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MYŚL TYGODNIA 

 
Ilustracja do „Przypowieści o Bo-
gaczu i Łazarzu” w Ewangeliarzu 

z Echternach (XII w.)  
     Dzisiejsza przypowieść o Bo-
gaczu i Łazarzu, a szczególnie 
dialog Abrahama z Bogaczem 
dają nam wiele do myślenia: 
„Wspomnij, synu, że za życia ot-
rzymałeś swoje dobra, a Łazarz 
przeciwnie, niedolę; teraz on tu 
doznaje pociechy, a ty męki cier-
pisz” (Łk 16,19-31). 
     Życie jednego i drugiego 
skończyło się. Możemy mówić o 
Bożej sprawiedliwości, która po-
przez śmierć kładzie kres ziems-
kiej egzystencji. Każdej. Jaka-
kolwiek by ona nie była. Zarów-
no dni słoneczne, jak i pochmur-
ne znają nieubłagane prawo 
przemijania czasu. Umierają żeb-
racy i biedni. Umierają bogaci. 
Umierają także i ci, których do-
chody są większe niż niejednego 
państwa na świecie. 
     Tymczasem „dobry koniec 
wieńczy dzieło”. Nie da się cof-
nąć życia, które upłynęło byle 
jak, za którym wlecze się szczę-
ście zdobyte kosztem ludzkiej 
krzywdy. 

XIV ROCZNICA UNITÓW 

 
     W tym roku 6 października przypada XIV rocznica Be-
atyfikacji Błogosławionego Wincentego Lewoniuka i 12 
Towarzyszy. Miała ona miejsce w Rzymie 6 października 
1996 roku, to jest 400 lat po utworzeniu Kościoła Unic-
kiego. Rocznicę tę chcemy przeżywać w naszej Diecezji, 
jako święto dziękczynienia Bogu za dar Błogosławionych 
Męczenników – świadków naszej wiary. Z tej racji zapra-
szamy wszystkich kapłanów i wiernych świeckich na die-
cezjalne dziękczynienie, które będzie miało miejsce w 
Sanktuarium Świadectwa w Pratulinie.  Mamy świado-
mość, że rocznica ta przypada w zwykły dzień pracy i dla 
wielu osób pielgrzymowanie w tym terminie może być 
utrudnione. Niemniej chcielibyśmy, aby ta uroczystość w 
Pratulinie zgromadziła jak największą liczbę pielgrzymów. 
Prosimy kapłanów, o zachęcenie wiernych do przybycia 
jak i osobistego wzięcia udziału w pielgrzymce. Zachę-
camy katechetów, do zorganizowania w tym dniu piel-
grzymki do Partulina, a tych którzy nie będą mogli przy-
być, o przeprowadzenie katechezy poświęconej Męczen-
nikom Podlaskim. 
Program uroczystości: 
9.45 Zawiązanie wspólnoty. Powitanie i przedstawienie po-
szczególnych dekanatów oraz przybyłych grup pielgrzymów  
10.00 Droga Krzyżowa z Krzyżem, który trzymali unici bro-
niąc swojej świątyni oraz z relikwiami Unitów Podlaskich  
12.00 Eucharystia, której przewodniczył będzie i homilię 
wygłosi Pasterz Kościoła Siedleckiego Ksiądz Biskup Zbi-
gniew Kiernikowski. 13.30 Agapa  
     Z Chrystusowym pozdrowieniem: 

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 
Ks. dr Marek Paluszkiewicz 

POZDROWIENIA Z MISJI 
     Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
     Kochani! Nie wiem kiedy „zleciały” 3 miesiące od wy-
jazdu z Polski. Tutaj także czas pędzi, jak szalony. Im 
bardziej wchodzi się w misje, tym więcej jest obszarów do 
„zagospodarowania”. Życie misyjne jest jak sinusoida. 
Raz ludzi pełen kościół w niedziele, a innym razem tylko 
połowa. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, co przyniesie 
dzień. Trudno jest cos zaplanować, bo za chwilę plany 
mogą ulec zmianie. Ludzie są bardzo niestali w wierze i 
obowiązkach religijnych. Zapominają o wyznaczonych 
dniach na Msze Św. na wioskach. Umawiam się z nimi w  

