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MYŚL TYGODNIA 

 
     Św. Piotr dziś pyta Jezusa: „Ile 
razy mam przebaczyć, jeśli mój 
brat wykroczy przeciwko mnie? 
Czy aż siedem razy? Jezus mu od-
rzekł: Nie mówię ci, że aż siedem 
razy, lecz aż siedemdziesiąt sie-
dem razy” (Mt 18,21-35). 
     „Daj nam całym sercem służyć 
Tobie, abyśmy mogli doznawać 
skutków Twego miłosierdzia” – 
prosimy Boga w dniu, gdy Jego 
słowo stawia nam trudny wymóg 
przebaczenia braciom. Niepojęty 
dla wielu sens rezygnacji z do-
chodzenia swego staje się jasny, 
gdy praktykując ją, widzimy jej 
owoce w naszym życiu. Traktując 
słowo Boże tylko jako piękną teo-
rię, wybieramy zwykle łatwiejszą 
drogę, ale niszczy nas złość i po-
czucie krzywdy. Angażując się 
całym sercem w wypełnianie sło-
wa, doświadczamy Bożego uzdro-
wienia i pokoju. 

 

KOMUNIKAT KS. BISKUPA 

 
Drodzy w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! 

     Prawie trzy lata temu kapłan naszej diecezji, ks. Sta-
nisław Tymoszuk, podjął pracę misyjną w Czadzie, na 
północ od stolicy tego kraju - N'Djameny (czyt. Dżame-
ny), na południowych obrzeżach największej pustyni 
świata, Sahary. Na tym terenie chrześcijanie są w zde-
cydowanej mniejszości - 70% stanowią muzułmanie. 
Wierni utrzymują się głównie z rolnictwa i hodowli byd-
ła, co w tych warunkach klimatycznych (pora sucha 
trwa do 10 miesięcy) nie zawsze zapewnia minimum 
potrzebne do przeżycia. Dlatego ludzie cierpią tam z 
powodu braku żywności oraz dostępu do wody pitnej. 
Znajdujące się tam studnie w większości należą do 
społeczności muzułmańskich, które coraz częściej 
uniemożliwiają chrześcijanom swobodne korzystanie 
z nich. 
     Według statystyk z powodu braku dostępu do czys-
tej wody w Afryce co 20 sekund umiera jedno dziecko. 
To do nich najczęściej należy odpowiedzialność za 
dostarczanie wody dla całej rodziny. „Spacer” po wodę 
to niekiedy około dziesięciokilometrowa wyprawa, którą 
trzeba przebyć nawet kilka razy dziennie. 
     Zrodził się pomysł, aby zapobiec temu zjawisku tak, 
by i chrześcijanie się tam znajdujący mieli swobodny 
i bliski dostęp do wody pitnej. Powstała idea wybudo-
wania ogólnodostępnych studni dla wszystkich, dla któ-
rych woda jest nieocenionym dobrem, koniecznym do 
godnego życia. Dlatego, proszę o przeprowadzenie 
w dniu 18 września 2011 r., stosownej zbiórki do pu-
szek we wszystkich kościołach Diecezji, na rzecz po-
mocy budowy studni w Czadzie.  
     Wszystkim, którzy wesprą to dzieło podczas tej 
zbiórki z serca błogosławię.  

Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski – Biskup Siedlecki 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 
     Rodziców Dzieci przygotowujące si e do I Komunii 
Św. zapraszam na spotkanie i katechezę w piątek 
(16.IX) po Mszy Św. o godzinie 18.00 do w sali przy 
zakrystii). Na spotkanie przychodzą tylko sami Rodzice 
(bez Dzieci), po to, aby omówić program całorocznej 
pracy i formacji duchowej w Rodzinie. 
     Dzieci zaś maja swoje pierwsze spotkanie w nie-
dzielę (18.IX) na Mszy Św. o godzinie 15.00. Wyjątko-
wo o tej godzinie, aby Dzieci mogły lepiej poznać wszy-

stkie części Liturgii i zasady obowiązujące podczas 
uczestnictwa w Eucharystii. 
 

