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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa (Łk 23, 35-43)
• Pan Jezus wisi na krzyżu. Przyjrzyj się Mu! Na
drzewie wisi skatowana, zakrwawiona i obdarta
z wszelkiej godności osoba, a mimo to żołnierze
oraz faryzeusze drwią i szydzą, by Go ranić. Jego
rozpięte i przybite ręce nie mogą zasłonić twarzy
czy uszu przed obelgami. Przygwożdżone stopy
nie pozwalają uciec od nienawistnych słów.
A pada ich wiele. Żołnierze rzymscy oraz faryzeusze stają po jednej stronie i dręczą bezbronnego. A „lud stał i patrzył”!
• Tylko skazaniec staje w obronie Jezusa. Tylko on
dostrzega w Nim Boga. Dlaczego właśnie on?
Może dlatego, że nie ma już nic! Obdarty z godności jak Jezus, przybity do krzyża, sam nie może
nic uczynić, więc powierza się Bogu. A On dobrowolnie zawisa obok niego, by móc być z nim
w jego osamotnieniu, odrzuceniu i cierpieniu.
Jezus kocha cię tak bardzo, że jest z tobą zawsze
i wszędzie, nawet w cierpieniu. [www.onjest.pl]
Pytania do osobistej refleksji: Czy w swoim
życiu rozpoznaję Jezusa jako Króla? Co robię, aby
wspólnie z Jezusem zapraszać swych bliźnich do
królestwa Bożego? Czy w sposób świadomy tworzę z Jezusem wspólnotę Życia i Miłości? Jakimi
konkretnymi czynami potwierdzam, że moim Królem jest Jezus? Czy przez cierpienie, krzyż i widmo
śmierci potrafię znaleźć drogę do królestwa Miłości? [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Ukrzyżowanie Chrystusa i dwóch łotrów
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty
postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, spraw, aby
całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu,
Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Mogę być w Królestwie Jezusa
Rozważania do Słowa Bożego
z Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
1. czytanie (2 Sm 5, 1-3)
Namaszczenie Dawida na króla
Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana
2. czytanie (Kol 1, 12-20) Bóg przeniósł
nas do królestwa swojego Syna
Ewangelia (Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Informacje historyczne:
Uroczystość Chrystusa Króla została ustanowiona przez papieża Piusa XI encykliką Quas
primas z 11 grudnia 1925 roku i miała być obchodzona w ostatnią niedzielę października.
Na początku XX w., a szczególnie bezpośrednio
po I wojnie światowej w społeczeństwach tradycyjnie katolickich zachodniej Europy coraz silniejsze stawały się prądy laicyzacyjne, dążące do
całkowitego wykluczenia religii z życia publicznego. Kościół przeciwstawiając się tym prądom,
postanowił ukazać wiernym postać Jezusa, jako
Władcy i Króla, którego panowanie rozciąga się
na cały świat, każdego człowieka i wszystkie instytucje funkcjonujące w społeczeństwie. I w tym
właśnie duchu święto ku czci Chrystusa Króla było
obchodzone w pierwszych dziesięcioleciach po
jego ustanowieniu. Po Soborze Watykańskim II
Uroczystość Chrystusa Króla pozostała w kalendarzu rzymskim, choć przesunięto datę jej celebracji na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.
Liturgia jednak nadała jej nowy sens: bardziej
duchowy i przede wszystkim eschatologiczny.
[…] Gdy wypełni się czas, powróci, gdyż do
Niego należy cały świat. Tematy eschatologiczne
są nieodłączną częścią ostatnich tygodni roku liturgicznego, a Uroczystość Chrystusa Króla w ten
klimat doskonale się wpisuje. [https://prasa.wiara.pl/
doc/455303.Jezus-Chrystus-w-roku-liturgicznym/3]

Ukrzyżowano Jezusa, a lud stał i patrzył. Wielu
było tam z ciekawości, wielu ze złości, wielu z konieczności, nieliczni z miłości. Wobec Ukrzyżowanego trudno zachować się neutralnie. Krzyż
wzywa do tego, by się określić, by wypowiedzieć
to, co nagromadziło się w sercu. Członkowie Sanhedrynu, żołnierze i jeden ze złoczyńców szydzili z Jezusa i urągali Mu. Dobry łotr w ostatnich

