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MYŚL TYGODNIA 

 
     Jezus chcąc zilustrować praw-
dę o tym, kto wobec Boga jest naj-
ważniejszy, wziął dziecko i rzekł: 
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci 
w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto 
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje 
Mnie, lecz Tego, który Mnie pos-
łał” (Mk 9,30-37). 
     I mówił dalej: „Jeśli kto chce 
być pierwszym, niech będzie osta-
tnim ze wszystkich i sługą wszyst-
kich”. W starożytności (znacznie 
bardziej niż dzisiaj) dzieci były 
szczególnie bezbronne w społe-
czeństwie i zdane na swoich rodzi-
ców. Dziecko jest przykładem oso-
by, która nie może niczego samo 
uczynić; zatem przyjęcie dziecka 
oznacza dobry uczynek wyświad-
czony komuś pozbawionemu 
wpływów, bez perspektywy otrzy-
mania nagrody na ziemi. 

 

 
 Drodzy Diecezjanie! W dniu 6 października będziemy 
obchodzili XVI rocznicę beatyfikacji błogosławionych Mę-
czenników Podlaskich. W dniu 24 stycznia 1874 r. w Pra-
tulinie za wiarę i jedność Kościoła oddało życie 13. Unitów. 
Byli to sami mężczyźni. Z tej racji zapraszamy w sobotę 6 
października na II Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do 
Pratulina. W dobie kryzysu ojcostwa i właściwie rozumia-
nej roli mężczyzny w społeczeństwie chcemy, aby ta pielg-
rzymka przyczyniła się do umocnienia wiary i pomogła zro-
zumieć zagrożenia i szanse ojcostwa we współczesnym 
świecie.  
 Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyć będą historyczne 
wydarzenia. Mianowicie zostaną uroczyście otworzone 
„Dróżki Męczenników Podlaskich” oraz ”Martyrium Pratu-
lińskie” jak również odbędzie się premiera filmu „Pratulin”. 
W związku z tym zapraszamy nie tylko samych mężczyzn 
ale i całe rodziny. Po Eucharystii będzie można również 
wziąć udział w międzyparafialnej rywalizacji sportowej. Za-
chęcamy do zebrania 5-osobowych drużyn i wzięcia udzia-
łu w męskiej rywalizacji. Podobnie jak w ubiegłym roku w 
czasie pielgrzymki odbędą się zawody wędkarskie, wysta-
wa sprzętu rolniczego, zlot motocyklistów oraz wiele in-
nych wydarzeń. Całość zwieńczy agapa - wspólny posiłek.  
Szczegóły pielgrzymki podane są na plakatach. Serdecz-
nie wszystkich zapraszamy. 
 

„SYLWESTER” W RZYMIE 
     W dniach od 28.12 do 4.01. br. od-
będzie się Wielka Narodowa Pielgrzy-
mka Młodzieży do Rzymu z okazji 
„Roku Wiary” oraz Europejskiego Spo-
tkania Młodych w duchu Taize. W pro-
gramie przewidziano modlitew-  
ne czuwanie młodych z Ojcem Świętym oraz Narodowe 
Wyznanie Wiary w Bazylice św. Pawła za Murami. Zapisy 
do 15 października. Wszelkie informacje u duszpasterzy 
oraz na stronie diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży 
www.jerychomlodych.pl 

ROK WIARY… 
     Wysiłkiem krajowego oraz diecezjalnych duszpasterstw 
młodzieży powstał program formacyjny na zbliżający się 
„Rok Wiary”, zgodnie z Listem Apostolskim „Porta Fidei” 
oraz wskazówkami Kongregacji Nauki Wiary. Przygotowa-
no konspekty 13 spotkań dla młodzieży (przewidzianych 
raz w miesiącu), które można wykorzystać na każdym po-
ziomie duszpasterstwa i katechezy. Każdy konspekt za-
wiera „pigułkę dogmatyczną”, czyli krótko i zrozumiale 
omawiającą prawdę wiary; - tekst biblijny z rozważaniem 
bądź konspektem spotkania biblijnego; - propozycję celeb-
racji bądź nabożeństwa związanego z rozważaną prawdą 
wiary; - słowo o wybranych zagrożeniach wiary; - prezen-
tację konkretnych świadków wiary, współczesnych i z 
przeszłości; - zadanie apostolskie do zrealizowania w da-
nym miesiącu Roku Wiary. 
     Doskonałą ilustracją, a często syntezą, omawianych 
treści wiary jest krótki film ze świadectwami osób współ-
czesnych, którzy odpowiadają na pytania, czym karmi się 
ich wiara i jak ją przeżywają w codziennym życiu. Materia-
ły w najbliższym czasie trafią do parafii, a już dziś są do 
wglądu na stronie www.jerychomlodych.pl w zakładce 
„Rok Wiary” lub www.kdm.org.pl 
 

