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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Jezus zaczął wskazywać swo-
im uczniom na to, że musi ... wiele 
cierpieć ... że będzie zabity i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie. A 
Piotr wziął Go na bok i począł ro-
bić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię 
Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy 
na Ciebie” (Mt 16,21-27). 
     Słowo Boże nieraz może 
brzmieć twardo w naszych uszach. 
Prorok Jeremiasz wzywa lud do 
nawrócenia. Jezus kategorycznie 
sprzeciwia się Piotrowi, który nie 
rozumiejąc jeszcze sensu Jego 
paschalnej misji, próbuje Go od 
niej odwieść. A wszystkim swoim 
uczniom Jezus stawia wymagania 
naśladowania Go w niesieniu 
krzyża. By pójść za Jezusem i 
Jego słowem, potrzebujemy cią-
głego odnawiania umysłu w duchu 
Paschy, która przez śmierć pro-
wadzi nas do pełni życia i szczę-
ścia. 

 

ZA TYDZIEŃ DOŻYNKI 
 

  
     Mamy za co Bogu dziękować. Dożynki są dobrą 
okazją do dziękczynienia za plony ziemi przy okazji 
ukończenia żniw i prac polowych. Są one świętem rolni-
ków o charakterze dziękczynnym. Najważniejsze spoś-
ród nich odbywają się na Jasnej Górze. W czasach po-
wrotu laicyzacji i komunizacji życia politycznego niewie-
rzący udają się na Dożynki prezydenckie w Spale. Za-
sadniczo uroczystości dożynkowe w swej tradycji mają 
religijny i ludowy charakter. Polityka bywa dołączana do 
nich jako zbędny suplement dający okazję do zdobywa-
nia wyborców. 
     Podziękowania za plony składane są Bogu i Matce 
Bożej. Ceremoniom dożynkowym przewodniczą Staro-
sta i Starościna dożynkowi. W uroczystej procesji wno-
szone są do kościoła wieńce dożynkowe, wykonane 
z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Sta-
rosta i Starościna przynoszą bochen chleba upieczone-
go z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów i składają 
go na ołtarzu, gdyż prawdziwym Gospodarzem Doży-
nek jest sam Bóg. 
     Zwyczajem stały się też pielgrzymki rolników do 
miejsc kultu religijnego, zwłaszcza do sanktuariów ma-
ryjnych, a w tym do sanktuarium na Jasnej Górze 
w Częstochowie. Tam odbywają się największe i najba-
rdziej uroczyście obchodzone uroczystości dożynkowe. 
Uczestniczą w nich delegacje rolnicze z całej Polski, 
w tradycyjnych strojach z darami z płodów ziemi, 
z wieńcami i chlebami upieczonymi z mąki pochodzącej 
z tegorocznych zbiorów. Nasze Diecezjalne Dożynki 
odbędą się w Woli Gułowskiej w Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Parafię naszą będą repre-
zentować tam mieszkańcy wsi Żytnia, których delegac-
ja zawiezie wieniec dożynkowy i weźmie udział w uro-
czystym korowodzie wieńców z całej Diecezji. 

PEŁNOLETNI KSM 
     Młodzież z KSM przy naszej Parafii rozpoczyna po wakac-
jach kolejny rok formacji i działalności. Serdecznie zaprasza-
my młodych duchem, ciekawych świata na cotygodniowe 
spotkania w piątki o godz. 19.00 w sali KSM pod plebanią. 
Zapraszamy wszystkich, którzy byli do tej pory w, byłych 
i obecnych członków KSM, ponieważ za miesiąc będziemy 
obchodzić 18 rocznicę powstania KSM w naszej Parafii. 
Warto powspominać jak było, co się zmieniło i jak dalej bę-
dzie funkcjonować oddział, który zrzesza ludzi chętnych 
i zainteresowanych swoim rozwojem duchowym, wzrastaniu 
w wierze i mądrości Bożej. 

 
     KSM nie zapomina o tych, co są w potrzebie. Rozpoczyna 
się nowy rok szkolny. Wiele dzieci (a raczej ich Rodzice) ma 
trudności finansowe. Stąd pomysł, aby pomóc tym dzieciom 
przygotować wyprawki szkolne razem z Zespołem Caritas. 
Już mamy kilka plecaków, długopisy, ale jeszcze wiele braku-
je do kompletu szkolnej wyprawki. Zwracamy się z prośbą, je-
śli ktoś może i chce dołączyć się do Akcji KSM-u, może to 
uczynić w przyszłą niedzielę (4 września). Młodzież będzie 
zbierała przybory szkolne dla dzieci z ubogich rodzin. Jeśli 
każdy przyniósłby jeden ołówek, zeszyt, kredki, linijkę itp. to 
już będzie bardzo dużo. KSM to skompletuje, podzieli i wraz z 
Zespołem Caritas przekaże tym co potrzebują, aby mogli 
cieszyć się w nowym Roku Szkolnym. 