chwilach ziemskiego życia wyraził nadzieję na
przebywanie z Jezusem w Jego królestwie. Osoby kochające Pana stały blisko krzyża. Maryja,
Maria Magdalena, Niewiasty, Jan i inni wiedzieli,
że ich powołaniem jest zjednoczenie się w miłości z Ukrzyżowanym.
Podczas Mszy świętej wypełnia się ta Ewangelia. Lud stoi i patrzy na krzyż i pusty grób, na
ołtarz Pański. Nie wszyscy podchodzą do Jezusa z wiarą, nieliczni kochają Go ponad wszystko.
Wiara w Mesjasza, Bożego Wybrańca nie jest
tylko owocem ludzkich wysiłków. Bóg daje łaskę
wiary, którą można przyjąć. Wątpliwości w wierze, a nawet pretensje do Boga często są konsekwencją ludzkich grzechów. Ponoszenie kary
za własne grzechy nie jest przyjemne i raczej
nikt tego nie chce; a Jezus poniósł karę za nas
wszystkich, za grzechy popełniane przez wierzących i niewierzących. W tym wyraża się miłosierdzie Boże ogarniające całą zbłąkaną ludzkość.
Coś z tego zrozumiał dobry łotr, gdy mówił, że
jego śmierć krzyżowa jest słuszną karą za uczynki,
których się dopuścił. Ukrzyżowanie było bowiem
przeznaczone dla najgorszych zbrodniarzy i buntowników. Jezus nic złego nie uczynił, co oznacza,
że nie cierpiał za siebie. Cierpienie Jezusa i Jego
wielkanocne zwycięstwo mają wymiar zbawczy
dla nas. Dzięki Jezusowi my mamy możliwość
odpuszczenia grzechów, pojednania z Bogiem,
ludźmi i sobą, a po śmierci w stanie łaski uświęcającej staniemy się uczestnikami uczty wszystkich świętych.
Dobry łotr zwrócił się do Pana po imieniu. Imię
„Jezus” oznacza Bóg zbawia. Na krzyżu obok krzyża
Jezusa łotr modli się. Pragnie znaleźć się w królestwie Jezusa, chce doświadczyć Jego mocy. Jezusowi wystarczyła ta modlitwa płynąca ze skruszonego serca, wystarczyła ta wiara nawracającego
się grzesznika, by dokonać pierwszej kanonizacji.
Dobry łotr usłyszał, że jeszcze dziś będzie z Jezusem w raju. Każdy z nas jest z Jezusem, gdy Go
słucha, z Nim rozmawia na modlitwie i przyjmuje
Go w sakramentach. To wszystko jest zapowiedzią
udziału w wiecznym i powszechnym królestwie
Króla Wszechświata.
A ty gdzie jesteś w tej Ewangelii? (xIJ)
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Odpusty, które można uzyskać w ciągu roku
• W Nowy Rok (1 stycznia): za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu „O Stworzycielu, Duchu przyjdź” .
• W każdy piątek Wielkiego Postu: za odmówienie przed obrazem
Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii świętej modlitwy Oto
ja, o dobry i najsłodszy Jezu.
• W okresie Wielkiego Postu: za udział w nabożeństwie Gorzkich
Żali w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski wierny zyskuje odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu .
• W Wielki Czwartek: za pobożne odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem podczas uroczystej repozycji Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.
• W Wielki Piątek: za pobożne uczestniczenie w liturgii Wielkiego Piątku połączone z adoracją Krzyża .
• W Wielką Sobotę: za odnowienie w czasie liturgii Wigilii Paschalnej
przyrzeczeń chrzcielnych według formuły zatwierdzonej przez Kościół .
• W II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego:
a) udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub
kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział
w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo
przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii,
wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum modlitwy Ojcze
nasz i Wierzę, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego,
np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie.
b) Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, których tragedie
wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe warunki naturalne
i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi;
chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej
przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej,
i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana
Jezusa Miłosiernego modlitwę Ojcze nasz i Wierzę, dodając pobożne
wezwanie do Pana Jezusa Miłosierny, np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie.
c) Gdyby nawet to nie było możliwe, tego samego dnia będą mogli
uzyskać odpust zupełny, ci którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi,
spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią
cierpienia spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując
zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe.
• W uroczystość Zesłania Ducha Świętego: za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu O, Stworzycielu Duchu,
przyjdź.

• W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej: za
udział w uroczystej procesji eucharystycznej prowadzonej w kościele
czy poza nim .
• W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa: za publiczne
odmówienie aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
O, Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic.
• W uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła: za użycie przedmiotu religijnego, (np. krzyżyka, różańca, medalika), poświęconego przez
papieża lub biskupa, i odmówienie wyznania wiary zatwierdzonego
przez Kościół.
• W uroczystość Chrystusa Króla: za publiczne odmówienie aktu
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
O, Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego.
• W Stary Rok (31 grudnia): za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub kaplicy hymnu Ciebie Boga wysławiamy w celu
okazania wdzięczności za łaski minionego roku.
• W dniu Pierwszej Komunii Świętej: za przystąpienie do Pierwszej
Komunii świętej lub pobożny udział w uroczystości pierwszokomunijnej.
• W dniu Prymicji kapłańskich: Prymicjant zyskuje odpust zupełny
za celebrowanie Mszy świętej prymicyjnej z ludem w wyznaczonym
dniu i wierny za uczestniczenie w takiej Mszy świętej prymicyjnej.
• W dniu zakończenia Kongresu Eucharystycznego: za pobożny
udział w uroczystym zakończeniu Kongresu Eucharystycznego.
• W czasie Misji parafialnych: Za udział w kilku kazaniach misyjnych,
łącznie z udziałemw uroczystym zakończeniu misji.
• Za udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej pełne trzy dni (np. rekolekcje).
• W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan: za podjęcie jakichś
funkcji w tygodniu modlitwo jedność chrześcijan oraz za wzięcie
udziału w zakończeniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.
• Za pobożny udział w modlitwie różańcowej prowadzonej przez
papieża i transmitowanej przez radio lub telewizję.
• Za pobożne odmówienie hymnu Akathistos lub Oficjum Paraclisis – w kościele albo w kaplicy, albo w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi
się w jakimś szlachetnym celu, przy czym wystarczy odmówić pewną
część hymnu Akathistos bez przerywania zgodnie z prawomocnym
zwyczajem.
• Odpust zupełny uzyskują członkowie rodziny, którzy po raz
pierwszy poświęcają się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
lub Świętej Rodzinie podczas specjalnego obrzędu – jeżeli to
możliwe – z udziałem kapłana lub diakona i pobożnie odmówią modlitwę zaaprobowaną przez Kościół przed wizerunkiem Najświętszego
Serca Pana Jezusa lub Świętej Rodziny.
• Kto pobożnie uczestniczy każdego dnia w nabożeństwach ustanowionych dla osiągnięcia celów religijnych (np. w tygodniu modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, w tygodniu misyjnym,
w tygodniu modlitw za młodzież, w dniu chorych) uzyskuje odpust
zupełny.
Opracowanie: ks. Mariusz Baran