dni powszednie, gdyż w niedzielę muszę być w dużych 
skupiskach ludzi. Trzeba wiec duuużo cierpliwości. 
     Rozpoczęliśmy rozbiórkę kaplicy w jednej z wiosek, bo 
po podziale gruntów znajduje się na środku ulicy i przez 
środek będzie przeprowadzona kanalizacja i woda. Powoli 
wkracza i tutaj cywilizacja. Zwłaszcza przed wyborami 
samorządowymi widać dużo prac. Ludzie dzięki temu 
mogą dużo skorzystać. Z drugiej strony kampania 
przedwyborcza pokazuje jak łatwo kupić ludzi za „miskę 
soczewicy”. U nas „kiełbasą wyborczą” jest miska ryżu 
albo piwo.  
     A teraz trochę o mnie. Mój urlop w Polsce był spowo-
dowany koniecznością wyleczenia skomplikowanego zła-
mania nogi. Po dwóch operacjach i rekonwalescenci 
udało się. Opowiem ciekawą historię o psach, które 
ostatnio w czasie odwiedzin chorych zaatakowały mnie. 
Wiedziałem o tym idąc do domu chorego, że nie będzie 
łatwo. Ostatnim razem też broniłem siebie i Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. Na szczęście zaopatrzy-
łem się w kij i z odsieczą przybył mi gospodarz. Dzięki 
Bogu był w domu, bo inaczej byłoby ze mną kiepsko. Tu-
taj ludzie maja po kilka psów do pilnowania domu. Gdyby 
nie one złodzieje wszystko mogliby pokraść. Tym razem 
wyszedłem na podwórko, aby wyspowiadać mężczyznę. 
Suka myśląc, że zabiorę jej szczeniaki rzuciła się na mnie 
z pozostałymi psami. Wszystkie skakały wokół mnie. Cud, 
że mnie nie pogryzły. Ucierpiała tylko stuła i dzięki niej 
przeżyłem atak. Pies ją zerwał ze mnie i uciekł. Przeżyłem 
całe wydarzenie. Właściciel odebrał psu stułę, w której 
pozostały dwie dziury po zębach. Odwiedziny chorych w 
pierwsze piątki miesiąca są bardzo owocne. Wracają do 
Kościoła ludzie z sekt. 
     Pamiętam o Was w modlitwie codziennej i w Mszach 
Św. za Dobrodziejów sprawowanych raz w miesiącu. Tu 
po raz pierwszy rozpoczęliśmy nabożeństwa pierwszych 
czwartków, piątków i sobót z adoracją Najświętszego Sak-
ramentu w nowej monstrancji, przywiezionej z Polski, za-
kupionej za ofiary złożone przez Parafię Św. Józefa. Dzię-
kuję wszystkim ofiarodawcom. Bóg naprawdę działa i daje 
mi znaki, że się mną  i tymi ludźmi opiekuje. Pragnę po-
dziękować wszystkim za modlitwy w mojej intencji i w in-
tencji wszystkich misjonarzy. Chcę podzielić sie radością, 
że od 13-go września już mam wizę i dowód peruwiański, 
którego do tej pory mi odmawiano. 
     Błogosławię i pozdrawiam wszystkich z peruwiańskiej 
ziemi. Można do mnie pisać SMS-y. Gdy jestem w za-
sięgu sieci, to odbieram. Do mojej wioski jeszcze nie do-
tarła cywilizacja komunikacyjna. Na parafii nie mam tele-
fonu. Korzystam z budki telefonicznej albo „krzyczę gło-
śno (to oczywiście żart). Mój nr telefonu +51992529221. 
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i ślę misjonar-
skie błogosławieństwo. 

ks. Janek Miedzianowski 

 

Tygodn ik  Para f ia lny  

Numer 39 (532 )  
26 września 2010 r. 

Parafia Św. Józefa 

Siedlce 

Opłata dobrowolna 

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
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 św. 
Poniedziałek - 27 września 2010 r.  

