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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dzisiejsza Ewangelia o „ciasnej 
bramie” i „zgrzytaniu zębów” jest 
trudna. Wydaje nam się nieraz, że 
Pan Jezus zmienia naturalny po-
rządek rzeczy, gdy mówi: „Tak oto 
są ostatni, którzy będą pierwszy-
mi, i są pierwsi, którzy będą ostat-
nimi” (Łk 13,22-30). 
     W obliczu bolesnego i nieocze-
kiwanego doświadczenia pytamy: 
Dlaczego? Co złego zrobiłem? 
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli 
odpowiada na te pytania: „Bo tego 
Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze 
każdego, którego za syna przyj-
muje”. Bóg jest mądrym Ojcem i 
Wychowawcą, który przez do-
świadczenia i próby prowadzi nas 
do zbawienia. Przyjmijmy Jego 
Słowo, jako słowo nadziei, miłości 
i życia. 

 

WAKACYJNE ROZLICZENIE 

 
     Dwa miesiące temu zakończył się rok szkolny. Szkolne 
plecaki poszły na odpoczynek, nie było klasówek i spraw-
dzianów. Za to były wyjazdy na obozy letnie, kolonie, tur-
nusy, wycieczki, wakacyjne przygody i atrakcje. Podziwia-
nie śladów Bożej Mądrości i chwalenie Stwórcy za piękny 
świat. Jak to naprawdę było z nami w wakacyjne dni? 
Zróbmy więc powakacyjny rachunek sumienia. 
     Wyruszaliśmy w podróż. Czy pamiętaliśmy o znaku 
krzyża przed każdą podróżą w samochodzie, autobusie, 
pociągu, samolocie, na małej łódce czy na kajaku? 
     Znakiem mojej tożsamości, jako człowieka wierzącego 
jest medalik. Masz swój medalik lub krzyżyk na szyi? Mia-
łeś odwagę nosić go podczas kąpieli i opalania? 
     Czy była taka wakacyjna niedziela podczas której nie 
byłeś w kościele na Mszy Św.? 
     Miałeś odwagę pomodlić się rano i wieczorem, aby nie 
było w twoim życiu dnia bez modlitwy? Pamiętałeś, aby 
włożyć do plecaka modlitewnik i różaniec? 
     Podziwiałeś piękno morza, lasów, gór i jezior. Przyszło 
ci do głowy, aby pomyśleć skąd one się wzięły i podzięko-
wać Bogu za stworzenie całej przyrody? 
     Nie zakłócałeś spokoju innym, szanowałeś dobro 
wspólne i byłeś usłużny wobec innych? Jeśli tak, to dob-
rze, bo po tym właśnie ci, którzy na ciebie patrzyli, pozna-
wali jaka jest twoja rodzina. 
      Pożegnałeś się przed wyjazdem z rodzicami i pamięta-
łeś o nich? Wysłałeś SMS-sa lub kartkę z pozdrowieniami 
do najbliższych? Coś niewłaściwego i niedobrego jest 
w twoim życiu, jeśli się do nich nie odezwałeś. 
      Podsumowałeś podczas wakacji swoje sukcesy, osiąg-
nięcia, a także potknięcia i porażki. Bo w życiu szkoły to 
tak, jak w sporcie. W nowym roku szkolnym trzeba będzie 
wiele wysiłku samozaparcia i wytrwałości, aby nie wracać 
do tych samych błędów, które popełniłeś. 
     Po roku twórczej pracy 
i mijających wakacji staliś-
my się mądrzejsi, lepsi. 
Doceniajmy to i starajmy 
się tego nie zaprzepaścić. 
To jest skarb, którego nikt 
nam nie odbierze. Szkoła 
to czas w którym dorośli przewodnicy wprowadzają mło-
dych w świat dojrzałości. Dziękujmy Bogu, za tych, których 
spotkaliśmy na wakacjach i prośmy o jego dary dla tych, 
którzy będą się trudzić nad nami w nowym roku szkolnym. 
Sami nie nauczymy się tak wielu rzeczy. Każdy potrzebuje 
przewodnika, aby przejść przez nieznajomy las, zwiedzić 
daleki i obcy kraj, zobaczyć zabytki w obcym mieście, po-

