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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Czy dzisiaj zaproszę Jezusa 
do mojego domu?

Rozważania do Słowa Bożego z XXXI Niedzieli Zwykłej

Jezus udał się do Jerycha, które nazywano „mia-
stem grzechu”. Zbawiciel nie bał się wejść tam, 
gdzie ludzie tonęli w bagnie swoich grzechów. 
Nasz Pan przechodził przez miasto, czyli dawał lu-
dziom okazję do spotkania ze sobą. Wszyscy chętni 
mogli przyjść i prosić Chrystusa o pomoc lub po 
prostu z Nim porozmawiać. 

W Jerychu żył i pracował na rzecz rzymskiego 
okupanta zwierzchnik celników o imieniu Za-
cheusz. To imię oznacza z hebrajskiego „czysty”. 
Możemy dostrzec pewien paradoks, bo Zacheusz 
nie był czysty; dorobił się wielkiego majątku na 
kradzieży i krzywdzie ludzkiej. W tym publicznym 
grzeszniku była jednak wielka determinacja do 
tego, aby spotkać się z Jezusem. Zacheusz słyszał 
już wcześniej kim jest Jezus i co robi. Zapewne 
wiedział, że wśród najbliższych współpracowni-
ków Jezusa jest nawrócony celnik o imieniu Mate-
usz; zapewne słyszał o tym, że Nauczyciel z Naza-
retu przyjmuje zaproszenia celników na wspólny 
posiłek ku wielkiemu zgorszeniu i oburzeniu 
faryzeuszów. 

Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć Jezu-
sa. I tu pojawia się pytanie o moje pragnienie spo-
tkania z Jezusem. Co robię, aby usłyszeć i zobaczyć 
Zbawiciela? Czy pokonuję trudności w drodze do 
Jezusa? Zacheusz musiał wykazać się kreatywno-
ścią w rozwiązaniu problemu: był niskiego wzrostu, 

wokół Jezusa był tłum ludzi, nikt nie lubił Zache-
usza, a więc nie można było liczyć na to, że ktoś 
ustąpi mu miejsca. Zacheusz jednak się nie poddał, 
nie zamknął się w swoich kompleksach niższości. 
Zaryzykował nawet ośmieszenie w oczach tłumu, 
bo czyż biegający i chodzący po drzewach szef 
urzędu skarbowego wygląda poważnie? 

Sykomora to drzewo, które ma dużo liści. W tych 
liściach można było się ukryć. Zacheusz chciał być 
obserwatorem rzeczywistości. Wielu z nas również 
lubi tylko obserwować co się dzieje. Nieliczni włą-
czają się w dzieło, w liturgię, w życie wspólnoty. Je-
zus wie o tym i dlatego sam wychodzi z inicjatywą 
powołania. To On sam powołuje. W powołaniu Pan 
zwraca się do człowieka bezpośrednio po imieniu. 
Zacheusz musiał się bardzo zdziwić, gdy usłyszał 
swoje imię wypowiedziane przez Jezusa wraz z we-
zwaniem do tego, by zszedł prędko z drzewa. Zba-
wiciel oznajmił, że dziś musi się zatrzymać w domu 
celnika. Zacheusz przyjął Pana z wielką radością. 
Jego marzenia o spotkaniu z Jezusem się zrealizo-
wały. Celnik chciał tylko zobaczyć Mesjasza, a już 
po chwili stał się we własnym domu uczestnikiem 
uczty mesjańskiej. 

Zacheusz pod wpływem łaski spotkania z Je-
zusem zmienił swe życie: rozdawał jałmużny, na-
prawiał wyrządzone krzywdy bardziej niż nakazy-
wało Prawo. Zadziwiające jest to, że w Ewangelii 
nie mamy choćby zdania o tym, że Jezus mówi do 
Zacheusza: nawróć się, ty grzeszniku bezbożny, 
to się może spotkamy. Wprost przeciwnie – Za-
cheusz nawraca się, bo Jezus okazał mu miłosier-
dzie i przyniósł zbawienie wbrew potępiającym 
osądom wielu. Jezus szuka i zbawia to, co zginęło. 
Jest dobrym Pasterzem, jest Zbawicielem, jest Na-
dzieją dla każdego człowieka, także tego najgor-
szego i najbardziej zniszczonego przez grzech. (xIJ)

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
DZIŚ ZBAWIENIE STAŁO SIĘ UDZIAŁEM  

TEGO DOMU (Łk 19, 1-10)
Tłum jest miejscem, w którym można czuć się 

anonimowo, bezpiecznie, w którym działają pew-
ne schematy (psychologia tłumu). Działanie w tłu-
mie zwalnia nas podświadomie z odpowiedzial-
ności za pewne zachowania. Zacheusz wyróżnił 
się w tłumie. Ryzykując swoją reputację (wysoko 
postawiony zwierzchnik celników) i narażając się 
na pośmiewisko, wdrapał się na drzewo. Wyjście 
na spotkanie z Jezusem wymaga odwagi, ryzyko-
wania, może czasem zszargania opinii. Czy mam 
odwagę stanąć przeciw grupie szydzących z Jezu-
sa, wiary, wartości chrześcijańskich?

