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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (2 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Wierzę w życie wieczne
Rozważania do Słowa Bożego z XXXII Niedzieli Zwykłej

Jezus Chrystus jest dostępny dla wszystkich, 
którzy chcą się z Nim spotkać. Każdy może po-
dejść. Z okazji skorzystało kilku saduceuszów. Ich 
stronnictwo stanowiło pewną arystokrację Izraela. 
Zazwyczaj byli bogaci, mieli władzę i niekoniecz-
nie byli do końca wierzący. To właśnie saduceusze 
twierdzili, że nie ma zmartwychwstania, czyli 
ograniczali życie ludzkie do tu i teraz na ziemi. 
Dla potwierdzenia swych poglądów wymyślili 
nawet dość dziwną historię o kobiecie i siedmiu 
braciach, którzy byli po kolei jej mężami zgod-
nie z tzw. prawem lewiratu. Głównym problemem 
jest tu stwierdzenie czyją żoną będzie ta kobieta 
przy zmartwychwstaniu, bo przecież nie można 
mieć jednocześnie siedmiu mężów. Siedmiu miało 
ją za żonę w doczesności, a jak będzie w wieczno-
ści? Historia przedstawiona przez saduceuszów ma 
za cel ośmieszenie myślenia o zmartwychwstaniu. 

W naszych czasach nie brakuje ludzi, także 
ochrzczonych i oficjalnie należących do Kościoła, 
którzy nie wierzą w życie wieczne, nie przyjmu-
ją podstawowej prawdy objawionej przez Boga 
już w Starym Testamencie (możemy o tym prze-
czytać w dzisiejszym pierwszym czytaniu – bracia 
męczeni za wiarę wierzyli w życie po śmierci i dla-
tego odważnie przyjęli cierpienia), a potwierdzo-
nej z mocą w nauczaniu, a nade wszystko w śmier-

ci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa. 
Zbawiciel nie tylko zapowiadał zmartwychwstanie 
umarłych, ale sam powstał z grobu. 

W odpowiedzi udzielonej saduceuszom 
nasz Pan rozróżnia między dziećmi tego świa-
ta, którym potrzebne jest małżeństwo i sprawy 
ziemskie, a ludźmi uznanymi za godnych udzia-
łu w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, 
którzy już nie będą martwić się o współmał-
żonka (bo małżeństwo trwa na tym świecie do 
śmierci męża lub żony). Uczestnicy zmartwych-
wstania po pierwsze nie mogą już umrzeć, bo 
raz tylko się umiera; po drugie są równi anio-
łom w bliskości z Bogiem i w szczęściu, chociaż 
nie stają się aniołami – człowiek na zawsze będzie 
człowiekiem, a anioł aniołem – ludzie nie zmienia-
ją się w aniołki; po trzecie są oni dziećmi Bożymi, 
czyli mają udział w niesamowitej godności i łasce 
– są podobni do Boga, którego nazywają Ojcem. 
Niebo to bliskość Boga i wspólnota zbawionych. 

Interesujący jest też argument za zmartwych-
wstaniem z historii Mojżesza opisanej w Księdze 
Wyjścia, gdzie w widzeniu krzewu gorejącego Bóg 
jest nazwany Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. 
Wymienieni patriarchowie zmarli ok. siedem-
nastu wieków przed Chrystusem, ale żyją wiecz-
nie w Bogu, który jest żywym Bogiem w wieku XIII 
przed Chr., gdy rozmawiał z Mojżeszem i w każdym 
innym wieku. Nie da się Boga zgodnie z prawdą 
nazwać Bogiem umarłych. Nasz Bóg jest Bogiem 
żywych. Dla Niego żyją wszystkie Jego dzieci. Pięk-
nie pisze o tym święty Paweł: Nikt zaś z nas nie żyje 
dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem 
żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umie-
ramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy 
do Pana. (Rz 14,7-8) Wierzysz w to?  (xIJ)

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
ŻYCIE ZMARTWYCHWSTAŁYCH (Łk 20, 27-38)

Wiara w zmartwychwstanie skrystalizowała 
się w czasach wielkich prześladowań za Macha-
beuszów, którzy umierali za wierność Bogu i jego 
Prawu. Oni oddawali życie nie z powodu przepisu 
np. zakazującego spożywania wieprzowiny, ale 
za tę osobową więź z Bogiem, która każe Psalmi-
ście wyznać: Nie ma dla mnie dobra poza Tobą...  
(Ps 16,2). Z tej żarliwej miłości do Boga, który mnie 
pierwej ukochał, rodzi się przekonanie, że Bóg nie 
może mnie zostawić w śmierci, porzucić w ciemno-
ści i rozpaczy (Ps 16,10).

Z kolei wiara w zmartwychwstanie pozwala bez 
lęku oddawać życie w trudach apostolstwa, prze-
zwyciężaniu własnego egoizmu, a nawet w krwa-
wym męczeństwie (2 Tm 6,8). Źródłem tej zdu-
miewającej mocy nie była jakaś doktryna, ale 
„dotknięcie” Zmartwychwstałego, doświadczenie 
osobowego spotkania z Panem. Paweł żyjąc wśród 
nieustannych trudów, trosk i niebezpieczeństw, 
żyje wielką nadzieją, że zawsze będzie z Panem 
(1 Tes 4,17), on sam i jego duchowe dzieci. Zmar-
twychwstanie polega właśnie na najściślejszym 
zjednoczeniu z Panem Jezusem i z Ojcem! Nie ma 
życia wiecznego bez Jezusa.

