześcijan ze złym duchem

Psalm (Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b)) Błogosławiony Pan, Opoka moja
Ewangelia (Łk 13, 31-35) Jezus wierny swojemu posłannictwu

6.30 1. + Zofię Mazur – of. rodzina Ślusarczyków
2. + Lucjana i Krzysztofa Myrchę – of. rodzina

7.00 1. + Marię Pazio w 2 r. – of. córki
2. + Seweryna w 19 r., Karolinę, zmarłych z rodz. Wakułów  

– of. Anna Sobiesiak
3. + Stanisławę Paczuską w 8 r., Eugeniusza, Bolesława, Helenę, 

Henryka i Antoniego – of. rodz. Paczuskich
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Tadeusza Wilczura z racji imienin i Roberta oraz zmarłych ro-
dziców z obu stron rodziny – of. żona

3. + Jerzego Mroczka w 1 r. 

Wieczór Chwały
Piątek 28 października 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY 
TADEUSZA, PATRONÓW DIECEZJI SIEDLECKIEJ

parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla
1. czytanie(Iz 61,1-3a)

Pan mnie namaścił i posłał głosić dobrą nowinę ubogim
Psalm (Ps 19,2-3.4-5(R.:5a)) Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

2.czytanie(Ef 2,19-22) Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów
Ewangelia(Łk6,12-19)Wybór Apostołów

6.30 1. + Stanisławę w 12 r. i Zygmunta w 7 r. – of. syn z rodziną
2. + Tadeusza Markowskiego z racji imienin – of. żona i córki

7.00 1. + Waldemara Barszcza w 22 r. – of. Elżbieta Barszcz
2. + Tadeusza Barana z racji imienin – of. rodzina
3. + Tadeusza Bareja – of. żona i dzieci

17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci
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Informacje o życiu parafii (23.10)

MALOWANIE KOŚCIOŁA 
Zakończyło się malowanie naszego kościoła. Cieszymy się, że nasz 

kościół jest jasny i czysty, na chwałę Bożą. Koszt malowania 1 m 2 to 120 
zł. W kościele było 3300 m2 do pomalowania. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na malowanie.

•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 1 – 150 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 21 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Góreckiego – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Jagiełły 23 – 50 zł
•	 Bezimienna z ul. Sierakowskiego – 100 zł
•	 KŻR nr 21 pw. Matki Bożej Szkaplerznej – 300 zł
•	 Pan Paweł – 100 zł

 Q 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 (ze szczególnym udziałem 
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 niedzie-
lę miesiąca. Suma to Msza święta za parafian 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 23 października: Trzydziesta niedziela zwykła
•	Niedziela misyjna. Taca przeznaczona na misje. 
•	Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na stypendia Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wsparcie młodzie-
ży z ubogich rodzin, która chce się uczyć i rozwijać duchowo. 

•	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. 

•	Nieszpory o godz. 20.00 w kościele. 
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. Osoby i wspól-
noty chętne do prowadzenia rozważań w pozostałe dni zgłaszają się 
do zakrystii i zapisują na listę. Dzieci uczestniczące w różańcu każdego 
dnia po zakończeniu modlitwy otrzymują pamiątkowe obrazki z różny-
mi wizerunkami Maryi. 
 Q WTOREK 25 października: 

•	Obrońcy życia prowadzą różaniec o godz. 17.15.
•	W dolnym kościele:
•	Nieszpory o godz. 19.00.
•	Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.30. 
 Q ŚRODA 26 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.
•	Spotkanie ANIMATORÓW KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA od-

będzie się w dolnym kościele o godz. 19.00. Zapraszamy nowe osoby do 
posługi, bo żniwo wielkie …
 Q CZWARTEK 27 października: 

•	WIECZÓR CHWAŁY. 
•	W czwartek 27 października odbędzie się kolejne spotkanie modli-

tewne, które będzie także wprowadzeniem w uroczystość Wszystkich 
Świętych. Wydarzenie rozpocznie się w Sanktuarium św. Józefa w Sie-
dlcach o godz. 19.00. Uwielbienie poprowadzi ks. Łukasz Kałaska. 
Muzyczną oprawę zapewni parczewski zespół „Porozumienie”. Po-
nadto wybrzmi 
ś w i a d e c t w o 
działania Bożej 
łaski w życiu czło-
wieka, a w drugiej 
części spotkania – 
podczas adoracji 
Najświętszego Sa-
kramentu, nastąpi 
modlitwa o uzdro-
wienie ducho -
we i fizyczne dla 
wszystkich pra-
gnących otrzymać tę łaskę.