i… KONGRES 
     11 października 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI 
zainauguruje w całym Kościele Rok Wiary. Uroczyste roz-
poczęcie Roku Wiary w naszej diecezji nastąpi w czwar-
tek, 11 października podczas Eucharystii w katedrze sied-
leckiej o godz. 19.00. Na tę Mszę św. zaproszeni są wszy-
scy Księża z delegacjami wiernych świeckich z parafii. Ina-
uguracja Roku Wiary połączona będzie z ewangelizacją 
Siedlec oraz I Diecezjalnym Kongresem Nowej Ewangeli-
zacji. Całość wpisuje się w obchody dnia papieskiego, któ-
ry w tym roku przypada 14 października. Towarzyszyć mu 
będzie hasło: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. 
     Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji, odbędzie 
się w sobotę, 13 października w sali wielofunkcyjnej przy 
sanktuarium św. Józefa w Siedlcach. Wezmą w nim udział 
członkowie grup, wspólnot i stowarzyszeń działających w 
parafiach naszej diecezji. Zapisy chętnych przyjmuje die-
cezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji ks. Mateusz 
Czubak w piątek 12 października w godz. 14.00-18.00, 
(tel. 503 142 042; xmateusz@kenoza.pl). 
     W niedzielę, 14 października 2012 r., w każdej parafii 
odbędzie się uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary. W wido-
cznym miejscu zostanie umieszczone Pismo św., Kate-
chizm Kościoła Katolickiego i dokumenty Soboru Waty-
kańskiego II. Podstawową formą przeżywania Roku Wiary 
będą w naszej diecezji spotkania w Parafialnych i Ponad-
parafialnych Zespołach Synodalnych oraz praca z progra-
mem „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. O inicjatywach po-
nadparafialnych informować będziemy za pośrednictwem 
komunikatów. Z Chrystusowym pozdrowieniem 

                                   Ks. dr Marek Paluszkiewicz 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
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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 – 24 września 2012 r. Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: 
ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz; Czyt.: Prz 3,27-35; Mt 5,16; Łk 8,16-18 

6.30 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka 
7.00 1. + Wiktora, Annę, Stanisława i Henryka, of. Zofia Pieńkowska 

 2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Wnuków, of. Dziadkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci 
 2. + Wandę Jońską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Eugeniusza, Helenę i Stanisława, of. Córka 
 4. + Tadeusza (w 11 r.) i Henrykę, of. Córka 
 5. Dziękczynna w intencji Męża, z prośbą o łaskę zdrowia i szczę-

śliwy przebieg operacji, of. Żona 
Wtorek – 25 września 2012  r. Dzień Życia; 

Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, Kapłana, Patrona Warszawy 
Czyt.: Prz 21,1-6.10-13; Ps 119,1 i 27.30; Łk 11,28; Łk 8,19-21 

6.30 1. + Wacława, Apolonię, Adama Kupa, Zofię i Stanisława Lech 
oraz Annę Stańczuk, of. Jadwiga Szewczyk 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka 
 2. + Romana Kaniuka (w 34 r.), of. Danuta Frankowska 
 3. + Rodziców: Stanisławę (w 2 r.) i Stanisława, of. Wiesław Magdziak 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia i Dzieła Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego 

18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci 
 2. + Leokadię Piekart (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. + Sewerynę (w 12 r.), Wacława, Jana i Filomenę, of. Tadeusz Sroka 
 4. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzina 

Środa – 26 września 2012  r. Wspomnienie NMP z Leśnej Podlaskiej 
Czyt.: Prz 30,5-9; Ps 119,29 i 72.89 i 101.104 i 163; Mk 1,15; Łk 9,1-6 

6.30 1. + Helenę i Walentego Świątek, of. Córka 
 2. + Ks. Jana Packa (w 10 r.), of. Rodzina Boguszewskich 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka 
 2. Dziękczynna w r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci 
 2. + Feliksę (w 12 r.) i Stanisława Wyrębek oraz Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Syn 
 3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Rozalii, z prośbą o zdrowie i po-

trzebne łaski w życiu, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 22 r. ślubu Heleny i Dariusza Talacha, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na dalsze lata życia oraz 
o dary Ducha Św. dla ich Syna Michała, of. Mirosława Miłobędzka 

Nowenna do Św. Józefa 
Czwartek – 27 września 2012  r. 