Ks. Sławek – Asystent KSM i Prezes Parafialnego Oddziału KSM 

KATECHEZY CHRZCIELNE 

 

    Zgodnie z rozporządzeniem Księ-
dza Biskupa Rodzice i Chrzestni, ma-
jący uczestniczyć w Chrzcie swojego 
Dziecka, winni wcześniej obowiązkowo 
brać  udział  w  czterech  katechezach 

chrzcielnych. Katechezy te były już w naszej Parafii w ma-
ju i w czerwcu br. Od przyszłej niedzieli wznawiamy je. 
Będą one w niedzielę o godzinie 17.30 w Sali przy zakry-
stii, w I, II, III i IV niedzielę miesiąca. Rodzice i Chrzestni 
otrzymają indeksy uczestnictwa. Będą mogli także nabyć 
podręcznik (koszt 5 zł.) zawierający te katechezy, aby po-
wrócić do ich treści w domu rodzinnym. 
     W liście skierowanym do Diecezjan Ks. Biskup napisał: 
„Przyjęcie chrztu nie sprowadza się do załatwienia pew-
nych formalności i wypełnienia określonego rytu religijne-
go, pojętego na sposób mniej czy bardziej magiczny. 
Chrzest wprowadza człowieka w nową rzeczywistość, 
w życie inne od tego, które proponuje świat. Dlatego też 
udzielenie Chrztu Św. domaga się stosownego przygoto-
wania, czyli zainicjonowania odpowiedniej wiary, wiary 
paschalnej, która po chrzcie będzie się rozwijać. W przy-
padku małych dzieci chodzi o wiarę ich rodziców i rodzi-
ców chrzestnych, którą oni będą przekazywać dziecku. 
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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 - 29 sierpnia 2011 r. 
Wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Adam; 
Czyt.: Jr 1,17-19;Mk 6,17-29 

6.30 1. + Eugenię Wakuła (w 30 dzień), of. Rodzina 
 2. + Janinę Stolarczyk (w 6 r.) i Stanisława, of. Stanisław Stolar-

czyk 
 3. + Zm. z Rodzin Flisów, Kowalczyków, Białasów, Sapińskich, 

Rogowskich, Nasiłowskich i Zająców oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące, of. Rodzina Flisów 

7.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Izabeli Rozbickiej, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi na dalsze życie, of. Dziadkowie i 
Ciocia 

 2. + Jana i Annę Staniszewskich, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Stanisława i Bogdana Krupów, of. 
Dzieci i Rodzeństwo 

 2. Gregorianka: + Marię i Wacława Barańskich, of. Córki z Rodzinami 
 3. + Bogumiłę (w 3 r.), Jana, Genowefę i zm. Dziadków, of. Danuta 

Marzec 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Anny Stańczuk, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. 
Rodzice 
 Wtorek – 30 sierpnia; Czyt.: 1 Tes 4,13-18;Łk 4,16-30 

6.30 1. Dziękczynna za narodziny Michaliny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski dla niej i dla jej Rodziców: Agnieszki i 
Bronisława, of. Siostra 

 2. + Genowefę Wakuła (w 30 dzień), of. Siostry z KŻR ze Strzały 
7.00 1. + Bogumiłę Grzywacz (w 30 dzień), of. Rodzina 

 2. + Feliksa Soczewkę i zm. z Rodzin Zacharczuków i Łupińskich, 
of. Jadwiga Łupińska 

 3. Dziękczynna w 21 r. urodzin Syna Kamila, z prośbą  o po-
trzebne łaski i wypełnienie się woli Bożej w jego życiu, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę, Stanisława i 
Bogdana Krupów, of. Dzieci i Rodzeństwo 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Marię i Wacława Ba-
rańskich, of. Córki z Rodzinami 

 3. + Stanisława (w 15 r.), Henryka i Zofię Jastrzębskich, of. Teresa 
Zaliwska 

 4. + Czesława Chwedoruka i Artura Stachowicza, of. Barbara 
Chwedoruk 

Środa – 31 sierpnia; 
Czyt.: 1 Tes 5,1-6.9-11;Lk 4,31-37 

6.30 1. + Mirosława Małymin (w 8 r.) oraz Rodziców Feliksa i Antoninę, 
of. Żona  

 2. + Mariannę Chojecką (w 11 r.), Mieczysława, Jana i Alinę, of. 
Córka Janina 

7.00 1, + Stanisława Zwolińskiego (w 2 r.), zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona 

 2. + Krzysztofa Kwiatkowskiego, Helenę, Hipolita i Jerzego Mitrza-
ków, of. Bożena Kwiatkowska 

 3. + Bogdana Selwiaka (w 60 dzień), of. Sąsiedzi z klatki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Poza Parafią: Dziękczynna w intencji Dzieci, Wnuków i Prawnu-
ków, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i opiekę Matki 
Bożej Częstochowskiej, of. Marta Mroczek 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pawła, z prośba o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Dziadkowie 

 3. + Piotra (w 5 r.) i Martę (w 4 r.) Szczerkowskich, of. Córka 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 1 września; 
Wspomnienie Bł. Bronisławy, Dziewicy 

72 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. 
Dzień modlitw za poległych w obronie Ojczyzny. 