Trud Zacheusza zostaje doceniony. Jezus chce 
zatrzymać się w jego domu (dosł. – zamieszkać 
na stałe). W ówczesnym Izraelu „grzesznika”, który 
uzyskał bogactwo w niegodziwy sposób (do takich 
zaliczano celników) należało objąć społecznym 
ostracyzmem. Jednocześnie panował pogląd, że 
goszczenie u takiego człowieka, oznacza zostanie 
wspólnikiem w jego przestępstwach. A Jezus nie 
ma względu na osobę i przychodzi do każdego, 
kto Go poszukuje. Dla Niego każdy człowiek jest 
ważny, nikim nie gardzi i każdemu, nawet najgor-
szemu grzesznikowi wychodzi ze swoją miłością 
na przeciw. Czy i kiedy doświadczam Bożej tro-
ski i miłości? Czy przyjmuję tę miłość wyrażającą 
się m.in. w sakramencie pokuty, Eucharystii?

Zacheusz bardzo konkretnie odpowiada na we-
zwanie Jezusa: nawróceniem i pragnieniem odda-
nia nieuczciwie zdobytych pieniędzy. Przemiana 
życia staje się widocznym znakiem nawrócenia. 
Jeśli chcę, by Bóg przemieniał także mnie muszę 
chcieć spotkać się z Nim, muszę zapraszać Go w go-
ścinę. On chce i może odmienić wszystko w moim 
życiu. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Co po-
winienem zrobić, by doświadczyć (na nowo) bli-
skości Boga?  [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, 
Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; daj 
nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które 
obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z  Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen. (xIJ)

W sobotę, 5 listopada, dzień imienin przeżywa  
nasz ks. Proboszcz Sławomir Olopiak.

Ks. Proboszczowi życzymy obfitości Bożych darów.  
Niech Bóg miłosierny błogosławi i prowadzi  
drogami świętości. Niech Matka Najświętsza  

i św. Józef wspierają Księdza swoim wstawiennictwem. 
Z darem modlitwy  

wdzięczni Parafianie 
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Laureaci Konkursu Piosenki 
Religijnej Cantate Deo 

Znamy laureatów VII Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej 
Cantate Deo organizowanego przez Katolicką Szkołę Podstawową im. 
Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Koncert finałowy odbył się 25 
października.

Konkurs promuje wartości chrześcijańskie w życiu młodych ludzi i umoż-
liwia rozwijanie zdolności wokalnych. Miał trzy kategorie: przedszkola 
(dzieci w wieku 5-6 lat), klasy I-IV i V-VIII szkoły podstawowej.

 – Rolą jurora jest odnalezienie największych pozytywów, bo to 
decyduje o jakości utworu. A ocenianie dzieci jest wyjątkowo trudną 
sprawą. Nie chcielibyśmy nikogo skrzywdzić  – mówił przewodniczący 
jury Michał Hołownia. Razem z nim dzieci i młodzież oceniali Izabela 
Kiryluk, Kamil Januszewski i Robert Protasewicz.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
KATEGORIA PRZEDSZKOLA:
•	 I miejsce: Piotr Szczepański, Tymoteusz Zabijak z Miejskiego 

Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach
•	 II miejsce: Zuzanna Grodzicka z Niepublicznego Przedszkola Akade-

mia Maluszka w Siedlcach
•	 III miejsce: Stanisław Tyszuk z Miejskiego Przedszkola nr 15 w Sie-

dlcach
Wyróżnienie:
•	 Klara Gorzała, Kacper Hryciuk z Oddziału Przedszkolnego przy Ka-

tolickiej Szkole Podstawowej w Siedlcach
•	Wiktoria Piłat, Zuzanna Mazurek z Miejskiego Przedszkola  

nr 13 w Siedlcach
KATEGORIA KLASY 1-4:
•	 I miejsce: Wiktoria Jezuit ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach
•	 II miejsce: Hanna Chmielak z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go w Skórcu
•	 II miejsce: Lena Ornowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sie-

dlcach
•	 III miejsce: Szymon Ivancik, Cyryl Kopeć ze Szkoły Podstawowej  

nr 3 w Siedlcach
Wyróżnienie:
•	Maria Chajewska, Iza Sosnowska ze Szkoły Podstawowej  

nr 7 w Siedlcach
•	 Blanka Chmielińska ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Siedlcach
KATEGORIA KLASY 5-8:
•	 I miejsce: Aleksandra Suracka ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Sie-

dlcach
•	 II miejsce: Antonina Chojecka, Iga Daniluk ze Szkoły Podstawowej 

nr 11 w Siedlcach
•	 III miejsce: Julia Waszczuk, Pola Waszczuk ze Szkoły Podstawowej 

nr 10 w Siedlcach
•	 Wyróżnienie:
•	 Nel Jagiełło, Julia Krajewska z Katolickiej Szkoły Podstawo-

wej w Siedlcach, Kalina Choińska z Zespołu Oświatowo-Wychowaw-
czego w Białkach 

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Ostatnie pożegnanie  
śp. ks. Tomasza Walczaka

W siedleckiej katedrze poże-
gnano w piątek, 14 października  
śp. ks. Tomasza Walczaka, ka-
płana Diecezji Siedleckiej. Mszy 
św. pogrzebowej przewodniczył 
biskup pomocniczy Grzegorz Su-
chodolski.