Zapraszam do udziału w Dniach Muzyki Kościelnej od 20 do 26 listopada. Tydzień wypełnią koncerty, uroczyste liturgie, konferencje i warsztaty.
Gospodarzem wydarzeń będzie Katedra Siedlecka, WSD Diecezji Siedleckiej, Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej przy Kościele św. Józefa, Parafia Wniebowzięcia NMP w Niwiskach oraz Parafia Najświętszego Serca
Jezusowego w Wiśniewie. Wstęp na Dni Muzyki Kościelnej jest wolny.
Szczegóły na plakatach i stronie internetowej diecezji.
Zapraszam Szanownych Państwa Organistów na diecezjalny Zjazd.
Odbędzie się on 22 listopada, we wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, w Siedlcach w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim,
ul. Bp. I. Świrskiego 57; Katedra Siedlecka (koszt 40 zł.).
Program spotkania przedstawia się następująco:
9.30 Rejestracja (Sala konferencyjna Centrum Ch.-D.)
10.00 Konferencja ks. dr. Łukasza Celińskiego, dyskusja
11.30 Przygotowanie do Mszy św. w katedrze (możliwość spowiedzi)

12.00 Eucharystia w intencji muzyków kościelnych
13.00 Obiad (Sala konferencyjna Centrum Ch.-D.)
Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach muzycznych zorganizowanych w siedzibie Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej (Kościół
św. Józefa, ul. Sokołowska 124).
14.00 warsztaty gry liturgicznej
15.30 wprowadzenie do Liturgii Godzin
16.30 celebracja nieszporów
17.15 spotkanie integracyjne
Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w Diecezjalnym Konkursie
Kompozytorskim poświęconym św. Jozafatowi Kuncewiczowi.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone finansowo.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:diecezja.siedlce.pl
Z poważaniem Ks. dr Piotr Radzikowski
Przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej
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K A L E N D A R Z
Poniedziałek 21 listopada 2022 r.
WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
1. czytanie (Ap 14, 1-3. 4b-5) Pieśń odkupionych przez Baranka
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6))
Oto lud wierny, szukający Boga
Ewangelia (Łk 21, 1-4) Wdowi grosz
6.30 1. Dz.-bł. w 70 r. urodzin Jadwigi z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej
2. + Jadwigę w 4 r., Aleksandra i zmarłych z rodz. Zalewskich
– of. dzieci
7.00 1. + Stanisława, Janinę, Danutę Lis – of. Mieczysława Lis
2. + Jadwigę w 8 r., Mariana Tkaczuk, Andrzeja Talachę, dziadków
z obu stron rodziny – of. córki z rodziną
3. + Rodzeństwo: Zofię, Halinę, Zbigniewa, rodziców: Mariannę
i Stanisława, zmarłych dziadków: Daniela i Józefa Postka
– of. rodzina
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
3. + Mariannę w 17 r., Stanisława i zmarłych z rodz. Wysockich
i Darczuków – of. siostrzenice
4. + Mariana Hordejuka i jego rodziców z rodz. Gierlińskich i ich
synów – of. rodzina
Wtorek 22 listopada 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
1. czytanie (Ap 14, 14-20) Sąd ostateczny jako żniwo i winobranie
Psalm (Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab))
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię
Ewangelia (Łk 21, 5-11) Zapowiedź zburzenia świątyni
6.30 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. Dz.-bł. w 96 r. urodzin Cecylii o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej
7.00 1. + Wacława Jerominiaka w 2 r., zmarłych rodziców i dziadków
z obu stron rodziny i wszystkich krewnych – of. Elżbieta Jerominiak
2. + Mariannę i Czesława Rachubików, Eleonorę Kunierowicz
– of. rodzina
3. + Reginę w 19 r., Stefana, Halinę i Edwarda Podniesińskich, Mariannę i Bronisława Zabadałów oraz Teresę
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. + Janusza w 4 r., rodziców z obojga stron rodziny: Janinę, Wacława, Aleksandrę i Jana – of. p. Irena
3. + Krzysztofa Wiśniewskiego w 4 r.
4. + Mariannę Chomka w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
Środa 23 listopada 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika
1. czytanie (Ap 15, 1-4) Pieśń Mojżesza i Baranka
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 7-8. 9 (R.: por. Ap 15, 3b))
Dzieła Twe wielkie i godne podziwu
Ewangelia (Łk 21, 12-19)
Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców
6.30 1. + Adelę z racji imienin – of. Mieczysław Karcz
2. + Radosława Głowskiego – of. chrzestna z rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Stanisława w 36 r., Mariannę, Hannę, Marię, Franciszka, Zofię,
Helenę, Feliksa, Julię i Józefa – of rodzina
3. + Zofię Mazur – of. rodzina Sysików
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. O łaskę zdrowia i dalsze błogosławieństwo Boże dla Jana Marka
Kondrackiego w rocznicę urodzin – of. matka chrzestna
II. O łaskę pokoju, jedności i przebaczenia w rodzinie i pomoc
św. Józefa w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych
III. Z prośbą o przecięcie węzłów zła w rodzinie
IV. O łaskę uzdrowienia Małgorzaty Juśkiewicz
V. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin, aby cieszyli się chwałą Nieba – of. żona

