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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Ewangelista Łukasz dziś pro-
wadzi nas do domu faryzeusza, 
który zaprosił Jezusa na posiłek. 
Jezus „opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, jak 
sobie pierwsze miejsca wybierali” 
(Łk 14,1.7-14). 
     Każdy człowiek pragnie być za-
uważony i doceniony i pewnie dla-
tego tak chętnie szukamy pierw-
szych miejsc. Dziś gromadzimy 
się na Eucharystii, która jest uro-
czystym zgromadzeniem wspól-
noty Kościoła, czyli tych, którzy są 
wybrani przez Boga. On przygo-
tował dla nas Ucztę wokół stołu, 
przy którym wszystkie miejsca są 
pierwsze. Wszyscy bowiem jeste-
śmy powołani do karmienia się 
Jego słowem i Ciałem Jezusa 
Chrystusa. Niech uczestnictwo w 
tej Uczcie miłości otwiera nas na 
potrzeby ubogich i cierpiących. 
 

 

NA WEZWANIE MARYI 

 
 Tradycyjnie w 2 sobotę września, w tym roku 14 września, 
na Jasną Górę udają się dwie Ogólnopolskie Pielgrzymki: 

GŁUCHONIEMI 
     Pierwsza z nich to XXXI Pielgrzymka Głuchych odby-
wająca się pod hasłem: Miłość nie wybiera, miłość tylko 
daje”. Oto jej program: 9.00 Rejestracja grup pielgrzymko-
wych. Punkt informacyjny w sali o. Kordeckiego; 10.00 
Okazja do spowiedzi; 10.30 Spotkanie modlitewne. 12.00 
Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcy-
biskupa Wacława Depo w Bazylice Jasnogórskiej. 
13.30-15.30 Posiłek pielgrzyma na parkingu jasnogórskim. 
     Inne informacje: noclegi można zamówić w budynku 
Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie przy 
ulicy św. Barbary 41 kontaktując się z Ks. Administratorem 
tel. 34-3651215; Zgłoszenia grup pielgrzymkowych i rezer-
wacja posiłków Ks. Janusz Rosłanowski tel.602-516 713 
lub Ks. Artur Stopikowski tel. 609-951 675 lub na adres: 
bratniadlon@poczta.fm 

SKARBOWCY I CELNICY 
     14 września uda się na Jasną Górę także XVII Ogólno-
polska Pielgrzymka Służb: Skarbowych, Finansowych 
i Celnej. Jej program będzie wg następującego porządku: 
11.00 Przywitanie pielgrzymów i Msza Święta przed cudo-
wnym obrazem Matki Bożej w intencji wszystkich pracują-
cych w skarbowości, cle i finansach i za ich Rodziny – 
Mszy Św. przewodniczył będzie ks. kan. Henryk Drozd. 
12.15 Spotkanie w auli O. Kordeckiego i wystąpienie 
przedstawiciela Ministerstwa Finansów (Administracji Po-
datkowej); 15.00 Droga Krzyżowa na Wałach - prowadzą 
pracownicy Skarbowi z Lublina. 

TO BYŁY PIĘKNE DNI… 
     Naprawdę piękne dni w miesiącu poświęconym naszej 
najczulszej Matce - Niepokalanej Dziewicy. Cały miesiąc 
sierpień upływał pod znakiem pielgrzymek do miejsc, 
w których Ona od wieków króluje, a my jako Jej dzieci, 
przychodzimy, aby doświadczyć szczególnej bliskości, 
matczynej troski i opieki. Tak było w ostatnich dniach, gdy 
udaliśmy się dwoma autokarami. Jedni pielgrzymowali do 
Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, aby przed Cudownym 
Obrazem Matki Bożej Bolesnej - Królowej Polski otworzyć 
swoje serce, podziękować za otrzymane łaski i zawierzyć 
rodziny, parafię, miasto i Ojczyznę naszą. Drudzy wyru-
szyli do Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, gdzie wielką 
czcią jest otoczony Cudowny Obraz Matki Bożej - Opie-
kunki Podlasia.  