Biskup pomocniczy Grzegorz Su-
chodolski mówił w homilii, że śmierć 
dla osoby wierzącej jest zmianą miej-
sca zamieszkania. - W naszym prze-
żywaniu śmierci na pierwszy plan 
nasuwa się odejście. Pan Jezus mówi 
o przyjściu i o przejściu. W Ewangelii 
św. Jana czytamy: Syn człowieczy przyjdzie, przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie abyście i wy byli tam gdzie ja jestem. Możemy powiedzieć, 
że Chrystus osobiście się fatyguje, aby każdego z nas pojedynczo przepro-
wadzić do domu Ojca. Tak nas kocha. Majestat umierania połączony jest  
z majestatem spotkania. My przeżywamy odejście, a zmarły przejście.  
My rozstanie, a on spotkanie – mówił w homilii biskup.

Śp. ks. Tomasz Walczak zmarł 11 października. Przeżył 64 lata, w tym 
36 lat w kapłaństwie. Z racji stanu zdrowia przebywał na leczeniu i prosił 
o zwolnienie z posługi proboszcza parafii Dołhobrody z dniem 15 listopa-
da 2005 roku. Od tego czasu poddawał się leczeniu, lecz już nie powrócił 
do samodzielnej pracy duszpasterskiej w parafii. Przeszedł operację ser-
ca, miał chory układ krążeniowy i inne męczące dolegliwości. Zamiesz-
kał w mieszkaniu swojej siostry w Siedlcach, która opiekowała się nim 
na co dzień. W kościele św. Józefa w Siedlcach sprawował Msze święte 
i pomagał w posłudze kapłańskiej w konfesjonale. W 2010 r. otrzymał 
status rezydenta i rencisty, a na codzienne utrzymanie dostawał wspar-
cie z Kapłańskiego Funduszu Emerytalno-Zapomogowego. Od dwóch lat  
z powodu braku sił fizycznych i różnych chorób nie przychodził do kościo-
ła. Ostatnio przez miesiąc przebywał w szpitalu w Siedlcach chorując na 
COVID-19. Tam zmarł 11 października.

Biogram:
Urodził się 30 października 1958 r. w Siedlcach. Jego rodzicami byli 

Eugeniusz i Lucyna z d. Święcka; małżonkowie Walczak, mieszkający w 
parafii katedralnej w Siedlcach. Jego życie dziecięce i młodzieńcze było 
związane z parafią katedralną i kościołem katedralnym. Dom rodzinny 
znajdował się nieopodal katedry przy tej samej ulicy, dzisiaj biskupa 
Ignacego Świrskiego. W tym kościele został ochrzczony, przystąpił do 
pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, otrzymał sakrament bierzmowa-
nia, a także sakrament święceń kapłańskich.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Siedlcach w 1974 r. kontynu-
ował naukę w Technikum Mechanicznym w Węgrowie, które ukończył 
uzyskując świadectwo maturalne w 1979 r. W tym samym roku wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. W podaniu o przy-
jęcie swoją decyzję motywował tym, że „jakaś siła wewnętrzna pocią-
ga mnie, aby służyć Bogu i ludziom i wpłynęła na moją decyzję oraz na 
wszystkie przejawy mojego życia”. Również ówczesny proboszcz parafii 
katedralnej – ks. Stanisław Biernat, zauważył w opinii o kandydacie, że 
„jest młodzieńcem poważnym, religijnym, systematycznie uczęszczają-
cym do kościoła i na religię”. Został przyjęty do seminarium, odbył studia 
filozoficzno-teologiczne, podczas studiów chorował, a 7 czerwca 1986 r. 
przyjął święcenia kapłańskie w katedrze siedleckiej przez posługę bisku-
pa Jana Mazura.

Jako wikariusz pracował w dwóch parafiach: św. Józefa w Między-
rzecu Podl. w latach 1986-1990 i Jabłonna Lacka w latach 1990-1991.  
Z dniem 6 listopada 1991 r. został mianowany proboszczem parafii Ja-
błeczna, zaliczanej do jednej z najmniejszych liczebnie w diecezji. Z dniem  
28 lipca 1993 r. został mianowany proboszczem parafii Witoroż, a z dniem  
30 września 1999 r. objął probostwo Dołhobrody. Obok pracy duszpaster-
skiej podjął studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, 
obronił pracę dyplomową i uzyskał w 2002 r. tytuł magistra teologii.