Początek nowego Roku Szkolnego 
Czyt.: Kol 1,9-14; Łk 5,1-11 

6.30 1. + Alinę, Henryka i Otylię, zm. Szpurów, oraz Zofię i zm. z Ro-
dziny Waszczuków, of. Siostra 

 2. Dziękczynna w 4 r. ślubu Grzegorza i Renaty, z prośbą o opiekę 
Św. Józefa i potrzebne łaski dla nich i dla ich Synka, of. Rodzice 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Franciszka Kobylińskiego, 
of. Natalia Kobylińska 

 2. + Aleksandrę (w 25 r.), zm. z Rodzin Skorupków, Głuchowskich, 
Tarkowskich i Trębickich, of. Krystyna Głuchowska 

 3. O dary Ducha Św. na nowy Rok Szkolny dla Adrianny, Maksy-
miliana i Alberta, of. Rodzice 

Msze Św. szkolne: W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowaw-
ców, pracowników i rodziców z racji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 

9.00 W intencji Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Granicznej 
oraz Zespołu Szkół Katolickich przy ul. Sokołowskiej 

10.00 W intencji Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Żółkiewskiego 
16.00 W intencji Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: Leokadię i Józefa Wróblew-
skich, of. Alicja Wróblewska 

 2. + Annę Wysocką (w 4 r.), of. Córka z Rodziną  
 3. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 września.  
Czyt.: Kol 1,15-20; Łk 5,33-39 

6.30 1. + Stefana (Ojca), Stefana (Dziadka) z racji imienin oraz Hannę, 
Ryszarda i Stanisławę, of. Dzieci 

 2. + Stefana Okuniewskiego (w dniu imienin), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska 

 2. + Władysławę (w 2 r.), of. Córka 
 3. + Mariannę Pyziołek (6 m-c), of. Mąż Henryk  

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja Wrób-
lewska 

 2. + Hieronima Kokoszkę, Mariana Posiadała, Ewę i Stanisława 
Kopeć oraz Wacława i Zofię Woźny, of. Rodzina 

 3. W intencjach Czcicieli Serca Jezusowego 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 3 września 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Grzegorza Wiel-

kiego, Papieża i Doktora Kościoła; Czyt.: Kol 1,21-23; Łk 6,1-5 

6.30 1. + Edwarda (w 25 r.) i Mariannę, zm. z Rodziny Osików, of. Syn 
 2. + Jadwigę, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 6 r. ślubu Agnieszki i Sergiusza z prośba o Boże 

błogosławieństwo, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska 

 2. Gregorianka: +  Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja 
Wróblewska 

 3. + Anielę Basek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

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

 5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu N.M.P., of. 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP i Róża-
niec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

8.30 Wyjazd Kapłanów do Chorych 
16.00 1. W intencji Nowożeńców: Anety i Roberta 
17.00 1. W intencji Nowożeńców: Magdaleny i Łukasza 
18.00 1. W intencji Nowożeńców: Urszuli i Dominika 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 września 2011 r. 
Pierwsza niedziela miesiąca. 

Wspomnienie Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic;   
Czyt.: Ez 33,7-9;Rz 13,8-10;Mt 18,15-20 
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6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska 

 2. + Aleksandrę, Andrzeja i Kazimierza Oknińskich, of. Rodzina 
 3. Poza Parafią: Dziękczynna w 30 r. ślubu Cecylii i Leszka, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. 
Jubilaci 

8.30 1 + Bronisława Wakułę (z racji imienin), Wacławę i Mariana, of. 
Ewa Wakuła 

 2. + Bronisława, Bronisławę (z racji ich imienin) i Kazimierza Ga-
łązków oraz Stanisława i Wiesława Troć, of. p. Troć 

10.00 1. + Reginę i Tadeusza Pleskot, of. Rodzina 
 2. + Rodziców Michała i Annę zm. z Rodziny Tabor, of. Córka  
 3. Dziękczynna za plony ziemi, z prośbą o potrzebne łaski dla 

mieszkańców wiosek z naszej Parafii 
11.30 1. Dziękczynna w 12 r. ślubu Arkadiusza i Anny Zelent, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. i św. Józefa dla nich i dla ich 
Dzieci, of. Rodzice 

12.45 1. + Saturnina Newela (w 6 r.) oraz zm. z Rodzin Bielawskich i Ne-
welów, of. Franciszek Newel 

 2. + Andrzeja Lypiana, of. Anthony Lupkowski z USA 
Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Katecheza dla Kół Żywego Różańca  
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

15.00 1. W intencji Nowożeńców: Iwony i Adama 
16.30 1. Gregorianka: + Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja 

Wróblewska 
18.00 1. + Genowefę i Stanisława Noszczaków oraz Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Córka 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

 

„Wiara jak…, trzeba ją mieć.” 

 

     Słowa piosenki zespołu Pudelsi 
oddaje w pełni obraz współczesnego 
społeczeństwa. Nazywa się ono laic-
kim, bądź racjonalnym. Gdyby tak by-
ło naprawdę to jeszcze pół biedy. Pra-
wda jest taka, że w ostatnich latach 
społeczeństwo coraz bardziej się od-
dala  i  od  tego  racjonalizmu.  Ateizm  