     Niesamowita uczta duchowa i wielka radość, tym więk-
sza, iż byli z nami kapłani: nasz ks. Proboszcz Sławomir 
i ks. Adam Buczek. Było nam bardzo dobrze pod opieką 
troskliwych pasterzy, umiłowanych synów Maryi - Matki 
Kapłanów. Bogu niech będą dzięki za dar ich życia i dar 
pięknej posługi kapłańskiej!  
     Podczas dwudniowej pielgrzymki do Lichenia (w dn. 
24-25) odwiedziliśmy Niepokalanów i Gniezno. To był 
sprzyjający moment, aby w roku wiary zadumać się nad 
stanem naszej wiary. W Niepokalanowie Ojcowie Fran-
ciszkanie zaprezentowali Panoramę Tysiąclecia, w której 
ukazana została droga przekazu wiary kolejnym pokole-
niom Polaków, począwszy od chrztu przyjętego przez Mie-
szka I. W Gnieźnie przy „drzwiach gnieźnieńskich” zapoz-
naliśmy się z życiem św. Wojciecha, który rozkrzewiał wia-
rę na terenach naszej Ojczyzny i poniósł śmierć męczeńs-
ką z rąk pogańskich Prusów. W Licheniu podziwialiśmy 
przepiękną Bazylikę ku czci Matki Bożej i rzesze pielgrzy-
mów, przybywających do tego Sanktuarium całymi rodzi-
nami, aby znaleźć pocieszenie i umocnienie swojej wiary. 
Wyrażamy naszą wdzięczność ks. Proboszczowi, że jako 
dobry pasterz towarzyszył nam na pielgrzymim szlaku, 
ubogacał swoją postawą rozmodlenia i zatroskania o nasz 
wzrost duchowy. 

 
     Pielgrzymi, udający się do Leśnej Podlaskiej, aby wziąć 
udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Rodzin Różańcowych, 
w 50-tą rocznicę koronacji cudownego Obrazu Matki Bożej 
Leśniańskiej, zgromadzili się wraz z liczną rzeszą wier-
nych z całej Diecezji na Placu św. Józefa, wspólnie odmó-
wili Chwalebną część Różańca i uczestniczyli w uroczystej 
Eucharystii, którą celebrował i Słowo Boże wygłosił Ks. Bp 
Piotr Sawczuk - Biskup Pomocniczy naszej Diecezji. Sko-
rzystaliśmy też z możliwości ucałowania relikwii bł. Jana 
Pawła II i zaopatrzenia się w cenne pamiątki i chleb, jaki 
wg tradycji spożywał św. Paweł Pustelnik, patron zakonu 
paulinów. W drodze powrotnej nawiedziliśmy miejsca uś-
więcone męczeńską krwią Męczenników Podlaskich 
w Pratulinie, a ks. Adam udzielił cennych informacji i inte-
resujących ciekawostek z tamtego trudnego dla Polski ok-
resu. Niech Bóg będzie nagrodą, za jego wielkie zaanga-
żowanie i troskę o nasz rozwój duchowy!  
     Czas pielgrzymowania posłużył głębszej integracji, któ-
ra z pewnością przyczyni się do lepszej współpracy i więk-
szego zaangażowania w życie Parafii. Modlitwy w autoka-
rze rozpalały serca i przygotowywały nas do przyjęcia 
łask, które otrzymaliśmy podczas pobytu w miejscowoś-
ciach, gdzie Matka Boża szafuje szczególnymi łaskami. 
Bogu niech będą dzięki za ten piękny i błogosławiony 
czas!                                                          Barbara Popek 
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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 – 2 września 2013 r. 
Wspomnienie Św. Beatrycze z Silwy, Dziewicy i Św. Wilhelma, Biskupa 

Czyt.: 1Tes 4,13-18; Łk 4,16-30 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Magdaleny i Majkela z racji ich rocznicy, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa dla nich i dla ich Dzieci Gizel i Fryderyka, of. Rodzice 
2. + Teściów: Stefana i Zofię, of. Synowa 
3. + Bronisławę i Jana Gogłusko, of. Irena Szostek 
4. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. + Stefana - Ojca i Stefana - Dziadka (w dniu imienin) oraz Han-
nę, Ryszarda i Stanisławę, of. Rodzina Wymiatał 