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 31 października 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Flp 2, 1-4) Troszczyć się o potrzeby innych

Psalm (Ps 131 (130), 1bcde. 2-3)
Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie

Ewangelia (Łk 14, 12-14) Bezinteresowna miłość bliźniego
6.30 1. + Janinę, Józefa, Norberta i zmarłych z rodz. Trociów i Frankow-

skich – of. dzieci
2. + Zofię Mazur – of. Dyrektor i Pracownicy Centrum Kultury  

i Sztuki w Siedlcach
7.00 1. + Witolda, Józefę, Helenę, Irenę, zm. z rodz. Wilamowskich, Ma-

riana Dziudziaka, zm. z rodz. Pisanko – of. rodzina 
2. + Eugeniusza Przytułę, Władysławę, Czesława Protasiuk  

– of. Irena Przytuła
3. + Helenę Biernacką w 26 r., Aleksandra, Henryka i zmarłych  

z obu stron rodziny – of. córka Krystyna
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. + Annę Głuchowską – of. rodzina

2. + Helenę Kostyrę w 1 r. – of. syn
3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice

Wtorek 1 listopada 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1. czytanie (Ap 7, 2-4. 9-14) Wielki tłum zbawionych
Psalm (Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)) Oto lud wierny, szukający Boga

2. czytanie (1 J 3, 1-3) Ujrzymy Boga takim, jaki jest
Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy duchem

7.00 1. + Bronisławę, Antoniego, Mariannę, Władysława, Hipolita, 
Władysławę, Kazimierza, Danutę i zmarłych z rodz. Izdebskich  
i Trębickich – of. Zdzisława Trębicka

2. + Rafała i Wiktora Wolgiemut, Bronisławę i Stanisława Dobro-
wolskich i za dusze w czyśćcu cierpiące – of. rodzina

8.30 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich (rozpoczęcie)
2. + Józefa i zmarłych z rodziny – of. żona z córkami

10.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
11.30 1. + Juliusza, Pawła, Artura Maliszewskich, rodziców z obu stron 

rodziny i Zbigniewa Majora – of. Janina Maliszewska
18.00 1. + Janinę Kliczek i Zdzisława Kliczek o dar Nieba – of. mąż, córki i syn

2. + Rodziców: Agatę i Zenona Gomuła, brata Stanisława, zmarłych 
z obu stron rodziny, Jana, Helenę Gomuła, Irenę i Eugeniusza 
Kopeć i zmarłych z rodz. Sękowskich – of. córka

3. + Józefa Kowala w r. śmierci i Eugenię Kowal – of. córka
19.00 Nieszpory

Środa 2 listopada 2022 r.
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

1. czytanie (Hi 19, 1. 23-27a) Nadzieja Hioba
Psalm (Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a))

W krainie życia ujrzę dobroć Boga
2. czytanie (1 Kor 15, 20-24a. 25-28) W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Ewangelia (Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a 
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

6.30 1. + Henryka Jurka w 8 r., Mariannę i zmarłych dziadków z obu 
stron rodziny – of. córka

2. + Rodziców, krewnych, znajomych i wszystkie dusze w czyść-
cu cierpiące z rodzin Kokoszkiewiczów i Mikołajczuków  
– of. Maria

3. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tade-
usza, Mirosława, Annę, Leokadię, Sewerynę, z rodz. Brochockich 
i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

10.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
2. + Kazimierza, Stefanię Więcławek, Stanisława, Zofię Boruc  

i zmarłych dziadków z obu stron rodziny – of. córka i syn
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
XXIII Czuwanie ze św. Józefem
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Julii o opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz 
łaskę zdrowia dla niej i całej rodziny – of. rodzice

II. Dz.-bł. w 47 r. urodzin Krzysztofa 
III. Z prośbą o przecięcie węzłów zła w rodzinie
IV. O łaskę uzdrowienia dla Małgorzaty Juśkiewicz

V. + Romana Frankowskiego – of. Hanna i Stanisław Wakuła
VI. + Rodziców: Helenę i Franciszka Wojnowskich – of. córka
VII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin, aby cieszyli się 

chwałą Nieba – of. żona
VIII. + Sabinę Terlikowską o dar zbawienia – of. sąsiedzi z klatki
IX. + Zofię Mazur – of. Krystyna Daniluk z rodziną 
X. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmarłych 

z obu stron rodziny – of. mama
XI. + O dar Nieba dla sióstr z KŻR nr 21 p.w. Matki Bożej Szkaplerz-

nej – of. Hanna Urban
XII. + Martynę Majek – of. koleżanki i koledzy z US w Siedlcach
XIIII. + O radość życia wiecznego dla Sławomiry Mirońskiej
XIV. + Mariannę Chomka – of. Maria Chmielewska
XV. + Józefa Dmowskiego 
XVI. + Mariana, zmarłych dziadków Dziurdziaków i Gromadów oraz 

Rafała – of. córka
XVII. + Sławomira Kindziuka i zmarłych z rodziny – of. rodzina
2. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
3. + Sylwię z racji imienin – of. rodzice
4. + Janinę Mielcarz w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

19.00 Nieszpory
19.45 Akatyst do św. Józefa

Czwartek 3 listopada 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika
pierwszy czwartek miesiąca

1. czytanie (Flp 3, 3-8a) Chrystus najwyższą wartością
Psalm (Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 3b))
Niech się weselą szukający Pana Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 15, 1-10)
Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie

6.30 1. + Kazimierza w 8 r., Stanisława, Juliannę z rodz. Jurków – of. siostra
2. + Stanisława, Zofię Halinę Stańczuk, Józefa, Wiktorię Stańczuk, 

Jana, Leokadię Gochnio i dusze w czyśćcu cierpiące – of. córka 
Jolanta i córka Alicja z rodziną

7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-
bą o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii

2. + Mariana w 18 r., Józefa, Bronisławę Królikowksich – of. Teresa 
Królikowska

3. + Henrykę, Henryka Kobylińskich oraz dziadków z obu stron ro-
dziny – of. rodzina