Wspomnienie Św. Wincentego a’Paulo, Kapłana 
Wspomnienie rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła I 

Czyt: Job 1,6-22;Łk 9,46-50 
6.30 1. + Wacława, Irenę, Michała i Wandę, zm. z Rodziny Ślebzaków,

of. Alicja Ślebzak 
 2. + Feliksę (w 10 r.) i Stanisława Wyrębek oraz ich zm. Rodziców,

of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Wiktorię Głowińską, of. Siostra 

 2. Gregorianka: + Stanisławę i Mieczysława Sienkiewiczów oraz 
Jana Pyziołka, of. Rodzina 

 3. + Józefa i Amelię, of. Syn 
 4. + Wacława (z racji imienin), Dziadków Michalinę i Antoniego, Jó-

zefę i Józefa oraz zm. Rodziców Chrzestnych, of. E. Barszcz 
 5. + Mariannę (w 13 r.), Józefa, Stanisława, Eleonorę i Stanisława,

of. Helena Barszcz 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesława Kamińskich, of. Danuta Ka-

mińska 
 2. Gregorianka: + Zofię Mućko, of. Syn z Synową 
 3.  + Waldemara Kamińskiego (w 20 r.) i Jadwigę, of. Córki i Mama 
 4. + Wacława Nieścioruka (z racji urodzin i imienin) i zm. z Rodzin,

of. Żona 
Wtorek - 28 września 

Wspomnienie Św. Wacława, Męczennika 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla  

Czyt: Job 3,1-3. 11-17. 20-23; Łk 9,51-56 
6.30 1. + Wacława (w dniu imienin) i Eugenię, of. Córki 

 2. + Wacława (w dniu imienin) i zm. z Rodziny, of. p. Karczowie 
7.00 1. Gregorianka: + Wiktorię Głowińską, of. Siostra 

 2. Gregorianka: + Stanisławę i Mieczysława Sienkiewiczów oraz 
Jana Pyziołka, of. Rodzina 

 3. + Wacława, Wandę, Marię, Jana, Stanisława, Zbigniewa i Edwar-
da, zm. z Rodzin Chalimoniuków i Sadłowskich, of. Jadwiga Chali-
moniuk 

 4. + Wacława (w 2 r.) zm. z Rodzin Tarkowskich, Skorupków, Trę-
bickich i Głuchowskich, of. Krystyna Głuchowska-Tarkowska 

 5. + Stefanię i Mariana, zm. z Rodziny Golców, of. Irena Sobiesiak 
 6. + Wacława Kupę i zm. z Rodzin Kupów i Lechów, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesława Kamińskich, of. Danuta Kamińska 

 2. Gregorianka: + Zofię Mućko, of. Syn z Synową 
 3. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. p. Borutowie 

Nabożeństwo ku czci Św. Joanny zakończone ucałowaniem relikwii 
Środa – 29 września 

Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
Czyt: Dn 7, 9-10. 13-14; lub Ap 12,7-12a; J 1,47-51 

6.30 1. + Romana i Antoninę, zm. z Rodziny Staręgów, of. Rodzina Sta-
ręgów 

 2. + Grażynę (w 20 r.), Ryszarda, Felicję, Czesława i Janinę, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Wiktorię Głowińską, of. Siostra 

 2. Gregorianka: + Stanisławę i Mieczysława Sienkiewiczów oraz 
Jana Pyziołka, of. Rodzina 

 3. + Bernarda (w 16 r.) i Czesława Dyl, of. Żona z Dziećmi 
 4. + Michała Manulika (z racji imienin), of. Żona z Dziećmi 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Jerzego i Wiesława Kamińskich, of. Danuta Ka-

mińska 
 2. Gregorianka: + Zofię Mućko, of. Syn z Synową 
 3. + Henryka Ługowskiego (w 2 r.), zm. Rodziców i Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Henryka Ługowska 
 4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Haliny i Dariusza Talacha, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Mama 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 30 września, Wspomnienie Św. Hieronima, Kapłana i Dok-
tora Kościoła; Czyt: Job 19,21-27; Łk 10, 1-12 

