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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Jeżeli prawa twoja ręka jest ci 
powodem do grzechu, odetnij ją 
i odrzuć od siebie” (Mt 5, 29-30).  
     Przestrzeganie jest wyrazem 
miłości. Lekarz przestrzega swo-
ich pacjentów, policja – kierow-
ców, GOPR - turystów w górach, 
rodzice - dzieci. Milczenie wobec 
niebezpieczeństwa wiecznego po-
tępienia byłoby skrajnym brakiem 
miłości. Pan Jezus musiał o tym 
powiedzieć.  
      Oczywiście, Jezusowi nie cho-
dzi o jakiekolwiek samookalecze-
nie. Przeciwnie - zależy Mu, byś 
miał oboje oczu, obie ręce i obie 
nogi. Bez wątpienia! Chce powie-
dzieć coś innego - że ciężki grzech 
to niezwykle poważna sprawa. 
Trwanie w grzechu prowadzi do 
wiecznego potępienia. Dlatego 
musimy być gotowi nawet na wiel-
kie ofiary, żeby zawsze żyć w sta-
nie łaski uświęcającej. Męczennicy 
woleli oddać życie niż przekroczyć 
Boże Prawo. 

 

 
     Październik, miesiąc ró-
żańcowy, przypomina nam, 
że Różaniec jest Twierdzą 
Obronną. Broni jednostkę, 
rodzinę i społeczeństwo 
przed śmiercią duchową, 
mianowicie przed ateizmem 
i laicyzmem, przed indyfe-
rentyzmem religijnym, 
przed zepsuciem obycza-
jów, zwłaszcza w życiu 
małżeńskim i rodzinnym 
oraz przed alkoholizmem. 
  Październik to miesiąc Kół 

Żywego Różańca. Żywy Różaniec składa się z Żywych 
Róż. Każda Róża posiada 20 osób, z których każda odma-
wia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajem-
nicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany 
jest w Kole codziennie cały Różaniec - 20 tajemnic. Jest to 
jakby wieniec różany składany u stóp Maryi Królowej. Ró-
żaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Mo-
dlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne 
Tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Róża-
niec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniej-
szych prawd Ewangelii. 
 

DO CHRZTU ŚW. 

 

   Rozpoczął się nowy rok 
szkolno – katechetyczny. 
Tak jak w latach ubieg-
łych, Wydział Duszpaste-
rski siedleckiej Kurii Bis-
kupiej przyjmuje zgłosze-
nia do chrztu dorosłych 
kandydatów oraz dzieci w 
wieku szkolnym. „Bardzo  

prosimy o to, aby jak najszybciej zgłosić do Wydziału 
Duszpasterskiego wszystkie dzieci, które uczęszczają do 
szkoły, a które nie zostały jeszcze ochrzczone. W sposób 
szczególny chodzi nam o dzieci, które w tym roku będą 
przystępowały do I Komunii Świętej. Prosimy więc kate-
chetów, aby jak najszybciej poprosili rodziców tych dzieci 
o dostarczenie metryki chrztu, celem sprawdzenia czy da-
ne dziecko przyjęło sakrament Chrztu Świętego” – powie-
dział ks. kanonik Marek Paluszkiewicz, dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Siedleckiej Kurii Biskupiej. 
     Dziś (30 września) o godz. 18.00 w siedzibie Biskupa 
Siedleckiego odbędzie się pierwsza katecheza z cyklu 
przygotowań katechumenalnych dorosłych kandydatów 
oraz dzieci w wieku szkolnym. Na tę katechezę zaproszeni 
są dorośli kandydaci do chrztu oraz rodzice tych dzieci, 
które obecnie są w szkole podstawowej i jeszcze nie zos-
tały ochrzczone, jak również ci rodzice, względem których 
są zastrzeżenia co do możliwości udzielenia ich dzieciom 
sakramentu chrztu. Spotkanie poprowadzi Biskup Siedlec-
ki Zbigniew Kiernikowski. 