dziwiać piękne widoki wysokich i niebezpiecznych gór. 
Przewodnicy są potrzebni, aby nie zabłądzić w życiu, nie 
postawić fałszywego kroku, który sprowadzi nas na mano-
wce życia. Trzeba zawsze mieć odwagę, by podejść do 
wychowawcy, nauczycielki, dyrekcji i podziękować za ich 
trud, którego nie zawsze doceniamy. 
     Wraz z nowym Rokiem Szkolnym wznawiamy w na-
szym kościele Msze Św. Rodzinne, które będą celebro-
wane w każdą niedzielę o godzinie 11.30. Zachęcamy 
do udziału w nich dzieci te najmłodsze i te starsze 
wraz z opiekunami. Małe dzieci będziemy błogosławić 
przekazując ich językiem i tokiem myślenia depozyt 
wiary. 
 

HOSANNA FESTIVAL 2013 

 
     Zapraszamy serdecznie na XX Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival w dniach 30 
i 31 sierpnia oraz 1 września 2013. To nie tylko możliwość 
posłuchania dobrej, wartościowej muzyki, ale także atrak-
cyjna propozycja dla całej rodziny na spędzenie wolnego 
czasu w ostatni weekend wakacji. 
PROGRAM HOSANNA FESTIVAL 2013 
PIĄTEK - 30 sierpnia br. W kościele Św. Józefa, ul. So-
kołowska 124 o godzinie 18.00 Eucharystia; a ok. 19.00 
„Piękny jest Bóg”- autorski recital p. Marii Bober - koncert 
poświęcony bł. Karolinie w hołdzie Janowi Pawłowi II. 
SOBOTA - 31 sierpnia. miejsce: Sala widowiskowa „Pod-
lasie”, ul. Sienkiewicza 63. 16.00 - Przegląd konkursowy 
oraz koncert zespołu  POROZUMIENIE. 
NIEDZIELA, 1 września, 10.00  Eucharystia (w kościele 
Św. Stanisława), a następnie w Amfiteatrze Siedleckim, ul. 
Wiszniewskiego 15.00  Przegląd zespołów pielgrzymko-
wych; ok. 18.00  Ogłoszenie wyników festiwalu i Koncert 
Laureatów oraz koncert zespołu TWOJE NIEBO z Prze-
myśla.  
     Kiedy na deskach amfiteatru królować będzie muzyka, 
na terenach zielonych wokół obiektu, przygotowanych bę-
dzie wiele atrakcji dla całej rodziny. Szczególnie dla dzieci 
– duża zjeżdżalnia, basen z piłkami, trampolina, a także 
gry i zabawy prowadzone przez wolontariuszy. Ponadto 
malowanie twarzy, clowni i balony dla każdego dziecka. 
Tradycyjnie już – loteria fantowa, w której każdy los wygry-
wa. Do wygrania m.in.: rower górski, sesja fotograficzna, 
pluszaki, plecaki, książki, smycze, albumy, ramki na zdję-
cia i zabawki oraz wiele innych. Na wszystko WSTĘP 
WOLNY! Zapraszamy. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
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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 – 26 sierpnia 2013 r. 
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 

Uroczystość patronalna Pomocników Maryi, Matki Kościoła  
Czyt.: Prz 8,22-35 Ps 48 Ga 4,4-7 J 2,1-11 

6.30 1. Dziękczynna za Dzieci, Wnuki i Prawnuki, z prośbą o Dary Du-
cha Św., Boże błogosławieństwo i opiekę M.B. Częstochowskiej, 
of. Marta Mroczek 
2. + Stefana Okuniewskiego (w 7 r.), of. Córka 
3. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Genowefę, Franciszka i Szczepana, of. Helena Bojaczuk 
 3. + Wojciecha Mendyka (w 5 r.), of. Rodzice i Siostra 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Mariannę (19 r.), Wincentego, Zygmunta i Józefa, of. Jadwiga 