GOŚCIE Z SEMINARIUM 

 
     W oparciu o uchwałę Rady Ekonomicznej Diecezji 
Siedleckiej zatwierdzoną przez Ks. Biskupa Ordynariu-
sza, a także licząc na Waszą życzliwość uprzejmie in-
formuję, że w niedzielę 18 września br. przybędzie do 
Waszej Parafii delegat naszego Seminarium. Dzień ten 
będzie dniem wdzięczności za życzliwość wobec na-
szej Alma Mater oraz czasem modlitwy o nowe powoła-
nia do służby w Kościele. 
     Ofiary złożone w tym dniu na tacę niech będą wyrazem 
troski o naszą kościelną Uczelnię. Wzorem lat ubiegłych 
będą rozprowadzane Kalendarze Seminaryjne na przyszły 
rok, które klerycy przywiozą ze sobą. Za okazaną dotych-
czas życzliwość naszej Uczelni składam serdeczne „Bóg 
zapłać”. Pragnę przypomnieć, że każdego miesiąca jest 
sprawowana w kaplicy seminaryjnej Msza Św. za zmar-
łych oraz za żyjących Dobrodziejów naszego Siedleckiego 
Seminarium. Z Chrystusowym pozdrowieniem. 

Ks. prałat Henryk Hołoweńko 
Rektor WSD Diecezji Siedleckiej 

(P.s. Kleryckimi wyjazdami kieruje Ks. Waldemar 
Mróz, prefekt Seminarium - tel. 509 278 587, a inne in-
formacje o Seminarium są na stronie internetowej: -
www.wsd.siedlce.pl) 

OAZA 
Ruch Światło - Życie jest jednym z ru-
chów odnowy Kościoła według nau-
czania Soboru Watykańskiego II. Gro-
madzi ludzi różnego wieku i powoła-
nia: młodzież, dzieci, dorosłych, jak 
również kapłanów, zakonników, za-
konnice oraz rodziny w gałęzi rodzin-
nej, jaką jest Domowy Kościół. 

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację 
Ruch Światło - Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan 
i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii 
we wspólnoty wspólnot. 
     W ramach  duchowej  troski o formację dzieci i młodzie-
ży chcemy stworzyć dziecięcą grupę oazową. Dzieci z klas 
IV-VI zapraszamy na  pierwsze spotkanie informacyjno-
organizacyjne odbędzie się w czwartek 15 września o 
godz. 15.00 w sali pod plebanią (spotkanie jest otwarte 
również dla rodziców). Spotkania oazy młodzieżowej 
odbywają się w piątki po Mszy św. o godz. 18.00. 
     Zapraszamy –                       ks. Adam i sM.Amabilis 



STRONA 2                                                               OPIEKUN Nr 37                                                      11 WRZEŚNIA 2011 R. 

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 – 12 września 2011 r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr; 

Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (1) 
Czyt.: 1 Tm 2,1-8;Łk 7,1-10 

6.30 1. + Stanisława (w 28 r.), of. Żona 
 2. + Zm. z Rodzinę Muchów: Stanisława, Feliksę, Jadwigę, Roza-

lię, Stanisławę, Jana, Janusza, Henryka, Tadeusza i Czesława, of. 
Antoni Mucha 

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Nata-
lia Kobylińska 

 2. + Helenę (w 8 r.), Józefa (w 16 r.) i zm. z Rodziny Kotów, of. Syn 
 3. O Boże błogosławieństwo i opiekę M.B Niepokalanego Poczęcia 

dla Sióstr z K.Ż.R nr 14 i ich Rodzin oraz za zm. Siostry z tego Ko-
ła, of. Wiktoria Płóciennik 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdal-
ska) 

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

 2. + Wacława (w 56 r.) i Eugenię, of. Córki 
 3. + Kazimierę (w 6 r.) i zm. z Rodzin Laskowskich i Woźniców, of. 