KONGRES 

     11 października br. Ojciec Św. 
Benedykt XVI zainauguruje w ca-
łym Kościele Rok Wiary. Uroczys-
te rozpoczęcie Roku Wiary w na-
szej diecezji nastąpi w czwartek, 
11 października podczas Euchary-
stii w katedrze siedleckiej o godz.   
19.00. Wezmą w niej udział Ks. Dziekani i Ks. Probosz-
czowie. Będą także delegacje wiernych świeckich z 
parafii. Inauguracja Roku Wiary połączona będzie z ewan-
gelizacją Siedlec oraz I Diecezjalnym Kongresem Nowej 
Ewangelizacji. Całość wpisuje się w obchody dnia 
papieskiego, który w tym roku przypada 14 października. 
Towarzyszyć mu będzie hasło: „Jan Paweł II – Papież 
Rodziny”. 
     I Diecezjalny Kongresie Nowej Ewangelizacji odbędzie 
się w sobotę, 13 października w sali wielofunkcyjnej przy 
Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach. Szczególne zapro-
szenie do udziału w Kongresie kierujemy do członków 
grup, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach 
naszego miasta. Jeżeli byłyby jeszcze osoby chętne do 
udziału w ewangelizacji Siedlec, w piątek 12 października 
w godz. 14.00-18.00, prosimy kontaktować się z ks. Mate-
uszem Czubakiem, diecezjalnym koordynatorem ds. nowej 
ewangelizacji (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. Formą przeżywania Roku Wiary będą w na-
szej diecezji spotkania w Parafialnych i w Ponadparafial-
nych Zespołach Synodalnych oraz praca z programem 
„Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Z Chrystusowym 
pozdrowieniem:      Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz 

KATECHEZY 

 
     Katechezy neokatechumenalne dla młodzieży i doros-
łych, prowadzą do wiary dojrzałej. Wspólnoty neokatechu-
menalne stwarzają możliwość rozwoju ducha modlitwy, 
pogłębiania wiary, poznawania Pisma Świętego, uczenia 
się aktywnego uczestnictwa w liturgii i głębszego przeży-
wania tajemnic zbawienia dokonujących się w celebrac-
jach Kościoła. Doświadczamy też życia we wspólnocie sió-
str i braci. W najbliższym czasie katechezy rozpoczęły się 
w Siedlcach: 1. Parafia św. Teresy - od 24 września - po-
niedziałki i środy o godz. 19.00; 2. Katedra siedlecka - do 
25 września - wtorki i czwartki o godz. 19.00 
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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 – 1 października 2012 r. 
Wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła 
oraz Św. Remigiusza. Dzień odpustu parafialnego w kościele Ojców Obla-

tów przy ul. Garwolińskiej. Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz, z-
ca ks. Sławek. Czyt.: Job 1,6-22; Łk 9,46-50 

6.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Kazimierę Zielińską, of. 
Teresa Kafara 

 2. + Bogdana Krupę (w 8 r.), of. Żona Jadwiga z Dziećmi 
 3. + James P. Ziółkowski, of. Anthony Lupkowski z USA 

7.00 1. + Michała Mroczka (z racji imienin), zm. z Rodzin Mroczków i 
Wąsowskich, of. Marta Mroczek 

 2. + Zmarłych polecanych w wypominkach rocznych 2011/12 
 3. Dziękczynna z racji 1 r. urodzin Mateusza i 4 r. urodzin Jadzi, z 

prośbą o potrzebne łaski dla nich oraz dla Zosi i Natalki, of. Pra-
babcia 

17.15 Różaniec dla Dzieci 
18.00 1. Dziękczynna Koła Żywego Różańca Nr 7, z prośbą o Bożą opie-

kę i wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej dla Sióstr z Koła i dla 
ich Rodzin, of. Teresa Kafara 

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 3. + Józefa Szachnowskiego, Krzysztofa, Grażynę i Witolda, of. 