Stańska 
 4. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę św. Rodziny dla 

Sióstr z KŻR nr 11 oraz ich Rodzin, of. Mirosława Kłos 
 5.Dziękczynna w 20 r. ślubu Ewy i Piotra Supryn, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich Dzieci Alicji 
i Daniela, of. Mama 

Wtorek – 27 sierpnia 2013  r.  
Wspomnienie Św. Moniki, Matki Św. Augustyna 

Czyt.: 1 Tes 2,1-8 Ps 139 Mt 23,23-26 

6.30 1. Dziękczynna w 3 r. urodzin Huberta Łęczyckiego, z prośbą o 
zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski, of. Rodzice 

 2. + Edwarda (w 7 r.), zm. Rodziców i Teściów oraz Aleksandrę, 
Mariana, Ryszarda i Marka, of. Halina Prokurat 

 3. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Stanisława Gręziaka (w 13 r.), jego Rodziców oraz Siostrę, 

Daniela, of. Cecylia Gręziak 
 3. + Elżbietę Izdebską i zm. Rodziców, of. Brat 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Leokadię Piekart (w 1 r.), of. Rodzina 
 4. + Jana Szostka (w 7 r.) i zm. jego Rodziców, of. Rodzina 
Środa – 28 sierpnia 2013  r. Czyt.: 1 Tes 2,9-13 Ps 139 Mt 23,27-32 

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 

6.30 1. + Jadwigę, Antoniego i Stanisława, zm. z Rodziny Jarosińskich, 
of. Bogdana Jarosińska 

 2. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Hannę-Marię Łęczycką (w 2 r.), of. Rodzina 
 3. + Jana (w 31 r.) i Annę Staniszewskich, of. Krystyna Staniszew-

ska 
17.30 Różaniec po przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. W intencjach czcicieli św. Joanny 
 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Zuzanny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna z racji urodzin Kamila, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę św. Józefa, of. Rodzice 
Nabożeństwo ku czci Św. Joanny i ucałowanie Jej relikwii. 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 29 sierpnia 2013 r. 

Wspomnienie Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela;  
Czyt.: Jr 1,17-19 Ps 71 Mk 6,17-29 

6.30 1. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
Rodzina 

 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Henryka Żochowskiego, of. Mieszkańcy wsi Żytnia 
 3. + Barbarę Sułek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 2 r. ślubu Agnieszki i Łukasza, z prośbą o po-

trzebne łaski i Boże błogosławieństwo, of. Rodzice 
 4. + Dziadka Edmunda (w rocznicę urodzin), of. Wnuczka 
 5. Poza Parafią: + Danutę Olechowską, of. Rodzina 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
Piątek – 30 sierpnia 2013  r. 

Dzień powszedni 
Czyt.: 1 Tes 4,1-8 Ps 97 Mt 25,1-13 

6.30 1. Zakończenie Mszy św. Gregoriańskich: + Wiktora Sysika i dusze 
w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina 

7.00 1. Zakończenie Mszy św. Gregoriańskich: + Stanisława Bajka, of. 
Żona 

 2. + Wacława Królikowskiego (w 30 dzień) 
 3. + Anielę Kleszcz, of. Córka 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (Anna Romaniuk) 

18.00 1. Zakończenie Mszy św. Gregoriańskich: + Stefanię Kowalską, of. 
Rodzina i Znajomi 

 2. Zakończenie Mszy św. Gregoriańskich: + Tomasza Rzewu-
skiego, of. Żona 

 3. + Zofię, Izydora i Mariana, zm. z Rodzin Fedorczuków oraz Mi-
chała Zduniuka, of. Helena Mroczek 

 4. + Bogusławę (w 7 r.) i Ryszarda Harasim, of. Radosław Harasim 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Sobota – 31 sierpnia 2013  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

Czyt.: 1 Tes 4,9-11 Ps 98 Mt 25,14-30 

6.30 1. Dziękczynna w 33 r. ślubu Marianny i Józefa, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Ma-
rianna Newel 

7.00 1. + Stanisława Bajka (w 6 miesiąc) oraz o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Bronisławy Bajek, z racji dnia imienin, of. Żona 

 2. + Mirosława Małymin (w 10 r.) oraz Rodziców Antoninę i Feliksa, 
of. Żona 

 3. + Kazimierza Kryńskiego (w 6 r.), of. Żona z Dziećmi 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Aleksandry, z prośbą o opiekę św. 