Ewa Woźnica 
 4. + Mariannę Wielogórską-Gochnio (w 30 dzień),of. Uczestnicy 

Pogrzebu 
 Wtorek – 13 września;  

Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (2); Dzień Nabożeństwa Fatim-

skiego; Czyt.: 1 Tm 3,1-13;Łk 7,11-17 

6.30 1. Dziękczynna w 1 r. urodzin Julii, z prośbą o łaskę zdrowia i 
szczęśliwego rozwoju, of. Babcia 

 2. + Jana, Leokadię, Eugeniusza, Krystynę i Stefana, zm. z Rodzi-
Kotkiewiczów i Kowalczyków, of. Helena Kowalczyk 

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Nata-
lia Kobylińska 

 2. + Aleksandra i Apolonię Rucińskich, Żonę Halinę oraz Wiesława 
Sałka, of. Tadeusz Ruciński 

 3. + Janinę (w 20 r.) i Aleksandra (w 15 r.) Jastrzębskich, of. Córka 
18.00 1. Gregorianka: + Leokadię, Mieczysława i Józefa Wróblewskich, 

of. Alicja Wróblewska 
 2. + Aleksandrę (w 16 r.) i Janinę Jastrzębskich oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Syn 
 3. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of. 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kingi, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, dary Ducha Św. i opiekę św. Józefa na dorosłe życie, of. 
Babcia i Rodzice 

18.30 Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie. 

Środa – 14 września; 
Święto Podwyższenia Krzyża Św. 

Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (3) 
Czyt.: Lb 21,4b-9;Flp 2,6-11;J 3,13-17 

6.30 1. + Pawełka (w 27 r.) i Stanisława Sadokierskich oraz Stefana i 
Stanisławę Kupa, of. Marta Sadokierska 

 2. Dziękczynna w 15 r. ślubu Barbary i Jacka, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę M.B i św. Joanny, of. Jubilaci 

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Nata-
lia Kobylińska 

 2. + Grzegorza (w 7 r.) i Henryka, zm. Rodziców z Rodziny Piecza-
rów i Budków, of. Genowefa Budek 

 3. + Stanisława Wojtasa (w 24 r.), of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdal-

ska) 

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

 2. + Józefa, Stefana i Stanisława, of. p. Kondracka 
 3. + Henrykę Stańczuk, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Agnieszki i Ernesta, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i ich Dzieci Darię i Igora, of. Mama 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek - 15 września; 
Wspomnienie NMP Bolesnej 

Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (4) 
Czyt.: Hbr 5,7-9;J 19,25-27 

6.30 1. + Stanisławę i Czesława, of. Syn 
 2. + Barbarę Lichaczewską (w 7 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Nata-
lia Kobylińska 

 2. + Halinę (w 1 r.) i Karola Skorupka, of. Dzieci 
 3. Dziękczynna w 24 r. urodzin Syna Jacka, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 

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

 2. + Genowefę, Mariana, Jadwigę, Henryka, Janinę, Franciszka i 
Jana, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 4 r. ślubu Magdaleny i Macieja Sobolewskich, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Joanny 
dla nich i dla ich Syna Szymona, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w 6 r. ślubu Ewy i Piotra oraz w 5 r. ślubu Małgo-
rzaty i Piotra, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich 
Dzieci w całym życiu, of. Rodzice 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 16 września.  
Wspomnienie Św. Męczenników Korneliusza 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (5) 

Czyt.: 1 Tm 6,2c-12;Łk 8,1-3 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Nata-

lia Kobylińska 
 2. + Jana Zegadło (w 21 r.), Rodziców z obu stron Rodziny oraz 

Siostry i Braci, of. Danuta Żegadło 
 3. + Elżbietę Kozaczyńską (w 2 r.), of. Mąż i Córka 

15.00 W intencji naszej Ojczyzny oraz wszystkich Polaków w kraju i za 
granicą, za wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II, of. Wspólnota 
Czciciel Miłosierdzia Bożego 

16.30 Msza Św. i pierwszy dzień Rekolekcji Szkolnych 
1. Dziękczynna w 6 r. ślubu Katarzyny i Łukasza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Joanny, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 

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

 2. + Matyldę (w 15 r.), i Józefa, zm. z Rodzin Sawickich i Mazur-
ków, of. Synowa 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota - 17 września 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Roberta Bellarmina, Bi-

skupa i Doktora Kościoła. Dzień Wspólnoty Różańca Nieustającego 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (6) 