6.30 1. + Janinę (w 30 dzień) i Eugeniusza Białas, of. Rodzina 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Wiktorię Głowińską, of. Siostra 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisławę i Mieczysła-
wa Sienkiewiczów oraz Jana Pyziołka, of. Rodzina 

 3. + Antoniego Stefaniuka (w 12 r.), Helenę, Stanisława, Krzysztofa, 
Stanisławę i Aleksandra, of. Kozioł Alina 

 4. + Andrzeja (w 14 r.), Lucjana, Pelagię i Leokadię oraz Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Jerzego i Wiesława 

Kamińskich, of. Danuta Kamińska 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Zofię Mućko, of. Syn z 

Synową 
 3. + Alinę Strus (w 7 r.), of. Córka 
 4. + Siostrę Barbarę (w 20 r.) i jej Męża Jerzego (w 17 r.) oraz zm. 

Rodziców, Dziadków i Pradziadków, of. p. Szczepanik 
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19.00 Wieczór Chwały (Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) 
Pierwszy Piątek Miesiąca – 1 października 

Wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła
Czyt: Job 38,1. 12-21; 40,3-5; Łk 10, 13-16 

6.30 1. + Jana (w 19 r.), zm. z Rodzin Chromińskich i Świętońskich, of.
Grażyna Świętońska 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Aleksandrę Kozioł, of. Przy-
jaciele 

 2. + Antoniego Kalickiego (w 9 r.), of. Janina Kalicka  
 3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława Skalskich, Jadwi-

gę, Barbarę, Eugenię, Sabinę, ks. Alfreda Hofmana i ks. Emila Ko-
dyma oraz Dobrodziejów i Przyjaciół, of. Alicja Wróblewska  

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Sabinę i Kazimierza Świ-

niarskich, of. Rodzina 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariana Chacińskiego i zm. 

Rodziców, of Jadwiga Chacińska 
 3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 
 4. + Kazimierę Salak, of. Barbara Kołodziejczyk  
 5. + Marię (w 16 r.), Henryka, Krzysztofa i Sławomira, of. Izabela 

Stańska 
 6. W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa 

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa inau-
guracja Nabożeństw Różańcowych 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 
Pierwsza Sobota Miesiąca - 2 października 

Wspomnienie Św. Aniołów Stróżów 
Parafialny Dzień Chorego 

Czyt: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5. 10 
6.30 1. + Bogdana Krupę, of. Jadwigę z Dziećmi 
7.00 1. Gregorianka: +  Aleksandrę Kozioł, of. Przyjaciele 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwi-

ga Chacińska 
 4. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 
 5. + Franciszka (w 20 r.), Zofię, Alfonsa i Zofię, of. Syn 
 6. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

 7. Dziękczynna w 11 r. ślubu Artura i Ilony, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla nich i dla ich Dzieci Kacpra i Pauliny, of. p. Bojańczuk 

 8. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP, of. Krucjata Wy-
zwolenia Człowieka 

7.30 Nabożeństwo Pierwszosobotnie i modlitwa różańcowa członków 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

8.30 Wyjazd Kapłanów do Chorych 
11.00 Próba Zespołu Światełko  



26 WRZEŚNIA 2010                                                OPIEKUN Nr 39                                                       STRONA 3 
16.00 W intencji Nowożeńców Magdaleny i Piotra 
17.00 W intencji Nowożeńców Ewy i Karola 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych 
18.00 W intencji Nowożeńców Małgorzaty i Dariusza 

Nabożeństwo Różańcowe i Pierwszosobotnie 
XXVII Niedziela Zwykła - 3 października 

Początek Tygodnia Chrześcijańskiego Miłosierdzia. Ofiary składane dziś na 
tacę przeznaczone są na działalność Caritas. Pierwsza Niedziela Miesiąca, 

Czyt: Ha 1,2-3;2,2-4; 2Tm1,6-8.13-14;Łk 17,5-10 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Stefana Mazura (w 2 r.), of. Żona 

 2. + Bogdana Krupę (w 6 r.), of. Matka 
8.30 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, of. Przyjaciele 