16.00 Msza święta na Cmentarzu Centralnym i różaniec w intencji zmar-
łych polecanych w wypominkach

18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. + Wiesława Duka i zmarłych z rodz. Duków, Filipów i Mazurków 

– of. Jadwiga Duk
3. + Henryka w 2 r.
Nieszpory za zmarłych

Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 4 listopada 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA
pierwszy piątek miesiąca

1. czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1)
Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała

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

Ewangelia (Łk 16, 1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy
6.30 1. + Jolantę Skłodowską – of. mąż

2. + Annę i Stanisława Rucińskich oraz rodziców z obu stron rodziny
7.00 1. + Jadwigę Jurczak w 5 r. i Czesława Jurczak – of. Irena Góral

2. + Wiesława w 18 r., Łukasza, Stanisława, Leontynę Troć, Stanisła-
wa Mazurczaka w 17 r., Helenę Mazurczak i zmarłych z rodziny

3. + Edwarda, jego rodziców, zmarłych z rodz. Skrajnych, Piszczów 
i Pawła Szczygła – of. rodzina

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
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Informacje o życiu parafii (30.10)17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Henryka Błońskiego w 3 r. – of. żona
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Nieszpory za zmarłych

Sobota 5 listopada 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Flp 4, 10-19) Paweł dziękuje za ofiarność Filipian
Psalm (Ps 112 (111), 1b-2. 5-6. 8a i 9 (R.: por. 1b))

Błogosławiony ten, kto służy Panu
Ewangelia (Łk 16, 9-15) Nie można służyć Bogu i Mamonie

6.30 1. + Piotra, Henryka, Franciszkę, Józefa, Grażynę i zmarłych z obu 
stron rodziny Mularzuków – of. Apolonia  Gigoła

2. + Jana, Kazimierza, Jana, Otolię, zmarłych z rodz. Mędzów  
– of. Anna Mędza

7.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. + Janinę Kondracką w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy po-

grzebu
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwo-

lenie z uzależnień – of. KWC
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
Różaniec o wyzwolenie z nałogów prowadzony przez KWC
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 

soboty miesiąca
2. Dz.-bł. w intencji Księdza Proboszcza Sławomira Olopiaka w dniu 

imienin o wszelkie potrzebne łaski i opiekę św. Józefa – of. Do-
mowy Kościół

3. Dz.-bł. w intencji Księdza Proboszcza Sławomira Olopiaka w dniu 
imienin – of. Koła Żywego Różańca

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP (różaniec, rozmyślanie)
20.00 Nieszpory (kościół)
20.30 Spotkanie formacyjne Duchowych Niewolników NMP (dolny kościół)

Niedziela 6 listopada 2022 r.
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (2 Mch 7, 1-2. 9-14) Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie
Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b))

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga
2. czytanie (2 Tes 2, 16 – 3, 5) Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

Ewangelia (Łk 20, 27-38) Uduchowione życie zmartwychwstałych
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Bronisławę Borkowską w 21 r., Stanisława, Ryszarda, Jana, 

Stanisławę, zm. z rodz. Borkowskich – of. Krystyna Borkowska
8.30 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Zdzisława w r. śmierci, Aleksandra, Genowefę, Henrykę, Marty-
nę, Mariannę, Antoniego, Janinę i zmarłych z rodz. Świniarskich

3. + Wincentego Oknińskiego w 2 r. – of. córka
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Marii i Adama w 40 r. ślubu, córkę Katarzynę 

w 36 r. urodzin, wnuczka Filipa w 8 r. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich

2. Dz.-bł. w 3 r. urodzin Antosi i Stasia z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę św. Józefa – of. dziadkowie

3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące z KŻR nr 10 i zmarłych z rodzin  
z tego Koła – of. zelatorka Teresa Malinowska

12.00 1. W intencji Parafian
2. Dz.-bł. w 1 r. ślubu Justyny i Macieja i w 60 r. urodzin Marka z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
3. Dz.-bł. w intencji Pawła z okazji 9 r. urodzin i 35 r. urodzin Karo-

la z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa – of. mama

Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli miesiąca
Spotkanie z członkami Kół Żywego Różańca
16.30 1. + Jana Ornowskiego w 4 r.
18.00 1. + Stanisławę w 10 r.
19.00 Nieszpory (kościół)
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00

•	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 niedzielę 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 zosta-
ną wprowadzone w życie od pierwszej niedzieli listopada, czyli już za 
tydzień. 

 Q NIEDZIELA 30 października: Trzydziesta pierwsza niedziela zwykła
•	Zmiana czasu z letniego na zimowy. 
•	Taca przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła.
•	Nieszpory o godz. 20.00 w kościele.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 31 października:

•	Kończy się miesiąc różańcowy. Ostatnie nabożeństwo o godz. 17.15. 
Dzieci uczestniczące w różańcu po zakończeniu modlitwy otrzymują na-
grodę – jeśli się zgłoszą. 

 Q WTOREK 1 listopada: Uroczystość Wszystkich Świętych. 
•	Uczestniczymy w Eucharystii. Porządek Mszy świętych: 7.00, 8.30, 

10.00, 11.30, 18.00. Powstrzymujemy się od prac niekoniecznych.
•	Nieszpory o godz. 19.00 w kościele.
•	Nie będzie spotkania Kręgu Biblijno-Liturgicznego.