bez żadnego skrępowania już mógłbym nazwać pewną formą religii. W końcu 
podstawą ateizmu jest także wiara, wiara w to że Boga nie ma. Argumentacja 
jakiegokolwiek ateisty jest taka, że nie ma żadnych dowodów na istnienie Bo-
ga, kontrargumentacją jest to, że na jego nie istnienie także nie ma dowodów. 
     Jednak dzisiejsi ateiści idą dalej w swoich ideach. Cytując fragment interne-
towego artykułu: „Amerykańscy ateiści, którzy w dzieciństwie zostali ochrzcze-
ni, wpadli na niezwykły pomysł. Podczas specjalnych zjazdów, na których się 
spotykają, furorę robią suszarki, za pomocą których dokonują oni symboliczne-
go odczynienia mocy chrztu świętego. Rytuał przeprowadzany jest z reguły 
przez głównego ateistę.”1 Mi po przeczytaniu tego nasuwało się jedno pytanie. 
Czy ateista, człowiek który odrzuca jakąkolwiek religię potrzebuje ochrzczenia? 
Tak. Bo człowiek to istota religijna i pozbawiona wiary sama zacznie jej szu-
kać. 
     W tym momencie człowiek ma dwie drogi. Może uciec w fundamentalizm, 
radykalizm lub w zabawę i ignorancję. W pierwszym przypadku zazwyczaj są 
to sekty, jakieś zgrupowania z charyzmatycznym przywódcą. Może uprasz-
czam sytuację, ale są ludzie, którym ciężko wystać godzinę w Kościele katolic-
kim, ale odnajdzie się w sekcie, gdzie modlą się po trzy lub cztery godziny. Bo 
człowiek wbrew pozorom lubi radykalizm kiedy się z nim zgadza. Nie musi to 
być nawet sfera religii, bo do polityków czy do osób publicznych o skrajnych 
poglądach żywimy uczucia na zasadzie można ich kochać lub nienawidzić, ale 
nie da się obok nich przejść obojętnie. Bo zgodnie z tym co jest w Biblii „bądź 
zimny lub gorący” ale „nie bądź letni”, co można przetłumaczyć jako „ni byk ni 
krowa tylko taka d… wołowa”. I to jest właśnie druga możliwość rozwoju religij-
nego.  Porzucenie  chrześcijaństwa  na  rzecz  ateizmu  i  racjonalizmu,  który 

                                                
1 http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Szalenstwo-Ateisci-maja-urzadzenie-
do-dezaktywacji-chrztu,wid,12503887,wiadomosc.html?ticaid=6ce39 
http://wystap.pl/apostazja-po-amerykansku-magiczna-suszarka-versus-woda-
swiecona/ 

z czasem z głodu wiary zadowoli się okruchami w różnej postaci. 
     W ostatnich latach powstały różne „religie” np. wiara w latającego potwora 
spaghetti, które rzekomo mają być ośmieszeniem, happeningiem czy parodią 
mającą za cel ośmieszenie istnienia religii we współczesnym świecie. Może 
i mnie by to rozbawiło gdybym nie doczekał się mistrzostw świata w piłce 
nożnej w roku 2010. Otóż w trakcie tej imprezy zaistniał pewien fenomen 
zoologiczny. Chodzi o ośmiornicę Paula. Zwierzę typowało wszystkie mecze 
drużyny niemieckiej oraz mecz finałowy i nie pomyliło się ani razu. Było to rap-
tem osiem meczy. Nieistotny był rachunek prawdopodobieństwa czy choćby 
to, że ośmiornica zawsze typowała kraj z flagą na której przeważał kolor żółty, 
nie to nie są żadne dowody, wszyscy uwierzyli w magiczne zdolności owego 
zwierzęcia. Pamiętam, że przez kilka dni w głównych wydaniach wiadomości 
musiała być co najmniej wzmianka o cudownej ośmiornicy. I ktoś mógłby 
powiedzieć, że to dla żartów, taka zabawa, happening. Ale propozycje 
odkupienia owej ośmiornicy przez rządy innych państw czy prywatnych inwe-
storów to jeszcze żart czy już nie? Ponad 200 ofert płatnej pracy (wiem jak to 
brzmi w kontekście głowonoga) to chyba nie jest już żart.  
     To była wiara, wiara tych ludzi, którzy odeszli od innej religii i musieli ją za-
stąpić, „nakarmić się okruchami”. Po co statystyka czy rachunek prawdopodo-
bieństwa, lepiej uwierzyć w przepowiadającą przyszłość ośmiornicę. Wrócili-
śmy do czasów starożytnych i wiary we wróżbitów, chociaż nie. Starożytni mieli 
tę godność, że przynajmniej radzili się innych ludzi, a nie zwierząt. 
     I niech ktoś powie, że to religia jest zabobonem i tłamsi naukę, to jak na-
zwać to społeczeństwo bez religii, które oddało cześć zwierzęciu. 

J.S.O. 