Józefa dla niej i dla całej Rodziny, of. Bezimienna 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (Anna Romaniuk) 

18.00 1. + Genowefę Wasiluk (w 5 r.) praz zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Rodzina 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1 września 2013; 
Wspomnienie Św. Bronisławy; 74 rocznica wybuchu II Wojny Światowej; 

Dzień modlitw za poległych w obronie Ojczyzny. 
Pierwsza niedziela miesiąca. 

Czyt.: Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24a; Łk 14,1.7-14 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Świnarskiego, of. Janina Miazga 
 2. + Bronisława (z racji imienin), Wacławę i Mariana, of. Ewa Wa-

kuła 
8.30 1. + Bronisławę, Bronisława (z racji imienin) i Kazimierza, zm. z 

Rodzin Gałązków i Trociów, of. Irena Troć 
 2. + Annę Wysocką (w 6 r.), of. Córka z Rodziną 
 3. Dziękczynna w 8 r. ślubu Anny i Bartosza oraz w 2 r. ślubu Beaty 

i Karola, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Rodzice 

10.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. + Aleksandrę (w 27 r.) i Wacława (w 5 r.), zm. z Rodzin Skorup-

ków, Głuchowskich, Trębickich i Tarkowskich, of. Krystyna Głu-
chowska 

 3. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka  
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11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Oli Stachowicz, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzina 
2. Dziękczynna w 3 r. ślubu Magdaleny i Janusza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małżonków oraz dla ich 
Córki Aleksandry, of. Małżonkowie 
3. Dziękczynna w 25 r. ślubu Cecylii i Dariusza Czapskich, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
życia, of. Jubilaci 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
Pierwszoniedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana tajem-

nic i katecheza dla Kół Żywego Różańca 

16.30 1. + Rodziców Piotra (w 7 r.) i Martę (w 6 r.) Szczerkowskich, 
of. Dzieci 

18.00 1. O światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Dzieci: 
Justyny, Anny i Pawła oraz dla ich Rodzin, of. Mama 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

MAFIA ŻEBRAKÓW 
     Tuż przy stacji warszawskiego metra siedzi kobieta. Może mieć ona 
równie dobrze 20, jak i 50 lat. Nie wiem dlaczego: bieda, alkohol i tanie nar-
kotyki robią swoje? Jej włosy są w nieładzie, poplątane, jej głowa przechy-
lona w smutku. Siedzi na chodniku, tuż obok niej leży torba. Na rękach ko-
biety jest małe dziecko, ma góra dwa lata. Jest ubrane w brudne ubrania. 
Współczesna „Madonna z dzieciątkiem” – niektórzy przechodzący wrzucają 
pieniądze. To zwykli ludzie, chcący wyrazić współczucie dla osób biednych i 
im pomóc, być może sami biedy doświadczyli. Jednak nie myślimy o drugiej 
stronie medalu, tej mrocznej stronie. 