 2. + Janinę (w 2 r.) i Tadeusza Kryńskich, Stanisława, Sabinę, Wac-
ława i Franciszka, zm. z Rodziny Popków, Marylę Waszczuk i zm. 
Dziadków, of. Halina Popek 

 3. Dziękczynna w 26 r. urodzin Daniela, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski i opiekę św. Józefa, of. Rodzice 

10.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci 

3. + Józefa Szachowskiego (w 7 r.), Krzysztofa, Grażynę i Witolda,
of. Anna Szachowska 
4. + Teresę i Jana Wyrębek, of. Rodzina 

 

5. Dziękczynna w 40 r. ślubu Ireny i Ryszarda Troć, z prośbą o po-
trzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla nich oraz dla ich Dzieci i 
Wnuków, of. Małżonkowie 

11.30 1. Dziękczynna w 60 r. ślubu Teresy i Stanisława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata, of. Jubilaci 

 2. + Józefa Brzóska (w 4 r.), zm. z Rodzin Brzósków i Simińskich, of. 
Żona z Dziećmi 
1. Za Parafian i Gości. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o 
potrzebne dary dla wszystkich członków Żywego Różańca, of. Rada 
Różańcowa  

12.45 

2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Różańcowej i Św. 
Józefa dla Sióstr z KŻR nr 17 i ich Rodzin oraz o wieczny pokój dla 
Janiny Prachnio i Anny Mędza, of. KŻR nr 17 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i katecheza dla Kół  żywego Różańca 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarek, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwi-
ga Chacińska 

18.00 1. Dziękczynna w 7 r. ślubu Edyty i Adama, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich syna Kamila, of. Mał-
żonkowie 

19.00 Nabożeństwo Różańcowe i Niedzielna Adoracja Najśw. Sakramentu 

DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. 

 
     W trzecią niedzielę maja, a dokładnie 15 maja 2011 roku liczne grono 
naszych dzieci z klas II przyjmie po raz pierwszy Komunię Św. Już w tym 
miesiącu rozpoczną się przygotowania do tego wielkiego wydarzenia, któ-
rymi kierował będzie ks. Sławomir Harasimiuk, współpracując z Siostrami i 
Katechetami. 
     W czwartek, dnia 30 września po Mszy Św. o godzinie 18.00 i Nabo-
żeństwie do NMP Nieustającej Pomocy odbędzie się spotkanie organiza-
cyjne Rodziców. Natomiast w pierwszą niedzielę października (3.X) o go-
dzinie 16.00 będzie pierwsze spotkanie dzieci przygotowujących się do 
przyjęcia I Komunii Św. Także przez cały październik w dni nauki szkolnej 
(w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek) o godzinie 17.15 będzie Nabo-
żeństwo Różańcowe dla dzieci, a szczególnie dla tych, które przygotowują 
się do I Komunii Św. Serdecznie zapraszamy. 

SPIS ROLNY 

 

     Od 1 wrześ-
nia do 31 paź-
dziernika 2010 r. 
Główny Urząd 
Statystyczny 
przeprowadza w 
całej Polsce 
Powszechny 
Spis Rolny. Jest 
to pierwszy spis 
powszechny rea- 

lizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Takie same 
spisy przeprowadzane są we wszystkich państwach Unii Europejskiej i w 
wielu krajach świata. Informacje zebrane podczas spisu pomogą rolnikom, 
organizacjom rolniczym, samorządom i organom władzy państwowej 
obiektywnie ocenić sytuację polskiego rolnictwa, jego miejsce na tle 
rolnictwa europejskiego oraz skuteczniej działać w interesie polskiej wsi i 
polskich rolników. Dane te pozwolą także naszemu krajowi wywiązać się z 
obowiązku przekazania informacji o rolnictwie właściwym organom ONZ i 
Unii Europejskiej. 
     Główny Urząd Statystyczny zapewnia całkowitą tajemnicę uzyskanych 
danych. Wszystkie informacje zebrane podczas spisu będą wykorzystane 
tylko i wyłącznie dla zbiorczych zestawień i analiz statystycznych. Powo-
dzenie tego największego badania statystycznego w rolnictwie zależy od 
akceptacji i przychylności społeczeństwa, a co za tym idzie od powszech-
ności, rzetelności i prawdziwości odpowiedzi udzielanych przez respon-
dentów rachmistrzom spisowym bądź przekazanych bezpośrednio przez 
Internet, do czego rolników szczególnie zachęcamy. 