 Q ŚRODA 2 listopada: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 
czyli Dzień Zaduszny. Pierwsza środa miesiąca.
•	Msze święte o godz. 6.30, 10.00 i 18.00. O godz. 17.15 różaniec wypo-

minkowy za zmarłych biskupów, kapłanów, alumnów, siostry zakon-
ne i dobrodziejów parafii. Po Mszy świętej wieczorowej Nieszpory za 
zmarłych w kościele.
•	XXIII Czuwanie ze św. Józefem
   Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa 
•	19.00 – Nieszpory 
•	19.45 – Akatyst do św. Józefa
•	Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

Można ponownie zaprosić św. Józefa do domu.
 Q CZWARTEK 3 listopada: pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się 

za kapłanów i o powołania kapłańskie.
•	Msza święta i różaniec za zmarłych polecanych w wypomin-

kach w kaplicy na Cmentarzu Centralnym o godz. 16.00. Zapraszamy 
do modlitwy.
•	Godzina Święta - adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ci-

szy do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 20.00.
 Q PIĄTEK 4 listopada: pierwszy piątek miesiąca. 

•	Spowiedź w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. 
•	Nabożeństwo pierwszopiątkowe po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. 
•	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. 
•	Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie rozpocznie się Eucha-

rystią o godz. 18.00.
 Q SOBOTA 5 listopada: pierwsza sobota miesiąca. Dzień imienin nasze-

go ks. Proboszcza – zapraszamy wiernych na Mszę świętą o godz. 18.00.
•	Nabożeństwo pierwszosobotnie po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00.
•	Różaniec wynagradzający za grzechy nałogowe z prośbą o wyzwo-

lenie prowadzony przez członków KWC po Mszy świętej o godz. 7.00. 
•	Duszpasterski wyjazd do chorych od godz. 9.00. Chorych zgłasza-

my w tygodniu w zakrystii lub kancelarii. 
•	„Światełko”: Spotkanie i próba śpiewających i grających dzieci w sali 

przy zakrystii o godz. 11.00. 
•	Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza (kandydaci, ministranci, lekto-

rzy) o godz. 12.00 w kościele. 
•	Zapraszamy wszystkich na Eucharystię o godz. 18.00. Po tej Mszy świę-

tej różaniec wynagradzający, rozmyślanie i Nieszpory ofiarowane za 
zmarłych. 
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•	Pierwsza sobota to dzień formacji Duchowych Niewolników Ma-

ryi. Spotkanie formacyjne w dolnym kościele o godz. 20.30. Osoby, 
które oddały swe życie Jezusowi przez Maryję w dniu 8 grudnia są za-
proszone do odnowienie swego zawierzenia już od 5 listopada (dziś). 
Odpowiednie materiały formacyjne u ks. Ireneusza.

 Q NIEDZIELA 6 listopada: Trzydziesta druga niedziela zwykła, pierw-
sza niedziela miesiąca
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy świętej o godz. 

12.00, a następnie spotkanie z Kołami Żywego Różańca.
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 roz-

począć przygotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, 
wypełnić 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 Seminarium Duchownego w Opolu Nowym. 
Wyjazd odbędzie się 11 listopada o godz. 14.00 z parkingu przy naszym 
kościele. Udamy się na przedstawienie o godz. 15.00, a później będzie 
zwiedzanie seminarium. W kaplicy seminaryjnej będziemy uczestniczyć 
we Mszy świętej z Nieszporami w intencji o powołania kapłańskie w die-
cezji. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy w zakrystii. Koszt wyjazdu 
busem lub autobusem to 20 zł. 
•	W związku z licznym zapytaniami informujemy, że Msza święta w in-

tencji wszystkich chorych z adoracją Najświętszego Sakramen-
tu i modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie odbędzie się w piątek 
18 listopada o godz. 18.00.

Listopad szczególnym czasem 
modlitw za zmarłych

Obchodzimy Wszystkich Świętych, Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny), potem trwa jeszcze oktawa 
Wszystkich Świętych, w której szczególnie modlimy się za zmar-
łych. To wyjątkowy czas, w którym możemy pomóc zmarłym.

Jak przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego szczególnie warto-
ściową  pomocą zmarłym jest ofiarowanie za nich Ofiary eucharystycznej. 
Zaleca też jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych.

Co to jest odpust?
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, 

zgładzone już co do winy, darowanie zupełnie za darmo, dzięki zasługom 
Chrystusa i świętych. 

Trzeba uświadomić sobie, że grzech ma podwójny skutek. Grzech 
ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp 
do życia wiecznego. W sakramencie pojednania następuje przywrócenie 
komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, wymaga 
oczyszczenia. Albo na ziemi (poprzez znoszenie cierpliwie cierpienia i róż-
nego rodzaju prób, godzenie się spokojnie na śmierć, przez uczynki miło-
sierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne), albo 
po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem.

Odpust możemy ofiarować za zmarłego na sposób wstawiennictwa 
lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących, ponie-
waż każdy człowiek, dopóki żyje, sam jest w stanie dokonać przemiany 
swojego życia i wypełnić warunki wymagane do otrzymania odpustu. 