Czyt.: 1 Tm 6,13-16;Łk 8,4-15 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Nata-

lia Kobylińska 
 2. Gregorianka: + Leokadię, Mieczysława i Józefa Wróblewskich, 

of. Alicja Wróblewska 
 3. + Krzysztofa (w 22 r), Józefę i Ignacego (w 49 r.) Myrchów oraz 

Stanisławę i Ignacego Odelskich, of. Hanna Ruszczak i Roman Złoch 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo w całym dorosłym życiu, of. Babcia 
 5. + Dziękczynna w intencji Syna Jarosława, z prośbą o łaskę 

zdrowia, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
11.30 Msza Św. i drugi dzień Rekolekcji Szkolnych 

1. Dziękczynna z racji 4 r. urodzin Olgierda i w 5 r. urodzin Kajeta-
na, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa, of. Dziadkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. W intencji Nowożeńców Mileny i Łukasza  



11 WRZEŚNIA 2011                                                                  OPIEKUN Nr 37                                                                         STRONA 3 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 września 2011 r. 
Święto Św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona Polski. 
Zakończenie Tygodnia Chrześcijańskiego Wychowania (7) 

Czyt.: Iz 55,6-9;Flp 1,20c-24.27a;Mt 20,1-16a 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Nata-

lia Kobylińska 
 2. + Stanisława Sadokierskiego i Pawła oraz zm. z obu stron Ro-

dziny, of. Wanda Sadokierska 
 3. Dziękczynna w 25 r. urodzin Anny z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Jadwiga Machała 
8.30 1. + Edwarda, Tadeusza, Mariannę, zm. z Rodzin Sysików i Supry-

nów, of. Danuta Sysik 
 2. Dziękczynna w 47 r. ślubu Janiny i Jerzego Rusinków, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Jó-
zefa na dalsze życie, of. Rodzina 

10.00 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Krystyny i Szczepana Borutów, z 
prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę św. Józefa i św. Joanny 
na dalsze lata życia małżeńskiego, of. p. Borutowie 

 2. Dziękczynna w 7 r. ślubu Beaty i Sławomira Paprockich z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i św. Joanny dla 
nich i dla ich Syna Piotra, of. Mama 

11.30 Msza Św. i zakończenie Rekolekcji Szkolnych. Obrzęd błogosławieńst-
wa Dzieci i Młodzieży oraz tornistrów i przyborów szkolnych. 

1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice 

 2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Agnieszki i Michała, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 

12.45 W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Sławek 

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

17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych 

18.00 1. Dziękczynna w 2 r. ślubu Katarzyny i Michała, z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże, opiekę św. Józefa i św. Joanny na dalsze lata 
życia małżeńskiego, of. Rodzice 

19.00 Wieczór Ewangelizacyjny  

DLA NARZECZONYCH 

 
     Zgodnie z zapowiedzią, uczynioną w dniu 8 maja podczas Diecezjal-
nego Dnia Rodziny w Parczewie, od września wchodzi nowy sposób 
przygotowania do małżeństwa, celem jego ujednolicenia. Doświadczenie 
pokazuje, iż w Diecezji praktyka przygotowania nupturientów jest bardzo 
różna. Dodatkowo brak jednolitego programu wprowadza również zamęt 
wśród samych narzeczonych.  
     Praktyczne wskazania: 
  Każda para zgłaszająca się do kancelarii parafialnej po 1 września 
zostaje poinformowana o potrzebie uczestniczenia w 8 katechezach 
przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Dopiero po odbyciu ta-
kich katechez mają być prowadzone dalsze czynności w kancelarii para-
fialnej.  
  Miejscem głoszenia katechez powinna być parafia. Dokumenty Ko- 