20 listopada 2022 r.

P A R A F I A L N Y
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.
18.00 VI. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmarłych
z obu stron rodziny – of. mama
VII. + Mariannę Chomka – of. brat Marian i syn Leszek Krupa
VIII. + Krystynę Zwolińską – of. Danuta Zabadała
IX. + Ewę Mojsiewicz w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
X. + Sabinę Mitrzak w 44 r. – of. syn
XI. + Wiesławę Szczodrowską w 2 msc. po śmierci – of. syn Marcin
XII. + Bogusława Jankowskiego o wieczne Niebo – of. Pracownicy
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Siedlce
XIII. + Krzysztofa Wakuła – of. chrześniak Adrian Burza
XIV. + Irminę Małycha – of. rodzina Matejczuk
XV. + Janusza Stosio i jego rodziców i rodzeństwo o łaskę Nieba dla
nich – of. żona
XVI. + Ks. Leona Balickiego, + Ks. Jerzego Górskiego, + Ks. Jana
Packa, + Ks. Tomasza Muszyńskiego, + Ks. Michała Drabarka,
+ Ks. Janusza Potapczuka, + Ks. Stanisława Biernata,
+ Ks. Alfreda Hoffmana oraz śp. kapłanów, którzy udzielali nam
sakramentów świętych, śp. siostry Orionistki i siostry Sakramentki
2. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
3. + Rodziców z obojga stron: Annę, Zofię, Kazimierza i Jerzego
– of. rodzina
4. + Mieczysława Kisielińskiego w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
Czwartek 24 listopada 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC,
PREZBITERA, I TOWARZYSZY
1. czytanie (Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a)
Upadek grzesznego miasta
Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a))
Błogosławieni wezwani na ucztę
Ewangelia (Łk 21, 20-28) Powtórne przyjście Chrystusa
6.30 1. Dz.-bł. w intencji Filipa w 2 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla niego i jego rodziców
– of. dziadkowie
2. + Andrzeja w 10 r. – of rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Bogumiła w 20 r. – of. córka
3. + Mieczysława Kisielińskiego – of. rodz. Roguskich
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. + Mieczysława w 15 r., rodziców z obu stron rodziny i rodzeństwo
3. + Romualda Czapińskiego – of. sąsiedzi
19.00 Wieczór Chwały
Piątek 25 listopada 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
1. czytanie (Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2) Sąd ostateczny
Psalm (Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a (R.: por. Ap 21, 3b))
Oto przybytek Pana Boga z ludźmi
Ewangelia (Łk 21, 29-33) Przypowieść o drzewie figowym
6.30 1. + Stefana w 38 r., Stanisławę i Ryszarda Stańczuków oraz Hannę
i Stefana Wymiatał – of. rodz. Wymiatał
7.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Leokadię Pałka w 10 r., Edmunda, Tadzia oraz Stefanię i Zygmunta Tołtyżewskich – of. rodzina
3. + Fryderyka Szewczyka w r. śmierci
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice
3. + Apolonię Kowalczyk w 7 r., Zygmunta Kowalczyka, Helenę
i Józefa Karwowskich, Stanisława i Stanisławę Zarzeckich
– of. rodzina
4. Dz.-bł. w intencji Katarzyny w dniu imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
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Sobota 26 listopada 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Ap 22, 1-7) Wizja raju
Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c (R.: por. 7bc))
My ludem Pana i Jego owcami
Ewangelia (Łk 21, 34-36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
6.30 1. + Krystynę Skulimowską w 2 r., Tadeusza Skulimowskiego, rodziców i teściów z obu stron rodziny – of. dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
3. + Zdzisławę Myszka w 1 r., Alinę Guzek w 1 r., Wandę Rojek
w 2 r., męża Rafała Włodarek – of. Małgorzata
17.15 Nabożeństwo wypominkowe
18.00 1. Dz.-bł. w 23 r. urodzin Jakuba z prośbą o światło, dary Ducha
Świętego i wstawiennictwo wszystkich świętych
2. + Barbarę Kublikowską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy
pogrzebu
3. + Bożenę Prachnio – of. Małgorzata Korpowicz
4. + Bolesławę i Stanisława
Niedziela 27 listopada 2022 r.
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
1. czytanie (Iz 2, 1-5) Pokój królestwa Bożego
Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc))
Idźmy z radością na spotkanie Pana
2. czytanie (Rz 13, 11-14) Zbliża się nasze zbawienie
Ewangelia (Mt 24, 37-44)
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Jadwigę Wakułę w 8 r. – of. Wiesława Szczepanik
8.30 1. Gregorianka: + Mariana i Mariannę Kosińskich
2. + Włodzimierza w 17 r., zmarłych z rodz. Ciozdów i Kozaków
3. + Mariannę w 2 r., Stanisława oraz zmarłych z rodz. Nasiłowskich,
Kalickich, Sarnowiec i Kobylińskich – of. Hanna Sarnowiec
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Marii z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
– of. mama
2. + Tadeusza Jastrzębskiego w 1 r. – of. rodzina
12.00 1. W intencji Parafian
2. + Grzegorza, Teresę, Rafała, Stanisławę, Jana i Eugeniusza
3. + Aleksandrę w 29 r., jej rodziców: Łucję i Franciszka
16.30 1. + Mieczysława w 16 r., zmarłych z rodz. Ługowskich i Borkowskich – of. rodzina
18.00 1. Gregorianka: + Reginę Chalimoniuk
2. + Zuzannę w 37 r., Stanisława i zmarłych z rodz. Borutów
– of. Krystyna i Szczepan Borutowie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory (kościół)