A są to tzw. „zwykłe warunki” każdego odpustu: 
•	 stan łaski uświęcającej (niekoniecznie zawsze spowiedź),
•	 przyjęcie Komunii św., 
•	 modlitwa w intencji papieża (chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty 

wyznacza na każdy miesiąc (nie trzeba ich znać, wystarczy wzbudzić 
taką intencję), a nie w intencji osoby papieża. Warunek ten wypełnia 
się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, pozo-
stawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej 
modlitwy, zgodnie z ich pobożnością),

•	 ponadto wolność od przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. 
Ten ostatni warunek zdecydowanie najtrudniej spełnić. Ileż złych sła-

bości w sobie tolerujemy? Chcąc zyskać odpust zupełny musimy jednak 
powiedzieć im stanowczo „nie”.

Jeśli ofiarujemy odpust za zmarłych w dniach od 1-8 listopada wyma-
gane jest spełnienie jeszcze dodatkowo:
•	 pobożne nawiedzenie kościoła czy kaplicy i równoczesne zmówienie 

Ojcze nasz i Wierzę w Boga, 
•	 nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie, choćby myślnej, 

modlitwy w intencji zmarłych. 
Starajmy się wykorzystać zbliżające się dni z pożytkiem dla tych, któ-

rzy odeszli, a żyją ciągle w naszych sercach i pamięci, ale też i dla pogłę-
bienia naszej wiary w świętych obcowanie i życie wieczne. (AZ)

Porządek wyczytywania kartek wypominkowych
Przez cały listopad od poniedziałku do soboty o godz. 17.15 

będziemy odmawiali różaniec, wspominając zmarłych z poszcze-
gólnych ulic i miejscowości. 

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. 

Kartki wypominkowe są na stolikach pod chórem. 
2.11 - modlitwa za zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów, 

alumnów, siostry zakonne i dobrodziejów parafii
3.11 - modlitwa wypominkowa na Cmentarzu Centralnym
4.11 - ul. Chrobrego bloki nr 1, 2, 3, 4
5.11 - ul. Chrobrego bloki nr 5, 6, 7, 8
7.11 - ul. Chrobrego blok nr 9, 10, 11, 12
8.11 - ul. Chrobrego bloki nr 14, 15, 19, 21
9.11 - ul. Batorego bloki nr 5, 7, ul. Jagiełły bloki nr 13, 15, 17
10.11 - ul. Jagiełły bloki nr 19, 21, 23, 25
11.11 - Strzała, ul. Siedlecka, numery nieparzyste i przyległe ulice
12.11 - Strzała, ul. Siedlecka numery parzyste i przyległe ulice
14.11 - ul. Mieszka I bloki nr 2, 4, 6, 8
15.11 - ul. Mieszka I bloki nr 10, 14, 16, 18
16.11 - ul. Mieszka I bloki nr 19, 20, 22, 26
17.11 - ul. Sokołowska bloki nr 70, 71, 75, 77, 79
18.11 - ul. Sokołowska bloki nr 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88
19.11 - Chodów, Kolonia Strzała, Purzec, Żytnia
21.11 - ul. Sokołowska bloki nr 91, 93, 156, 158, 163, domy, ul. Dolna
22.11 - ul. Żytnia bloki i domy
23.11 - ulice Graniczna, Karowa, Pola, Rejtana, Sierakowskiego,  

Słowackiego, Strzalińska
24.11 - ulice Bema i Jagiellońska
25.11 - ulice Broniewskiego, Konopnickiej, Mireckiego, Plac Wolności
26.11 - ul. Nowy Świat 
28.11 - ulice Okrzei i Północna
29.11 - ulice Góreckiego, Tuwima, Żeromskiego
30.11 - kartki z innych ulic, parafii i bez adresu 

„Nie lękajcie się!” – te słowa były tematem spotkania Dnia Skupienia 
dla dorosłych i młodzieży w sobotę 22 października br. , we wspomnienie 
św. Jana Pawła II, w Domu Rekolekcyjnym w Osinach Dolnych. Spotkanie 
rozpoczęło się o godz. 11.00. Uczestnicy, czyli młodzież, osoby dorosłe, 
rodziny z dziećmi wysłuchali konferencji, uczestniczyli w Eucharystii i ad-
oracji Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową. Spotkanie było 
okazją do budowania wspólnoty. Kolejny Dzień Skupienia wprowadza-
jący w Adwent bę-
dzie 26 listopada 
od godz. 11.00. 