ścioła (Dyrektorium duszpasterstwa rodzin) wskazują, iż środowiskiem 
odpowiedzialnym za właściwe przygotowanie do przyjęcia sakramentów 
obok rodziny jest wspólnota parafialna. Jednak ze względów praktycz-
nych w tym przypadku dopuszcza się zorganizowanie w ramach deka-
natu ośrodków, w których będą głoszone te katechezy. Dobrym rozwią-
zaniem jest stworzenie w dekanacie grafiku katechez (mogą to być nie-
dziele oraz dni powszednie). Jako przykład pewnego rozwiązania można 
wskazać system głoszenia katechez przyjęty m.in. w parafiach bialskich. 
Za harmonogram głoszonych katechez odpowiada ks. Dziekan i deka-
nalny duszpasterz rodzin. 
  Każda parafia otrzyma przygotowane katechezy, które stanowią po-
moc dla prowadzących. W najbliższym czasie zostaną również wydane, 
na wzór katechez chrzcielnych pomoce dla narzeczonych.  
  Przygotowanie do małżeństwa obejmuje: 8 katechez, indywidualne 
spotkanie z Doradczynią Życia Rodzinnego, rozmowy kanoniczne w kan-
celarii, udział w dniu skupienia, dwukrotna spowiedź.  
   Z Chrystusowym pozdrowieniem: Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 
SYNOD DIECEZJALNY. W ramach przygotowania do prac syno-
dalnych Ksiądz Biskup Ordynariusz wraz z powołanymi członkami Komi-
sji Przygotowawczej i Sekretariatu opracował wstępny roboczy doku-
ment pod łacińskim tytułem Lineamenta. Ma on na celu uświadomienie 
wspólnocie diecezjalnej zagadnień, które powinny zostać podjęte przez 
Synod, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ważne sprawy doktrynalne 
i duszpasterskie, oraz ukazanie charakteru Synodu. Dokument ten zos-
tanie wkrótce przekazany do parafii. Sposób pracy nad tym dokumentem 
będzie omawiany przy okazji różnych spotkań duszpasterskich. 

PROBOSZCZOWIE I DZIEKANI. 30 września (w piątek – gmach 
Seminarium, Nowe Opole) odbędzie się spotkanie księży proboszczów 
z Ks. Biskupem, które rozpocznie się Liturgią Godzin o godz. 10.00. 
W tym dniu po obiedzie kończącym spotkanie księży proboszczów od-
będzie się zebranie Księży Dziekanów.  

BISKUP JAN MAZUR. Dnia 26 września przypada III rocznica 
śmierci Ks. Biskupa Jana Mazura. Z tej racji w niedzielę 25 września 
w Katedrze siedleckiej o godz. 18.00 rozpocznie się celebracja Euchary-
stii, której przewodniczył będzie Ks. Biskup Ordynariusz. 

W ŻYCIU I MISJI. Pierwsza katecheza (z IV zeszytu) w ramach rea-
lizacji programu Chrzest w życiu i misji Kościoła odbędzie się 
1 października w gmachu Seminarium w Nowym Opolu. Rozpoczęcie 
o godz. 10.00. Podobnie jak w ubiegłym roku pracy duszpasterskiej rejon 
siedlecki będzie miał katechezę razem z odpowiedzialnymi zespołami 
z pozostałych rejonów. Tak więc na pierwsze spotkanie zaproszeni są 
wszyscy odpowiedzialni i zaangażowani w realizację programu diecezjal-
nego w poszczególnych rejonach jak również księża proboszczowie 
i osoby świeckie z rejonu siedleckiego. Należy przybyć z jak najliczniej-
szą reprezentacją ze wszystkich rejonów. Zapraszamy również indywi-
dualne osoby. 

NADZWYCZAJNI SZAFARZE. Dnia 8 października odbędzie się 
Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 
na Jasną Górę. Zgłoszenia udziału w pielgrzymce należy kierować do 
ks. Waldemara Mroza (tel. 509 278 587) do 15 września.  

DZIECI NIEOCHRZCZONE. Wzorem lat ubiegłych Wydział Dusz-
pasterski Kurii Diecezjalnej prosi o jak najszybsze zgłoszenie wszystkich 
dzieci nieochrzczonych, które uczęszczają do szkoły począwszy od 
klasy „0”. Bezwzględnie należy również zgłosić wszystkie osoby dorosłe, 
które zechcą przyjąć sakrament chrztu św. Dotyczy to szczególnie star-
szej młodzieży, która zamierza wejść w sakramentalny związek małżeń-
ski. 

OJCOWIE RODZIN. W dniu 8 października odbędzie się I Diecezjal-
na Pielgrzymka Mężczyzn i Ojców do Pratulina. Szczegóły zostaną po-
dane w późniejszym terminie. 