REKRUTACJA 

 

     Często z ust maturzystów pa-
dają pytania: „Jakie warunki trze-
ba spełnić, aby dostać się do Se-
minarium?” Wydawałoby się, że 
odpowiedź jest prosta: „Trzeba 
wsłuchać się w głos powołania”. 
A czy można je łatwo usłyszeć 
w hałaśliwym świecie? Właśnie 
Seminarium  Duchowne   jest  po 

to, aby w tym pomóc. Każdego roku są dwie tury rekrutacji na pierwszy rok 
studiów i formacji w Seminarium: 30 czerwca i 31 sierpnia. Wcześniej należy 
złożyć dokumenty w Rektoracie, a w wyżej wymienione dni. Pierwsza część 
polega na pisemnej odpowiedzi na pytania, odnoszące się do jednej z publi-
kacji wybranej przez kandydata, spośród następujących:  
 1. Sobór Watykański II, „Dekret o posłudze i życiu kapłanów”; 
 2. „Katechizm Kościoła Katolickiego” nr 1213 - 1284 (sakrament chrztu) 
 3. Posynodalna Adhotracja Apostolska „Verbum Domini” (O Słowie Bożym 
w życiu i misji Kościoła) Ojca świętego Benedykta XVI; 
 4. Bp Zbigniew Kiernikowski: „Chrzest w życiu i misji Kościoła. Część I. Bo-
ża wizja człowieka”; „Chrzest w życiu i misji Kościoła. Część II. Reakcja Bo-
ga na grzech - obietnica i przymierza”; „Chrzest w życiu i misji Kościoła. 
Część III. Ziemia Obiecana - obietnica i sprzeniewierzenie się”; „Światło 
i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Część II”, Warszawa-Siedlce 2005. Pub-
likację „Chrzest w życiu i misji Kościoła...” oraz Dekret o posłudze i życiu ka-
płanów można znaleźć na stronie internetowej Diecezji Siedleckiej w dziale 
Formacja. O te i inne publikacje można też pytać księży proboszczów. 
     W tej części egzaminu kandydaci piszą także test kompetencyjny z ję-
zyka angielskiego lub niemieckiego. Wyniki testu będą podstawą do zakwa-
lifikowania studenta do konkretnej grupy językowej na właściwym dla niego 
poziomie. 
     Druga część to rozmowa kwalifikacyjna z moderatorem Seminarium. 
     Jakie dokumenty należy dostarczyć:  
*prośba o przyjęcie, napisana własnoręcznie skierowaną do Ks. Biskupa, 
*życiorys własnoręcznie napisany (z dokładnymi danymi personalnymi), 
*świadectwo doświadczenia Boga i usłyszenia głosu powołania, 
*świadectwo dojrzałości, 
*świadectwo chrztu i bierzmowania, 
*opinia księdza proboszcza i katechety, 
*orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia, o zdolności do podjęcia stud-
iów, wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na wszystkie wyższe uczelnie, 
*4 fotografie legitymacyjne (w marynarce i koszuli z krawatem), 
*xero dowodu osobistego. 
     Więcej informacji w dziale „Powołanie” na stronie WSD: www.wsd.siedlce.pl 
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W PARAFII I W DIECEZJI  
ŚW. JOANNA. Dziś (28 sierpnia) obchodzimy 
parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty 
Molla. Czciciele ŚW. Joanny zapraszają w tym 
dniu na różaniec o 17.30, Mszę Św. i ucałowa-
nie relikwii Świętej. 
DO SZKOŁY. W czwartek inauguracja Nowe-
go Roku Szkolnego. Msze Św. w intencji dzieci, 
młodzieży, nauczycieli, wychowawców, pracow-
ników i rodziców będą o godzinie 9.00, 10.00 i 
16.00. 
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada 
pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W 
czwartek po Mszy Św. wieczorowej czuwanie 
Godziny Św. Nabożeństwa Pierwszopiątkowe i 
Pierwszosobotnie będą po Mszy Św. o godzinie 
7.00 i 18.00. Spowiedź Pierwszopiątkowa od 
17.15. 
KRUCJATA. W  pierwszą sobotę miesiąca po 
Mszy św. o godz. 7.00 i Nabożeństwie Pierw-
szosobotnim Diakonia Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka zaprasza do wspólnej modlitwy ró-
żańcowej w intencji wyzwolenia z uzależnień: 
lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych, 
a także dziękczynienie Bogu za tych, którzy 
podjęli zobowiązania abstynenckie w miesiącu 
sierpniu.                            Diakonia KWC 
DO CHORYCH. Po wakacyjnej przerwie 
w najbliższą sobotę odwiedzimy Chorych. Jak 
zwykle prosimy o uzupełnienie listy chorych. 
DZIECI PYTAJA kiedy będą Msze Św. z ich 
udziałem o 11.30? Odpowiadamy, że już dziś 
rozpoczynamy. Zapraszamy też za tydzień. 
Zachęcamy dzieci, które obchodzą pierwsze 
piątki  już w tym tygodniu (2.09) o godz. 18.00 
na Mszę Św. i Nabożeństwo Pierwszopiątkowe. 

Ks. Sławek i S. Anuncjata 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 34 
    W tym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 
O mocy modlitwy różańcowej rodziców 
w intencji swoich dzieci – w comiesięcznym 
tekście poświęconym formacji różańcowej – dla 
kół różańcowych i nie tylko; 

Wspomnienie o zmarłym 10 lat temu bisku-
pie pomocniczym naszej diecezji – śp. bp. Wa-
cławie Skomorucha; 
Obszerna relacja ze Światowych Dni Mło-
dzieży w Madrycie; 
O nieznanym obliczu kampanii wrześniowej 
1939 r. przeczytamy w raporcie „Echa”; 
Kobietom jest trudniej… O życiu, leczeniu 
i problemach kobiet uzależnionych od alkoholu 
– w kolejnym tekście z cyklu „Z zachętą do 
trzeźwości”; 
Relacja z motocyklowej pielgrzymki Katyń – 
Syberia w artykule „Kilometry wiary”. 