18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
2. + Tadeusza Chojeckiego, zmarłych z rodziny i dziadków z obu 

stron rodziny – of. p. Chojecka
3. + Helenę i Antoniego Wyrzykowskich i ich rodziców – of. Tadeusz 

i Barbara Kosińscy
4. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretta Molla

19.00 Celebracja Słowa Bożego „Niepokalana – Niewiasta dziejów zbawienia” 

Sobota 29 października 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Flp 1, 18b-26) Dla mnie żyć to Chrystus
Psalm (Ps 42 (41), 2-3. 5 (R.: por. 3ab)) Boga żywego pragnie moja dusza

Ewangelia (Łk 14, 1. 7-11) Przypowieść o zaproszonych na ucztę
6.30 1. + Józefa Bobrowskiego w 19 r. i Teresę Bobrowską – of. córka

2. + Renatę Kołodzińską w 1 r. – of. córka z synem
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Małgorzatę Sułek w 2 r. – of. rodzina
3. Dz.-bł. w 70 r. urodzin Stanisława dziękując za otrzymane łaski  

z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia – of. żona 
z dziećmi i wnukami

18.00 1. + Janusza Myszkę w 2 r. – of. żona
2. + Tadeusza z racji imienin – of. żona
3. + Helenę w 25 r., Aleksandra i zmarłych z rodz. Biernackich – of. córka
Nabożeństwo różańcowe

Niedziela 30 października 2022 r.
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Mdr 11, 22 – 12, 2) Bóg miłuje całe stworzenie
Psalm (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b))

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu Albo: Alleluja
2. czytanie (2 Tes 1, 11 – 2, 2)

Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi
Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Helenę Wantusiak w 5 r., rodziców: Magdalenę, Leokadię, Hen-

ryka, braci: Józefa i Jerzego – of. Alicja Seńko
8.30 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego (zakończenie)

2. + Zbigniewa Troć w 14 r., jego zmarłych rodziców: Kazimierę  
i Czesława oraz Jadwigę Tarkowską – of. żona

3. + Floriana z racji urodzin, rodziców, braci oraz dziadków z obu 
stron rodziny – of. żona

10.00 1. + Helenę w 26 r., Wacława i zmarłych z rodz. Biernackich  
– of. córka Krystyna

2. + Andrzeja w 12 r., Teresę i rodziców z obu stron rodziny
3. + Edwarda Ozga w 30 r. – of. żona

11.30 1. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Barbary i Ryszarda Zaliwskich z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

2. Dz.-bł. w 47 r. ślubu Bożeny i Stanisława Sadowskich z prośbą  
o opiekę Matki Bożej i św. Józefa

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Stanisławę w 25 r., Jana, Marka i Bogusławę – of. Monika Gmi-

trzak
18.00 1. + Tadeusza Piechowicza w 10 r., zmarłych z rodz. Piechowiczów 

– of. żona
Nabożeństwo różańcowe - Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (kościół)
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Martyna Majek   + Renata Sikorska-Zbieć
+ Sławomira Wiktoria Mirońska
+ Tadeusz Orzyłowski   + Artur Sopiński

•	Spotkanie oazowe DROGA NOWEGO ŻYCIA dla młodzieży ze szkół 
średnich o godz. 19.00 w dolnym kościele. Spowiedź od godz. 20.00.
 Q PIĄTEK 28 października: Uroczystość świętych Apostołów Szymona 

i Judy Tadeusza, głównych Patronów Diecezji Siedleckiej
•	Kandydaci na ministranta, ministranci z klasy 4 i 3 oraz dzieci z klas 1-4 

SP chętne do udziału w Oazie mają swoje spotkania z animatora-
mi o godz. 17.00.

•	Wspomninamy św. Joanne Berettę Molla. Błogosławieństwo ma-
tek oczekujących narodzin dziecka po Mszy świętej o godz. 18.00. 

•	Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie rozpocznie się Eucha-
rystią o godz. 18.00.