                                            Prezes GUS Prof. dr hab. Józef Oleński 
i Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 

Ks. Prof. dr hab. Witold Zdaniewicz SAC  

ZAPROSZENIE „ŻAKA” 
     Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK" w Siedlcach informuje, że prowadzi 
jeszcze zapisy do dwuletnich i jednorocznych szkół policealnych oraz do 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po szkole zawodowej, podsta-
wowej i gimnazjum w których zajęcia prowadzone będę w systemie za-
ocznym (sobota, niedziela). Nauka w szkołach rozpocznie się od paździer-
nika i jest całkowicie bezpłatna. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z 
sekretariatem szkoły w Siedlcach ulica Kilińskiego 16/9, bądź do odwie-
dzenia strony internetowej www.zak.edu.pl na której są wszelkie nie-
zbędne informacje. Zachęcamy do podjęcia nauki. 

Dyrektor Szkoły - mgr Marianna Zarzycka-Marciniuk  

Z POMOCĄ HUBERTOWI 

 

     Hubert ma 4 latka. Od urodzenia cierpi na 
dziecięce porażenie mózgowe. W chwili roz-
poznania upośledzenia został niezwłocznie 
poddany żmudnej i długotrwałej rehabilitacji. 
Nasza rozpacz i determinacja wynika z jesz- 

cze jednego faktu. Mianowicie, widoczne są już pierwsze efekty poprawy 
zdrowia u syna. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjne-
go zaczął samodzielnie stawiać pierwsze kroki. Jednak powrót do nor-
malnego życia to jeszcze daleka droga, wymagająca bardzo dużych nak-
ładów finansowych, chociażby na sprzęt rehabilitacyjny czy turnusy 
rehabilitacyjne. Ponadto, leczenie syna wymaga specjalistycznej opieki 
medycznej i pedagogicznej, podawania toksyny botulinowej do spastycz-
nych mięśni i stosowania sprzętów pomocowych w nauce chodzenia. 
     Jeżeli możecie Państwo nam pomóc w pokryciu kosztów rehabilitacji 
dziecka, proszę o wpłaty na niżej podany nr konta. Wszystkie pieniążki w 
ten sposób zebrane przeznaczane są na bieżącą rehabilitację i leczenie 
Huberta: Fundacja Pomocy Osobą Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”, 
Stawnica 33, 77-400 Złotów SBL Zakrzewo Oddział w Złotowie, nr konta: 
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 koniecznie z dopiskiem: Na lecze-
nie i rehabilitację Hubert Wójcik-111/W. Wpłaty darowizn na konto 
można odliczyć od podatku. Z góry serdecznie dziękujemy za wszelką 
okazaną nam pomoc.                         Rodzice i Fundacja „Słoneczko” 
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W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # Monika Księżopolska z Parafii Bł. Władys-
ława z Gielniowa w Warszawie, i Krzysztof Wi-
niecki z Parafii Najświętszego Serca Jezusowe-
go z Łodzi (106) 
Zapowiedź I: 
    # Kamil Kobyliński z Parafii Katedralnej w Sie-
dlcach i Izabela Anna Ośko z naszej Parafii (107) 
    # Jakub Buczek z naszej Parafii i Agnieszka 
Biernacka z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach (108) 
    # Piotr Mateusz Chojecki z Parafii Św. Teresy w 
Siedlcach i Aleksandra Kwarciak z naszej Parafii 
(109) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

NIESUBORDYNOWANY 
     Warto zastanowić się nad tym, skąd bierze 
się współczesna nagonka na symbol krzyża 
w klasach szkolnych, urzędach, czy przed pała-
cem prezydenckim. Poeta daje odpowiedź na 
łamach portalu www.fronda.pl 