 
     Biegnąc do pracy mijam często żebraków. Którzy z nich naprawdę po-
trzebują pomocy, a którzy to zwykli naciągacze? Nie daję im pieniędzy wie-
dząc, że większość z nich podwożona jest tu przez ludzi z gangu, a pienią-
dze zebrane muszą i tak przekazać osobie kontrolującej ich w tej okolicy. 
Żebracy też coś oczywiście dostaną, butelkę wódki wieczorem i kebab. Któ-
regoś dnia idąc do pracy i z pracy mijałem tę samą żebraczkę, która trzyma 
na ręku roczne, może dwuletnie śpiące dziecko. Przechodząc w następne 
dni obok tej samej kobiety uświadomiłem sobie, że coś jest nie tak z dziec-
kiem przebywającym na brudnej stacji metra od rana do wieczora. To dzie-
cko ciągle spało. Nigdy nie łkało ani nie krzyczało, zawsze spało chowając 
swoją twarzyczkę w kolanach kobiety. 
     W waszym domu są dzieci, które są radością waszego życia? Jak często 
i jak długo one śpią w wieku 1-2-3 lat? Godzinę, dwie, maximum trzy (rząd-
ko bez przerwy) popołudniowej drzemki i ponownie są pełne dynamizmu. 
Kiedy przechodziłem korytarzem metra, nigdy nie widziałem aby to dziecko 
nie spało! Któregoś dnia spojrzałem na tego maleńkiego chłopca z buzią 
schowaną między kolanami matki, później na żebraczkę: 
- Dlaczego on ciągle śpi? - zapytałem jej, gapiąc się na dziecko. 
     Żebraczka udała, że mnie nie słyszy. Spuściła oczy i ukryła twarz w koł-
nierzu płaszcza. Powtórzyłem pytanie. Popatrzyła dookoła, jakby kogoś szu-
kała za moimi plecami. Zmęczona i zirytowana. 
- Odwal się… - wymamrotała. 
- Dlaczego on śpi?! 
     Ktoś za mną położył mi rękę na ramieniu. Spojrzałem do tyłu. Jakiś star-
szy mężczyzna patrzył na mnie z dezaprobatą: 
- Czego od niej chcesz? Nie widzisz jak ciężko ma w życiu? Ech… 
     Wyciągnął z kieszeni kilka monet i wrzucił je do pudełka żebraczki. Ta 
wykonała ręką znak krzyża w powietrzu, przybierając twarz upokorzenia 
i przejmującego smutku. Mężczyzna zabrał rękę z mojego ramienia i oddalił 

się. Założę się, że w domu będzie opowiadał jak obronił biedną, zrozpaczo-
ną kobietę od bezdusznego mężczyzny na stacji metra. 
     Następnego dnia zadzwoniłem do przyjaciela. To zabawny facet z ocza-
mi jak oliwki, cygan. Dowiedziałem się od niego, że ten „biznes”, pozornie 
„spontaniczny”, jest dobrze przygotowany i nadzorowany przez zorganizo-
wane gangi. Dzieci są wypożyczane z rodzin alkoholików lub zwyczajnie po-
rwane. Potrzebowałem odpowiedzi na pytanie dlaczego dziecko śpi? I otrzy-
małem ją. Mój przyjaciel wypowiedział zdanie zupełnie zwyczajnym, spokoj-
nym głosem, które wprawiło mnie w zdumienie, tak jakby opowiadał o pogo-
dzie: 
- Są na heroinie albo wódce. 
     Zgłupiałem. „Kto jest na heroinie? Kto na wódce?!” - Odpowiedział: 
- Dziecko, żeby nie krzyczało. Kobieta będzie siedziała z nim tam cały 
dzień, wyobrażasz sobie jak mogłoby się nudzić? Aby dziecko spało cały 
dzień, faszerowane jest wódką lub narkotykami. Oczywiście ciałko małego 
dziecka nie jest w stanie znieść takiego szoku. Dzieci często umierają. Naj-
bardziej przerażające jest to, że dzieci czasami umierają w czasie „dnia 
pracy”. A kobieta udająca matkę musi trzymać martwe dziecko na rękach do 
samego wieczora. Takie są zasady. A przechodnie będą wrzucać pieniądze 
do torby wierząc, że ich zachowanie jest humanitarne, bo pomagają samot-
nej matce. 
     Następnego dnia przechodziłem obok tej samej stacji metra. Byłem go-
towy przedstawić się jako dziennikarz i odbyć poważną rozmowę. Kobieta 
siedziała na chodniku, trzymając śpiące dziecko. Ale to nie było te same 
dziecko. Zapytałem ją gdzie jest dziecko, które trzymała wczoraj. Zignoro-
wała mnie całkowicie. Moje pytanie nie zostało jednak zignorowane przez 
przechodniów. Powiedziano mi, że zwariowałem, bo krzyczę na biedną żeb-
raczkę z dzieckiem. Koniec końców, zostałem „odeskortowany” przez prze-
chodzących „obrońców”. Zadzwoniłem więc na policję. Przed przybyciem 
policji kobieta z dzieckiem szybko zniknęła. Chyba walczę z wiatrakami. 
     Jeśli zobaczysz w metrze, na ulicy lub gdziekolwiek kobietę żebrzącą 
z dzieckiem, pomyśl, zanim sięgniesz po drobny datek. Może gdyby tak zro-
biło wielu ludzi, ten biznes umarłby, a nie dzieci napompowane wódką lub 
narkotykami. Wiesz już dlaczego dziecko w rękach żebraka śpi. Twoja dob-
roczynność może kosztować życie kolejnego dziecka. 