LICHEŃ. Jutro (12.09) po Mszy Św. wieczorowej będzie spotkanie or-
ganizacyjne uczestników pielgrzymki do Lichenia. 
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PIELGRZYMKA RODZIN 

 
     W dniach 24-25 września br. na Jasnej Gó-
rze odbędzie się XVI Ogólnopolska Pielgrzym-
ka Rodzin. W niedzielę dokona się odnowienie 
ślubów małżeńskich pod hasłem Polska odna-
wia małżeńskie śluby. To piękna duszpasterska 
okazja do ukazania wartości rodziny jako obra-
zu Trójcy Świętej. Tym bardziej jest to ważne 
dziś, kiedy przeżywamy w Polsce falę rozwo-
dów, kiedy wartość trwałego małżeństwa jest 
podważana, gdy zapominamy, że wartość przy-
mierza małżeńskiego wpisana jest w misterium 
Chrystusa, z którego płynie cała moc dla mał-
żeństwa.  

REKOLEKCJE SZKOLNE 
  W związku ze świętem Św. Stanisława Kostki, 
Patrona dzieci i młodzieży, które przypada w 
przyszłą niedzielę obchodzimy „Tydzień Wy-
chowania” (od 12 do 18 września). W ostatnie 
trzy dni tego tygodnia będą w naszym kościele 
Rekolekcje Szkolne dla dzieci ze szkół podsta-
wowych  i  młodzieży  gimnazjalnej.  Będzie  im 

 

przewodniczył nasz nowy 
Wikariusz Ks. Piotr. Msze 
Św. rekolekcyjne będą 
w piątek o godzinie 16.30 
oraz w sobotę i w niedzielę 
o godzinie 11.30. Podczas 
niedzielnej Mszy Św. o go-
dzinie 11.30 będzie uroczy-
sty obrzęd  błogosławieńst- 

wa uczniów i uczennic oraz ich przyborów 
szkolnych. 
     Również w niedzielę (18 września) zapra-
szamy na Mszę św. dla młodzieży o godz. 
18.00. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie 
ewangelizacyjne połączone ze świadectwami 
młodych ludzi przeżywających swoją wiarę 
w różnych grupach młodzieżowych przy naszej 
Parafii. Zaproszenie kierujemy do młodzieży 
gimnazjalnej, ze szkół średnich oraz starszej. 
Szczególnie serdecznie zapraszamy młodzież przy-
gotowującą się do sakramentu Bierzmowania. 

CARITAS 

     Zespół Caritas działający przy naszej Parafii 
informuje, że żywność z unijnego programu 
PAED będzie wydawana w środę 14 września 
br. od godziny 9.00 do 14.00  

SPOTKANIA GRUP 
    Po wakacyjnej przerwie odbywają się spotkania 
grup parafialnych: 
 PIELGRZYMI. Dziś (11.09) o godz. 16.30 
Msza Św. i spotkanie dla Pielgrzymów, którzy 
brali udział w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę 
oraz Pielgrzymów Duchowych. 
 GRUPA LITURGICZNA - również w cwartek 
po Mszy Św. wieczorowej. 
 OAZA, KSM, MINISTRANCI i LEKTORZY – 
w piątek po Mszy Św. wieczorowej spotkanie mło-
dzieży z Ruchu Światło-Życie, Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży oraz Ministrantów i Lektorów. 
 ŚWIATEŁKO i JPII - w sobotę o godz. 10.00 
próba Zespołu Światełko, a po Mszy Św. 
wieczorowej spotkanie grupy JPII.  
 

PROŚBA BURMISTRZA 

 
     Burmistrz Mordów p. Jerzy Wąsowski zwrócił 
się do nas, a szczególnie do Rodaków pochodzą-
cych z Gminy Mordy, z prośbą o poparcie ich sta-
rań dotyczących wygrania konkursu organizowa-
nego przez Firmę Nivea na sfinansowanie eksklu-
zywny placu zabaw dla dzieci, który będzie przy 
Placu Zwycięstwa (dawnym Skwerze Jordana). 
Poparcie polega na zalogowaniu się na stronie 
www.nivea.pl i zagłosowanie (nawet codziennie) 
na Mordy. Burmistrz i mieszkańcy Mordów z góry 
wszystkim za to poparcie dziękują.  

