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W TYM NUMERZE: 
1. Myśl tygodnia 
2. Syberyjska wspinaczka 
3. Czas z Paulinami 
4. Barierki 
5. Kalendarz nowego tygodnia 
6. Dożynki Jasnogórskie 
7. IX Lednica Seniora 
8. Hosanna Festival  
9. Zapowiedzi przedślubne 
10. W Parafii i w Diecezji 
11. Co piszą w „Echu” 
12. Nowy Rok Szkolny 
13. Dobry humor 
14. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Prorok Izajasz w dzisiejszej Li-
turgii Słowa mówi: „Stanie się na 
końcu czasów, że góra świątyni 
Pańskiej stanie mocno na wierz-
chu gór i wystrzeli ponad pagórki. 
Wszystkie narody do niej popłyną, 
mnogie ludy pójdą i rzekną: Cho-
dźcie, wstąpmy na Górę Pańską” 
(Iz 2,2-5). 
     To jest naprawdę święta góra, 
Jasna Góra. Obojętnie, czy zoba-
czymy ją w telewizji, czy staniemy 
u jej stóp utrudzeni pieszą węd-
rówką. Zawsze jest dla nas zna-
kiem Bożej opieki, miejscem, 
gdzie dzieją się rzeczy doniosłe, 
nawet gdy zna je tylko nasze ser-
ce. I możemy być daleko, ale ona 
jest i my wiemy, że jest, że Bóg zo-
stawił nam znak, że pamięta, że 
czuwa nad nami. Maryja modli się 
tam z nami i za nas i wciąż mówi: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”. 

 

„SYBERYJSKA WSPINACZKA” 
     Za 247 dni, 1 maja 2013 roku odbędzie się poświęce-
nie kościoła w Surgucie na Syberii. Będzie to jednocześnie 
Jubileusz - 10 Rocznica powstania Parafii. Budzę się co-
dziennie rano ze świadomością, że do poświęcenia koś-
cioła pozostało o jeden dzień mniej. Kiedy wreszcie koś-
ciół będzie wykończony to i proboszcz z Surgutu będzie 
też „wykończony”, ale na pewno radosny. Ktoś powiedział, 
że ksiądz jest radosny wtedy gdy jest zmęczony. Ja nazy-
wam takie zmęczenie „zmęczeniem po górach”. Kto lubi 
wędrówki i wspinaczki górskie rozumie o co chodzi. 
W końcu dnia, gdy wreszcie wracasz późno na miejsce 
noclegu - czujesz ulgę i możesz wreszcie odpocząć. Od-
czuwasz wielkie zmęczenie, ale też rozpiera cię radość ze 
zdobycia kolejnego szczytu. 
     Budowa kościoła w Surgucie na Syberii jest dla mnie 
była jak górska wspinaczka. Cieszył każdy kolejny etap 
który udało się przejść, ale też napinał wewnętrznie świa-
domość drogi, którą jeszcze mam przed sobą. Już widać 
szczyt. Jest już tak blisko, ale ostatni odcinek jest bardzo 
trudny. Cieszę się, że będę mógł wkrótce znów spotkać 
się z Wami. Wtedy też opowiem o tej „syberyjskiej wspina-
czce”, o ostatniej fazie pracy przy budowie kościoła. Przy-
wiozę ze sobą kolejną porcję opowieści o radościach i tro-
skach budowania Kościoła w ludzkich sercach. 
   Przywiozę też pły-
ty dvd (wystarczy 
dla wszystkich) nag-
rane przez kanał te-
lewizyjny Religia.TV 
z dwoma wywiada-
mi w których bar-
dziej szczegółowo 
opowiadam o mojej 
pracy, a telewizja 
dokumentuje to ma-
teriałem zdjęciowym 
również materiałem z budowy kościoła. Spotkamy się 
w następną niedzielę - 2 września. Wygłoszę kazania na 
wszystkich Mszach św., a także będę zbierał ofiary do 
puszek na wykończenia budowy kościoła. Równolegle 
będą rozprowadzane płyty dvd. Proszę o modlitwę i zape-
wniam, że pamiętam o Was. Wasz       ks. Jarek Mitrzak 