Krzyż był niesubordynowany 
Przystanął w miejscu niefortunnym 
Zakłócał komfort, burzył plany 
Myśli kierował  tam, gdzie trumny 

Krzyż nie był wielki, lecz przeszkadzał 
Jakby sumienie wręcz uciskał 
Sprawiał, że gorzka była władza 
I nie pozwalał na igrzyska 

Nikt nie chciał tu krzyżowych stacji 
Lecz krzyż opętał w jednej chwili 
I się dopuścił prowokacji. 
Że opętani się modlili 

Aż się doigrał – nielegalny - 
Zdjęli go zręcznie, w kilku susach 
Barabasz bardziej jest medialny 
Ktoś chce po stronie być Chrystusa? 

ZAPROSZENIE 
Drodzy Młodzi! 
 Siostry Orionistki wraz 
z całą Rodziną Oriońs-
ką przygotowują się do 
udziału w  Światowych 
Dniach Młodzieży, któ-
re obędą się w Madry-
cie w dniach od 16 do 
21 sierpnia 2011 r. 

Hasłem przyszłorocznego spotkania są słowa 
św. Pawła „Zakorzenieni i zbudowani na Chrys-
tusie, mocni w wierze”. 
     Zapraszamy Młodzież, która ukończyła 17 
lat, by razem z nami przeżyła tę wyjątkową 
przygodę! Termin: 13-24 sierpnia 2011 r. (z po-
dróżą). Koszt: 1950 zł. (wpłaty w trzech ratach). 
Zapisy: do 19 listopada 2010 r. Więcej informa-
cji udziela: S.M. Amabilis Gliniecka ze wspólno-
ty Sióstr Orionistek przy naszej Parafii, tel. 661-
979-180, e-mail: s.m.amabilis@wp.pl 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 38 
Relacja z peregrynacji relikwii bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki; 
Bezduszność czy zwykłe chamstwo? O interne- 

towych komentarzach, które można było przeczytać 
przy okazji poszukiwań zaginionego kapłana pisze 
ks. Paweł Siedlanowski w tekście „Unieważnione 
poczucie przyzwoitości”; 

 „Ach, ta dzisiejsza młodzież” - wzdychamy czę-
sto. Jacy są dziś młodzi ludzie – przeczytamy w ra-
porcie „Echa”, zatytułowanym „Pokolenie klapek i 
ipodów”; 

Dlaczego reklamy są tak pełne nagości i erotyz-
mu? - przeczytamy w artykule „Niedyskretny urok 
ciała”; 

O polskich mediach, dziennikarskiej rzetelności 
i emocjach na wizji przeczytamy w rozmowie 
z dziennikarką TVP, Iwoną Schymallą. 

Zapraszamy do lektury! 

W PARAFII I W DIECEZJI 
W ŻYCIU I MISJI. Wczoraj  (w sobotę 25.09) w 
gmachu siedleckiego Seminarium (Opole Nowe), 
o godzinie 10.00 odbyła się pierwsza katecheza 
z III zeszytu diecezjalnego programu duszpasters-
kiego dla zespołów rejonowych oraz parafii z rejo-
nu siedleckiego. 
DLA NARZECZONYCH. Zgodnie z wcześ-
niejszymi zapowiedziami wczoraj rozpoczęliśmy 
jesienne katechezy dla Narzeczonych. Będą one 
w każdą sobotę o godzinie 17.00 w sali przy za-
krystii. 
BISKUP JAN. Dziś przypada II rocznica śmierci 
Ks. Bpa Jana Mazura. Z tej racji w Katedrze o 
godz. 16.00 będzie celebrowana Eucharystii, któ-
rej przewodniczy Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski. 
KATECHECI ŚWIECCY. W piątek, sobotę i w 
niedzielę (1-2-3.X) w Domu Rekolekcyjnym przy 
WSD Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowem, o 
godz. 16.00 będą Rekolekcje dla katechetów 
świeckich naszej diecezji siedleckiej (termin III). 
Od 1 do 31 października są Jesienne Dekanalne 
Dni Katechetów. 
BYĆ WOLNYM. W każdą pierwszą sobotę mie-
siąca po Mszy św. o godz. 7.00 i Nabożeństwie 
Pierwszosobotnim Diakonia Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka zaprasza do wspólnej modlitwy różań-
cowej w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, 
narkomanii, alkoholizmu i innych. 
JESIENNY WIECZÓR CHWAŁY. W przede-
dniu inauguracji Roku Akademickiego  2010/11 
pragniemy spotkać się na Modlitwie Uwielbienio-
wej. Chcemy naszemu Panu okazać miłość 
i wdzięczność za otrzymane łaski, a także przed-
stawić nasze troski, niepokoje, obawy i nadzieje. 
Odpowiednim  do tego miejscem jest Wieczór  
Chwały, na który zapraszamy w dniu 30 września 
(czwartek) na godz. 19.00 do Sanktuarium św. Jó-
zefa. Serdecznie zachęcamy nie tylko osoby stud-
iujące, lecz także wszystkich, którzy chcą poczuć 
się dziećmi w objęciach  najlepszego Ojca, doś-
wiadczyć Jego miłości i umocnić na drodze wiary. 