Wspomnienie Św. Wincentego a’Paulo, Kapłana 
Czyt.: Koh 1,2-11; Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17; J 14,6; Łk 9,7-9 

6.30 1. Dziękczynna w 15 r. urodzin Filipa, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

 2. + Michała Manulik (z racji imienin), of. Żona 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka 

 2. + Stefanię i Mariana, zm. z Rodziny Golców, of. Irena Sobiesiak 
 3. + Marka Rozbickiego (w 2 r.), of. Brat 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci 
 2. + Józefa i Anielę, of. Syn 
 3. + Reginę (w 5 r.) i Bolesława Kryńskich, of. Dzieci 
 4. + Mariannę (w 15 r.), Józefa, Stanisławę, Eleonorę i Stanisława, 

of. Helena Barszcz 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie form. Wspólnoty Jednego Ducha i Zespołu Liturgicznego 

Piątek – 28 września 2012  r. 
Wspomnienie Św. Wacława, Męczennika. Parafialne wspomnienie Św. Jo-
anny Beretty Molla. 34 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła I (+1978); 

Czyt.: Koh 3,1-11; Ps 144,1a i 2abc.3-4; Mk 10,45; Łk 9,18-22 

6.30  1. + Wacława i zm. z Rodziny, of Rodzina 
 2. + Wacława i Marię Barańskich, of. Córka z Rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka 
 2. + Wacława, Wandę, Marię i Stanisława oraz Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 
 3. + Wacława (w 4 r.) i zm. z Rodzin Tarkowskich, Głuchowskich, 

Skorupków i Trębickich, of. Krystyna Głuchowska 
 4. + Wacława (z racji imienin), Michalinę, Antoniego, Józefę, Józe-

fa, Rodziców Chrzestnych, of. Elżbieta Barszcz 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Kościoła Domowego 

18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci 
 2. + Wacława (z racji imienin) i Eugenię, of. Córki 
 3. W intencjach Czcicieli Św. Joanny, of. Czciciele Św. Joanny 

Nabożeństwo ku czci Św. Joanny i ucałowanie relikwii 
19.00 Spotkanie Młodzieży z Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 29 września 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Święto Św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała  
Czyt.: Dn 7,9-10.13-14 lub Ap 12,7-12a; Ps 138,1-5; Por. Ps 103,21; J 1,47-51 

6.30 1. + Grażynę (w 22 r.), Ryszarda, Jerzego, Felicję, Czesława i Ja-
ninę, of. Marianna Urban 

 2. + Stanisławę Ślaz, of. Barbara Wereda 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka 

 2. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci 
 3. + Lucynę (w 14 r.) i Stanisława Tarkowskich, of. Synowa 
 4. + Wacława, Irenę, Michała i Wandę, zm. z Rodziny Ślebzaków, 

of. Alicja Ślebzak 
 5. + Tomasza Sobiczewskiego (w 9 r.), of. Ewa Paczuska 
 6. + Wiesława Zarzyckiego (w 4 m-c) i Stanisławę Stańczuk, of. Rodzina 
 6. Dziękczynna w 55 r. ślubu Jana i Heleny Stolarczyk, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Mał-
żonkowie 

10.00 Próba Zespołu Światełko 
17.00 W intencji Nowożeńców: Marcjanny i Marka 
18.00 W intencji Nowożeńców: Kseni i Tomasza 
19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 września 2012  r. 
Światowy dzień modlitw za nie słyszących. Czyt.: Lb 11,25-29; Ps 19,8 i 

10.12-13.14; Jk 5,1-6; J 17,17ba; Mk 9,38-43.45.47-48 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Barbarę Lichaczew-
ską, of. Matka 

 2. + Franciszka Kobylińskiego (w 2 r.), of. Żona 
8.30 1. + Antoniego Stefaniuka (w 14 r.), Helenę, Stanisława, Krzyszto-

fa, Stanisławę i Aleksandra, of. Alina Kozioł 
 2. + Hieronima Biaduń (z racji imienin), of. Rodzina 
 3. + Stanisława Lipińskiego (w 1 r.) i zm. z Rodziny, of. Marcin Li-

piński 
10.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Czesławę i Aleksandra 