CZAS Z PAULINAMI 
„Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych 
dla Ewangelii według mocy Boga!” 2 Tm 1,8 

 

 Czy odkryłeś już swoje 
powołanie? Czy znala-
złeś swoje miejsce w 
życiu? Czy wiesz co 
masz dalej robić? Może 
słyszysz w duszy głos 
Boga? Przyjdź i poznaj 

życie białych stróżów Jasnogórskiego Sanktuarium od 27 
do 30 września br. Może warto zakończyć te wakacje z 
Bogiem, na odkrywaniu tego co mam w życiu robić, dać 
dojść do głosu temu, który jest najważniejszy. 

     Spotkanie odbędzie się na Jasnej Górze. Bliższe infor-
macje na temat spotkania oraz zgłoszenia prosimy kiero-
wać na adres: Referent ds. Powołań ul. O. A. Kordeckiego 
2; 42-225 Częstochowa, tel. 34-3777202 lub 501-360143 
(O. Wojciech Dec). E-mail: powołania.paulini@gmail.com. 
Inne szczegóły na stronie www.powolania.paulini.pl 
 

BARIERKI 

 
     Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiaro-
dawcom, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli do puszek dob-
rowolny dar na pokrycie kosztów wykonania i montażu ba-
rierek, umożliwiających bezpieczne wchodzenie po scho-
dach do naszego kościoła. Po wszystkich Mszach Św. zło-
żono do puszek (bez wcześniejszego zapowiadania) łącz-
nie 4813,-zł. Oprócz tego napływają ofiary indywidualne 
w wysokości od 40 do 100,-zł. Ich łączna suma (do dnia 
22.08) wyniosła 420,-zł. Szczególnie podziękowanie kieru-
jemy do dwu naszych Rodzin. Pierwsza z ulicy Sokołows-
kiej, która złożyła ofiarę w wysokości 2.000,-zł. i druga 
z ul. Jagiellońskiej, ofiarę 1000,-zł. Za barierki wpłaciliśmy 
już 8.000,- zł. Do zapłacenia pozostało 2.000,-zł. Dotych-
czasowym ofiarodawcom, a także wszystkim, którzy jesz-
cze chcieliby włączyć się w to dzieło, składamy staropols-
kie „Bóg zapłać”. 
     Są jeszcze inne prace gospodarcze, które należałoby 
w naszej Parafii wykonać, np. przy starej kaplicy remont 
i izolacja fundamentów oraz dolnych partii ścian, które ule-
gają dewastacji, remont orynnowania na kaplicy, czy też 
wymiana okien na energooszczędne w bocznej kaplicy na-
szego kościoła. Zbliżający się okres grzewczy, kryzys 
w wielu dziedzinach oraz hojność wielu Parafian na inne 
cele, niż nasz kościół, wyklucza na razie dalsze działania. 
 

 PRZECIW ZNIEWOLENIU 

  

     W dniu 1 września br. przypada  
pierwsza sobota miesiąca. Po 
Mszy Św. o godz. 7.00 i Nabożeń-
stwie Pierwszosobotnim Diakonia 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
zaprasza do wspólnej modlitwy ró-
żańcowej w intencji wyzwolenia 
z uzależnień: lęku, narkomanii, al-
koholizmu, hazardu i innych. 

Wszystkich, którym leży na sercu trzeźwość, dobro nasze-
go narodu i naszych rodzin zapraszamy na tą modlitwę, 
ufając, że nasze prośby za wstawiennictwem Niepokalanej 
zostaną wysłuchane i spełnione. 
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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 sierpnia 2012 r. 
Wspomnienie Św. Moniki, Matki Św. Augustyna 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz;  
Czyt.: 2 Tes 1,1-5.11b-12; Ps 96,1-2.3.4-5; J 10,27; Mt 23,1.13-22; 

6.30 1. + Kazimierza Kryńskiego (w 5 r.), of. Żona z Dziećmi 
7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Genowefę i Wacława Kaługów, of. Wnuczka Katarzyna 
 3. + Bronisława Skuzińskiego (w 13 r.), of. Jadwiga Piekut  
 4. + Stanisława Gręziaka (w 12 r.), Rodziców i Siostrę Jadwigę 

oraz Daniela i Henryka, of. Cecylia Gręziak 
 5. + Macieja Kozłowskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice 
 2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki 
 4. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi 
 5. + Stanisława Stańczuka (w 34 r.) i Halinę, zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Córki 
 6. + Eugeniusza  (w 33 r.), Stanisława, Bolesławę, Kazimierza, zm. 