Anna Szachnowska 
 4. + Marię (w 18 r.) oraz Henryka, Krzysztofa i Sławomira, of. Bez-

imienna 
Nabożeństwo Różańcowe 

Wtorek – 2 października 2012  r. 
Wspomnienie Św. Aniołów Stróżów, Czyt.: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10 

6.30 1. Dziękczynna w 13 r. ślubu Ilony i Artura, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla nich i dla ich Dzieci Kacpra i Pauliny, of. Helena 
Bojańczuk 

 2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Jadwigi i Adama Stańczuków, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze 
lata życia, of. Dzieci 

 3. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
7.00 1. + Rodziców z obu stron Rodziny, Siostry Irenę i Teresę oraz 

Mieczysława, of. Jadwiga Kupa 
 2. + Jana (z racji urodzin) i zm. z Rodziny Pilichów, of. Siostra 

17.15 Różaniec dla Dzieci 
18.00 1. Dziękczynna z racji imienin i 20 r. urodzin Michała, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Rodzice 
 2. Dziękczynna w 2 r. ślubu Ewy i Karola Grochowskich, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Córki Jadzi, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 19 r. urodzin Izy Rytel, z prośbą o szczęśliwe stu- 

dia, potrzebne łaski i dary Ducha Św. na dalsze życie, of. Babcia 
 3. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 5. + Adolfa (w 10 r.), Anielę, Stanisława, Jana, Halinę, Marka i Ali-

cję, of. Rodzina 
Nabożeństwo Różańcowe 

Środa – 3 października 2012  r. Czyt.: Job 9,1-12.14; Łk 9,57-62 

6.30 1. + Wiesława, Kazimierza, Henrykę, Antoninę, Zdzisława, Elżbietę 
i Józefa, of. Krystyna Soczewka 

 2. + Teresę Kowalczyk (w dniu imienin), of. Siostra 
 3. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 

7.00 1. + Teresę i Jana Wyrębek, of. Rodzina 
 2. + Teresę Kąkol (z racji imienin), of. Córka 

17.15 Różaniec dla Dzieci 
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 

 2. + Andrzeja (w 16 r.), Pelagię, Lucjana i Leokadię oraz Dziadków 
z obu stron Rodziny, of. Marianna Roguska 

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Justyny Graczyk, z prośbą szczę-
śliwe zdanie matury, Boże błogosławieństwo w nauce i opiekę Ma-
ryi w całym życiu, of. Babcia  

 4. Dziękczynna w 28 r. urodzin Tomasza, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla jego 
Rodziny, of. Rodzice 

Nabożeństwo Różańcowe 
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 4 października 2012  r. 

Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, patrona środowiska naturalnego 
Dzień modlitw za opiekunów zwierząt domowych i chroniących przyrodę.  

Czyt.: Job 19,21-27; Łk 10,1-12 

6.30 1. + Wacławę, Stefana, Franciszka i Mariannę, zm. Dziadków z 
Rodzin Krupów i Leśniewskich, of. Wnuczka 

 2. + Wiesławę (w 2 r.) i Mieczysława (w 20 r.) Abramowskich, of. 
Dzieci 

 3. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
7.00 1. Dziękczynna w intencji podopiecznych, sponsorów i wolontariu-

szy Parafialnego Zespołu Caritas, of. PZC 
 2. + Halinę Brodzik (w 3 r.), Helenę, Stanisława i Ryszarda Misztal, 

of. Teresa Kurda 
 3. + Antoniego Kalickiego (w 11 r.), of. Żona z Córką i Wnuczkami 

15.30 Obrzęd błogosławieństwa małych zwierząt domowych i ich Właści-
cieli. Modlitwy ku czci Św. Franciszka z Asyżu (przed kościołem) 

17.15 Różaniec dla Dzieci 
18.00 1. Dziękczynna Apostolatu Złotej Róży w intencji kapłanów, z proś-

bą o potrzebne łaski dla nich, wraz z darem modlitwy i postu, of. 
Apostolat Złotej Róży 

 2. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 3. + Genowefę i Mariana Izdebskich oraz Henryka i Jadwigę Grze-

bieliszewskich, of. Rodzina 
 4. + Reginę i Stanisława Dawidowicz, of. Córka 

Nabożeństwo Różańcowe i czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie form. Wspólnoty Jednego Ducha i Zespołu Liturgicznego 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 5 października 2012  r. 
Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy, krzewicielki kultu Boże-

go Miłosierdzia; Czyt.: Job 38,1.12-21:40,3-5; Łk 10,13-16 

6.30  1. Dziękczynna za dar życia Michaliny, z prośbą o potrzebne łaski 
dla niej i dla jej Rodziców, of. Siostra 

 2. + Teresę (w 1 r.), Hipolita, Leszka i Adama, of. Zenon Trębicki 
 3. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 