Wypominki
Przez cały listopad od poniedziałku do soboty o godz. 17.15 odmawiamy różaniec, 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• 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

Odeszli do Pana
+ Krzysztof Wakuła
+ Irmina Małycha
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...
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Informacje o życiu parafii

QQ NIEDZIELA 20 listopada: Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata
• W parafii NIEDZIELA SEMINARYJNA. Przyjadą do nas kapłan i kleryk z Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji, aby podzielić
się słowem Bożym i wspólnie modlić się o powołania kapłańskie z naszej parafii. Taca będzie przeznaczona na utrzymanie seminarium. Przed
kościołem będzie można nabyć Kalendarz seminaryjny.
• Wspólnota Domowego Kościoła gromadzi się na Mszy świętej o godz. 10.00; po liturgii spotkanie przy kawie i herbacie w dolnym
kościele. Takie spotkania będą odbywały się co miesiąc w każdą trzecią
niedzielę miesiąca.
• Błogosławieństwo NOWYCH MINISTRANTÓW na Mszy świętej o godz. 12.00. Błogosławieństwo kandydatów na ministranta na
Mszy świętej o godz. 16.30.
• Spotkanie dla dzieci klas III (przygotowujących się do I Komunii
Świętej) i ich rodziców po Mszy św. o godz. 12.00.
• ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY:
– Eucharystia o godz. 16.30
– Pogodny wieczór w dolnym kościele
• Spotkanie kandydatów do bierzmowania z obu grup i ich rodziców o godz. 15.30 w kościele. Po spotkaniu uczestniczymy w Eucharystii o godz. 16.30.
• Nieszpory o godz. 20.00 w kościele.
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
QQ WTOREK 22 listopada:
• Wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyków kościelnych.
• Nie będzie Nieszporów i Spotkania Kręgu Biblijno-Liturgicznego.
QQ ŚRODA 23 listopada:
• 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
QQ CZWARTEK 24 listopada:
• Wieczór Chwały o godz. 19.00 w kościele.