Rodziców z obu stron Rodziny, of. Stefania Raczyńska 
 7. + Mariannę Somlę, of. Siostry z Róż Różańcowych   
 8. Poza Parafią: Dziękczynna w 2 r. urodzin Huberta, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niego i dla jego Ro-
dziców Małgorzaty i Artura, of. Babcia 

Wtorek – 28 sierpnia 2012  r.  
Wspomnienie Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 
Czyt.: 2 Tes 2,1-3a.14-17; Ps 96,10.11-12.13; Hbr 4,12; Mt 23,23-26 

6.30 1. + Elżbietę Izdebską i zm. Rodziców, of. Brat Krzysztof 
 2. + Franciszka, Genowefę i Szczepana, of. Helena Bojaczuk 

7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Hannę-Marię Łęczycką (w 1 r.), of. Córka Alina Zalewska 
 3. + Jana (w 30 r.) i Annę Staniszewskich, of. Córki 
 4. + Antoniego Muchę (w 7 dzień), of. Rodzina 
 5. Poza Parafią: + Tadeusza Łęczyckiego, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice 
 2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki 
 4. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi 
 5. W intencjach proszących o wstawiennictwo za przyczyną Św. 

Joanny Beretty Molla, of. Czciciele Św. Joanny 
 6. Dziękczynna z racji urodzin Syna Łukasza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Józe-
fa, of. Rodzice 

Po Mszy Św. modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie jej relikwii. 

Środa – 29 sierpnia 2012  r.  
Wspomnienie Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela 

Czyt.: Jr 1,17-19; Ps 71, 1-6.15ab i 17; Mt 5,10; Mk 6,17-29 

6.30 1. + Henrykę Stańczuk (w 1 r.), Zdzisława, Witolda i Reginę, of. 
Rodzina 

 2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Małgorzaty i Artura, z prośbą o całko-
wite zawierzenie się opiece Matki Bożej, dary Ducha Św. i Boże 
błogosławieństwo, of. Jubilaci 

7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Edwarda (w 6 r.), zm. Rodziców i Teściów, Aleksandrę, Maria-

na i Marka, of. Halina Prokurat 
 3. Dziękczynna w 1 r. ślubu Agnieszki i Łukasza, z prośbą o pot-

rzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Ro-
dzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice 
 2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki 
 4. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi 
 5. + Franciszka-Jerzego (w 1 r.) i Jacka (w  6 m-c) Krzymowskich, 

of. Rodzina  

 6. Dziękczynna w 10 r. ślubu Magdy i Przemysława, z prośbą o 
szczęśliwe narodziny Dziecka, of. Małżonkowie  

 7. Dziękczynna z racji urodzin Kamila, z prośbą o dar miłości czyn-
nej, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz dary Ducha Św. of. Rodzice 

Nowenna do Św. Józefa 
Czwartek – 30 sierpnia 2012  r. 

Czyt.: 1 Kor 1,1-9; Ps 145,2-3.4-5.6-7; Mt 24,42a.44; Mt 24,42-51 
6.30 1. + Wiktora Sokołowa (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  

 2. + Irenę oraz Rodziców i Rodzeństwo z obu stron Rodziny, of. 
Mąż Mieczysław 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich:+ Floriana Kowalczyka, 
of. Żona z Dziećmi 

 2. + Bogusławę Harasim (w 6 r.), of. Siostra 
 3. + Pelagię Frankowską, of. Rodzina Olewińskich  

19.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Roberta Pazdyka, of. 
Rodzice 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Janinę, Edwarda i Ma-
riana, of. Rodzina 