Popatrz na Jezusa, „wiernego Świadka”  
(Ap 3,14) i w świetle Jego obecności zobacz, 
jak w twoim życiu przeplatają się te dwa wymia-
ry, o których mówi dzisiejsza Ewangelia: życie  
„w tym świecie” i życie w mocy zmartwychwstania.

Co zrobię, aby zawsze mieć przed oczyma 
Pana i już teraz żyć bardziej świadomie „w mocy 
zmartwychwstania”? Nad którym z wymiarów 
tego nowego życia będę szczególnie praco-
wał w tym tygodniu, miesiącu? Jakie postanowie-
nie podsuwa mi Duch Święty?[www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, 
oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, aby-
śmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mo-
gli swobodnie pełnić Twoją służbę. 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)

Eucharystia za zmarłych biskupów, kapłanów, alumnów 
oraz osoby życia konsekrowanego z naszej diecezji

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowane-
go, Drodzy Siostry i Bracia! 

Listopad to miesiąc naszej szczególnej modli-
tewnej pamięci o bliskich nam zmarłych. W Ka-
tedrze siedleckiej we wtorek, 8 listopada 
br. o godz. 12.00, pod przewodnictwem Bi-
skupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, będzie 
sprawowana Eucharystia za zmarłych biskupów, 
kapłanów, alumnów oraz osoby życia konsekro-

wanego z naszej diecezji. Zapraszam wszystkich 
wiernych do uczestnictwa w tej modlitwie, a ka-
płanów do koncelebrowania Mszy Świętej. 

Bardzo proszę także, aby tego dnia we 
wszystkich parafiach podczas Mszy Świętej  
i w modlitwie wypominkowej włączyć proś-
bę o zbawienie zmarłych biskupów, kapła-
nów i osób konsekrowanych z naszej diecezji. 
+ bp Grzegorz Suchodolski Wikariusz Generalny 
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Narodowe Święto Niepodległości
W piątek 11 listopada obchodzimy 104. rocznicę odzyskania 

przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli au-
striackiej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za święto 
państwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległo-
ści, ale uroczyste obchody odbywały się już wcześniej. 

Wybór daty Święta Niepodległości wiązał się z zakończeniem I woj-
ny światowej w wyniku podpisania rozejmu w Compiègne 11 listopada 
1918 r. W tym czasie organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego, 
Rada Regencyjna, przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo 
wojsk polskich jej podległych, a także władzę cywilną Józefowi Piłsud-
skiemu, który powrócił do Warszawy z niewoli w Magdeburgu. Przy-
szłemu Naczelnikowi Państwa podporządkował się także działający od  
7 listopada w Lublinie pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego Tym-
czasowy Rząd Republiki Polskiej. Dzień 11 listopada formalnie uznano 
za datę odzyskania niepodległości dopiero w 1926 r. (wcześniej nie było 
to w pełni możliwe ze względu na toczące się walki o kształt granic i byt 
Rzeczypospolitej). Okólnik (pismo urzędowe) wydany w 1926 r. przez pre-
zesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego ustanawiał dzień 11 listopada 
wolnym od pracy w administracji rządowej, a sześć lat później dzień ten 
stał się też wolnym od nauki. Według ówczesnego Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego powinien być wykorzystywany do 
celów wychowawczego oddziaływania na młodzież w duchu obywatelsko
-państwowym na tle wydarzeń dziejowych z tym dniem związanych. 

Dzisiaj również dzień ten powinien być okazją do opowiadania 
dzieciom o historii ich kraju, do rozmowy z młodzieżą o tym, czym jest 
niepodległość, jak należy szanować flagę, godło, urząd Prezydenta Pol-
ski, a także polskich bohaterów, którzy poświęcili swoje życie, by nasz 
kraj istniał. To także dobry czas, by przypomnieć sobie, co o Polsce, pa-
triotyzmie i o wolności mówił święty Jan Paweł II: Wolności nie można 
tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta 
dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. (z  audiencji 
dla wiernych z Białorusi, 1998 r.)

Być prawdziwie wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podo-
ba, na co mam ochotę. Być wolnym to znaczy być człowiekiem prawego 
sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem, to być człowiekiem dla 
drugich. (z „Listu do młodych”) 

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie histo-
rii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która 
obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego 
umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. 
Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zacho-
wania tego dobra albo też dla jego odzyskania. (z „Pamięć i tożsamość”, 
Kraków 2005 r.)

Weźmy udział w obchodach 11 listopada, słuchajmy i sami śpie-
wajmy (wraz z rodziną czy znajomymi) piosenki patriotyczne z okre-
su I wojny światowej. Bądźmy dumni z ponad tysiącletniej bogatej 
tradycji i historii naszego kraju. Cieszmy się, że możemy żyć w wolnym, 
swoim kraju, że możemy mówić i pisać po polsku, spokojnie się uczyć, 
pracować i sami o sobie decydować, wybierając władze w wyborach. Do-
ceniajmy czas pokoju, aby przetrwał nasz naród, musimy znać, szanować 
naszą historię i tradycję oraz przekazać tę wiedzę swoim dzieciom, a te 
dzieci – swoim dzieciom…. 