QQ PIĄTEK 25 listopada:
• Spotkanie młodzieży chętnej do śpiewania i grania w Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” odbędzie się o godz.
17.00 w sali przy zakrystii.
QQ SOBOTA 26 listopada:
• W Domu Rekolekcyjnym w Osinach Dolnych [nr 38] odbędzie się Dzień Skupienia dla wszystkich chętnych dorosłych
i młodzieży, dla osób związanych z tym
miejscem. Rozpoczęcie o godz. 11.00.
Hasłem spotkania będą słowa: Razem z Maryją wchodzimy w Adwent.
Będziemy rozważali fragment Ewangelii:
Maryja wstała i poszła z pośpiechem. (Łk
1,39) W programie: konferencja, spotkania w grupie, okazja do spowiedzi, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, Nieszpory, czas budowania wspólnoty.
Wspólny wyjazd busem z naszej parafii o godz. 10.00.
Powrót ok. godz. 18.00. Zapisy do 24.11 pod nr: 500 636 490.
Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej,
Prezes tegoż ks. Ireneusz Juśkiewicz
æ
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QQ ZRÓBMY WIENIEC ADWENTOWY
DZIEJE SIĘ W PARAFII
• Wieniec adwentowy powstał w Niemczech. Ewangelicki pastor Johann Hinrich
Niepodległość dali nam wielcy politycy,
Wichern (1808-1881) postaale też i nasi święci. Wojna za naszą granicą
nowił wprowadzić taki zwyprzypomina, że niepodległość nie jest to
czaj, by osieroconym dzieciom
coś, co mamy dane na zawsze. Różnice porozświetlić smutki i pomóc
lityczne muszą ustępować przed wyższym
przygotować się na Boże Nadobrem, jakim jest Ojczyzna - mówił bp Karodzenie. Zwyczaj robienia
zimierz Gurda podczas Mszy św. w intencji
wieńca w kościołach i w doOjczyzny, która była sprawowana 11 listomach przyjął się także u nas.
Wieniec adwentowy jest robiony na drucianym kole. Wplata się w nie pada o godz. 10.00 w naszej parafii.
gałązki ze szlachetnych gatunków drzew iglastych. Następnie umieszcza się cztery świece w kolorach liturgicznych kolejnych niedziel adwentu. Dlatego trzy świece są fioletowe, a czwarta różowa lub czerwona, jako wyrażenie radości oczekiwania na Mesjasza. Można stwierdzić,
że wieniec jest symbolem rodziny oczekującej i przygotowującej się na
godne spotkanie z Jezusem w Betlejem jak i w dniu jego powtórnego
przyjścia na ziemię. Warto więc postarać się o wieniec adwentowy dla
swojej rodziny (warto wykonać go samodzielnie w gronie rodziny), tak,
aby towarzyszył nam w owocnym przygotowaniu do Narodzenia Pańskiego. (Parafia św. Mikołaja w Witkowie – strona na Facebooku)
• Poświęcenie rodzinnych wieńców adwentowych po Mszy święfoto ze FB Diecezja Siedlecka
tej o godz. 18.00.
QQ NIEDZIELA 27 listopada: Pierwsza Niedziela Adwentu
• Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców z klas I o godz. 11.40
(przed Mszą św. z udziałem dzieci).
Dnia 11 XI 2022 r. w Narodowe Święto Niepodległości grupa parafian
• Nieszpory o godz. 20.00 w kościele.
pod
opieką księdza Ireneusza Juśkiewicza pojechała do Wyższego SemiOGŁOSZENIA RÓŻNE
• DIAKONIA SŁOWA: Pod chórem można nabyć różańce i książki religijne. narium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym OpoOfiary składane przy zakupie różańców są przeznaczone jako wsparcie lu. W auli gmachu Seminarium wszystkich zgromadzonych przywitał rektor
Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (zob. www. ks. dr Mariusz Świder, zapraszając na spektakl teatralny ,,Dobry jak chleb”.
wspomozycielki.pl ). Zachęcamy, by nabyć dla siebie i bliskich jako pre- Sztuka przygotowana była przez alumnów III roku i poświęcona postaci Adazent: Ewangelia 2023 na każdy dzień w formacie A5, A6 oraz dla dzieci. ma Chmielowskiego, czyli św. brata Alberta. Spektakl składał się z IX aktów
• Co zrobić, aby chodzić na oazę, zostać ministrantem lub rozpocząć przy- przedstawiających życie świętego. Podczas zmiany dekoracji, kiedy gasły
gotowania do bierzmowania? Przyjść do zakrystii, wypełnić zgłosze- światła była chwila do zadumy i refleksji nad własnym życiem.
nie i udać się na odpowiednie spotkanie, ewentualnie zadzwonić do
Dowiedzieliśmy się o życiu św. brata Alberta jako powstańca stycznioks. Ireneusza pod nr: 500 636 490.
wego, artysty - malarza, franciszkanina, założyciela zgromadzenia Braci
Albertynów i Sióstr Albertynek, a przede wszystkim o jego pracy pełnej
poświęcenia w służbie bezdomnym i opuszczonym. Publiczność nagrodziła
wykonawców owacją na stojąco. Miłą niespodzianką dla wszystkich obecnych był piękny gest podzielenia się chlebem. Następnie po wykonaniu
pamiątkowego zdjęcia ze wzruszeniem opuściliśmy aulę, aby udać się na
W najbliższy wtorek 22 listopada wspozwiedzanie Seminarium. Ks. Ireneusz był naszym przewodnikiem pokazując
minamy św Cecylię, Patronkę muzyki konam: zakrystię, refektarz, kaplice seminaryjne, sale wykładowe, w tym salę
ścielnej. Pragniemy zaprosić do modlitwy za
poświęconą pamiątkom przywożonym z misji, bibliotekę i czytelnię naukowszystkich śpiewających w kościołach, grająwą. Na zakończenie dnia w kaplicy z obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej cych na organach i innych instrumentach. Z tej
Królowej Podlasia pod przewodnictwem ks. Ireneusza zostały odprawione
okazji na Mszy świętej o godz. 18.00 będzieNieszpory z modlitwą o powołania kapłańskie w naszej diecezji.
my modlić się za Pana ORGANISTĘ, kantorów
Niech słowa brata Alberta Powinno się być dobrym jak chleb staną się
śpiewających psalmy, Chórzystów chóru LILIA,
naszą codziennością i zachęcą, abyśmy czynami miłosierdzia wobec każdzieci i młodzież ze scholi PŁOMYKI i zespołu
dego napotkanego człowieka.
ŚWIATEŁKO i ich rodziny. Na tę modlitwę zaBeata Szczerbińska, parafia św. Jana Pawła II w Siedlcach
praszamy tych, którzy pragną śpiewać i grać,
ale jeszcze się wahają, by poszli za głosem
powołania. W naszej parafii jest bardzo wiele ludzi uzdolnionych muzycznie, z pięknym głosem. Czekamy na Was!
Wkrótce ruszamy z kolędami!....
Wszystkim muzykom kościelnym życzymy dużo radości w służbie. Niech
Bóg Wam błogosławi.