 3. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Halinę Stańczuk, of. 
Córki 

 4. Gregorianka:+ Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi 
 5. + Stanisława Zwolińskiego (w 3 r.) i Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Żona  
 6. + Józefa, Genowefę i Mariannę Staręga, of. Córka 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 31 sierpnia 2012  r. 
Czyt.: 1 Kor 1,17-25; Ps 33,1-2.4-5.10-11; Łk 21,36; Mt 25,1-13 

6.30  1. + Stanisława i Martę, zm. z Rodzin Ostolskich i Biernackich ,of. 
p. Wojciech Osik 

 2. + Stefana Okuniewskiego (w dniu imienin), of. Córka 
7.00 1. + Józefa Cepka (w 1 r.), of. Rodzina 

 2. + Stefanię Wakuła, of. KŻR i Mieszkańcy wsi Żytnia 
 3. + Janinę Marchel, of. Sąsiedzi z bloku Mieszka I nr. 22 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Barbarę Wakuła, of. 
Mąż z Dziećmi 

 2. + Barbarę Wakuła, of. Koleżanka z Pracy 
 3. + Mirosława Małymina (w 9 r.), zm. Rodziców: Antoninę i Felik-

sa, of. Żona  
 4. + Zbysława Zychowicza (w  5 r.), zm. Rodziców Adelę i Józefa, 

oraz Teściów Eugenię i Jana, of. Żona z Dziećmi  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Pierwsza Sobota – 1 września 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Bronisławy, Dzie-
wicy; 73 rocznica wybuchu II Wojny Światowej; Dzień modlitw za pole-

głych w obronie Ojczyzny. Czyt.: 1 Kor 1,26-31;Mt 25,14-30 

6.30 1. + Annę Wysocką (w  5 r.), of. Córka 
 2. + Bronisławę Gogłuska i Jana, of. Irena Szostek 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Barbarę Lichaczewską, 
of. Matka 

 2. Początek mszy św. Gregoriańskich: + Czesławę i Aleksandra 
Gorzałów, of. Dzieci 

 3. + Aleksandrę (w 26 r.), zm. z Rodzin Skorupków, Głuchowskich, 
Tarkowskich i Trębickich, of. Krystyna Głuchowska 

 4. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka 
 5. + Wiesława Kowalczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 6. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, z proś-

bą o uwolnienie z nałogów i zniewoleń, of. KWC 
 7. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie woli 

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

Po Mszy Św. Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Ma-
ryi różaniec pod przewodnictwem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w inten-

cji uwolnienia od uzależnień. 

17.00 1. W intencji nowożeńców: Karoliny i Przemysława 
18.00 1. W intencji nowożeńców: Emilii i Kamila  
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 września 2012  r. 
Pierwsza niedziela miesiąca. Ostatnia niedziela wakacji. 

Czyt.: Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka 
 2. + Bronisława (z racji imienin), Wacławę i Mariana Wakułów, of. 

Ewa Wakuła 
 3. + Ojca Stefana i Dziadka Stefana (z racji ich imienin) oraz Han-

nę, Ryszarda i Stanisławę, of. Dzieci 
8.30 1. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina 

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

 3. + Genowefę, Stanisława Noszczak, Bronisławę i Bolesława, bra-
ta Stanisława i zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Córka 

10.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci 
 2. + Władysławę (w 3 r.) i Jana Marciniuków, of. Córka 
 3. + Sylwestra (w 7 r.) oraz zm. z Rodzin Dębskich, Kozłowskich i 

Wiśniewskich, of. Kazimierz Dębski  
11.30 1. Dziękczynna w 13 r. ślubu Anny i Arkadiusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. Ro-
dzice 

 2. + Reginę i Tadeusza Pleskot, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Patryka, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, potrzebne łaski i opiekę św. Józefa dla całej Rodziny, of. 
Rodzice 

12.45 1. Dożynki Parafialne: O potrzebne łaski dla organizatorów Doży-
nek i wszystkich Parafian pracujących na roli i w ogródkach dział-
kowych. 

Pierwszoniedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana tajemnic 
różańcowych i katecheza dla Kół Żywego Różańca 

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

16.30 1. + Romana Sawickiego (w 2 r.), of. Siostra Anna z Rodziną 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakrament 

18.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki 
 2. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi 
 3. + Piotra (w 6 r.) i Martę (w 5 r.) Szczyrkowskich, of. Córka  

 

DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE 
Zaproszenie „Do Matki Chrystusowego Kościoła” 1 i 2 września br. 

     Bardzo serdecznie zapra-
szam na Dożynki Jasnogórskie 
oraz Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Rolników i Święto Dziękczynie-
nia za Plony. Msza Św. Dożyn-
kowa z błogosławieństwem wie-
ńców żniwnych rozpocznie się 
przy ołtarzu pod Szczytem w nie-   
dzielę 2 września br. o godzinie 11.00. Pielgrzymie modlitwy na Jasnej Gó-
rze rozpoczniemy już w sobotę 1 września o godzinie 19.00 Mszą Św. i Ape-
lem w Bazylice Jasnogórskiej. Będziemy czuwać na modlitwie przez całą 
noc, aż do Sumy Dożynkowej. Maryja jest Matką Kościoła, Który jest naszym 
domem. Otacza nieustannie płaszczem swej opieki wszystkie swoje Dzieci 
Chrystusowego Kościoła. W łączności z Ks. Arcybiskupem Częstochowskim, 
Kustoszem Jasnogórskiego Sanktuarium, Ojcami i Braćmi Paulinami, bardzo 
serdecznie zapraszam do Bogurodzicy w Jasnogórskim Wizerunku. 

Ks. Biskup Edward Białogłowski - Delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy. 

 

IX LEDNICA SENIORA 
     Jak co roku temat i przesła-
nie będzie opierać się na Spot-
kaniu Młodych które odbyło się 
2 czerwca i zgromadziło 60 ty-
sięcy młodych z Polski i Europy.
Organizatorzy zapraszają Pielg-
rzymów-Seniorów po raz dzie-
wiąty 1 września br. na Pola 
Lednickie od godziny 11.00.  

W południe przewidziany jest Anioł Pański oraz Eucharystia, której przewod-
niczyć będzie Prymas Senior abp Henryk Muszyński. Homilie, jak co roku 

wygłosi ks. Stefan Dusza - współinicjator Spotkań dla Seniorów. Po Mszy 
Św. przerwa na posiłek, a po niej Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz dwa 
elementy ilustrujące tegoroczne przesłanie: Spotkanie ze Św. Siostrą Fau-
styną oraz Spotkanie z Jezusem Miłosiernym w Jego Obrazie. Uwieńcze-
niem będzie Adoracją Najświętszego Sakramentu, Wybór Chrystusa oraz 
przejście przez Bramę Rybę. 
     Program: 12.00 - Anioł Pański; 12.15 Msza Święta (po Mszy Św. prze-
rwa); 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego; 15.30 Misterium: Spotkanie ze 
Św. S. Faustyną; 16.00 Misterium: Spotkanie z Jezusem Miłosiernym w 
Jego Obrazie; 16.40 Adoracja Najświętszego Sakramentu; 17.00 Wybór 
Chrystusa; 17.15 Przejście przez Bramę III Tysiąclecia. 
 