 2. Dziękczynna w intencji sponsorów, podopiecznych i wolontariu-
szy Parafialnego Zespołu Caritas, of. P.Z.C. 

9.00 Rozpoczęcie roku szkolnego: Katolickiej Szkoły Podstawowej i Ka-
tolickiego Gimnazjum, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Św. Rodziny i Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Żółkie-
wskiego 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. + Stefanię Sopińską (w dniu imienin), of. Rodzina 
 3. + Władysławę Marciniuk (w 4 r.), of. Córka 

Wtorek – 3 września 2013  r.  
Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła 

Dzień modlitw za pracowników Energetyki; 
Czyt.: 1Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37 

6.30 1. + Joannę Borowską (w 1 r.), of. Barbara Kukawska 
 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. + Kazimierę Zawodniak (w 1 r.), Józefa, Janinę, Zygmunta, 
Anielę i Marię, of. Rodzina 

 2. W dniu imienin Rodzeństwa Izabeli Wyrzykowskiej, o potrzebne 
łaski oraz o wieczny pokój dla zm. + Grzegorza, of. Rodzice 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. + Hieronima Kokoszkę i Mariana Posiadałę, of.  Krystyna Woźna 
 3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Rafała z racji 

dnia ich urodzin, of. Matka 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Wioletty, z prośbą o  Boże błogos-

ławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze 
lata dorosłego życia, of. Rodzice 

 5. Dziękczynna w 25 r. ślubu Małgorzaty i Marka Wedziuk, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. 
Jubilaci 

Środa – 4 września 2013  r.  
Wspomnienie Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, Dziewic, Męczennic z Nowo-

gródka; Czyt.: Kol 1,1-8; Łk 4,38-44 

6.30 1. + Stefana Okuniewskiego (z racji imienin), of. Córka 
 2. + Urszulę Mitrzak (w 4 miesiąc), of. Pracownicy U.S.w Siedlcach 

3. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
7.00 1. + Helenę (w 30 r.), Bolesława i Eugeniusza, of. Rodzina Paczu-

skich 
 2. + Jana Pałdynę (w 2 r.), of. Córka 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. + Saturnina Newela (w 8 r.), zm. z Rodzin Newelów i Bielaw-

skich, of. Franciszek i Maria Newel 
 3. W 13 r. ślubu Anny i Arkadiusza, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata wspólnego 
życia, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w 27 r. urodzin Sylwestra, z prośbą o wypełnienie 
się woli Bożej w jego życiu przez wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, of. Urszula Pałka 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 5 września 2013 r. 

Wspomnienie Bł. Matki Teresy z Kalkuty 
Czyt.: Kol 1,9-14; Łk 5,1-11 

6.30 1. + Zygmunta Strusa (w 2 r.), of. Syn 
 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. Dziękczynna w 100 r. urodzin Leokadii Pasik, z prośbą o łaskę 
zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Paweł Pasik 

 2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława i Mieczysława, zm. z Rodzin 
Skalskich, Woronowiczów i Preckajło, ks. Emila Kodyma, Ks. Al-
freda Hoffmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja 
Wróblewska 

 3. + Aleksandrę (w 15 r.), zm. z Rodzin Iskrów i Januszów oraz ks. 
Alfreda Hoffmana, of.  Halina Iskra 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. + Zm. polecanych w Wypominkach 2012/2013 
 3. Dziękczynna w 1 r. ślubu Eweliny i Pawła, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
wspólnego życia, of. Rodzice 

 4. W intencjach Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar gorliwej 
modlitwy i postu w intencji kapłanów, of. Apostolat Złotej Róży 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 6 września 2013  r. 
Czyt.: Kol 1, 15-20; Łk 5,33-39 