Bogdan Twardowski 

 

ROCZNICA W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ  

 
     1 września 1939 r. to jedna z najważniejszych dat w nowoczesnej historii. 
Tego dnia rozpoczęła się II Wojna Światowa, jeden z największych konfliktów 
zbrojnych w dziejach ludzkości, który zaczął się w Polsce. Wrogo nastawieni 
do nas Niemcy zaatakowali wtedy nasz kraj. Polacy nie mogąc doczekać się 
reakcji ze strony swoich przyjaciół przez długi czas musieli samodzielnie sta-
wiać opór agresorowi. Już niewielu żyje ludzi spośród tych, którzy byli świad-
kami wydarzeń. 
     W okresie okupacji 1939–45 w Generalnej Guberni zginęło ok. 500 księży 
diecezjalnych i zakonnych, część kościołów przekazano stowarzyszeniom 
niemieckim, zakazano przyjmowania kandydatów do nowicjatów, rozwiązano 
organizacje religijne, a ich majątek skonfiskowano. Również poważnie ograni-
czono szkolnictwo kościelne. W tzw. Kraju Warty 90% duchownych areszto-
wano lub wysiedlono (zamordowano biskupów M. Kozala i A. Nowowiejskie-
go), likwidowano bądź germanizowano instytucje i organizacje kościelne. Do 
1944 zamknięto ok. 1,3 tys. kościołów (ok. 500 przekształcono w magazyny). 
Także na ziemiach II RP przyłączonych do ZSRR wiele kościołów i zakonów 
zamknięto, liczne świątynie zamieniono w kina, magazyny lub ogniska propa-
gandy ateistycznej. Ogółem podczas II wojny światowej zginęło ponad 1,9 tys. 
księży diecezjalnych i kleryków (ponad 19% ogółu), 850 zakonników (wśród 
nich Św. Maksymilian Maria Kolbe) i 289 sióstr zakonnych. 
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KATECHEZY 
DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH 
     Już w przyszłą niedzielę września rozpoczniemy, 
po wakacyjnej przerwie Katechezy Chrzcielne. Będą 
one w cztery kolejne niedziele każdego miesiąca (za 
wyjątkiem stycznia, lipca i sierpnia), o godzinie 
17.30 w sali przy zakrystii. Warto przypomnieć przy-
najmniej fragment pisma Biskupa Siedleckiego Zbi-
gniewa Kiernikowskiego o wprowadzeniu nowego 
sposobu przygotowania do sakramentu chrztu dzie-
ci, wydane 2 lutego 2011 r.: 
     „Chcę zwrócić uwagę na kolejne ważne działanie 
związane z pogłębieniem życia chrześcijańskiego, 
którym jest wprowadzenie we wszystkich parafiach 
naszej diecezji jednakowego programu przygotowa-
nia rodziców i rodziców chrzestnych przed udziele-
niem sakramentu chrztu świętego dzieciom.  
     Dokumenty Kościoła stwierdzają, że chrzest jest 
sakramentem wiary. Mówią o tym między innymi Ka-
techizm Kościoła Katolickiego (zob. KKK 1253) oraz 
Instrukcja o chrzcie dzieci Pastoralis actio (zob. nr 
18). Stwierdzenie to oznacza, że chrzest zakłada 
wiarę. Przyjęcie chrztu nie sprowadza się bowiem 
do załatwienia pewnych formalności i wypełnienia 
określonego rytu religijnego, pojętego na sposób 
mniej czy bardziej magiczny. 
     Chrzest wprowadza człowieka w zupełnie nową 
rzeczywistość, w nowe życie, w życie inne od tego, 
które proponuje świat. Dlatego też udzielenie tego 
sakramentu domaga się stosownego przygotowa-
nia, czyli zainicjonowania odpowiedniej wiary, wiary 
paschalnej, która po chrzcie będzie się rozwijać. W 
przypadku małych dzieci chodzi o wiarę ich rodzi-
ców i rodziców chrzestnych, którą oni będą przeka-
zywać dziecku. Pomocą w realizacji tego zadania 
ma służyć przygotowany cykl katechez, opublikowa-
nych w książce pod tytułem „Wierzysz, przyjmij 
chrzest”. Katechezy te, głoszone w poszczególnych 
parafiach, będą stopniowo wprowadzały w pełniej-
sze rozumienie znaczenia chrztu w życiu chrześci-
janina”.                     