7.00 1. + Stanisławę Rzyszkowicz (w 8 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Mąż 

 2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysławę, zm. z Rodzin 
Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Kodyma, ks. Hofmana, 
Genowefę, Przyjaciół, Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 

18.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata ży-
cia, of. Rodzice 

 2. W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa 
 3. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
 4. + Mieczysława Przesmyckiego (w 8 r.), of. Jadwiga Przesmycka 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe i Różańcowe 
19.00 Spotkanie Młodzieży z Ruchu Światło-Życie 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 6 października 2012  r.  
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Świętego Brunona, Kapłana 

16 rocznica Beatyfikacji Męczenników Podlaskich (1996). 
Czyt.:Job 42,1-3.5-6.12-17; Łk 10,17-24 

6.30 1. + Jadwigę (w 14 r.) i Hieronima, zm. z Rodzin Lewickich i Mon-
tewków, of. Rodzice 

 2. + Genowefę i Stanisława Pałdyna, of. Syn 
 3. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 

7.00 1. Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o uwol-
nienie od nałogów i zniewoleń, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

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

 3. + Janinę Rojek (w 9 r.) i Helenę Plichta (w 10 r.), of. Córka Bar-
bara 

 4. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
10.00 Próba Zespołu Światełko 
16.00 W intencji Nowożeńców: Katarzyny i Tomasza 
17.00 Druga Katecheza dla Narzeczonych 
17.00 W intencji Nowożeńców: Anny i Romana 
18.00 1. + Jadwigę i Jana Paczóskich, of. Córka 
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 2. + Bożenę Bańkowską (w 7 r.), zm. z Rodzin Kosmalskich i 
Wróblewskich, of. Jadwiga Bańkowska 

Nabożeństwo Różańcowe i Pierwszosobotnie 
19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 października 2012  r. 
Święto Matki Bożej Różańcowej (w niektórych krajach Europy znane jako 
„Święto Matki Bożej Zwycięskiej”); Dzień patronalny Kół Różańcowych. 

Początek Tygodnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego. 
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na dzieła Caritas 

Pierwsza Niedziela Miesiąca; Czyt.:Rdz 2,18-24: Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara 
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę św. Rodziny 

dla Koła Żywego Różańca nr 16 oraz o wieczny pokój dla + zm. 
Jadwigi i Teresy z tego Koła, zel. Danuta Przesmycka 

8.30 1. Dziękczynna w 2 r. ślubu Edyty i Krzysztofa, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich i dla ich Syna Eryka, of. Rodzice 

 2. + Adama (w 3 r.) i Pawła Gałeckich, of. Córka 
10.00 1. + Edwarda, Tadeusza, Mariannę, Władysława, zm. z Rodzin 

Sysików i Suprynów, of. Danuta Sysik 
 2. + Henryka Maciąga (w 2 r.) i Jadwigę Kroll (w 33 r.), of. Córka 
 3. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina 

11.30 1. + Jana, Zofię, Leokadię, Jana, Wacława, Karola i Annę, of. Ro-
dzina 

 2. + Stefana Mazura (w 4 r.), of. Żona 
 3. + Dariusza Jaszczur (w 6 r.), of. Syn i Żona 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. W intencji wszystkich Kół Żywego Różańca i Róż Różańcowych 

w naszej Parafii, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej Różańcowej dla Sióstr i dla ich Rodzin, of. Rada Różańcowa 

 3. O Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. Różańcowej i św. Józefa 
dla Sióstr z Koła Żywego Różańca Nr 17 i ich Rodzin oraz o 
wieczny pokój dla zm. Sióstr: Janiny Prachnio, Anny Mędza i Te-
resy Bazan, zel. Maria Brochocka 

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

16.30 Dziękczynna w 9 r. ślubu Edyty i Adama z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę św. Rodziny dla nich i dla ich Syna Kamila, of. 
Małżonkowie 

17.00 Pierwsza Katecheza Chrzcielna 
18.00 O duchowe owoce Roku Wiary w Polsce i w całym Kościele, of. 

Zdzisława Szczepanik 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

EUROPEJSKI DZIEŃ DZIEDZICTWA 

 