CO PISZĄ W „ECHU” nr 36 
   W tym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 
 Z taką siostrą strach zadzierać! Wywiad z mi-
strzynią świata w karate, która dziś jest siostrą 
zakonną; 
 O recepcie na wychowanie, wychowawczych 
błędach i sukcesach oraz współczesnych trud-
nościach z wychowaniem dzieci - w raporcie 
„Echa”; 
 W którym kraju dzień Matki Bożej Bolesnej 
jest świętem narodowym? O kulcie Krzyża św. 
i Matki Bożej Bolesnej w dziale „Temat tygodnia”; 
 O zmianach w egzaminach na prawo jazdy, 
które znacznie utrudnią zdobycie tego dokumen- 
tu – w dziele „Motoryzacja”; 

 W której miejscowości rzucają beretem, 
a gdzie organizują konkursy na dojenie krowy? 
O tym w licznych relacjach z dożynek w dziale 
wiadomości z Diecezji. 

Zapraszamy do lektury! 
 

 

DAREMNY TRUD 
NAUCZYCIELA 

 
GRZECZNY. Mama pyta Jasia: 
- Powiedz mi Jasiu, kto jest najgrzeczniejszy w 
waszej klasie? 
 - Pan nauczyciel. 
NOWY ROK SZKOLNY. - Tato, czy dzisiaj jest 
piękny dzień? - pyta się mały Jaś ojca. 
 - Raczej nie. A dlaczego pytasz? 
 - Bo pani od polskiego powiedziała dziś: „Pewne-
go pięknego dnia przez ciebie zwariuję”. 
TRAKTAT. - Gdzie podpisano traktat pokojowy 
po zakończeniu I wojny światowej? - pyta nau-
czyciel ucznia. 
 - Na samym dole, pod tekstem. 
AUTOR. Pani nauczycielka pyta Jasia: 
- Kto napisał "Pana Tadeusza"? 
     Jasio wystraszył się i mówi, że to nie on.  
    Zdenerwowana wezwała ojca i opowiada mu: 
 - Ja pytam, kto napisał „Pana Tadeusza”, a pa-
na syn mówi, że to nie on. 
     Ojciec myśli, myśli i w końcu mówi: 
 - To chyba jednak nie on. Jakby to on napisał, 
to na pewno by się przyznał. 
KONSPIRA. - Gdzie jest cukier? - pyta mąż 
żonę przez telefon. 
- W lodówce, w puszce po kakao z napisem sól. 
 

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. Amabilis, s.M. Anuncjata, sM. Agnieszka, 

kl. Jakub Wyrozębski, kl. Kamil Stańczuk, 
kl. Filip Augustyniak 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: 
   # Piotr Rafał Maciejewski z Parafii Tłukomy 
(Diecezja Bydgoska) i Anna Bagińska z naszej 
Parafii (72) 
   # Piotr Miernicki z Parafii Św. Stanisława w Sie-
dlcach i Martyna Janusiewicz z naszej Parafii (73) 
   # Paweł Józef Stefaniak z Parafii Trzebieszów 
i Ilona Magdalena Zubek z naszej Parafii (74) 
   # Łukasz Adam Wójtowicz z naszej Parafii 
i Łucja Elzbieta Zychowicz z Parafii Katedralnej 
w Siedlcach (75) 
Zapowiedź I: 
   # Zenon Grzegorz Piórko z Parafii Knychówek 
(Diecezja Drohiczyńska) i Dorota Bożena Kowal-
czyk z naszej Parafii (76) 
   # Grzegorz Wojewódzki z naszej Parafii i Bar-
bara Piętka z Parafii Mrozy (Diecezja Warszaw-
sko-Praska) (77) 
   # Radosław Kowal z Parafii Mordy i Joanna Na-
siłowska z naszej Parafii (78) 
     Kto znałby przeszkody do zawarcia tego 
małżeństwa, niech powiadomi miejscowych 
duszpasterzy. 