Dziękujmy Panu historii za dar wolności narodowej i osobistej. (AZ)

•	 godz. 10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny pod przewodnic-
twem Ordynariusza Siedleckiego ks. bp. dr. Kazimierza Gurdy 
- kościół pw. św. Józefa, ul. Sokołowska 124 
Uroczysta oprawa Mszy Świętej w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce.

•	 godz. 11.15 Przemarsz z kościoła pw. św. Józefa na Plac Wol-
ności – ul. Chrobrego, ul.  Broniewskiego, Plac Wolności

•	 godz. 11.45 Uroczystości centralne na Placu Wolności.  
Hymn państwowy, wystąpienie Prezydenta Miasta Siedlce,  
apel pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i zapalenie 
zniczy pamięci, posiłek turystyczny dla mieszkańców Siedlec

•	 godz. 12.00 Biegi z okazji 104. rocznicy odzyskania Niepodległości 
Biegi dla dzieci i młodzieży, Sztafeta Rodzinna, Sztafeta OPEN  
na 10 km. Start i meta na terenie Skweru Niepodległości w Siedlcach 
Elektroniczne zapisy na www.fenikssidlce.pl

•	 godz. 15.00 „Dla Niepodległej” wspólne wykonywanie kokard  
narodowych sala audiowizualna Muzeum Regionalnego,  
ul. Piłsudskiego 1

•	 godz. 16.00 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
 z zespołem muzycznym „Kryters”, sala rotundowa 
Muzeum Regionalnego, ul. Piłsudskiego 1

WIELKA MotoParada Niepodległości
•	 godz. 16.00 Zbiórka uczestników Parady ul. Pułaskiego  

i ulice przyległe 
godz. 16.30 Koncert zespołu rockowego 
godz. 17.45 Wspólne odśpiewanie Hymnu, pokaz laserów 
godz. 17.50  Powitanie uczestników przez Prezydenta Miasta Siedlce 
godz. 18.00 Parada 
godz. 18.30 Koncert 
godz. 19.30 Pokaz laserów

•	 godz. 19.00-22.00 Patriotyczne iluminacje 
W barwach narodowych rozbłysną: Pałac Ogińskich,  
kościół św. Stanisława, budynek CKiS im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce, Sala widowiskowa „Podlasie”  
i Sala Biała Miejskiego Ośrodka Kultury.

PROGRAM OBCHODÓW  11 LISTOPADA

Kiedy i jakie odpusty możemy uzyskać?
Mówi się o nich jakby coraz mniej, coraz bardziej wstydliwie, jak-

by z przymrużeniem oka... . A tymczasem to wielka szansa. Warto o nie 
zabiegać – o skuteczności dowiemy się kiedyś (może przy okazji żałując, 
że się zmarnowało tyle okazji...) 

Kodeks Prawa kanonicznego w kan. 992 podaje następująca defini-
cję odpustu: Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za 
grzechy, odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio 
przygotowany i po wypełnieniu określonych warunków, przez działanie 
Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dys-
ponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych. Chrześcijanin 
skruszony w swoim sercu i żałujący szczerze za popełnione grzechy w sa-
kramencie pokuty otrzymuje odpuszczenie winy, natomiast pozostaje 
jeszcze tzw. kara doczesna, związana z naruszeniem porządku sprawie-

dliwości i miłości. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „od-
pust”, którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz 
wypełnienie przepisanych uczynków.

Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia 
od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości. Wierny może 
uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować 
go za zmarłego, na sposób wstawienniczy, ale za nikogo z żyjących, po-
nieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego 
życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, poza 
pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty cząstkowe można 
uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.

 DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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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 7 listopada 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Tt 1, 1-9) O przełożonych Kościoła na Krecie
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6))

Oto lud wierny, szukający Boga
Ewangelia (Łk 17, 1-6) Obowiązek przebaczania

6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk (rozpoczęcie)
7.00 1. + Lucjana, Józefa, Józefę, Krystynę, Jadwigę i Annę

2. + Halinę Stańczuk – of. rodzina Sysików
3. + Zmarłych z rodz. Oskrobów, Golców i Kociów

17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Rafała Włodarka w 2 r. – of. żona z dziećmi
3. + Sabinę Terlikowską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

Nieszpory za zmarłych
Wtorek 8 listopada 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Tt 2, 1-8. 11-14) Żyć pobożnie, oczekując Chrystusa

Psalm (Ps 37 (36), 3-4. 18 i 23. 27 i 29 (R.: por. 39a))
Zbawienie prawych pochodzi od Pana

Ewangelia (Łk 17, 7-10) Słudzy nieużyteczni jesteśmy
6.30 1. Gregorianka:+ Reginę Chalimoniuk

2. + Annę, Alexandra Kromolickich, Teresę – of. Sabina Łuksiuk
7.00 1. + Mariannę Pióro w 2 r., Franciszka Pióro – of. dzieci

2. + Halinę Stańczuk – of. koleżanka Zofia z rodziną
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Zmarłych z Koła Różańcowego nr 16, Danutę, Teresę, Jadwigę, 
Hannę i Teresę