  Stolica Apostolska włącza się w obchody Europejskiego 
Dnia Dziedzictwa. Organizowane są one od 1991 r. Od-
bywają się w dniach 29 i 30 września br. Są one wspólną 
inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, mającą na 
celu wspieranie dialogu i wymiany kulturalnej między 
państwami europejskimi, a także podkreślenie wspólnych 
korzeni europejskiej kultury. Z tej okazji dziś, w niedzielę  

30 września, wstęp do Muzeów Watykańskich jest bezpłatny. Watykańskie ob-
chody, zorganizowane przy współpracy Papieskiej Komisji ds. Dóbr Kultural-
nych Kościoła i Muzeów Watykańskich, przebiegać będą pod hasłem: „Obrazy 
wiary dziedzictwie europejskim”. 
 

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN 
     Jak już informowaliśmy w najbliższą sobotę (6.X) będziemy obchodzili XVI 
rocznicę beatyfikacji błogosławionych Męczenników Podlaskich. W dniu 24 
stycznia 1874 r. w Pratulinie za wiarę i jedność Kościoła oddało życie 13 Uni-
tów. Byli to sami mężczyźni. Z tej racji zapraszamy w sobotę (6.X) na II Diece-
zjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina. W dobie kryzysu ojcostwa i właści-
wie rozumianej roli mężczyzny w społeczeństwie chcemy, aby ta pielgrzymka 
przyczyniła się do umocnienia wiary i pomogła zrozumieć zagrożenia i szanse 
ojcostwa we współczesnym świecie. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyć bę-
dą historyczne wydarzenia. Mianowicie zostaną uroczyście otworzone Dróżki 
Męczenników Podlaskich oraz Martyrium Pratulińskie, 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. Zachęcamy do zebrania 5-
osobowych drużyn i wzięcia udziału w męskiej rywalizacji. Podobnie jak w 

ubiegłym roku w czasie pielgrzymki odbędą się zawody wędkarskie, wystawa 
sprzętu rolniczego, zlot motocyklistów oraz wiele innych wydarzeń. Całość 
zwieńczy agapa - czyli wspólny posiłek. Szczegóły pielgrzymki podane są na 
plakatach. 

ŚW. FRANCISZEK - patron ekologów 
     Podziwiamy przyrodę, rośliny i zwierzęta. W duchu odpowiedzialności 
świat stworzony przez Boga, spotykamy się przed kościołem w czwartek 
(4.X) o godz. 16.00 na modlitwie i błogosławieństwie tych, którzy opiekują 
się zwierzętami. Można przynieść lub przyprowadzić swoich milusińskich. 
Zorganizujemy pokaz lub paradę różnych zwierząt, jeśli pogoda pozwoli. 
 

 

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINA 
     W tym roku mija 20 lat od beatyfikacji bł. Karoliny Kózkównej. Podczas 
ostatniego „Jerycha Młodych” w Pratulinie przybyły do naszej Diecezji relikwie 
młodej Męczennicy. Chcemy, by odwiedziły one wszystkie dekanaty naszej 
diecezji. Wkrótce będzie ustalony harmonogram modlitewnego czuwania w de-
kanacie nawiązującego do „Roku Wiary” oraz osoby i świadectwa bł. Karoliny. 
Szczegóły zostały uzgodnione na spotkaniu dekanalnych duszpasterzy 
młodzieży 22 września br. w WSD w Opolu k/Siedlec. 
 