Zachęcamy do lektury! 
 

KATEDRALNY KONCERT 

 
     W imieniu organizatorów I Wakacyjnego Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej serdecz-
nie zapraszam na ostatni koncert naszego cyklu, 
który będzie dziś (28 sierpnia) w Katedrze. Wy-
stąpią: Tomasz Woźniak (trąbka), Bartosz Ja-
kubczak (organy). Wstęp bezpłatny.  
     Pozdrawiam wakacyjnie.     Krzysztof Borut 
 

HOSANNA FESTIWAL 2011 

 
     XVIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześ-
cijańskiej „Hosanna Festiwal 2011” odbędzie 
się w dniach 2-4 września w Siedlcach. Znamy 
już wykonawców zakwalifikowanych do części 
konkursowej: 
1. Niebieskie owieczki 
2. El Camino 
3. Aleksandra 
            Niesoboska 
4. Drzewo A Gada 
5. Free for One 
6. MDL 

7. Natalia Sisik 
8. Seven Band 
9. Tomek Jasiński  
                     Band 
10. Paulina Grochow-
ska 
11. Małgorzata Priebe 

     Gwiazdami tegorocznego festiwalu będzie 
zespół Full Power Spirit, który wystąpi w so-
botni wieczór. Zespół istnieje od 2001 roku. W 
trakcie swojej działalności stał się jednym z 
najprężniej działających i najczęściej koncertu-
jących zespołów polskiej sceny CCM. 
     W niedzielę gościem festiwalu będą Siewcy 
Lednicy. Założyciele zespołu poznali się na 
Jamnej. I to właśnie tam narodził się pomysł, by 
śpiewem i tańcem nieść Dobrą Nowinę. Zespół 
niejednokrotnie przemierza setki kilometrów: 
samochodem, pociągiem, autobusem lub sa-
molotem, aby o Lednicy dowiedzieli się wszys-
cy, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. 

Grali i Janowi Pawłowi II, jak i Ojcu Świętemu 
Benedyktowi XVI. 
 

 
TAM, GDZIE PAN BÓG SAM NIE 
PRZYCHODZI, POSYŁA BABCIĘ 

 
W TRASIE. - Kaśka, nie tańcz! 
- Czemu? 
- Nie tańcz, mówię! 
- Muzyczka taka odlotowa... 
- Kaśka, trzymaj ręce na kierownicy! 
ŁYSE JEST PIEKINE. 
     Idzie mały Jaś z mamą i zobaczył łysego: 
 - Mamo, mamo, ten pan jest łysy! 
 - Cicho bo ten pan usłyszy! 
 - To ten pan nie wie, że jest łysy? 
KRADZIONY BILET. 
- Jasiu, skąd masz bilet na mecz? - pyta wujek 
 - Tata mi dał 
 - A on nie idzie? 
 - Na razie szuka swojego biletu. 
PREZENT. Pani Kowalska pyta męża: 
 - Kochanie co kupiłeś pod choinkę? 
 - Dywanik skarbie, żebyś parkietu nie uszko-
dziła. 
NOWY PIN. 
- Kochanie, zmieniłaś hasło do komputera? 
- Tak. 
- To jakie teraz jest? 
- Data naszego ślubu. 
- Uf... ale wpadka. Kiedy to było? 
MANDAT. Ksiądz jedzie na rowerze do chore-
go. Zatrzymuje go policjant: 
- Bez świateł? Mandat 50 złotych! 
- Synu, jadę do chorego z Panem Bogiem... 
- Co?! We dwóch na rowerze?! 100 złotych! 
     Ksiądz płaci, odjeżdża i myśli: Jakie to 
szczęście, że on nie wiedział, iż Bóg jest 
w trzech Osobach. 

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 

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz 
s.M. Anuncjata, sM. Agnieszka, kl. Jakub 
Wyrozębski, kl. Kamil Stańczuk, kl. Filip 

Augustynowicz i Tomasz Końko 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30  

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
   # Kamil Kozioł i Paulina Jolanta Świerczyńska 
oboje z naszej Parafii (66) 
   # Krzysztof Pytlak z naszej Parafii i Małgorza-
ta Kleszcz z Parafii Mokobody (67) 
   # Dariusz Kordylas z naszej Parafii i Małgo-
rzata Mazurek z Parafii Suchożebry (68) 
   # Adrian Muszyński i Agnieszka Sosnowska 
oboje z naszej Parafii (69). 
Zapowiedź I: 
   # Marta Gucjama z naszej Parafii i Mark Bai-
ley z Haarlem Cottage (Wielka Brytania) (70). 
    # Mariusz Janusz Bajek z Parafii Św. Mak-
symiliana w Siedlcach i Elżbieta Sysik z naszej 
Parafii (71). 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 



 

Poniedziałek - 29 sierpnia 2011 r. Wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela; Dy-

żur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Adam; Czyt.: Jr 1,17-19;Mk 6,17-29 