Gorzałów, of. Dzieci 
 2. + Feliksa Celińskiego (w 70 r.), zm. z Rodzin Celińskich i Grun-

waldów, of. Prawnuk Krzysztof 
 3. + Jana Świętońskiego (w 11 r.), zm. Rodziców, Siostrę Irenę i 

Mariannę, of. Żona 
11.30 1. Dziękczynna z racji imienin Michała i Gabrysi, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, wstawiennictwo św. Patronów i św. Józefa, of. 
Mama i Ciocia 

 2. Dziękczynna w 6 r. urodzin Huberta i z racji imienin Artura, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski, of. Żona z Córką 

 3. + Krystynę Troć (w 1 r.), of. Dzieci 
12.45 W intencji Parafian Nowoochrzczonych. 

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

16.30 1. + Jana Szymczuka (w 12 r.), zm. z Rodziny Tobotów i Szymczu-
ków, of. Zdzisława Szymczuk 

Katechezy Chrzcielne są głoszone w I, II, III i IV niedzielę miesiąca. 
Uwaga: Dziś (30.09) V niedziela miesiąca - katechezy nie ma. 

18.00 1. + Alinę Strus (w 9 r.), of. Córka 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
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DO NARODÓW POLSKI I ROSJI 
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru Opiekuna: 

     2. Przeszłość w perspektywie przyszłości. Tragiczne doświadczenia 
XX wieku dotknęły w większym lub mniejszym stopniu wszystkie kraje i na-
rody Europy. Zostały nimi boleśnie doświadczone nasze kraje, narody i Ko-
ścioły. Naród polski i rosyjski łączy doświadczenie II wojny światowej i okres 
represji wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy te, kierując się ideolo-
gią ateistyczną, walczyły z wszelkimi formami religijności i prowadziły szcze-
gólnie okrutną wojnę z chrześcijaństwem i naszymi Kościołami. Ofiarę po-
niosły miliony niewinnych ludzi, o czym przypominają niezliczone miejsca 
kaźni i mogiły znajdujące się na polskiej i rosyjskiej ziemi. 
     Wydarzenia naszej wspólnej, często trudnej i tragicznej historii, rodzą nie-
kiedy wzajemne pretensje i oskarżenia, które nie pozwalają zagoić się daw-
nym ranom. Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie rozmiarów tragedii 
i dramatów przeszłości staje się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalis-
tów. Z uznaniem przyjmujemy działania kompetentnych komisji i zespołów 
w naszych krajach. Wyrażamy przekonanie, że ich wysiłki pozwolą poznać 
niezakłamaną prawdę historyczną, dopomogą w wyjaśnieniu wątpliwości 
i przyczynią się do przezwyciężenia negatywnych stereotypów. Wyrażamy 
przekonanie, że trwałe pojednanie jako fundament pokojowej przyszłości, 
może się dokonać jedynie w oparciu o pełną prawdę o naszej wspólnej prze-
szłości. Apelujemy do wszystkich, którzy pragną dobra, trwałego pokoju oraz 
szczęśliwej przyszłości: do polityków, działaczy społecznych, ludzi nauki, ku-
ltury i   sztuki, wierzących i niewierzących, do przedstawicieli Kościołów – 
stale podejmujcie wysiłki na rzecz rozwijania dialogu, wspierajcie to, co umo-
żliwia odbudowanie wzajemnego zaufania i zbliża ludzi do siebie oraz po-
zwala budować wolną od przemocy i wojen pokojową przyszłość naszych 
krajów i narodów. 
3. Wspólnie wobec nowych wyzwań. W wyniku politycznych i społecznych 
przemian, pod koniec XX wieku nasze Kościoły uzyskały możliwość pełnie-
nia swojej misji ewangelizacyjnej, a zatem także kształtowania naszych 
społeczeństw w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie. Chrześcijań-
stwo wniosło w minionych dziejach ogromny wkład w formowanie ducho-
wego oblicza i kultury naszych narodów. Dążymy także dziś, w dobie indyfe-
rentyzmu religijnego oraz postępującej sekularyzacji, do podjęcia wszelkich 
starań, aby życie społeczne i kultura naszych narodów nie zostały pozba-
wione podstawowych wartości moralnych, bez których nie ma trwałej poko-
jowej przyszłości. 
     Pierwszym i najważniejszym zadaniem Kościoła po wszystkie czasy po-
zostaje nadal głoszenie Ewangelii Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie, nie 
tylko duchowni, ale i wierni świeccy są powołani, by głosić Ewangelię Pana i 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz nieść Dobrą Nowinę słowem i świadect-
wem własnego życia, zarówno w wymiarze prywatnym, rodzinnym, jak i 
społecznym. Uznajemy autonomię władzy świeckiej i kościelnej, lecz opo-
wiadamy się także za współpracą w dziedzinie troski o rodzinę, wychowania, 
ładu społecznego i innych kwestii ważnych dla dobra społeczeństwa. 
Chcemy umacniać tolerancję, a przede wszystkim bronić fundamentalnych 
swobód na czele z wolnością religijną oraz bronić prawa do obecności religii 
w życiu publicznym. Dzisiaj nasze narody stanęły wobec nowych wyzwań. 
Pod pretekstem zachowania zasady świeckości lub obrony wolności kwe-
stionuje się podstawowe zasady moralne oparte na Dekalogu. Promuje się 
aborcję, eutanazję, związki osób jednej płci, które usiłuje się przedstawić 
jako jedną z form małżeństwa, propaguje się konsumpcjonistyczny styl ży-
cia, odrzuca się tradycyjne wartości i usuwa z przestrzeni publicznej sym-
bole religijne. 
     Nierzadko spotykamy się też z przejawami wrogości wobec Chrystusa, 
Jego Ewangelii i Krzyża, a także z próbami wykluczenia Kościoła z życia pu-
blicznego. Fałszywie rozumiana świeckość przybiera formę fundamentali-
zmu i w rzeczywistości jest jedną z odmian ateizmu.  Wzywamy wszystkich 
do poszanowania niezbywalnej godności każdego człowieka stworzonego 
na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,27). W imię przyszłości naszych naro-
dów opowiadamy się za poszanowaniem i obroną życia każdej istoty ludzkiej 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy, że ciężkim grzechem przeciw 
życiu i hańbą współczesnej cywilizacji jest nie tylko terroryzm i konflikty 
zbrojne, ale także aborcja i eutanazja. Trwałą podstawę każdego społeczeń-
stwa stanowi rodzina jako stały związek mężczyzny i kobiety. Jako instytucja 
ustanowiona przez Boga (por. Rdz 1,28; 2,23-24), rodzina wymaga sza-
cunku i obrony. Jest ona bowiem kolebką życia, zdrowym środowiskiem wy-
chowawczym, gwarantem społecznej stabilności i znakiem nadziei dla spo-