DO GUADELUPE 
     W dniach od 11 do 22 lutego br. organizowana jest Pielgrzymka do 
Sanktuarium MB z Guadelupe w Meksyku. 11.02 Przelot do Mexico City. 
12.02 Zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej z Guadelupy Teotihuacan, Pi-
ramid Słońca i Księżyca, oraz Świątyni Węża. 13.02 Zwiedzanie Mexico 
City, 14.02 Wizyta u Ks. Pallotynów w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Te-
nango i zwiedzanie Puebli (ulubionego miejsca Jana Pawła II) i innych 
miejsc. 15.02 Tula, Queretaro i Otomi. 16.02 Zwiedzanie Guanajuato, ko-
palni srebra w Valenciana, Morella (terytorium Indian). 17.02 Rejs w Patzu-
caro, zwiedzanie Santa Clara Del Cobre. 18.02 Zwiedzanie Taxco i jaskiń 
Cacahuamilpa. 19,20.02 Zwiedzanie Acapulco i wypoczynek w kurorcie. 
21.02 Wylot do Warszawy 22.02 Przylot do Polski. 
     Zapisy przyjmuje i informacji udziela ks. Dariusz Radywaniuk (wikariusz 
Parafii MB Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim) do końca września 
pod numerem telefonu 500-709471. Inne informacje są na stronie www. 
mbnpradzyn.pl, w zakładce Aktualności. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła zamierzają zawrzeć 
Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Tomasz Marcin Paczóski i Katarzyna Mamcarz, oboje z naszej Parafii 
(77).  
Zbigniew Tomasz Ruciński z naszej Parafii i Edyta Elżbieta Krasuska z 
Parafii Św. Teresy w Siedlcach (78). 
Zapowiedź I: 
Krzysztof Turski z Parafii w Brzozowicy Dużej i Elżbieta Ewa Wymiatał z 
naszej Parafii (79). 
Jarosław Głuchowski i Natalia Teresa Tokarska, oboje z naszej Parafii 
(80). 
     Kto znałby przeszkody uniemożliwiające zawarcie powyższych małżeństw, 
zobowiązany jest w sumieniu, aby powiadomić Ks. Proboszcza lub 
Ks. Dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 39 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 
Dlaczego osoby, żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą 
przystępować do Komunii świętej?  Jak Kościół troszczy się o te osoby i jak 
mogą one utrzymywać swą wieź z całą wspólnotą? O tym w raporcie „Echa”; 
Atak na Kościół w przededniu rozpoczęcia Roku Wiary? O mechanizmach 
sterowania opinią publiczną i wymierzonych w Kościół manipulacjach – w ar-
tykule „Ten straszny Kościół”; 
Kolejna katecheza dla Kół Różańcowych, a także o historii powstania 
Rycerstwa Niepokalanej w dziale „Formacja religijna”; 
O naszych opiekunach, czyli Aniołach Stróżach i ich obecności w naszym 
życiu – w dziale „Temat tygodnia”; 
O trudnych stronach życiowej drogi św. s. Faustyny - w wywiadzie „Echa”. 

Zachęcamy do lektury 
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TRUDNA EKONOMIA 
     Kilka tygodni temu pisaliśmy o trudnych spra-
wach ekonomicznych w Parafii, związanych z po-
wszechnie panującym kryzysem, ciągle istniejącą 
inflacją pieniądza i podwyżkami cen, które zdarzy-
ły się na przestrzeni kilku ostatnich lat. Na przykła-
dzie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej 
chcę zilustrować realne opłaty, jakie musi wnosić 
Parafia. W skali roku, musimy za nie zapłacić nie-
co ponad 139 tys. zł, zaś w skali miesiąca ponad 
11 tys. zł. Tu należy dodać, że mniej więcej 1/8 
tych opłat pokrywa KLO. Wyliczane są one na 
podstawie wskazań podliczników ciepła i prądu. 
Drobne opłaty wnoszą także „Szkoła Rodzenia” i 3 
grupy „Anonimowych Alkoholików” którzy 3 razy 
w tygodniu korzystają z naszych pomieszczeń. 
Opłaty za energię elektryczną zmniejszyły się zna-
cznie od kwietnia br., gdy został zmieniony dosta-
wca. O ile rzeczywiście zmniejszyły się, będzie 
wiadomo dopiero przy rocznym rozliczeniu. 
Mie-
siąc 

Ogrzewanie i ciepła woda Energia 
elektryczna Opłata stała Opł. zmienna 

IX 1.968,07 180,31 3.177,77
X 1.968,07 220,99 3.392,64
XI 1.968,07 4.490,13 3.471,84
XII 1.968,07 9.246,91 3.509,94
I 2.019,11 11.000,35 3.653,35
II 2.143, 82 13.424,00 4.822,71
III 2.143, 82 19.861,62 4.533,95
IV 2.143, 82 10.077,37 2.594,75
V 2.143, 82 52.34,62 2.448,12
VI 2.143, 82 364,38 2.501,15
VII 2.143, 82 217,81 2.432,39
VIII 2.143, 82 148,57 2.560,25