6.30 1. + Zm. Dobrodziejów Parafii 
 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Świnarskiego, of. Janina Miazga 
 2. + Barbarę (w 2 r.), of. Matka 
 3. + Walentego (w 22 r.), Mariannę i Weronikę, of. Eugenia Skorupka 
 4. Dziękczynna w 18 r. ur. Eweliny, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice  
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa, z racji I Piątku Miesiąca 
 3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Zuzanny Małgorzaty, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego, of. 
Rodzice 

 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Krzysia, z prośbą by nieustannie 
wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Pierwsza Sobota Miesiąca – 7 września 2013  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Bł. Ignacego Kłopotow-
skiego, Kapłana oraz Św. Melchiora Grodzieckiego, Kapłana i Męczennika 

Czyt.: Kol 1,21-23; Łk 6,1-5 

6.30 1. + Rozalię (w 22 r.), Wacława i Ryszarda oraz zm. z obu stron 
Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
 3. O opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa dla Broni-

sławy z racji imienin oraz dla całej Rodziny, of. Rodzina 
7.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

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

 2. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of. 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

 3. + Reginę (z racji imienin), Jana i Janinę, of. Wanda Matwiejczuk 
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

17.00 W intencji Nowożeńców Małgorzaty i Pawła 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. + Sylwestra (w 9 r.), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna z racji imienin Reginy, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Dzieci 
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 września 2013; 

ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 
w polskiej tradycji nazywanie Świętem Matki Boskiej Siewnej 

Czyt.: Mdr 9,13-18b; Flm 9b-10.12-17; Łk 14,25-33 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP  
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7.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
 2. + Aleksandra, Andrzeja i Kazimierza Oknińskich, of. Rodziny 

8.30 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Alicji i Jarosława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Joanny na dalsze lata 
życia dla nich i dla ich Synów Kacpra i Filipa, of. Mama 

 2. + Radosława Brochockiego (w 9 r. i z racji imienin), Henryka, 
Ryszarda, Mariana, Wiktora, Leokadię, Mariannę i Tadeusza, zm. 
z Rodzin Brochockich i Woźnych, of. Adam i Marianna Brochoccy  

10.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. + Rodziców: Genowefę i Stanisława, Bronisławę i Bolesława, 

Brata Stanisława oraz Dziadków z obu stron Rodziny, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 25 r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa Stachowicz, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie 
11.30 1. + Bolesławę (w 35 r.), Kazimierza, Eugeniusza, Stanisława, 

Natalię i Antoniego, of. Stefania Rucińska 
 2. + Stanisławę (w 13 r.), Andrzeja i Jadwigę Krupów oraz Stanis-

ława, Wiktorię, Jana i Annę, of. Anna Jakimiak 
12.00 Msza Św. odpustowa w Kaplicy w Żytniej: Dziękczynna za zbiory, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mieszkańców wsi Żytnia 
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Eugenię (w 20 r.), Wacława i Roberta, of. Teresa Pazdyka 
17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna w 6 r. ślubu Ewy i Adama oraz w 6 r. ślubu Edyty 
i Macieja, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa na dalsze lata dla nich i dla ich Córki Julii, of. Rodzice 

 2. + Stanisława Stańczuka (w 6 r.), of. Żona z Córkami 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