Stowarzyszenie 
Ewangelizacji i Kul-
tury Diecezji Sie-
dleckiej

ks. Ireneusz 
Juśkiewicz

Dzień Skupienia
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NA SIŁOWNI

(opr. xHD)

Ojciec zaprowadził leniwego synka na siłownię, 
aby go zachęcić do wysiłku fizycznego. Synek 
przygląda się ćwiczącym, a następnie pyta ojca:
 – Tato, wytłumacz mi: po co ludzie na siłowni 
podnoszą 50-kilogramowe sztangi, skoro 5-kilo-
gramowe są lżejsze?
SUPERDZIEWCZYNY
W siedleckim „spotted” na Facebooku piszą 
dziewczyny:
 – Mamy pytanko: czy ktoś w wieku 17-19 lat jest 
chętny na imprezkę w „Bohemie” w najbliższą so-
botę? Pytają o to 4 superdziewczyny.
 – Eeee tam. Superdziewczyny by nie pytały!
SPÓŹNIONY ŻAL
W barze przy piwie siedzi zapłakany 40-latek. 
Podchodzi kelner i pyta:
 – Coś się stało? Mogę w czymś pomóc?
 – Nie wiem czy się da. Mam problem: chciałbym 
serdecznie przeprosić wszystkich ówczesnych 30-
sto i 40-sto latków, których jako nastolatek uwa-
żałem za starych! Nie wiem czy to się da zrobić?
SZKOLNE WSPOMNIENIA
Wnuczek wiezie babcię samochodem. Babcia 
zauważa:
 – Zobacz, to twoja dawna szkoła. Dobrze ją 
wspominasz?
 – Tak, babciu. To była świetna szkoła, chociaż 
zdarzało mi się w niej zgubić parę ważnych rzeczy: 
czasami ważne notatki, długopis, książkę, a poza 
tym także ambicje, szczęście i chęci do życia!
POMYSŁY
W więziennej celi rozmawiają dwaj osadzeni:
 – O czym tak myślisz?
 – Chciałbym mieć znowu 14 lat.
 – To bzdurne mrzonki. Co chciałbyś wtedy robić?
 – Chciałbym swoje życie zrujnować jeszcze raz 
od początku. Mam mnóstwo nowych pomysłów!

Weekend ze Słowem Bożym
Pierwszy listopada w liturgii Kościoła 

przeżywany jest jako Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Tego dnia składamy Bogu dziękczy-
nienie za rzesze ochrzczonych, w których życiu 
zmartwychwstały Chrystus zwyciężył ciemności 
grzechu i śmierci. Już jednak dzień później na-
sze myśli kierujemy ku tym wiernym zmarłym, 
których dusze, przebywając w czyśćcu, przy-
gotowują się na ostateczne zjednoczenie z Pa-
nem życia i śmierci. W tym czasie nawiedzamy 
groby naszych bliskich, modląc się, by dobry 
Bóg w wieczności okazał im swoje miłosierdzie.

Dla nas, będących jeszcze na tym świecie, 
pierwsze dni listopada to wyjątkowa okazja 
do refleksji nad przemijalnością i koniecznością 
przygotowania się na moment odejścia. Dlate-
go właśnie w tym czasie chcielibyśmy serdecz-
nie zaprosić na rekolekcje z cyklu „Weekend ze 
Słowem Bożym”, które poświęcone będą biblij-
nej nauce o śmierci. Ćwiczenia duchowe odbę-
dą się w dniach 4-6 listopada 2022 r. w Domu 
Rekolekcyjnym w Siedlanowie. W programie 
oprócz konferencji biblijnych, przewidziano 
wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, 
Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację 
Najświętszego Sakramentu.

Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Ra-
fał Pietruczuk, wykładowca Pisma Święte-

go w siedleckim seminarium oraz moderator 
Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diece-
zji Siedleckiej. Koszt uczestnictwa wynosi 200 
zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różań-
ca i przyborów do pisania.

Chęć udziału w Weekendzie można zgłaszać 
do 3 listopada:
•	dzwoniąc	na	numer	502	908	476,
•	 wysyłając	 emaila	 na	 adres	 dzielo.siedlce@
gmail.com.

 Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

MARSZ ŚWIĘTYCH
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Die-

cezji Siedleckiej oraz parafia Bożego Ciała  
w Siedlcach zapraszają na III Marsz Świętych. 
Spotkanie rozpocznie się 31 października 
br. o godz. 18.00 Eucharystią w parafii Bo-
żego Ciała w Siedlcach pod przewodnictwem  
ks. Biskupa Grzegorza Suchodolskiego.

Marsz ten jest chrześcijańską alternatywą 
dla obchodów Halloween, a jego celem jest 
przybliżenie postaci polskich świętych i błogo-
sławionych mieszkańców Siedlec. W programie 
prezentacja postaci, których relikwie znajdują 
się w naszym mieście oraz przemarsz na Cmen-
tarz Centralny, gdzie ok. godz. 21.00 spotkanie 
zostanie zakończone modlitwą o świętość, mo-
dlitwą za zmarłych oraz możliwością osobistej 
adoracji relikwii świętych i błogosławionych, 
które będą towarzyszyć spotkaniu. 

Zakończyło się malowanie naszego kościoła. 
Cieszymy się, że nasz kościół jest jasny i czysty, 
na chwałę Bożą. 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. Mieszka I 10 – 300 zł
•	Bezimienna z ul. Sokołowskiej 91 – 200 zł
•	Bezimienna z ul. Żeromskiego – 200 zł
•	Bezimienna z ul. Pięknej w Iganiach Nowych 

– 200 zł
•	Bezimienna ze Strzały z ul. Siedleckiej – 100 zł 

MALOWANIE KOŚCIOŁA 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. 
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Marianna Chomka
+ Mieczysław Kisieliński
+ Barbara Kublikowska