•	Celebracja Słowa Bożego: NIEPOKALNA - NIEWIASTA DZIEJÓW 
ZBAWIENIA o godz. 19.00 w kościele. Zapraszamy.
 Q SOBOTA 29 października: 

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

•	BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
•	29 października w dol-

nym kościele
•	Dzieci  zapraszamy 

na godz. 14.00, naj-
lepiej w przebraniu 
lub z atrybutem jakie-
goś świętego. Spotka-
nie zakończy się Mszą 
świętą o godz. 18.00. 
Zapisy u Oliwii Bu-
dziak na Messengerze 
lub pod numerem te-
lefonu: 570 044 955. 
Koszty organizacji to 
20 zł od osoby.

•	Młodzież zaprasza-
my na Mszę świę-
tą o godz. 18.00. Po 
liturgii Bal zakończo-
ny ok. godz. 1. Zapi-
sy u Vanessy da Costa na Messengerze lub pod numerem telefonu: 
731 002 712. Koszty organizacji to 30 zł od osoby.

•	Potrzeba jest pomoc osób dorosłych w organizacji i zapewnieniu bez-
pieczeństwa podczas obu spotkań. Chętni są proszeni o kontakt z ks. 
Ireneuszem (tel. 500 636 490) i zaproszeni na spotkanie 26 paździer-
nika o godz. 19.00 w dolnym kościele. 

 Q NIEDZIELA 30 października: Trzydziesta pierwsza niedziela zwykła
•	Zmiana czasu z letni na zimowy. 

OGŁOSZENIA RÓŻNE
•	Funkcjonuje DIAKONIA SŁOWA. Pod chórem można nabyć różań-

ce i książki religijne. Ofiary składane przy zakupie różańców są prze-
znaczone jako wsparcie Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz 
Czyśćcowych (zob. www.wspomozycielki.pl ). 

•	Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem lub rozpo-
cząć przygotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, wy-
pełnić zgłoszenie i udać się na odpowiednie spotkanie, ewentualnie 
zadzwonić do ks. Ireneusza pod nr: 500 636 490. 

•	Organizujemy parafialny wyjazd na Sztukę „Dobry jak chleb”  
o św. Bracie Albercie do Wyższego Semina-
rium Duchownego w Opolu Nowym. Wyjazd 
odbędzie się 11 listopada o godz. 14.00 z par-
kingu przy naszym kościele. Udamy się na 
przedstawienie o godz. 15.00, a później bę-
dzie zwiedzanie seminarium. W kaplicy se-
minaryjnej będziemy uczestniczyć we Mszy 
świętej z Nieszporami w intencji o powołania 
kapłańskie w diecezji. Zapraszamy wszystkich 
chętnych. Zapisy w zakrystii. Koszt wyjazdu 
busem lub autobusem to 20 zł. 

•	W związku z licznym zapytaniami informuje-
my, że Msza święta w intencji wszystkich chorych z adoracją Naj-
świętszego Sakramentu i modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 
odbędzie się w piątek 18 listopada o godz. 18.00.

„Eucharystia jest moją drogą do nieba”– mawiał bł. Carlo Acutis, któ-
rego relikwie będą peregrynować w diecezji siedleckiej. W niedzielę 23 
października w parafii św. Brata Alberta w Łukowie odbędzie się 
modlitewno-formacyjne spotkanie rodziców.

Jak wychować swoje dzieci tak, aby kochały Eucharystię? W jaki spo-
sób kształtować je, aby w dorosłości chciały iść drogą chrześcijańskiej 
wiary? Takie i podobne pytania z pewnością zadaje sobie wielu rodzi-
ców. W najbliższą niedzielę rodzice będą pochylać się nad tymi zagadnie-
niami, wpatrując się zarazem w przykład bł. Carlo Acutisa i przyzywając 
jego orędownictwa. Na Diecezjalne Spotkanie Rodziców z bł. Carlo Acu-
tisem zaprasza ks. Kamil Duszek wraz z Domowym Kościołem Diecezji 
Siedleckiej. - Przyjdźmy, aby wspólnie zanurzyć się w modlitwie i reflek-
sji. Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Liczenie wiernych w parafii św. Józefa  
16 października 2022 r. 