REKOLEKCJE PO WAKACJACH 
     „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim 
Zbawcy” (Łk 1, 46) 
     11-15 września br. Perspektywy przyjaźni z Jezusem. Rekolekcje dla 
osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła 
modlitwy karmelitańskiej”. Zjednoczenie z Jezusem Chrystusem prowadzi 
do przemiany człowieka, do życia rozjaśnionego prawdą i rozpalonego miło-
ścią. Dzieje się tak  wtedy, jeśli godzi się on obumierać jak ziarno rzucone w 
ziemię i spotykać z Jezusem Ukrzyżowanym pośród wewnętrznych nocy. 
Prowadzący: o. Bertold Dąbkowski OCD;  adres: Dom Rekolekcyjny „Pod 
Opieką św. Józefa” Karmelitów Bosych, ul. ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej, 83-
120 Subkowy, e-mail: rekolekcje@karmelicibosi.pl; Inne informacje można 
znaleźć na: www.rekolekcje.karmelicibosi.pl; tel. 58-5368434; kom. 604-
423120. 
     18-22 września br. Rozwój przyjaźni z Jezusem. Rekolekcje dla osób, 
które uczestniczyły w pierwszym etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitań-
skiej”. Mają one na celu pogłębienie metody modlitwy karmelitańskiej, a jed-
nocześnie ukazują niezbędne warunki do wzrostu w życiu modlitwy. Tymi wa-
runkami autentycznej modlitwy w ujęciu św. Teresy od Jezusa są: miłość 
bezinteresowna wobec innych, oderwanie, pokora. Staranie się o te cnoty jest 
konkretną odpowiedzią człowieka na zaproszenie ze strony Jezusa Chry-
stusa, by wejść z Nim w relację przyjaźni. Prowadzący: o. Roman Hernoga 
OCD;  Adres jak wyżej. 
     2-6 października br. Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem. Czym jest mo-
dlitwa? Jak się modlić? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? - to nie-
które z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe formy i spo-
soby praktykowania modlitwy myślnej. Osobiste ukierunkowanie modlitwy bę-
dzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi. Prowadzący: 
o. Tomasz Litwiejko OCD; Adres jak wyżej. 
     15-23 października br. Rekolekcje Lectio Divina ze św. Markiem, „Uwie-
rzyć Jezusowi”; adres: Pokamedulski Klasztor w Wigrach; Wigry 11, 16-400 
Suwałki; tel. 87-5662499; email: recepcja@wigry.pro; www.wigry.pro 
     16-20 października br.; Życie z Jezusem w codzienności.; Rekolekcje dla 
osób, które uczestniczyły w pierwszym i drugim etapie cyklu „Szkoła modli-
twy karmelitańskiej”. Modlitwa wzywa do otwarcia się na bliźnich i służbę 
tam, gdzie Bóg nas postawił. Stopniowo przemieniając serce, zmienia nasz 
stosunek do świata, ludzi i codziennych obowiązków. Nadto sama modlitwa 
chce się rozwijać. Jezus nakazywał, byśmy się zawsze modlili i nigdy nie 
ustawali. Podczas rekolekcji wraz ze świętą Teresą od Jezusa będziemy szu-
kać odpowiedzi na pytanie: jak nieustannie trwać w obecności Bożej z wiarą, 
nadzieją i miłością, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć całe nasze ży-
cie? Prowadzący: o. Wojciech Ciak OCD;  adres: Dom Rekolekcyjny „Pod 

Opieką św. Józefa” itd. jw. 
     18-20 października br. Żar ognia – rekolekcje uwielbienia; adres: Hotel 
św. Norberta; Hebdów 110; 32-120 Nowe Brzesko; email: info@wiaraikultura 
.pl; www.wiaraikultura.pl; tel: 12-3860420, 668-864709. 
     16-24 listopada br. Rekolekcje Lectio Divina ze św. Mateuszem, „Pogłę-
bić wiarę w Jezusa”; adres: Pokamedulski Klasztor w Wigrach; Wigry 11, 16-
400 Suwałki; tel. 87-5662499; email: recepcja@wigry.pro; www.wigry.pro. 
     12-15 grudnia br.; Medytacje z psalmami; Opactwo benedyktynów 
w Tyńcu; koszt od 345 zł; szczegółowe informacje na stronie www.instytut. 
benedyktyni.com/rekolekcje/ 
     30 grudnia br. - 1 stycznia 2014 r. Sesja Sylwestrowa: Wspólnota wiary; 
prowadzący: o. Tomasz Grabowski; sesja organizowana przez: Ośrodek For-
macji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście, ul. 11 Listopada 5, 27-
630 Zawichost, tel. 15-8354105, email: zawichost@jadwizanki.pl, więcej in-
formacji: www.zawichost.jadwizanki.pl. 