6.30 1. + Eugenię Wakuła (w 30 dzień), of. Rodzina xSławek 

xAdam 

 2. + Janinę Stolarczyk (w 6 r.) i Stanisława, of. Stanisław Stolarczyk xJSutryk 

 3. + Zm. z Rodzin Flisów, Kowalczyków, Białasów, Sapińskich, 
Rogowskich, Nasiłowskich i Zająców oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące, of. Rodzina Flisów 

xSStachy-
ra 

7.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Izabeli Rozbickiej, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na dalsze życie, of. Dziad-

kowie i Ciocia 

xRMiroń-
czuk xSSta-

chyra 

 2. + Jana i Annę Staniszewskich, of. Córka xAdam 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) K.Ż.R. 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Stanisława i Bogdana Krupów, of. Dzieci 

i Rodzeństwo 
xSGro-
chowski 

xSławek 

 2. Gregorianka: + Marię i Wacława Barańskich, of. Córki z Rodzinami xTWalczak 

 3. + Bogumiłę (w 3 r.), Jana, Genowefę i zm. Dziadków, of. Danu-

ta Marzec 
xPro-

boszcz 

 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Anny Stańczuk, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, 

of. Rodzice 
xPiotr 

 Wtorek – 30 sierpnia; Czyt.: 1 Tes 4,13-18;Łk 4,16-30 

6.30 1. Dziękczynna za narodziny Michaliny, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i potrzebne łaski dla niej i dla jej Rodziców: 
Agnieszki i Bronisława, of. Siostra 

xJSutryk xSGro-
chowski 

 2. + Genowefę Wakuła (w 30 dzień), of. Siostry z KŻR ze Strzały xSStachyr 

7.00 1. + Bogumiłę Grzywacz (w 30 dzień), of. Rodzina xPiotr 

xSSta-
chyra 

 2. + Feliksa Soczewkę i zm. z Rodzin Zacharczuków i Łupiń-
skich, of. Jadwiga Łupińska 

xSGro-
chowski 

 3. Dziękczynna w 21 r. urodzin Syna Kamila, z prośbą  o po-
trzebne łaski i wypełnienie się woli Bożej w jego życiu, of. Rodzice 

xPro-
boszcz 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) K.Ż.R. 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę, Stanisława i 
Bogdana Krupów, of. Dzieci i Rodzeństwo 

xRMiroń-
czuk 

xPro-
boszcz 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Marię i Wacława Barańskich, 

of. Córki z Rodzinami 
xTWalczak 

 3. + Stanisława (w 15 r.), Henryka i Zofię Jastrzębskich, of. Teresa 

Zaliwska 
xSławek 

 4. + Czesława Chwedoruka i Artura Stachowicza, of. Barbara Chwe-

doruk 
xAdam 

 

Środa – 31 sierpnia; Czyt.: 1 Tes 5,1-6.9-11;Lk 4,31-37 

6.30 1. + Mirosława Małymin (w 8 r.) oraz Rodziców Feliksa i Antoninę  xRMirończ xSSta-
chyra  2. + Mariannę Chojecką (w 11 r.), Mieczysława, Jana i Alinę xPiotr 

7.00 1, + Stanisława Zwolińskiego (w 2 r.), zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona 

xPro-
boszcz 

xRMi-
rończuk  2. + Krzysztofa Kwiatkowskiego, Helenę, Hipolita i Jerzego Mi-

trzaków, of. Bożena Kwiatkowska 
xBBłoński 

 3. + Bogdana Selwiaka (w 60 dzień), of. Sąsiedzi z klatki xSStachyr 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) K.Ż.R. 

18.00 1. Poza Parafią: Dziękczynna w intencji Dzieci, Wnuków i Prawnu-
ków, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i opiekę Matki 
Bożej Częstochowskiej, of. Marta Mroczek 

xSławek 

xPro-
boszcz  2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pawła, z prośba o Boże błogos-

ławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Dziadkowie 
xAdam 

 3. + Piotra (w 5 r.) i Martę (w 4 r.) Szczerkowskich, of. Córka xJSutryk 

Nabożeństwo do Św. Józefa xDyżurny 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 1 września; Wspomnienie Bł. Bronisławy, Dziewi-
cy; 72 rocznica wybuchu II Wojny Światowej; Dzień modlitw za poległych w obronie Ojczyzny. 

Początek nowego Roku Szkolnego; Czyt.: Kol 1,9-14; Łk 5,1-11 

6.30 1. + Alinę, Henryka i Otylię, zm. Szpurów, oraz Zofię i zm. z 
Rodziny Waszczuków, of. Siostra 

xPiotr 

xSławek 
 2. Dziękczynna w 4 r. ślubu Grzegorza i Renaty, z prośbą o 

opiekę Św. Józefa i potrzebne łaski dla nich i dla ich Synka 
xJSutryk 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Franciszka Kobylińskiego, of. Nata-

lia Kobylińska 
xSławek 

xPiotr 
 2. + Aleksandrę (w 25 r.), zm. z Rodzin Skorupków, Głuchow-

skich, Tarkowskich i Trębickich, of. Krystyna Głuchowska 
xRMiroń-

czuk 

 3. O dary Ducha Św. na nowy Rok Szkolny dla Adrianny, Mak-
symiliana i Alberta, of. Rodzice 

xPro-
boszcz 

Msze Św. szkolne: W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców, pracowników i rodziców 
z racji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 