łeczeństwa. To właśnie w rodzinie dojrzewa człowiek odpowiedzialny za sie-
bie, za innych oraz za społeczeństwo, w którym żyje. 
     Ze szczerą troską, nadzieją i miłością patrzymy na młodzież, którą pra-
gniemy uchronić przed demoralizacją oraz wychowywać w duchu Ewangelii. 
Chcemy uczyć młodych miłości do Boga, człowieka i ziemskiej ojczyzny oraz 
kształtować w nich ducha chrześcijańskiej kultury, której owocem będzie 
szacunek, tolerancja i sprawiedliwość. Jesteśmy przekonani, że Zmartwych-
wstały Chrystus jest nadzieją nie tylko dla naszych Kościołów i narodów, ale 
także dla Europy i całego świata. Niech On sprawi swoją łaską, aby każdy 
Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przy-
jaciela i brata. Zarówno Polacy, jak i Rosjanie żywią głęboką cześć do Naj-
świętszej Maryi Panny. Ufając wstawiennictwu Matki Bożej, polecamy Jej 
opiece wielkie dzieło pojednania i zbliżenia naszych Kościołów i narodów. 
Przywołując słowa Pawła Apostoła: Sercami waszymi niech rządzi pokój 
Chrystusowy (Kol 3,15), błogosławimy wszystkim w imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego.           + Józef Arcybiskup Michalik Metropolita Przemyski, 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz 
+ Cyryl Patriarcha Moskiewski i Całej Rusi 