3. + Sławomira, Edwarda, Jadwigę Thel, Jerzego, Walerię, Bolesła-
wa Sikorskich, zmarłych z rodz. Thel i Sikorskich – of. rodzina

4. + Zofię Mazur w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
Nieszpory za zmarłych
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Środa 9 listopada 2022 r.
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

1. czytanie (Ez 47, 1-2. 8-9. 12) Woda wypływająca ze świątyni niesie życie
Psalm (Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6)) Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła 

2. czytanie (1 Kor 3, 9b-11. 16-17) Jesteście Bożą budowlą
Ewangelia (J 2, 13-22) Mówił o świątyni swego Ciała

6.30 1. + Tadeusza Orzyłowskiego – of. sąsiedzi
7.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. + Jadwigę Małycha – of. rodzina Małychów
3. + Zofię Mazur – of. Katarzyna i Krzysztof Miszczak

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

I. O łaskę zdrowia dla Luby – of. koleżanki z pracy
II. O łaskę zdrowia dla mamy Barbary – of. dzieci
III. O łaskę żywej wiary dla dzieci i Boże błogosławieństwo dla ich 

rodzin – of. mama
IV. W intencji rodziców o dary Ducha Świętego i łaskę nawrócenia
V. O przecięcie węzłów zła w rodzinie
VI. O łaskę uzdrowienia Małgorzaty Juśkiewicz
VII. + Aleksandra Świniarskiego w rocznicę śmierci oraz Genowefę, 

Zdzisława, Martynę i Mariannę – of. p. Świniarska
VIII. + Artura Sopińskiego – of. sąsiedzi z ul. Mieszka I 10
IX. + Hannę Szczepanik – of. koleżanki z pracy
X. + Karolinę Troć – of. Pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogo-

wych w Siedlcach
XI. + Romana Frankowskiego – of. rodzina Myszkiewiczów
XII. + Józefa Mroczka
XIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin, aby cieszyli się 

chwałą Nieba – of. żona
XIV. + Zofia Mazur – of. Wiesława Rydzewska z rodziną
XV. + Sabinę Terlikowską – of. Wiesław Kobyliński

XVI. + Janinę Kondracką w 30 dzień od śmierci – of. Koło Żywego 
Różańca nr 5

XVII. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmar-
łych z obu stron rodziny – of. mama

XVIII. + Martynę Majek – of. koleżanki i koledzy z US w Siedlcach
XIX. + Mariannę Chomka – of. siostra Danuta z rodziną Chomków  

i Trymszewskich
XX. + Za duszę Tadeusza Orzyłowskiego – of. rodz. Przeździeckich
XXI. + Józefa Dmowskiego w 20 dzień po śmierci – of. Wiesława, 

Krystyna i Szczepan
XXII. + Grzegorza Walaszczyka, Stefana Gębaszewskiego – of. Mag-

dalena Walaszczyk
2. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
3. + Romana Świderskiego w 7 r., zmarłych z rodz. Świderskich  

i Grochowskich – of. rodzina
4. Dz.-bł. z racji 18 r. urodzin Michała z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, mądrość życia, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na każdy 
dzień dorosłego życia – of. rodzice i siostra

Czwartek 10 listopada 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Flm 7-20)  
Paweł wstawia się za Onezymem

Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 5a))
Szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 17, 20-25)  
Królestwo Boże jest pośród was

6.30 1. + Danutę Szymańską – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. + Filipinę, Mariana i zmarłych dziadków z obu stron rodziny  
– of. córka

3. + Zofię Mazur – of. rodzina Panków
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Jana, Władysławę, Stanisława Bogusz – of. rodzina
3. + Stanisławę i Tadeusza w 10 r. i zmarłych z rodziny
4. Dz.-bł. w intencji Radosława z okazji urodzin dziękując Bogu 

za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę  
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 11 listopada 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA
Narodowe Święto Niepodległości

1. czytanie (2 J 4-9) Kto trwa w nauce Chrystusa, ma Ojca i Syna
Psalm (Ps 119 (118), 1-2. 10-11. 17-18 (R.: por. 1))

Błogosławieni słuchający Pana
Ewangelia (Łk 17, 26-37)  

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie
6.30 1. + Za zmarłego męża i zmarłych rodziców – of. żona

2. + Irenę Romaniuk Sobiejewską w 30 dzień od śmierci  
– of. uczestnicy pogrzebu

7.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Mariannę Guzek i rodziców z obu stron rodziny 
3. + Reginę w 18 r. i Mieczysława w 17 r. i zmarłych z rodz. Mie-

leckich, Krasuskich, Celińskich i Grunwaldów – of. syn Krzysztof
10.00 1 W intencji Ojczyzny
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich

2. + Janinę Brochocką w 2 r. – of. rodzina
3. + Włodzimierza w 12 r., rodziców z obojga stron rodziny oraz 

Jolantę – of. żona
4. + Stefana Alikowskiego i rodziców z obojga stron rodziny  

– of. rodzina
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Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Ewa Mojsiewicz + Krystyna Zwolińska

+ Alicja Wróblewska

Informacje o życiu parafii (6.11)Sobota 12 listopada 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,  

patrona Diecezji Siedleckiej
1. czytanie (3 J 5-8) Pomagać głosicielom prawdy
Psalm (Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1b))
Błogosławiony ten, kto służy Panu Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 18, 1-8) Wytrwałość w modlitwie