 
     XIX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej w ostatni weekend 
wakacji!  Festiwal, który słynie ze wspaniałej atmosfery na widowni i wyjąt-
kowych dźwięków na scenie. Po raz dziewiętnasty, w dniach 31 sierpnia – 2 
września 2012r., w Siedlcach zabrzmią dźwięki pozytywnych wartości! 
     Hosanna Festival, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Diecezji Siedleckiej we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki oraz 
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach gromadzi dziesiątki młodych i uta-
lentowanych muzyków z całej Polski oraz wielotysięczną publiczność. 
     Za główny cel, obok upowszechniania szeroko pojętej kultury, kształto-
wania gustów i wrażliwości muzycznej,  festiwal stawia sobie równie ambitne 
zadanie formowania młodego pokolenia Polaków otwartego na wartości 
chrześcijańskie i ogólnoludzkie. Jest także okazją do promocji oraz wspiera-
nia utalentowanych zespołów i solistów muzyki chrześcijańskiej z całej Polski.  
     Bogaty program Festiwalu został tak przygotowany, aby każdy, od nie-
mowlaka do seniora mógł znaleźć coś dla siebie. Sobota to zmagania kon-
kursowe w Sali Teatralnej CKiS w Siedlcach. Wieczorem natomiast koncert 
StronyB - zespołu grającego muzykę wpisującą się w gatunek wykreowany 
niegdyś przez zespół Porozumienie, noszący nazwę Praise Rock. Niedzielny 
ranek to spacer po mieście i wspólna Eucharystia. 
     Następnie na siedleckim amfiteatrze rozpocznie się przegląd zespołów 
pielgrzymkowych, aby po południu oddać scenę w ręce laureatów sobot-
niego konkursu. Wtedy właśnie nastąpi najbardziej emocjonujący moment 
Festiwalu – ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród zwycięzcom. Na zakoń-
czenie Festiwalu energetyczny koncert Maleo Reggae Rockers – zespołu, 
którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać!  
     Podczas, gdy na deskach amfiteatru królować będzie muzyka, na tere-
nach zielonych wokół obiektu, wiele atrakcji dla całej rodziny! Konkursy, gry 
integracyjne, zawody sportowe, malowanie twarzy, zabawy z clownami, 
zjeżdżalnie, trampoliny, dmuchane zamki i Festiwalowa tradycja – loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywa! To tylko niektóre atrakcje  jakie cze-
kają na wszystkich, którzy wybiorą się wtedy do Siedlec!  
     Hosanna Festival to nie tylko możliwość posłuchania dobrej, wartościowej 
muzyki, ale także atrakcyjna propozycja spędzenia wolnego czasu w ostatni 
weekend wakacji! Szczegóły na www.hosannafestival.pl 

Program  Hosanna Festival: 
PIĄTEK, 31 SIERPNIA, (kościół św. Teresy od Dzieciatka Jezus w Siedl-
cach) 18.00- Msza św. w intencji uczestników festiwalu. 
SOBOTA, 1 WRZEŚNIA, (sala teatralna Centrum Kultury i Sztuki, ul. Bpa 
Świrskiego 31). 18.00- Przegląd konkursowy, wystąpią: ARCOBALENO 
(Mińsk, Białoruś); CIJON (Ustronie); DWIE KORONY (Siedlce); KANAAN 
(Biłgoraj); NIEBIESKIE OWIECZKI (Ryki); POBUDKA (Celestynów); SOM 
GORSI (Gryfice); TWOJE NIEBO (Przemyśl); KONCERT GWIAZDY WIE-
CZORU: STRONA B 
NIEDZIELA, 2 WRZEŚNIA, 11.45- Msza św. (kościół p.w. św. Stanisława, 
ul. Floriańska 3) 16.00- Przegląd zespołów pielgrzymkowych; ok. 18.00 kon-
cert laureatów (Amfiteatr Siedlecki, ul. Wiszniewskiego1), ogłoszenie wyni-
ków oraz KONCERT GWIAZDY WIECZORU: MALEO REGGAE ROCKERS. 
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ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Daniel Lipiński z naszej Parafii i Marlena 
Szymańska z Parafii Ducha Św. w Siedlcach (67). 
Zapowiedź I: 
Mariusz Zbrzeźniak z naszej Parafii i Milena 
Karolina Wojciechowska z Parafii Grzymiszew 
(Diecezja Włocławska) (68). 
     Kto znałby przeszkody uniemożliwiające zawa-
rcie powyższych małżeństw, zobowiązany jest w 
sumieniu, aby powiadomić Ks. Proboszcza lub Ks. 
Dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
NA POMOC. W ubiegłą niedzielę słuchaliśmy 
komunikatu Ks. Biskupa Ordynariusza, który prosił 
o ofiary dla poszkodowanych z powodu klęsk ży-
wiołowych, jakie miały miejsce w tym roku. To dla-
tego dziś po każdej Mszy Św. są zbierane ofiary 
na ten cel. 
PATRONKA BEZRADNOŚCI. Spotykamy 
wielu Rodziców, a szczególnie Matek, które są bez-
radne wobec zachowania swoich dorosłych lub do-
rastających dzieci, które oddają się nałogom, wkra-
czają na złą drogę, lub swoim zachowaniem i agre-
sją ranią bliskich. Rodzicom pozostaje wtedy tylko 
cierpliwa modlitwa w intencji dzieci, która potrafi 
zmienić ich kamienne serca. Patronką tych, którzy 
cierpliwie modlą się za swoje dzieci jest Św. Mo-
nika, której wspomnienie jutro (27.08) obchodzimy. 