DLA NARZECZONYCH 
     Jesienny cykl Katechez dla Narzeczonych rozpo-
cznie się w ostatnią sobotę września o godzinie 
17.00 również w sali przy zakrystii. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DZIEŃ ŻYCIA. Dziś (25.08) obchodzimy kolejny 
Dzień Życia. Obrońcy Życia i członkowie Dzieła Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego zapraszają na 
Mszę Św. o godzinie 18.00 i wspólną modlitwę ró-
żańcową o godzinie 19.00 podczas niedzielnej ado-
racji Najświętszego Sakramentu. 

ŚWIĘTA JOANNA. W najbliższą środę (28.08) 
Kościół Powszechny wspomina Św. Augustyna, Bi-
skupa i Doktora Kościoła, a my obchodzimy także 
parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla, 
której relikwie znajdują się w naszym kościele. 
O godzinie 17.30 zapraszamy na modlitwę różań-
cową pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny, 
zaś o 18.00 na Mszę Św. w intencjach Czcicieli 
Świętej (kartki z intencjami możemy pozostawić w 
zakrystii lub wrzucić do oznakowanej skarbony przy 
wyjściu z kościoła. Po Mszy Św. będzie Nabożeń-
stwo do Św. Józefa oraz modlitwy do Św. Joanny i 
ucałowanie jej relikwii. 

DWIE PIELGRZYMKI. Ks. Proboszcz i Rada 
Różańcowa biorą dziś udział w pielgrzymce do Nie-
pokalanowa, Gniezna i Lichenia. Natomiast wszyst-

kie Koła Żywego Różańca mają swoje spotkanie 
dziś w Leśnej Podlaskiej. Towarzyszymy modlitwą 
naszym Pielgrzymom, prosząc Boga o ich szczęśli-
wy powrót do domów. 

DLA KSIĘŻY. W dniach od 26 do 29 sierpnia 
2013 r. w gmachu Wyższego Seminarium Du-
chownego Diecezji Siedleckiej odbędą się rekolek-
cje kapłańskie. Rekolekcje rozpoczynają się o 
godz. 20.00. 

DO CHORYCH. Po wakacyjnej przerwie kapłani 
udadzą się do chorych w pierwszą sobotę wrześ-
nia (7.09) od godziny 8.30. Jak zwykle prosimy 
o uaktualnienie listy chorych. 