6.30 1. + Za zmarłych cierpiących w czyśćcu
2. + Adama Świerczewskiego w 1 r. – of. córka

7.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. + Dariusza i Mariana Piórów – of. siostra
3. + Reginę Gryczka w 3 r., Jana Gryczka i siostrę Grażynę Dukla-

nowską – of. rodzina
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. + Helenę Piskulak w 30 dzień od śmierci – of. rodzina
3. + Felicję, Jerzego, Danutę, Zdzisława, rodziców z obu stron rodzi-

ny i rodzeństwo – of. siostra
4. + Jana Szymczuka w 22 r., zmarłych z rodz. Tobotów, Wereszków i Gereszów
5. + Heronima Pietruczuk i Władysławę Śledziewską w 6 r. 
– of. żona z rodziną

Niedziela 13 listopada 2022 r.
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA Światowy Dzień Ubogich

1. czytanie (Ml 3, 19-20a) Sprawiedliwy sąd Boży
Psalm (Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9)) Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

2. czytanie (2 Tes 3, 7-12) Kto nie chce pracować, niech też nie je
Ewangelia (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Stanisławę w 27 r., Arkadiusza Krasnodębskich, Jana, Stanisła-

wę, Bogdana Zdolińskich, Annę, Władysława, Józefa Wasilew-
skich – of. P. Zdolińscy

8.30 1. Gregorianka:+ Mariana i Mariannę Kosińskich
2. + Teresę i Mariana w 2 r., rodziców z obu stron rodziny
3. + Matkę chrzestną Stanisławę Kęzbok z racji imienin – of. Alicja Ślebzak

9.45 Modlitwa wypominkowa
10.00 1. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  

w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodzi-
ny z Nazaretu i o zdrowie dla całej rodziny

2. + Jana Łuciów
3. + Wiesława Anusiewicza w 25 r., Annę, Adama, Longina Gry-

czewskich – of. Apolonia Anusiewicz
11.30 Spotkanie dzieci z klas IV i rodziców
12.00 1. W intencji Parafian

2. W intencji Ojczyzny
3. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Julii Wójcik z prośbą o opiekę w dorosłym 

życiu Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
16.30 1. + Wiesława Grochowskiego w 2 r. – of. Anna Głuchowska
18.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk

2. + Helenę, Bronisława Wysockich, Mariana, Stanisławę, Euge-
niusza Kisielińskich, zmarłych z rodz. Wysockich, Kisielińskich  
i Olkowiczów – of. Bogumiła Kisielińska

Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory (kościół)

 Q Od dziś zmiany w porządku niedzielnych Mszy świętych. 
•	Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 (z udziałem dzieci),  

16.30 (ze szczególnym udziałem młodzieży) i 18.00. 
•	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. 
 Q NIEDZIELA 6 listopada: Trzydziesta druga niedziela zwykła

•	Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli mie-
siąca i spotkanie z Kołami Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 12.00. 
•	Nieszpory o godz. 19.00 w kościele. Po liturgii adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

 Q PONIEDZIAŁEK 7 listopada:
•	Nieszpory za zmarłych po Mszy świętej wieczorowej w kościele.

 Q WTOREK 8 listopada: 
•	Nieszpory za zmarłych po Mszy świętej wieczorowej w kościele.
•	Spotkanie Kręgu Biblijno-Liturgicznego o godz. 19.30 w dolnym 

kościele.
 Q ŚRODA 9 listopada: 

•	Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

cieli św. Józefa 
 Q CZWARTEK 10 listopada: 

•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy 
świętej wieczorowej do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 20.00.
•	Spotkanie oazowe DROGA NOWEGO ŻYCIA dla młodzieży ze szkół 

średnich o godz. 19.00 w dolnym kościele. 
 Q PIĄTEK 11 listopada: 

•	Msza święta za naszą Ojczyznę w ramach miejskich obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości o godz. 10.00 w naszym kościele. 
•	Parafialny wyjazd na Sztukę „Dobry jak chleb” o św. Bracie Albercie 

do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym. Wyjazd o godz. 
14.00 z parkingu przy naszym kościele. Udamy się na przedstawie-
nie o godz. 15.00, a później będzie zwiedzanie seminarium. W kaplicy 
seminaryjnej będziemy uczestniczyć we Mszy świętej z Nieszporami w in-
tencji o powołania kapłańskie w diecezji. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych. Zapisy w zakrystii. Koszt wyjazdu busem lub autobusem to 20 zł. 

 Q SOBOTA 12 listopada: 
•	Dla wszystkich, którzy chcą się modlić i uczyć się modlitwy
Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi 
diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, 
ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego ży-
cia modlitwy (…) Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały 
siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do 
modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokal-
nego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna. 
- Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.
Spotkanie diecezjalnej i parafialnej DIAKONII MODLITWY:

- godz. 18.00: Eucharystia
- godz. 19.15: Nieszpory w dolnym kościele 
- godz. 20.00: spotkanie formacyjno-integracyjne 

 Q NIEDZIELA 13 listopada: Trzydziesta trzecia niedziela zwykła – Świa-
towy Dzień Ubogich
•	W drugą niedzielę listopada Kościół obchodzi Dzień Solidarności z Ko-

ściołem Prześladowanym. W tym roku będzie przeżywany pod hasłem 
„Solidarni z Ukrainą”. Zebrane fundusze zostaną przekazane na wsparcie 
chrześcijan w tym kraju.
•	Modlitwa wypominkowa o godz. 9.45. 
•	Spotkanie uczniów klas czwartych ze szkół podstawowych i ich rodzi-

ców o godz. 11.30 w kościele. 
•	Nieszpory o godz. 20.00 w kościele.