11 Listopada

Wyjazd do Seminarium

Modlitwa
za muzyków kościelnych

Malowanie kościoła

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na malowanie.
• Bezimienna z ul. Chrobrego 1 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Sokołowskiej 91 – 50 zł
• Pani Barbara z ul. Mieszka I – 200 zł
• Pani Maria z ul. Mieszka I – 200 zł

Dziękuję ks. Ireneuszowi za zorganizowanie wyjazdu na sztukę „Dobry jak chleb”. Sztuka ta może poruszyć i zachęcić każdego człowieka do
zrobienia czegoś dobrego dla bliźniego, skoro człowiek niepełnosprawny
mógł tyle dać.
Jadwiga
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„Święci chronią Kościół
przed miernością”
Takimi słowami Jan Paweł II, nasz święty
papież wskazywał nam drogę, którą każdy katolik powinien iść. W dzisiejszych czasach nie
brakuje pokus i zachęt skłaniających nas do
mierności. Wzrasta przekonanie, że zostaliśmy
powołani do wygodnego życia, którego to my
sami jesteśmy bogiem. Stąd też wypływa coraz
większe zlaicyzowanie naszej codzienności,
wypychanie Boga Ojca poza margines naszego
życia. W epoce, w której żyjemy panują głównie
przyjemności, hedonizm i zmysłowość. Trudno
więc jest egzystować chrześcijanom, którzy
chcą żyć wiarą, wbrew grzesznemu światu,
szatanowi i własnemu ciału.
Znając zasadę, że wczoraj to historia, jutro
jest nieznane i niepewne, trzeba mocno stanąć w wierze i prawdzie właśnie dzisiaj. Bóg
zaprasza nas do świętości tu i teraz, takich jacy
jesteśmy i w tym miejscu, w którym jesteśmy.
Oddajmy Chrystusowi to co było, zawierzmy
Jego miłosierdziu naszą przeszłość i ruszajmy
ku świętości. Wydaje się, że metoda małych
kroków jest dobrym rozwiązaniem. Musimy
przede wszystkim troszczyć się o to, by w świętości przeżyć nasze dzisiaj. Kiedy rano dziękujesz Panu Jezusowi za to, że cię obudził i prosisz o błogosławieństwo na ten dzień, poproś
również, by pozwolił ci w tym dniu z całych sił
dążyć do świętości. Człowiek jest słaby, zawsze
więc istnieje ryzyko, że zbłądzimy, że ogarnie
nas strach, który sprawi, że zapomnimy o tym,
iż lęk przed krzyżem jest gorszy od krzyża samego. Słowo Boże mówi jednak: Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień
sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień
swojej biedy. (Mt 6, 34) Wystrzegajmy się pułapek złego, który zrobi wszystko, by odwrócić
naszą uwagę od Bożego dzisiaj.
Każdy z nas powinien dążyć do świętości
swoją drogą, zgodną ze swoim powołaniem,
zgodnie ze swoim stanem. Naszą świętość
będziemy więc budować w wykonywaniu obowiązków, rozwijaniu talentów, wychowywaniu
dzieci itd. Ojciec rodziny ma inne obowiązki niż
starsza samotna kobieta, a kobieta ma zupełnie
inne obowiązki niż mnich, a zakonnik inne niż
uczeń szkoły podstawowej. Przykładów takich
można wyszukać mnóstwo. Bóg powołuje nas
do określonego stanu i oczekuje, że swoje zadania wykonamy doskonale i na swojej drodze
osiągniemy świetność.
Na naszej drodze jednak napotkamy mnóstwo pułapek. Stając w przekonaniu, że wszystko, co robimy ma być doskonałe, możemy zapomnieć o postawie pokory, a wtedy pycha
stanie się przeszkodą na drodze do świętości.
Świętość wyraża się w konkretnych uczynkach
miłości. Nie można więc zapomnieć o tym, że
tak naprawdę nie jest to nasze dzieło, ale bezinteresowny dar pochodzący od Boga. W naszych
działaniach więc nie może zabraknąć zdolności
do przebaczania, życzliwości, pomocy drugie-