           Akademicka  Grupa Ewangelizacyjna 
CZUWANIE: W nocy z 8 na 9 października 
w Sanktuarium NMP Kodeńskiej jest planowane 
czuwanie dla młodzieży z naszej Parafii. Hasło 
tego spotkania to: „Moje miejsce w Kościele”. 
     Zapraszamy młodzież ze starszych klas gim-
nazjum, jak również ze szkół średnich, która 
pragnie odnaleźć swoje miejsce we wspólnocie 
Kościoła i Parafii. Zgłoszenia przyjmuje ks. 
Adam (tel. 503 147 111) oraz Księża Katecheci 
(ks. Jarek i ks. Sławek). 

AUTOKAREM DO RZYMU 
     W dniach od 9 do 17 października br. organizo-
wana jest autokarowa pielgrzymka do Włoch. W 
jej programie znajduje się zwiedzanie Rzymu 
(grób Sługi Bożego Jana Pawła II), Padwy, Asyżu, 
Monte Cassino, San Giovanni Rotondo i Wenecji. 
Koszt pielgrzymki: 1000 zł i 150 Euro. Zapisy 
przyjmuje i Informacji udziela Diecezjalny Dusz-
pasterz Pielgrzymów ks. Sławomir Sulej (tel. 604-
641-777). 

 
JESIENIĄ DRZEWA OBRODZIŁY KOTAMI 

  
EGZAMIN USTNY. Studentka plącze się w odpo-
wiedziach, nie może wybrnąć - wreszcie płaczli-
wym głosem stwierdza: 
- Wszystkiego się uczyłam, umiałam, a teraz z po-
wodu wielkich nerwów zapomniałam. 
     Na to Profesor spokojnym głosem każe jej na 
głos liczyć do 10. Ta przekonana, że to jakaś te-
rapia na uspokojenie, posłusznie wykonuje pole-
cenie. Kiedy skończyła - profesor prosi o indeks i 
wpisując 2 mówi: 
- Kiedy coś się umie, to i nerwy nie przeszkadzają. 
NIEOGRANICZONA MIŁOŚĆ: Szkolna pani psy-
cholog mówi do kobiety na wywiadówce: 
- Pani syn ma kompleks Edypa. 
- Kompleks, nie kompleks - ważne, żeby mamunię 
kochał! 
JASKÓŁKI: Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko Roz-
poczyna się rok szkolny! 
POŻEGNAŁ SIĘ: Student pyta kumpla: 
- Co jesteś taki smutny? 
- Wywalili mnie z uczelni... 
- A za co?! 
- A skąd mam wiedzieć? Pół roku mnie tam nie 
było! 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6320223 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl 
www.jozef.siedlce.pl 

Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce 
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120 

Materiały przygotowali: ks. Henryk Drozd, 
ks. Jarosław Dziedzic, ks. Sławomir Harasi-

miuk, ks. Adam Pietrusik, s.M. Amabilis 
Gliniecka, sM. Agnieszka Stefaniuk   

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 
Kancelaria parafialna czynna 

w dni powszednie od 16.00 do 17.30  
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