 

REKOLEKCJE BIBLIJNE 
     „Inne ziarno w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon 
stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj 
słucha!” (Łk 8, 8) 

     17-20 października br. Biblia – odczytać więcej; Opactwo benedyktynów 
w Tyńcu; koszt od 325 zł; szczegółowe informacje na stronie www. insty-
tut.benedyktyni.com/rekolekcje/ 
     29 listopada - 7 grudnia br. Lectio Divina: Uwierzyć Jezusowi; prowa-
dzący: ks. Marek Chmielniak; rekolekcje organizowane przez: Ośrodek For-
macji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście, ul. 11 Listopada 5, 27-
630 Zawichost, tel. 15-8354105, email: zawichost@jadwizanki.pl, www. zawi-
chost.jadwizanki.pl. 
 

REKOLEKCJE Z POSTEM 
     „Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom 
pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, 
który widzi w ukryciu, odda tobie.” (Mt 6, 17-18) 
     23-28 września br.; Rekolekcje z postem św. Hildegardy; adres: Pokame-
dulski Klasztor w Wigrach; Wigry 11, 16-400 Suwałki; tel. 516-080504, 668-
321800, 87-5662499; email: recepcja@wigry.pro; www.wigry.pro. 
     19-25 października br.; Rekolekcje z postem wg św. Hildegardy; Opactwo 
benedyktynów w Tyńcu; Szczegółowe informacje na stronie www.instytut. be-
nedyktyni.com/rekolekcje/ 
 

NOWY ROK SZKOLNY 

 

     Już jutro wielka rzesza dziewcząt 
i chłopców w różnym wieku rozpo-
cznie nowy Rok Szkolny. O godzinie 
9.00 w naszym kościele będzie 
Msza Św. inaugurująca szkolną na-
ukę w intencji uczniów, uczennic, 
nauczycieli  i  wychowawców Katoli-
ckiej Szkoły Podstawowej i Katolic- 

kiego Gimnazjum (z ul. Sokołowskiej), Zespołu Szkół nr 1 (z ul. Granicznej), 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz 
w sali wielofunkcyjnej dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. 
Rodziny. Do spowiedzi z racji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego można 
będzie przystąpić codziennie podczas wieczornej Mszy Św. Uroczyste 
błogosławieństwo uczniów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na pier-
wszoklasistów) i ich przyborów szkolnych odbędzie się w przyszłą niedzielę 
(8.09), na Mszy Św. Rodzinnej o godzinie 11.30. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
DOŻYNKI. Dziś podczas Mszy Św. o godzinie 
13.00 parafialne dożynki i Msza Św. dziękczynna 
za tegoroczne zbiory. Wieniec dożynkowy przygo-
towali w tym roku mieszkańcy wsi Strzała. Oni też 
będą reprezentowali naszą Parafię 8 września br. 
na dożynkach diecezjalnych w Woli Gułowskiej. 

KONIEC WAKACJI. Dziś powracamy do zwyk-
łego porządku niedzielnych Mszy Św. popołudnio-
wych, które będą o godzinie 16.30 i 18.00. 
FESTIWAL. Dziś kończy się XX Hosanna Festi-
val. W Amfiteatrze Siedleckim, ul. Wiszniewskiego 
o godzinie 15.00 będzie przegląd zespołów piel-
grzymkowych, a około 18.00  ogłoszenie wyników 
festiwalu i koncert laureatów oraz koncert zespołu 
„Twoje Niebo” z Przemyśla.   

PIERWSZE DNI. Najbliższy czwartek (5.09) to 
Pierwszy Czwartek Miesiąca. Po Mszy Św. o go-
dzinie 18.00 będzie czuwanie Godziny Świętej. 
     W Pierwszy Piątek Miesiąca (6.09) pamiętamy 
o Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, które będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 
18.00, a także o spowiedzi pierwszopiątkowej, 
która rozpocznie się o godzinie 17.15.  