Godzina 
Uczestnicy liturgii Communicantes

(przyjmujący Komunię Świętą)
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

7.00 138 215 43 87
8.30 156 179 42 131

10.00 106 268 39 175
11.30 225 344 40 108
13.00 213 230 37 88
16.30 96 149 42 54
18.00 101 180 40 74

Razem
1035 1565 283 717

2600 1000
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WNIOSEK

(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 Woźniakowska, 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 kumpli:
 – Dochodzę do wniosku, że obchodzenie dnia uro-
dzin korzystnie wpływa na zdrowie.
 – Hm… Jak to?
 – Stwierdzono, że ten, kto miał więcej urodzin, ten 
żył dłużej.
FOTOGRAFIA
Chłopak do dziewczyny:
 – Wyjdziesz za mnie?
 – No co ty. Oczywiście, że nie. Ja ciebie nie lubię!
 – Skoro mnie nie lubisz, to dlaczego powiesiłaś 
moje zdjęcie na lodówce?
 – Bo skutecznie odbiera mi apetyt, gdy próbuję 
lodówkę otworzyć.
WIEŚCI
Córka skarży się mamie:
 – Nie rozumiem, mamo, dlaczego dziewczy-
ny w naszej klasie ciągle plotkują?
 – Córeczko droga, to jest tak: człowiek zazdro-
sny wymyśla plotki, człowiek głupi opowiada je 
wszystkim. Idiota wierzy we wszystko, co usłyszy. 
Człowiek normalny mówi tylko o tym, co jest do-
bre i prawdziwe, nie wtrącając się w życie innych!
POWAGA I NUDA
Do kościoła idą dwie panie. Jedna jest rado-
sna i dowcipna, druga poważna i milcząca. Poważ-
na mówi:
 – Sąsiadko, w pewnym wieku pasowałoby już spo-
ważnieć.
– A co ja na to poradzę, że powaga owiana jest nudą.
RÓŻNE MIARY CZASU
Szef firmy zauważył, że jeden z pracowników za-
mierza opuścić stanowisko pracy:
– A ty gdzie się wybierasz?
– Szefie, chcę dziś troszeczkę wcześniej wyjść z pracy.
– Troszeczkę powiadasz? Przypominam ci, że do 
końca zmiany pozostało jeszcze 7 godzin!
NA RANDCE
Chłopak długo czeka w restauracji na dziewczynę, 
która w końcu się pojawia. Mówi do niej:
– Spóźniłaś się!
– Piękne kobiety często się spóźniają.
– Piękne tak. A ty dlaczego się spóźniłaś?
BYŁO SUPER!
Kolega spotyka kolegę wychodzącego z Miejskiej 
Komendy Policji:
– Coś ty taki wesolutki?
– Narozrabiałem troszeczkę i zamknęli mnie na 48 
godzin.
– I to powód do radości?
– Tak. Bardzo miła obsługa podczas aresztowania. 
Samochód był czysty i cichy w środku. Pokój dość 
mały i słabo udekorowany, ale łóżko z wygodnym 
materacem. Śniadanie skromne, lecz smaczne. Pod-
czas wypisu znów uśmiechnięte twarze. Na pewno 
jeszcze tam wrócę. Polecam!

WZORY ŚWIĘTOŚCI

Święty od spraw beznadziejnych
2 8  p a ź d z i e r n i k a 

prz ypada w Kościele 
wspomnienie św. Judy 
Tadeusza. Właściwie wszy-
scy znają tego świętego, 
ale w większości tylko z imie-
nia. W naszej diecezji jest to 
jeden z naszych patronów, 
ale ogólnie Juda Tadeusz 
znany jest z tego, że wiele 
spraw beznadziejnych, w tym 
finansowych można wyprosić 
za jego wstawiennictwem.

Utarło się, że mówi-
my o Judzie jako patronie od 
spraw beznadziejnych, choć tak naprawdę jest 
on patronem spraw trudnych. Przyzywając jego 
wstawiennictwa, można wymodlić wielką po-
moc w rozwiązaniu problemów, które w ludz-
kim mniemaniu są absolutnie bez wyjścia. Jego 
imię – Juda - oznacza „godny czci”. Z Ewangelii 
wiemy, że był uczestnikiem ostatniej wiecze-
rzy, to on w trakcie niej zadał Panu Jezusowi 
pytanie „Panie, cóż się stało, że nam się masz 
objawić, a nie światu” (J 14, 22). Wiele źró-
deł mówi o tym, że pytanie to rodzi podej-
rzenie o chęć kariery u boku Jezusa Chrystu-
sa, a także o tym, że dopiero po Pięćdziesiątnicy 
zrozumiał, że Odkupiciel mówił o nadprzyro-
dzonym królestwie. Kim był zatem Juda zwany 
Tadeuszem czyli „odważnym”? Pochodził z Kany 
Galilejskiej, był synem Kleofasa i Marii. Miał 
trzech braci: Jakuba, Józefa i Szymona. Jakub 
został pierwszym biskupem Jerozolimy, stąd 
Juda często nazywany jest Jakubowym. Był 
spokrewniony z Panem Jezusem, gdyż jego 
matka była spokrewniona z Maryją.

Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda Tadeusz 
głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Poncie, 
Egipcie i Mezopotamii. Tutaj też powstała i zo-
stała przekazywana legenda, która mówiła, iż 
Juda postarał się o Chrystusowe odbicie na chu-
ście, dzięki któremu król Edessy Abgar został 
uzdrowiony z trądu.

Przekazy historyczne mówią, że Juda Tade-
usz poniósł śmierć męczeńską wraz z Szymo-
nem Gorliwym w Persji. Są też źródła, które 
podają, że został zabity maczugą lub ścięty 
toporem w Libanie. Ciało Judy Tadeusza zosta-
ło sprowadzone do Rzymu i złożone w kaplicy 
Najświętszego Sakramentu Bazyliki św. Piotra 
na Watykanie.  

Bardzo istotne jest również to, iż Judzie 
Tadeuszowi przypisuje się autorstwo listu 

zamieszczonego w Nowym 
Testamencie, zaadresowa-
nego do gmin judeochrz-
eścijańskich, choć wielu 
biblistów autorstwo to po-
daje w wątpliwość. List ten 
został umieszczony między 
Trzecim Listem Jana i Apo-
kalipsą. Autor listu określa 
siebie jako „Judę, sługę Jezu-
sa Chrystusa, brata Jakuba” 
(Jud 1). Teologia listu, oparta 
na autorytecie apostolskim, 
broni zwłaszcza wiary. Jest to 
„wiara tylko raz przekazana 

świętym” (Jud 3), wiara „najświętsza”(Jud 20), 
niezmienna, normowana przez tradycję apo-
stolską, mającą za podstawę kerygmat aposto-
łów (Jud 17). List Judy, podobnie jak Pierwszy 
List Piotra, zwalcza istniejące herezje.

Kult Judy Tadeusza ewoluował w Kościele 
dzięki wiernym poszukującym u niego sku-
tecznej pomocy. Czcili go też wielcy święci, 
do których grona zaliczali się między innymi 
Brygida Szwedzka i Bernard z Clairvaux. Ber-
nard z Clairvaux przez całe swe życie prosił 
ufnie Judę Tadeusza o skuteczne wstawien-
nictwo, a tuż przed swoim odejściem do Pana 
polecił, by umieszczono w jego grobie relikwie 
owego orędownika. Jednakże dopiero w XVIII 
stuleciu wzmógł się kult Judy Tadeusza w Eu-
ropie. W owym czasie Apostoł ten zaczął cie-
szyć się wielką popularnością w Austrii i Pol-
sce, a jako patron w sprawach beznadziejnych 
stał się znany też we Francji i Niemczech. 
Kult Judy Tadeusza przekroczył granice Euro-
py: z Włoch i Hiszpanii dotarł do Ameryki Połu-
dniowej, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie zdobył popularność wśród nowo przyby-
łych europejskich emigrantów.

Czytając jednak List Judy mam nieodparte 
przekonanie, że jest to patron absolutnie dany 
nam również na czasy obecne. Wobec szaleją-
cej laicyzacji i odstępstw od Ewangelii jest nam 
potrzebny Juda – odważny święty, który nie-
strudzenie, aż po palmę męczeństwa, strzegł 
czystości wiary najświętszej i niezmiennej! 
Sytuacja po ludzku może wydawać się trud-
na, a dla niektórych beznadziejna, ale przez 
wstawiennictwo św. Judy Tadeusza zapewne 
będzie zwycięska! Święty Judo, potwierdzają-
cy własną krwią wiarę w Chrystusa wspomagaj 
nas nieustannie! (G Ł-K)