 25.466,39 74.467,06 39.098,86
     Oczywiście nie są to wszystkie opłaty, które 
ma uiszczać Parafia. Płacimy także za wodę, 
ścieki, gaz, wywóz śmieci, wynagrodzenia pra-
cowników Parafii, ZUS i podatek, ubezpieczenie 
mienia Parafialnego i osób przebywających w ko-
ściele i jego otoczeniu, utrzymanie czystości i 
funkcjonalności kościoła oraz zieleni w jego oto-
czeniu, „opłaty deszczowe”, a także opłaty wno-
szonych na utrzymanie Kurii, Seminarium i Domu 
Ks. Emerytów. Wielkość tych opłat zamieścimy w 
następnych numerach, aby dziś czytelników nie 
zanudzić wielością tabel i cyfr. 
     Źródłem funduszy, którymi można opłacić przy 
chodzące rachunki są oczywiście ofiary składane 
na tacę. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosły one śred-
nio około 450 złotych w skali niedzieli i wynoszą 
obecnie od 4400 do 5200 zł. Ich wielkość zależy 
od pogody i wielu innych czynników. Większe są 
w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, mniejsze 
zaś w czasie wakacji i ferii. Prawie 1/3 ofiar (ze-
branych „tac” i „puszek”) idzie na cele poza para-
fialne, o czym zawsze informujemy. Są one przez-
naczane na misje i misjonarzy, rekolekcjonistów, 
uczelnie katolickie, radio, seminarium, Caritas, bu-
dowę świątyń, ofiary klęsk żywiołowych oraz waż-
ne i aktualne dzieła społeczne. Podczas takich 
zbiórek jesteśmy bardzo hojni, stając w czołówce 
siedleckich parafii. Gdy chodzi o niedzielną tacę 
zajmujemy piąte miejsce w Siedlcach. 
     Bogu niech będą dzięki za tych wszystkich Pa-
rafian od Św. Józefa, którzy w poczuciu odpowie-
dzialności za dziedzictwo wiary, chcą je przekazać 
następnym pokoleniom, dbając o świątynię parafi-
alną, jej otoczenie i wszelkie dzieła z nią związane. 

Ks. Proboszcz 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CELEBRACJA. Ks. Biskup zaprasza na celeb-
racja Słowa Bożego, która odbędzie się w siedlec-
kiej katedrze 1 października o godz. 19.00. 
KONCERTY. Stowarzyszenie Pro Musica Orga-
na zaprasza na prezentację zabytkowych orga-
nów i koncerty: w przyszłą niedzielę (30.09) o g. 
11.15 do kościoła w Żeliszewie, a o 16.00 w Kapli-
cy Ogińskich w Siedlcach. Następny będzie w nie-
dzielę 7.10 o godz. 16.00. Szczegóły na plakacie. 
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. 

KOŁO MISYJNE DZIECI. W pierwszy piątek 
miesiąca października dzieci z koła misyjnego 
włączą się w Światową Dziecięcą Eucharystyczną 
Godzinę Świętą. Podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu dzieci swą modlitwą będą łączyły się 
z dziećmi z innych kontynentów świata. Odmawia-
jąc różaniec będziemy prosić Pana Jezusa o po-
kój w rodzinach i na całym świecie. Zapraszamy: 

Dzieci z Koła Misyjnego 
wraz z ks. Sławkiem i s. Anuncjatą 

PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada I-szy 
Czwartek (4.X), Piątek (5.X) i I-sza Sobota Miesią-
ca (6.X). W czwartek po Mszy Św. wieczorowej 
czuwanie Godziny Św. Nabożeństwo Pierwszo-
piątkowe będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 
i 18.00. Spowiedź Pierwszopiątkowa od godziny 
17.15. Do chorych udamy się w pierwsza sobotę 
miesiąca. Prosimy jak zwykle o uaktualnienie listy 
chorych. 
RÓŻANIEC NAJMŁODSZYCH. Dzieci spotykają 
się na modlitwie różańcowej od poniedziałku do 
czwartku o 17.15. Każde Dziecko przychodzi z ró-
żańcem i zaprasza swoich kolegów/koleżanki do 
wspólnej modlitwy w intencjach naszych Rodzin.  
PIERWSZA KOMUNIA. Spotkanie Rodziców 
Dzieci klas II przed Pierwszą Komunią w niedzielę 
(7.X.) po Mszy Św. o 11.30 w auli pod kościołem, 
wejście od strony północnej. 
     Następne spotkania i katechezy: 
z Rodzicami Dzieci klas III, które miały w tym 
roku Komunie św. odbędzie się w niedzielę 14.X. 
o godz. 16.00, a potem Msza z Dziećmi o godz. 
16.30 w kościele. 
z Rodzicami Dzieci klas IV, które miały 2 lata 
temu Pierwszą Komunie św. zapraszam 18.X. (we 
wtorek) po Mszy Św. i różańcu w auli pod kościo-
łem, wejście od strony północnej.         Ks. Sławek 