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

ce i książki religijne. Ofiary składane przy zakupie różańców są przezna-

Wypominki za zmarłych
Przez cały listopad od poniedziałku do soboty o godz. 17.15 odmawiamy róża-
niec, wspominając zmarłych z poszczególnych ulic i miejscowości. Kartki są na 
stolikach pod chórem. Po wypełnieniu przynosimy do zakrystii lub kancelarii. 
PORZĄDEK WYCZYTYWANIA KARTEK WYPOMINKOWYCH W TYM TYGODNIU:
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 nr parzyste i przyległe ulice 

æ
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czone jako wsparcie Zgromadzenia Sióstr Wspomożycie-
lek Dusz Czyśćcowych (www.wspomozycielki.pl). W listo-
padzie rozpoczynamy rozprowadzanie książek Ewangelia 
2023 w formacie A5, A6 oraz dla dzieci. 
•	Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem 

lub rozpocząć przygotowania do bierzmowania? 
Przyjść do zakrystii, wypełnić zgłoszenie i udać się na 
odpowiednie spotkanie, ewentualnie zadzwonić do ks. Ireneusza pod 
nr: 500 636 490. 
•	Spotkanie młodzieży chętnej do śpiewania i grania w Mło-

dzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” odbędzie się 18 listopa-
da o godz. 17.00 w sali przy zakrystii. 
•	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.
•	Światowe Dni Młodzieży – dla młodych z Siedlec i okolic w naszym 

sanktuarium w sobotę 19 listopada od godz. 15.00. Młodzi, zarezerwuj-
cie ten czas. 

Amor Deo, Amor Patriae, Amor Familiae.
Rzecz o rodzinie Matejków

Muzeum Diecezjalne w Siedlcach zaprasza na wystawę czasową 
pt. Amor Deo, Amor Patriae, Amor Familiae. Rzecz o rodzinie Ma-
tejków, która będzie pokazana od 5 listopada do 15 grudnia 2022 r.

Tematyka wystawy dotyczy rodziny, w której urodził się i wychował Jan 
Matejko oraz tej, którą sam założył. Tytuł wystawy odzwierciedla zaintereso-
wania oraz kluczowe wydarzenia dla Matejków. Zapewnienie materialnego 
bytu nie wypełniało całkowicie ich życiowych celów i aspiracji, które sięgały 
znacznie dalej – do działań na rzecz wolnej i niepodległej Ojczyzny, rozwijania 
zainteresowań poprzez zaangażowanie w życie naukowe, społeczne, kultu-
ralne i artystyczne Krakowa, a wreszcie – do troski o staranne wykształcenie 
potomstwa mimo mieszczańskiego statusu rodziny. Rozwojowi społecznemu, 
intelektualnemu, muzycznemu i artystycznemu towarzyszył także rozwój du-
chowy, nie eksponowany, ale obecny, który dawał Matejkom impuls do prze-
zwyciężenia najtrudniejszych kryzysów rodzinnych.

Motywem przewodnim koncepcji wystawy jest miłość w jej różnych odsło-
nach: duchowej, wzniosłej, radosnej i zaprawionej goryczą. Miłością właśnie, 
rozpatrywaną w różnych aspektach i kontekstach życiowych, nasycone są 
losy tej rodziny. Ona nadaje im głęboki sens stanowiąc jednocześnie źródło 
najistotniejszych treści wystawy AMOR DEO, AMOR PATRIAE, AMOR FAMILIAE.

W pierwszej części wystawy wyeksponowane są postacie ojca, Francisz-
ka Ksawerego Matejki i jego dzieci przez całe życie blisko związanych miło-
ścią stworzoną i umiejętnie pielęgnowaną w domowym kręgu. Wytworzone 
związki emocjonalne wspierały wymagającą pracę nad edukacją i intelek-
tualnym kształtowaniem rodzeństwa, a także cierpliwość w długotrwałym 
pozowaniu, jako modeli do obrazów. Świadczą o tym korespondencja, szki-
ce Jana Matejki, zależności widoczne między badaniami naukowymi brata 
Franciszka a treścią prac młodszego Jana, wreszcie angażowanie się braci 
Matejków w wydarzenia Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego.

W drugiej części wystawy akcent położony jest na rodzinę Jana Matejki, 
która dzięki zawodowemu sukcesowi ojca i odniesionej przez niego sławie, 
doświadczyła znaczącego awansu społecznego i materialnego, a jednocze-
śnie doznała związanych z nim negatywnych konsekwencji, znanych także 
wielu dzisiejszym rodzinom. Poprzez szkice, obrazy, rekwizyty i korespon-
dencję chcemy pokazać wpływ na życie domowe działań podejmowanych 
przez rodziców, postawy przyjmowane wobec pojawiającego się kryzy-
su i skuteczność prób przełamania go, także w świetle późniejszych zadań 
podejmowanych przez dorastające dzieci.