DWA ŚWIADECTWA NA DZIEŃ ŻYCIA 
Ludzka „mrożonka” 
     Myśleliśmy, że napięta sytuacja między mną a żoną poprawi się po uro-
dzeniu dziecka. Mieliśmy nadzieję na spokój w naszej rodzinie. Stało się jed-
nak zupełnie inaczej. Cały proces osiągnięcia celu, jakim było poczęcie i uro-
dzenie się dziecka, nie zbliżył nas do siebie, ale spowodował, że zaczęliśmy 
się od siebie jeszcze bardziej oddalać. Techniki, jakimi posługiwali się leka-
rze dla przeprowadzenia badań, jak i sama implantacja, pozostawiły bardzo 
przykre wspomnienia, czego skutkiem są ogromne straty w naszym małżeń-
stwie. Proces „hodowli człowieka” nie przypomina w niczym intymności, któ-
ra towarzyszy zwyczajnym aktom małżeńskim. Nikt nam wcześniej nie po-
wiedział, co nas czeka… 
     Mimo iż cieszyliśmy się z tego, że posiadamy dziecko, to jednak niesmak 
po tych przeżyciach powoduje, że nie jest to pełnia radości i szczęścia. Każ-
dego dnia mam wyrzuty sumienia, że gdzieś w zamrażalniku znajduje się 25 
naszych dzieci, które być może będą żyły, a może zostaną zabite. I chociaż 
Bóg wybaczył mi ten grzech, gdyż uzyskałem rozgrzeszenie, nie potrafię so-
bie wybaczyć i ciągle o tym pamiętam. Teraz widzę, jak ważna jest akcepta-
cja zamysłu Boga. Tym, którzy stoją przed podobnym wyborem, radzę, żeby 
rodzicielstwa nie podejmowali poprzez zapłodnienie metodą in vitro.  (Z.K.) 

Tak będzie lepiej 
     Jako młoda dziewczyna dokonałam kilku 
aborcji, gdyż prowadziłam bardzo rozwiązły tryb 
życia. Po skończeniu studiów zostałam skiero-
wana do pracy w liceum w niewielkim miastecz-
ku. Tam ustatkowałam się, poznałam męża i za-
częłam normalne życie. Konsekwencją dokona-
nych aborcji było pięć kolejnych poronionych 
ciąż. Byłam przekonana, że już nigdy nie urodzę 
dziecka. W jakiś sposób wiedziałam, że sama 
zgotowałam sobie taki los i nie mogę obwiniać 
nikogo za brak potomstwa. W  końcu  zdecydo-  

wałam się wraz z mężem na adopcję. W tym czasie jedna z moich uczennic 
wyznała mi, że jest w ciąży i nie będzie jej przez kilka dni w szkole, gdyż 
zamierza usunąć dziecko. Zaproponowałam jej pomoc w postaci wyjazdu do 
mojej rodziny, gdzie z dala od swego środowiska może urodzić dziecko, 
które potem, jeśli będzie chciała, może oddać mi do adopcji lub na wycho-
wanie. Dziewczyna zgodziła się. To była pierwsza taka sytuacja. Potem w 
ciągu kolejnych trzech lat takich przypadków było jeszcze cztery. Wszystkie 
dziewczyny urodziły swoje dzieci i oddały mi je na wychowanie. W ten spo-
sób Pan Bóg dał mi łaskę czwórki wspaniałych dzieci.                     (B.C.) 

     Uwaga: W piątek 28 września, w dniu parafialnego wspomnienia Św. 
Joanny Beretty Molla, odbędzie się w naszym kościele inauguracja roku 
formacyjnego Domowego Kościoła z Rejonu Siedleckiego. Program spot-
kania będzie następujący: o godzinie 17.30 będzie różaniec pod przewo-
dnictwem D.K.; o 18.00 Eucharystia w intencjach Czcicieli Św. Joanny 
(Parafian i Gości). O godzinie 18.45 Nabożeństwo do Św. Joanny i ucało-
wanie Relikwii, zaś około 19.15 agapa Domowego Kościoła w podzie-
miach naszej świątyni parafialnej. Natomiast obrończy życia i członkowie 
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego spotykają się we wtorek na ró-
żańcu o 17.30 i Eucharystii o godzinie 18.00. 
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KORONKA NA ULICACH 
     28 września, w IV rocznicę beatyfikacji bł. Mi-
chała Sopoćko już po raz kolejny będzie „Koronka 
do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”. 
To 10 minut szczególnego wołania, zapraszania 
Boga do przestrzeni naszego życia. Życia prywat-
nego i życia publicznego, do sfery sacrum i sfery 
profanum. Do świata porządku i chaosu, wewnęt-
rznej kontemplacji i zgiełkliwego pośpiechu. 10 mi-
nut na ulicy, to specjalny czas, kiedy możemy po-
wiedzieć głośno i wyraźnie: „Jezu, ufam Tobie!”, 
niepowtarzalna okazja do podzielenia się orę-
dziem o Bożym Miłosierdziu z przechodzącym 
obok człowiekiem. To błysk nadziei dla udręczo-
nych odwiecznym poszukiwaniem miłości. Para-
doksalnie, najpiękniejszą miłość można tego dnia 
spotkać na smutnej ulicy. 
     Organizatorzy tego przedsięwzięcia zachęcają 
do włączenia się miasta miasteczka, z Polski, i 
świata. Zorganizuj „Koronę” w swoim mieście lub 
wiosce. Modlitwa rozpocznie się 28 września 2012 
o godzinie 15.00. W akcję „Koronka do Bożego 
Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyło się 
wiele miast z terenu całej Polski, m.in. Białystok, 
Warszawa, Tarnów, Grudziądz, a najbliżej Siedlec 
Sarnaki. Akcja będzie prowadzona m.in. w Kana-
dzie oraz na Słowacji i Chorwacji. 

 ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Roman Władimir Kiriczenko z Parafii Św. Sta-
nisława w Siedlcach i Anna Karolina Brancewicz 

(74). 
Paweł Marcin Zabielski z naszej Parafii i Do-
rota Knap z Parafii w Grabowcu (Diecezja Zamo-
jsko-Lubaczowska (75). 
Kamil Krzysztof Mędza z Parafii w Skórcu i 
Patrycja Gozdek z naszej Parafii (76). 
Zapowiedź I: 
Tomasz Marcin Paczóski i Katarzyna Mam-
carz, oboje z naszej Parafii (77).  
Zbigniew Tomasz Ruciński z naszej Parafii i 
Edyta Elżbieta Krasuska z Parafii Św. Teresy w 
Siedlcach (78). 
     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 
DO RIO. Od 23-28 lipca 2013 odbędzie się 
Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janerio 
w Brazylii. O warunkach i szczegółach wyjazdu na 
to wyjątkowe wydarzenie z grupą z naszej Diece-
zji informacji można zasięgnąć u diecezjalnego 
duszpasterza młodzież oraz na stronie www. jery-
chomlodych.pl 

KOŁO MISYJNE DZIECI. Dnia 29 września  
w sobotę wyruszamy na kolejny raj rowerowy. Za-
praszamy wszystkie dzieci z koła misyjnego i ro-
dziców na wspólną wyprawę. Spotykamy się 
przed kościołem o godz. 9.45. Zapraszamy 

s. Anuncjata i ks. Sławek 

SŁUŻBA ZDROWIA. Duszpasterstwo Służby 
Zdrowia w Siedlcach, zaprasza do udziału w co-
miesięcznych spotkaniach formacyjnych, które 
odbywają się w Sali katechetycznej przy Parafii 
pw. Ducha Św. w każdą 3 niedzielę miesiąca. Za-

proszenie jest skierowane zarówno do aktualnie 
pracujących jak i emerytowanych: lekarzy, pielęg-
niarek, farmaceutów oraz innych osób zawodowo 
związanych z szeroko rozumianą ochroną zdro-
wia. Pierwsze tegoroczne spotkanie odbędzie się 
dziś (w niedzielę 23) września br. o godz. 17.00. 
bezpośrednio po Mszy św. o godz. 16.00 

                                        Ks. Piotr Pielak 
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 

PRZED CHRZTEM ŚW. Przez cztery kolejne 
niedziele miesiąca (I, II III i IV) o godzinie 17.30 
w Sali przy zakrystii będą głoszone katechezy 
chrzcielne. Ich wysłuchanie należy do obowiąz-
ków Rodziców i Chrzestnych, przygotowujących 
się do Chrztu Św. swego Dziecka. 

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. 

INAUGURACJA 
Rektor i Senat Uni-
wersytetu Przyrodni-
czo-Humanistyczne-
go w Siedlcach zap- 

raszają na inaugurację Roku Akademickiego 
2012/13, która odbędzie się 2 października o go-
dzinie 12.00 w Hali Sportowej Uniwersytetu przy 
ul. 3 Maja 54. Program Uroczystości: * Hymn Pań-
stwowy, * Wystąpienie inauguracyjne Rektora dr 
hab. Tamary Zacharuk, * Immatrykulacja studen-
tów, * Wystąpienie przedstawiciela Samorządu 
Studenckiego, * Wręczenie odznaczeń i wyróż-
nień, * Gaude Mater Polonia, * Wystąpienia Gości, 
* Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Mariana Pod-
stawki „Ziemia oraz jej ekonomiczne i emocjonal-
ne osobliwości”, * Gaudeamus Igitur. Inaugurację 
poprzedzi Msza Św., która zostanie odprawiona w 
Katedrze Siedleckiej o godzinie 10.00. 

dr Adam Bobryk, rzecznik prasowy UPH 

LIGA SPORTOWA 
    Już wkrótce za-
wody Halowej Ligi 
Piłki Nożnej Służby 
Liturgicznej Diece-
zji Siedleckiej. 