KONIEC WAKACJI. Jeszcze tylko dziś niedziel-
ne Msze Św. popołudniowe będą celebrowane o go-
dz. 18.00 i 20.00. Już od przyszłej niedzieli powró-
cimy do zwykłego porządku. Zapraszamy więc od 1 
września po południu na Msze Św. niedzielne o go-
dzinie 16.30 i 18.00. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Paweł Czarnocki z Parafii Krynica i Małgorza-
ta Iga Długołęcka z naszej Parafii (45). 
Kamil Sudkowski z naszej Parafii i Kornelia 
Konieczna z Parafii w Stoczku Łukowskim (46). 
Marcin Zelman z Parafii NMP Matki Miłosier-
dzia w Warszawie, Archidiecezja Warszawska 
i Małgorzata Karolina Mendyk z naszej Parafii (47). 
Zapowiedź I: 
 Arkadiusz Szczepan Burczaniuk z Parafii 
NMP Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim 
i Justyna Borkowska z naszej Parafii (48). 
Kamil Paweł Stasiak z Parafii Św. Józefa 
w Puławach, Archidiecezja Lubelska i Dominika 
Izabela Gawinkowska z naszej Parafii (49). 

Aneta Stańczuk z naszej Parafii i Wojciech 
Makutynowicz z Parafii Św. Jana Chrzciciela 
w Bartoszycach, Diecezja Warmińska (50). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
  

„Trzeba umieć pokazać ludziom, że poboż-
ność nie czyni nas mrukami.”. 

Św. Urszula Ledóchowska (1865-1939) 
 

CO PISZA W „ECHU” NR 34 
     W najnowszym numerze Echa Katolickiego mo-
żemy przeczytać: 

Historia rodzinnej pamiątki, która znalazła się w 
nowych sukienkach obrazu Matki Bożej Częstocho-
wskiej na Jasnej Górze; 

O kapłanach, którzy podczas II wojny światowej 
z narażeniem własnego życia ratowali Żydów; 

Co dzieje się aktualnie w Egipcie, jakie ma to 
znaczenie dla nas oraz do czego może doprowa-
dzić? – w dziale „Temat tygodnia”; 

Comiesięczne materiały formacyjne dla zelato-
rów Żywego Różańca; 

O dożynkowych tradycjach i ich pochodzeniu – 
w rozmowie „Echa”; 

O czym wielu kierowców nie wie, choć powin-
no? – w dziale „Motoryzacja”; 

Dlaczego wymierają pszczoły i jak temu zapo-
biegać? - w dziale „Rolnictwo”. 

Zapraszamy do lektury  

 
SPOTKANIE W MUZEUM 

 
DEFINICJA ZAPAŁEK. 
     Uczeń pisze wypracowanie domowe: 
 - Zapałki to są takie pałeczki, które bardzo łatwo 
zapalają się w rękach dzieci, a bardzo trudno w rę-
kach dorosłych. 
SENSACJA 
- Czemu płaczesz? 
- A, bo wujek spadł z drabiny i połamał szafkę 
i stłukł lustro. 
- I co, żal Ci wujka? Stało się mu coś? 
- Nie, ale mój brat to widział, a ja nie... 
ROZBIEŻNOŚĆ. - Słuchaj! Wiesz, jak mój dzieciak 
świetnie klnie? 
- No co ty? A ile ma lat? 
- Cztery. 
- A umie się modlić? 
- Co ty? Takie małe dziecko?! 
KŁÓTNIA między rodzeństwem. Mama rozdziela 
dzieci i mówi do syna: 
- Jak ty możesz mówić, że ona jest głupia? Prze-
proś ją natychmiast i powiedz, że żałujesz! 
     Brat do siostry: 
- Bardzo żałuję, że jesteś głupia. 
NIE MA OKAZJI. 
- Synku, kiedy poprawisz jedynkę z matematyki? 
- Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza dziennika 
z rąk. 
GRZECZNY. Ojciec karci syna: 
- Widziałem, jak biłeś kolegę przed naszym do-
mem! Co to miało znaczyć?! 
- Chciałem, żeby sobie poszedł. 
- A nie mogłeś mu tego powiedzieć? 
- No coś ty! To by było niegrzeczne! 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 
Popek, p. Tomasz Końko, sM Agnieszka 

i sM Anuncjata 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

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

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 