Oprócz znanych prac Jana Matejki zaprezentowane są również obiekty 
rzadko pokazywane lub znajdujące się na co dzień w prywatnych kolek-
cjach, dla których temat projektu Amor Deo, Amor Patriae, Amor Familiae. 
Rzecz o rodzinie Matejków stał się dobrą okazją do ich opracowania, a nie-
jednokrotnie do identyfikacji przedstawionych na nich osób.

Krótki, promocyjno-edukacyjny film zatytułowany Maria w całości po-
święcony jest Marii Matejko, nieznanej dotąd szerzej siostrze artysty.

Zapraszamy do zwiedzenia Wystawy w Muzeum Diecezjalnym.
ks. Robert Mirończuk 

Kiedy i jakie odpusty 
możemy uzyskać?

 DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są następujące warunki:

1. spowiedź sakramentalna i Komunia św., 
2. całkowicie wewnętrzne oderwanie się od grzechu, nawet najlżejszego, 
3. spełnienie czynu, z którym związany jest odpust zupełny 
4. modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianym warunkom:
Spowiedź sakramentalna: nie można zyskać odpustu bez odbycia 

spowiedzi sakramentalnej. Powinna ona mieć miejsce na kilka dni przed 
wypełnieniu czynności odpustowej. 

Komunia eucharystyczna – przyjąć w dniu, w którym pragnie się 
dostąpić łaski odpustu.

Modlitwa w intencjach Ojca Świętego: czyli w intencjach wyzna-
czonych przez papieża. Wierny nie musi ich znać, wystarczy, że wzbudzi 
ogólną intencję modlitwy w wyznaczonych przez papieża intencjach; za-
leca się, aby modlitwa została odmówiona w dniu wykonania czynu od-
pustowego. Dla wypełnienia warunku wystarczy jedno Ojcze nas i jedno 
Zdrowaś Maryjo.

Całkowite wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
także powszedniego – jest to ostatni warunek konieczny do zyskania od-
pustu zupełnego. Kiedy mamy do czynienia z przywiązaniem do grzechu? 
Mówimy o nim wtedy, gdy ktoś świadomie grzeszy więcej niż raz, znaczy 
to, że grzeszy i chce tego, a przy tym nie poprzestaje na jednym grzechu, ale 
dopuszcza do pewnej wielokrotności, jakkolwiek nie do zwyczaju, z które-
go rodzi się nawyk. Trudność wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu można więc porównać z trudnością wzbudzenia w sobie żalu dosko-
nałego. Jednak tak wzbudzenie żalu doskonałego, jak i uzyskanie odpustu 
zupełnego jest możliwe, należy jednak jak najpełniej otworzyć się na dzia-
łanie Bożych łask w swoim codziennym życiu. Tylko bowiem mocą Bożego 
miłosierdzia możemy się nawracać i zadośćuczynić za swojej grzechy i zmar-
łych cierpiący w czyśćcu. Głębokie i szczere pragnienie zyskania odpustu 
zupełnego, zawierzenie się łasce Bożej oraz wypełnienie, z pewnym zaan-
gażowaniem woli i serca, wszystkich warunków z pewnością jest w stanie 
wytworzyć w nas odpowiednią dyspozycję do otwarcia się na dar odpustu 
zupełnego.

ODPUSTY, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ CODZIENNIE
1. Za pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego, w sposób cią-

gły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy 
albo rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych.

2. Za czytanie Pisma świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób 
lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzo-
nego przez władzę kościelną. Kto nie może czytać osobiście, wystarczy, 
gdy słucha czytającego nawet przez środki audiowizualne.

3. Za nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół go-
dziny.

4. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej połączone z rozważaniem 
Męki i Śmierci Chrystusa – i przechodzeniem od stacji do stacji; w pu-
blicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego.

5. Za pobożne łączenie się przez pośrednictwo radia czy telewizji z nabo-
żeństwem Drogi Krzyżowej odprawianej przez Ojca Świętego.

6. Za pobożnie odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub 
kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub 
przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli wierny z powodu choroby 
lub innej słusznej racji nie może wyjść z domu, ale odmówi Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie 
oraz gotowością okazania go innym, pod zwykłymi warunkami rów-
nież zyskuje odpust zupełny (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 
12.01.2002 dotyczy całego terytorium Polski).

Za tydzień kolejny artykuł o odpustach, które można zyskać w ciągu roku. 
ks. Mariusz Baran

Malowanie kościoła 
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 2 – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 8 – 50 zł

•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat 3 – 100 zł
•	 Pani Anna z ul. Łąkowej – 100 zł
•	 Pani Lucyna – 200 zł

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na malowanie.
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Seminarium Odnowy Wiary  
– Jezus jest Panem !

 Bal Wszystkich Świętych 
fo

to
: O

liw
ia

 K
oć

W sobotę, 29 października, po raz trzeci, odbył się Bal Wszystkich Świętych dla dzie-
ci i młodzieży. W wydarzeniu zorganizowanym przez Diakonię Nowej Kultury wzięło udział ponad  
30 dzieci o ponad 80 młodych. Dziękujemy za obecność, wspólną modlitwę na Eucharystii i różań-
cu oraz bardzo dobrą zabawę. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w organizację i pomogli. 
Bal karnawałowy jest zaplanowany na 28 stycznia.