9.00 W intencji Z.S. nr 1 przy ul. Granicznej i Z.S. Katolickich xSławek omnes 

10.00 W intencji Liceum Ogólnokształcą. im. Hetmana Żółkiewskiego xAdam omnes 

16.00 W intencji Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego xJZowczak xJSutryk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) K.Ż.R. 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: Leokadię i Józefa Wróblewskich xTWalczak 

omnes  2. + Annę Wysocką (w 4 r.), of. Córka z Rodziną  xSStachyr 

 3. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka xAdam 

Czuwanie Godziny Świętej xDyżurny AGE 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej xTBieliński AGE 



 

 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 września. Czyt.: Kol 1,15-20; Łk 5,33-39 

6.30 1. + Stefana (Ojca), Stefana (Dziadka) z racji imienin oraz Hannę, 
Ryszarda i Stanisławę, of. Dzieci 

xPiotr 
omnes 

 2. + Stefana Okuniewskiego (w dniu imienin), of. Córka xJSutryk 

7.00 1. Gregorianka: Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska xRMirończ 

omnes  2. + Władysławę (w 2 r.), of. Córka xSStachyr 

 3. + Mariannę Pyziołek (6 m-c), of. Mąż Henryk  xProboszc 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa xDyżurny 

17.15 Spowiedź Pierwszopiatkowa omnes 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) K.Ż.R. 

18.00 1. Gregorianka: Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja Wróblewska xTWalczak 

omnes 

 2. + Hieronima Kokoszkę, Mariana Posiadała, Ewę i Stanisła-
wa Kopeć oraz Wacława i Zofię Woźny, of. Rodzina 

xTBieliński 

 3. O łaskę zdrowia dla Waldemara xSławek 

 3. W intencjach Czcicieli Serca Jezusowego xAdam 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa xDyżurny 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 3 września; Wspomnienie NMP Patronki sobotniego 
dnia oraz Św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła; Czyt.: Kol 1,21-23; Łk 6,1-5 

6.30 1. + Edwarda (w 25 r.) i Mariannę, zm. z Rodziny Osików, of. Syn xJSutryk 

xRMi-
rończuk 

 2. + Jadwigę, of. Córka xPiotr 

 3. Dziękczynna w 6 r. ślubu Agnieszki i Sergiusza z prośba o 
Boże błogosławieństwo, of. Rodzice 

xTBieliński 

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska xTWalczaj 

xTBie-
liński 

 2. Gregorianka: +  Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja Wrób-

lewska 
xBBłoński 

 3. + Anielę Basek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu xProboszc 

 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się 
woli Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, of. Mama 

xRMiroń-
czuk 

 5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu N.M.P., of. 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
xSStachy-

ra 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP i Różaniec 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

xDyżurny KWC 

8.30 Wyjazd Kapłanów do Chorych Ks. Delegowani 

16.00 1. W intencji Nowożeńców: Anety i Roberta xAdam xSławek 

17.00 1. W intencji Nowożeńców: Magdaleny i Łukasza xSławek xAdam 

18.00 1. W intencji Nowożeńców: Urszuli i Dominika xAdam Sławek 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP xDyżurny 

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 września 2011 r. 
Pierwsza niedziela miesiąca. 

Wspomnienie Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic;  
Czyt.: Ez 33,7-9;Rz 13,8-10;Mt 18,15-20 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP pOrganista 

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska xTWalczak 

omnes 

 2. + Aleksandrę, Andrzeja i Kazimierza Oknińskich, of. Rodzina xJSutryk 

 3. + Hannę Łęczycką (w 7 dzień), of. Rodzina xRMirończ 

 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 30 r. ślubu Cecylii i Leszka, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, 

of. Jubilaci 
xJToczyski 

8.30 1 + Bronisława Wakułę (z racji imienin), Wacławę i Mariana, of. 

Ewa Wakuła 
xSSta-
chyra 

 2. + Bronisława, Bronisławę (z racji ich imienin) i Kazimierza 
Gałązków oraz Stanisława i Wiesława Troć, of. p. Troć 

xEGaładyk 

10.00 1. + Reginę i Tadeusza Pleskot, of. Rodzina xSGrocho 

omnes 

 2. + Rodziców Michała i Annę zm. z Rodziny Tabor, of. Córka  xBBłoński 

 3. Dożynkowa - Dziękczynna za plony ziemi, z prośbą o potrze-
bne łaski dla mieszkańców wiosek z naszej Parafii 

xPro-
boszcz 

11.30 1. Dziękczynna w 12 r. ślubu Arkadiusza i Anny Zelent, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. i św. Józefa dla nich 
i dla ich Dzieci, of. Rodzice 

xSławek 

12.45 1. + Saturnina Newela (w 6 r.) oraz zm. z Rodzin Bielawskich i 
Newelów, of. Franciszek Newel 

xAdam 

Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Katecheza dla Kół Żywego Różańca  

xDyżurny 
xPro-

boszcz 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

15.00 1. W intencji Nowożeńców: Iwony i Adama xSławek  

16.30 1. Gregorianka: + Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja Wróblewska xJToczyski 

omnes 18.00 1. + Genowefę i Stanisława Noszczaków oraz Dziadków z obu 
stron Rodziny, of. Córka 

xPiotr 

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu xDyżurny pZdzisła 

 