ŚW. JOANNA. We wtorek (28.08) wypada ko-
lejne parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty 
Molla, której relikwie znajdują się w naszym koś-
ciele. O godzinie 17.00 będzie różaniec pod prze-
wodnictwem Czcicieli Św. Joanny, o 18.00 Msza 
Św. w intencjach proszących o wstawiennictwo za 
przyczyną Św. Joanny Beretty Molla, zaś po Mszy 
Św. modlitwy i ucałowanie jej relikwii. 

DOŻYNKI. Na wioskach minął czas żniw, Stary 
polski zwyczaj każe teraz, aby Bogu podziękować 
za zebrane plony. Znakiem tej wdzięczności są 
Parafialne Dożynki, które będą w naszym kościele 
w niedzielę 2 września br., a przygotują je miesz-
kańcy Purzeca. Będą oni także reprezentowali na-
szą Parafię w sobotę 8 września br. podczas Do-
żynek Diecezjalnych, które będą w Woli Gułow-
skiej. 
ROCZNICA. 1 września (w sobotę) obchodzimy 
73 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W tym 
dniu modlimy się za wszystkich poległych w obro-
nie naszej Ojczyzny. 
PODZIĘKOWANIE. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wychodząc z kościoła zabierają do domu 
najnowszy numer Opiekuna lub Echa Katolickiego 
i pozostawiają w skarbonce ofiarę, jako zwrot ko-
sztów przygotowania i prenumeraty gazet. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 34 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
O fenomenie Jasnej Góry i ciągłych powrotach 
do domu Matki – w rozmowie z o. Zachariaszem 
Jabłońskim z Zakonu Paulinów; 
Comiesięczna katecheza dla Kół Różańcowych 
– tym razem dowiemy się wiele na temat osoby 
św. o. Maksymiliana Kolbego; 
Alkoholizm dotyka nie tylko alkoholików. O zja-
wisku współuzależnienia i sposobom pomocy oso- 

bom współuzależnionym w dziale „Publicystyka”; 
O trudnej sytuacji szkół, ich likwidacjach i spo-
sobach małych, wiejskich szkół na przetrwanie – 
w raporcie „Echa”; 
O groźnych chorobach, przenoszonych przez 
komary – w dziale „Zdrowie”. Kierowców zaś na 
pewno zainteresuje artykuł w dziale „Motoryzacja” 
o nowych fotoradarach w regionie. 

Zapraszany do lektury 
 

SZKOŁA RODZENIA 
     W naszej parafii 
(podziemia Kościoła) 
działa Szkoła Rodzenia 
p.w. Św. Rodziny. Za-
łożycielką i prowadzą-
cą jest p. Marta Głódź. 
Jest matką dwójki ma-
łych dzieci i absolwen-
tka Instytutu Studiów 
nad Rodziną w Łomia-
nkach. Działa przy ści-
słej współpracy z poło-  

żnymi, lekarzem ginekologiem położnikiem, fi-
zjoterapeutą - terapeutą NDT-Bobath oraz 
Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Siedleckiej. 