 

  W dniu 06 października br. przy-
pada PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA. Po Mszy św. o godz. 
7.00 i Nabożeństwie Pierwszoso-
botnim Diakonia Krucjaty Wyzwo-  

lenia Człowieka zaprasza do wspólnej modlitwy 
różańcowej w intencji wyzwolenia z uzależnień: lę-
ku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych. 
Wszystkich, którym leży na sercu trzeźwość, do-
bro naszego narodu i naszych rodzin zapraszamy 
na tą modlitwę, ufając że nasze prośby za wsta-
wiennictwem Niepokalanej zostaną wysłuchane 
i spełnione. 

O 20.00. Duszpasterze Akademiccy zapraszają 
w każdą niedzielę do Kaplicy Ducha Św. przy ul. 
Brzeskiej na Eucharystię o godzinie 20.00. 

MATURZYŚCI. W dniach 3,4 i 5 października 
Maturzyści z LO im. Żołkiewskiego pod wodzą Ks. 
Tomasza Muszyńskiego udają się na Pielgrzymkę 
na Jasna Górę i Szlakiem Papieskim. 

 
O, TO WY? ALE SIĘ ZMIENILIŚCIE! 
A PRZEDTEM BYLIŚCIE MŁODSI! 

 
WALKA. Podczas zimnej wojny, Amerykanie i Ros-
janie zdali sobie sprawę, że dalszy wyścig zbrojeń 
może doprowadzić do katastrofy. Porozumieli się że 
za 5 lat stoczą walkę psów. Strona której pies wygra, 
będzie dominowała nad światem. Rosjanie przez 5 
lat hodowali krzyżówkę dobermana, rotwailera i sy-
birskiego wilka. Pies którego wyhodowali, był wielki 
i silny, że trzymany był w stalowej klatce. Gdy nad-
szedł termin walki, Amerykanie wystawili klatkę 
z jamnikiem. Wszystkim zrobiło się żal, bo wierzyli że 
jamnik przegra. Gdy walka się rozpoczęła jamnik na-
tychmiast pożarł dziką bestię Rosjan. Rosjanie zdzi-
wieni pytali: 
- Jak to możliwe, że jamnik pokonał naszą bestię wy-
hodowaną z Dobermana, Rotwailera i wilka sybirs-
kiego? Pracowali nad nim najlepsi genetycy. 
     A Amerykanie odpowiedzieli: 
- A nasi najlepsi chirurdzy plastycy ciężko pracowali 
przez 5 lat, żeby aligator wyglądał jak jamnik. 
TO JESZCZE NIE TO. Mały chłopczyk z mamą stoi 
w kolejce do kasy ZOO. Gdy zbliżają się do okienka 
chłopczyk pyta: 
- Mamo, mamo, czy to już małpka? 
- Nie syneczku, to jeszcze kasjer… 
WROGOWIE. Po ciężkich bojach wierny rycerz pow-
rócił do królewskiego zamku. Klęknął przed królem, 
złożył u jego stóp zakrwawiony i wyszczerbiony 
miecz i powiedział: 
- Wasza Wysokość, przez ostatnie pięć dni wyrzyna-
łem w pień wsie, puszczałem z dymem miasta, robi-
łem wszystko, by pognębić twoich wrogów na zacho-
dzie. 
- Zaraz, zaraz... - przerwał niepewnie król. - Przecież 
ja nie mam żadnych wrogów na zachodzie. 
- Teraz już masz. 

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 

 