Zwycięzcy naszych rozgrywek będą reprezento-
wać Diecezję na Mistrzostwach Polski Służby Li-
turgicznej. Celem DLPN jest stworzenie możliwo-
ści spotkania ministrantów i lektorów Diecezji Sie-
dleckiej, nawiązywanie nowych znajomości, bu-
dowanie wspólnoty oraz zabawa. 
     W DLPN biorą udział drużyny parafialne złożo-
ne ze służby liturgicznej, liczące do 9 zawodników 
(5 grających + 4 rezerwowych), które rozgrywają 
w trzech kategoriach wiekowych: 1. Ministranci 
(rok ur. od 2000); 2. Lektorzy młodsi (rok ur. od 
1997); 3. Lektorzy starsi (rok ur. od 1993). Opłata 
startowa wynosi 100 zł. od drużyny. Rozgrywki 
będą w formie turniejów eliminacyjnych w różnych 
miejscach diecezji (październik-listopad) oraz tur-
niej finałowy (luty). Szczegóły dotyczące samych 
rozgrywek zostaną określone po zakończeniu 
zgłoszeń. Zgłoszenia do 30 września br. na adres 
dlpn@o2.pl. Szczegółowy Regulamin rozgrywek 
znajduje się na stronie internetowej: www.dlpn.re-
publika.pl .                    Organizatorzy: 

Ks. Adam Pietrusik - Diecezjalny Duszpasterz 
Służby Liturgicznej i Ks. Andrzej Karwowski 

 
SPRAWDŹ TO: POBŁOGOSŁAWIONY 
PRZEZ MAMĘ LUB TATĘ TORNISTER 
JEST DUUŻO LŻEJSZY. TO PRAWDA! 

 
NIEBEZPIECZNY. 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny: 
- Jasiu co ten wzór znaczy? 
- To jest, ojej, mam to na końcu języka... 
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarko-
wy! 
U DENTYSTY. Przychodzi bogaty przedsiębiorca do 
dentysty. Lekarz ogląda stan uzębienia i widzi same 
złote zęby, diamentowe koronki, w końcu pyta: 
- Właściwie nie wiem co mogę panu tu jeszcze zro-
bić. Wszystko jest w idealnym stanie? 
- Chciałbym alarm założyć. 
WIERZĄCY CHŁOPAK. Córka bogacza przychodzi 
do ojca i oświadcza, że wychodzi za mąż. 
- Za kogo?! 
- No.. za dobrego chłopaka z biednej dzielnicy. 
- No co ty, oszalałaś? Po co ci biedak! 
- To miłość, tato... serce, nie sługa. 
- Hm... no dobrze, przyprowadź go na obiad. 
     Córka przyprowadza młodego chłopaka. Zasiedli 
do obiadu, a ojciec mówi: 
- Wiesz chłopcze, że moja córka co miesiąc musi 
mieć inną kreację za 10.000 „zielonych”? Jak wy bę-
dziecie żyć? Jak ty ją utrzymasz? 
- Bóg pomoże... 
- Ona jest przyzwyczajona co tydzień latać do fryzje-
ra do Paryża. I co? 
- Bóg pomoże... 
- A jeździ tylko mercedesem, i musi mieć zawsze 
najnowszy model. Jak ty sobie wyobrażasz życie z 
nią? 
- Bóg pomoże... 
     Narzeczony w końcu poszedł. Córka pyta: 
- No i jak, tatusiu, spodobał ci się? 
- Prostak, to prawda, ale podobało mi się, jak mnie 
nazywał bogiem. 
PO CO CI ONE. Kierowca parkował swój samochód 
przed blokiem. Nie miał alarmu, więc za szybą zosta-
wiał kartkę „Brak benzyny, silnika i akumulatora”. 
Pewnego dnia rano przychodzi, a na kartce dopisek: 
- To koła też ci nie będą potrzebne. 

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 Amabilis, sM Agnieszka i sM Anuncjata 
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 

 