* * * * * 
     Zapraszam na cykl 8 spotkań Szkoły Rodzenia 
p.w. Św. Rodziny. Rozpoczęcie najbliższych kur-
sów: „kurs wtorkowy” od 4 września br. w godz. 
18.00-20.30 i „kurs sobotni” 8 września w godz. 
10.00-12.30 
     W RAMACH SPOTKAŃ: przygotowanie do 
porodu naturalnego, fizjologia ciąży i porodu, 
ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, oddechowe, 
przygotowanie do karmienia piersią, opieka 
nad noworodkiem i jego pielęgnacja, powrót do 
sprawności i płodności po porodzie, psycholo-
gia prenatalna, wzmocnienie relacji małżeńs-
kich, wizyta w siedleckich szpitalach, Msza 
Św. z błogosławieństwem dla uczestników kursu 
i ich poczętych dzieci. Niech trudności finansowe, 
nie będą przeszkodą w naszych kontaktach. 
     Więcej informacji i zapisy pod numerem tel. 
604-686056, e-mail martaglodz@gmail.com oraz 
na stronie: www.szkolarodzenia-siedlce.pl 

Marta Głódź 
 

NOWY ROK SZKOLNY 

 

     Już w poniedziałek 3 
września rozpoczyna-
my Nowy Rok Szkolny. 
W naszym kościele bę-
dą aż trzy Msze Św. in-
augurujące to wydarze-
nie:   9.00 Zespół Szkół 

Katolickich (z ul. Sokołowskiej) i Zespół Szkół nr. 
1 (z ul. Granicznej); 10.00 Liceum Ogólnokształ-
cące im. Hetmana Żółkiewskiego. 15.30 I Katolic-
kie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny. 
     Pamiętajmy w modlitwach o dzieciach, mło-
dzieży, nauczycielach, wychowawcach i pracow-
nikach szkół.  

ALLMAX Firma Handlowo Usługowa 
Paweł Piekart (właściciel): centrale telefoniczne 

analogowe i ISDN, telefony analogowe i faxy, 
telefony ISDN, systemy telewizji przemysłowej, 

systemy alarmowe, sieci LAN. 
Tel. 603-678585, e-mail: allmax@plusnet.pl 

ul. Nowy Świat 3/71, 08-110 Siedlce 

 
ZANIM COŚ POWIESZ RODZICOM, LUB 

KOMUKOLWIEK, UPEWNIEJ SIĘ, ŻE JĘZYK 
JEST PODŁĄCZONY DO TWOJEGO MÓZGU 

 
ZADATEK NA KELNERA. Mama woła syna: 
- Jasiu, Jasiu! Skaranie boskie z tym chłopa-
kiem. Można go wołać i wołać... Co z niego wy-
rośnie? 
     Ojciec na to znad gazety: 
- Pewnie kelner... 
KONTROLA JAKOŚCI. Do wytwórni pasztetów 
przyjechał inspektor ds. kontroli i pyta: 
 - Czy ten pasztet z zająca jest naprawdę z za-
jąca? 
- Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy jeszcze 
koninę. 
- A w jakich proporcjach? 
- Pół na pół... jeden zając, jeden koń 
Z BYLE KIM.  Mama pyta Jasia: 
- Jasiu, dlaczego nie bawisz się już z Grze-
siem? 
- A czy ty byś chciała bawić się z kimś kto bije, 
pluje i przeklina? 
- Nie! 
- No właśnie, Grzesio też nie chce ze mną… 
UDAŁO SIĘ. Leci pilot samolotem i nagle ma-
szyna zaczyna szwankować. Zakłada więc spa-
dochron i wyskakuje. Spadając nie może otwo-
rzyć spadochronu i przysięga sobie: 
- Nie będę zdradzał już żony, nie będę pił, palił, 
przeklinał, tylko Boże - uratuj mnie! 
     Spadł w stóg siana otrzepał się i mówi: 
- Sam się sobie dziwię, ile to głupot człowiek 
może w stresie naopowiadać. 
KONTROLA. W tramwaju kontroler podchodzi 
do grupy zbuntowanej szalikowców i mówi: 
- Poproszę bilety do kontroli. 
- A idź stąd! - reagują szalikowcy. 
     Kontroler daje im spokój, podchodzi do sta-
ruszka i prosi o bilet. Na to staruszek: 
 - Nie słyszał pan co moi koledzy powiedzieli? 

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

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

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

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

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

Muszyński, ks. Piotr Witkowicz,  sM Agnieszka 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

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

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30 

 