Rozmawiają dwaj emeryci:
 – Skleroza ma też i swoje dobre strony.
 – Co ty pleciesz. Niby jakie?
 – Ja mam śmieszny film na płycie wideo. 
Wczoraj wieczorem obejrzałem go już dziesiąty 
raz i zawsze się śmieje od nowa, bo nie potrafię 
zapamiętać o co w nim chodzi.
KOCIA PRZYGODA
Rozmawiają dwie „kociary”:
– Wyobraź sobie, tydzień temu zaginął mi kot. 
Ale 4 dni temu znalazłam go na sąsiedniej uli-
cy i przyniosłam go do domu. Zachowywał się 
jakoś dziwnie, jak nie mój.
– Może przeżył jakąś traumę?
– Chyba nie. Dziś wrócił mój kot. Teraz 
mam w domu dwa takie same koty. Czaisz 
zdziwienie mego kota? Wraca do domu, a on 
już jest w domu!
PARA WYJĄTKÓW
Na weselnej zabawie żona pyta męża:
 – Widzę, że już dłuższy czas przyglądasz się 
naszym wujkom Stachowi i Gienkowi.
 – Tak. Zauważyłem, że wszyscy się bawią, a oni 
cały czas rozmawiają na balkonie.
 – Ja też zauważyłam, że na każdej imprezie 
są dwie osoby, które nie przyszły się bawić, 
ale dywagować na temat tajemnic ludzkości, 
nierozwikłanych zagadek wszechświata oraz 
współczesnej filozofii!
BAJKA O GORYLU
 – Turlał goryl po Urlach kolorowe korale,
rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale,
gdy spotkali się w Urlach góral tarł, goryl turlał,
chociaż sensu nie było w tym wcale.
WYMARZONA PRACA
Dziewczyna do chłopaka:
 – Znalazłeś już swoją wymarzoną pracę?
 – W mojej sytuacji jest trudno znaleźć wyma-
rzoną pracę, ponieważ moim marzeniem jest 
nie pracować.
SZPITAL
W szkole nauczyciel pyta ucznia:
 – Kamil, dlaczego cię nie było wczoraj w szkole?
 – Bo ojciec mój jest w szpitalu.
 – O, przepraszam…
Tydzień później nauczyciel pyta:
 – Tata twój już w domu, jest lepiej?
 – Jest nadal w szpitalu, bo on tam jest leka-
rzem.
WAKACJE U BABCI
Wnuczka spędza u babci kilka wakacyjnych dni. 
Któregoś dnia pyta:
 – Babciu, widziałaś mój powerbank?
 – Leżał gdzieś w sieni.
 – A co to jest sień?
 – A co to jest „pałerbank”?

Pomyśl o tym, że Bóg Cię zaprasza, coś 
chce Ci powiedzieć albo chce się z Tobą 
spotkać ? Bardzo ciekawa sprawa !

Seminarium Odnowy Wiary adresowane 
jest do osób, które pragną doświadczyć osobi-
stego spotkania z Bogiem. Dla jednych będzie 
to pierwsze doświadczenie miłującej obecności 
Boga, który mimo iż pozostaje niewidzialny dla 
oczu, objawia się w inny, wybrany przez sie-
bie sposób. Dla kogoś innego będzie to okazja 
do nawiązania relacji z Bogiem, którego już 
kiedyś spotkał, ale nie podjął zaproszenia do 
bliskości z Nim, choć zachował wspomnienie 
wzruszającego, ale odległego wydarzenia. Dla 
niektórych jest to szansa do odnowienia rela-
cji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się 
tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych 
form kultu pozbawionych radości, miłości, na-
dziei, poczucia sensu, rozmachu i bogactwa. Dla 
tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, 
to nowa szansa, by rzucić się w Jego wielkie, 
otwarte ramiona i przylgnąć do miłującego 
nas serca, by znowu doświadczyć uzdrawiają-
cej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia. Dla 

wszystkich, którzy 
trwają w blisko-
ści i miłości Boga, 
t o  o k a z j a  d o 
ś w i ę t o w a n i a , 
r a d o w a n i a 
się i odkrywania, 
jak nieskończenie 
dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Świę-
ty i niepojęty w swojej hojności ma z pewnością 
także i dla nich niespodzianki.

Prowadzący Seminarium to ks. Mateusz Czu-
bak, ks. Biskup Grzegorz Suchodolski oraz Grupa 
modlitewna „Strumienie Miłosierdzia i Maryja 
Niepokalana”. Seminarium potrwa 7 tygodni  
i z pewnością będzie to ciekawy czas doświad-
czenia Mocy i Miłości Bożej w Jego Słowie, Eu-
charystii oraz wstawiennictwa i obecności Maryi. 

6 listopada w niedzielę na Mszach świę-
tych Słowo Boże będzie głosił ks. Mateusz 
Czubak. Zaczynamy w środę 9 listopa-
da o godz. 19.00 w naszym kościele spo-
tkaniem organizacyjnym i wtedy wszyst-
kiego się dowiecie. Zapraszamy.