mu człowiekowi, uśmiechu i modlitwy. Pokora opiera się na prawdzie, zatem nie możemy
udawać, że nie dostrzegamy skarbów, którymi
nas Bóg obdarzył. Wystrzegajmy się wobec
tego fałszywej skromności i rozwijajmy nasze
talenty.
Świętość polega na tym, żeby być tam, gdzie
nas pragnie mieć Bóg. Jak to rozeznać? Na modlitwie. Do tego zaś potrzebna jest nam bliska
relacja z Bogiem. Im więcej rozmawiamy z Nim,
tym więcej rozumiemy. Ważne jest to, by faktycznie rozmawiać z Bogiem, a nie z samym
sobą! Często zamykamy się na głos Boga,
bo w naszej ocenie wiemy lepiej co jest nam
potrzebne, ale kiedy otworzymy się na działanie Boga Ojca w naszym życiu zaczynają się
dziać cuda. Pamiętajmy co mówi Ewangelia:
Starajcie się naprzód o królestwo Boga i Jego
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. (Mt 6, 33) Nie zamartwiajmy się więc bez
potrzeby, wybierajmy najlepszą cząstkę dla siebie i nie dajmy się wytrącić z równowagi błahostkom. Nasze podejście do wydarzeń zmieni
się, gdy spojrzymy na nie w świetle naszego
powołania do wieczności.
Należy z całą stanowczością podkreślić, że
dążenie do świętości jest nam nakazane przez
Pana Jezusa, który mówił: Bądźcie doskonali,
jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. (Mt
5, 48) Chrystus nie mówi tylko do wybranych
osób, ale do nas wszystkich! Doprecyzowuje
to św. Paweł, pisząc w swoim listach: Wolą
Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 3) oraz Bóg
wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy
byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem (Ef
1, 4). Dążmy więc do świętości, ze wszystkich
sił, z całego serca swego i zapamiętajmy jako
przestrogę słowa francuskiego pisarza katolickiego Leona Bloy, który powiedział: Pod koniec
naszego życia będziemy mieć tylko jeden powód
do smutku – że nie jesteśmy święci. Zróbmy
wszystko, by taki smutek nas nie dotknął, a koroną naszego istnienia była świętość, która zaprowadzi nas do wiecznej komunii z Bogiem
Miłości. (G Ł-K)
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PARAMETRY KOSMOS

Rozmowa bardzo bogatych kolegów:
– Słyszałeś, że firma Space X należąca do producenta samochodów elektrycznych Elona Muska
zaprasza na turystyczne loty w kosmos. Polecimy?
– Ja się nie wybieram.
– A dlaczego?
– Bo w kosmosie nie ma dobrych imprez?
– Hm… Nie rozumiem.
– Tak. Bo tam nie ma atmosfery!
SZCZĘŚLIWY EMERYT
Sąsiad zaczepia świeżo upieczonego emeryta:
– Jak tam sąsiedzie, służy wam emerytura?
– Tak, ze względu na ustawowy tydzień emeryta?
– A jest taki?
– Oczywiście: niedziela i sześć sobót.
BIEDNY
Właściciele kota na klatce schodowej w bloku
zamieścili ogłoszenie:
– Prosimy nie karmić naszego kota. On tylko udaje biednego!
PALIWO
Dziewczyna narzeka, że jej chłopak zbyt rzadko
się z nią spotyka:
– Mój ojciec, kiedy studiował jeździł co weekend
do mojej mamy po 8 godzin w jedną stronę, żeby ją
tylko zobaczyć. Teraz już nie ma takich mężczyzn...
– Ja go rozumiem. Wtedy paliwo było dużo tańsze!
TELEFON DO MAJSTRA
Klient dzwoni do glazurnika:
– Chcę położyć płytki w łazience. Ile pan bierze
za metr kwadratowy?
– To zależy od tego, jakie płytki chce pan położyć.
– Co pan ma na myśli?
– Jeśli płytki są drogie, to koszt jest większy. Jeśli z tych tańszych, to zrobię łazienkę za połowę
ceny. To ile pan za nie zapłacił?
– Dobrze się składa. Płytki dostałem za darmo od
teściów. To kiedy pan przychodzi?
TEMPERATURA
Mąż zachorował i leży w łóżku. Żona pyta go:
– Jak się masz kochanie?
– Mam chyba 40 stopni gorączki?
– Pokaż termometr – zobacz, masz tylko 36 i 4!
– Jak by nie liczył, jak się doda to jest razem 40!
DOMOWE „KONKLAWE”
W słoneczne jesienne południe dwaj koledzy
siedzą w ogródku:
– Widzę was często, sąsiedzie, jak wpatrujecie
się w dym wydobywający się z waszego komina?
– Tak. Biały dym oznacza, że za chwilę będzie
obiad. Czarny natomiast oznacza, że żona siedzi
na „fejsbuku”, a obiad poszedł z dymem!
(opr. xHD)
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