     Dnia 7 września przypada pierwsza 
sobota miesiąca, w tym dniu uwielbia-
my Niepokalaną Maryję i składamy 
dziękczynienie za otrzymane łaski. Dia-  

konia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza na 
Mszę Św. o godz. 7.00 i wspólną modlitwę różań-
cową w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, 
narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych. Wokół 
nas jest tak wielu, którzy borykają się z tymi pro-
blemami. Wszystkich, którym leży na sercu trzeź-
wość i dobro naszych rodzin i ojczyzny zapra-
szamy na tę modlitwę, ufając że nasze prośby po-
lecone Niepokalanej zostaną wysłuchane. 

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. 

BIERZMOWANI. Spotkanie kandydatów do Bie-
rzmowania i ich Rodziców będzie w przyszłą nie-
dzielę o godzinie 14.00. 

ŻYTNIA ZAPRASZA. Mieszkańcy wsi Żytnia 
zapraszają w przyszłą niedzielę (8.09) na wiejski 
odpust ku czci NMP Siewnej. Suma odpustowa 
będzie w kaplicy w Żytniej o godzinie 12.00.  

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 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). 
Zapowiedź I: 
 Jan Jacek Biernacki z Parafii Niepokalanego 
Serca NMP w Sokołowie Podlaskim (Diecezja Dro-
hiczyńska) i Joanna Gozdek z naszej Parafii (51). 
 Grzegorz Grabarski z naszej Parafii i Monika Ga-
briela Jakowik z Parafii Ducha Św. w Siedlcach (52). 

 Jarosław Dylak i Anna Czapska, oboje z naszej 
Parafii (53). 

      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

„Ciszę kocha tylko dojrzały czło-
wiek. Smarkacz zagłusza siebie 

i swoje sumienie czym tylko może”. 
Bogumił Buczyński 

CO PISZA W „ECHU” NR 35 
     W najnowszym numerze Echa Katolickiego mo-
żemy przeczytać: 
 Przemilczane wyniki niewygodnych badań, wie-
le niedomówień i urzędowa propaganda. Czy 
w wysyłaniu sześciolatków do szkół rzeczywiście 
chodzi o dobro dzieci? O tym w rozmowie „Echa”; 
 Wszystko o plotkowaniu. Dlaczego plotkujemy, 
jak częste to zjawisko i jakie może mieć konsek-
wencje?  
 W rocznicę wybuchu II wojny światowej zasta-
nawiamy się nad ważnością znajomości historii 
Polski. Pomocne w tym może być powstające Mu-
zeum Historii Polski – o tym w dziale „Temat tygod-
nia”; 
 Kim była św. Maria Goretti – o historii jej życia 
i świętości w dziale „Opinie”; 
 O rekolekcjach autostopowych i stanie wojny 
nad Bugiem – w dziale „Formacja religijna”.  

Zapraszamy do lektury 

PO STRACIE 

 

     Wspólnota Rodziców 
po Stracie Dziecka orga-
nizuje kolejne weeken-
dowe Rekolekcje dla 
osób, które doświadczy-
ły śmierci dzieci – poro- 

nienie, śmierć okołoporodowa, śmierć dziecka star-
szego (samobójstwo, wypadek, choroba, morderst-
wo). Dni Skupienia odbędą się w dniach 13-15 wrze-
śnia br. w Domu Misyjnym Zgromadzenia Misjona-
rzy Krwi Chrystusa w Swarzewie (koło Pucka). 
Szczegóły i zapisy www.stratadziecka.pl 

Ks. Andrzej Pradela – Gdańsk 

KANTOR I ORGANISTA 
     Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedl-
cach ogłasza nabór na studia w specjalności kantor i 
organista w roku akademickim 2013/14. Przesłu-
chania kandydatów odbędą się 3 września. 
     W tej szkole może uczyć się każdy kto ma zdol-
ności muzyczne, kto podczas tego przesłuchania 
będzie czysto śpiewał, odznaczał się poczuciem 
rytmu, będzie umiał powtórzyć fragmenty melodii 
czy schematy rytmiczne. Najlepiej jeśli ktoś już miał 
kontakt z jakimś instrumentem i jest w stanie wyko-
nać krótki utwór na instrumencie, który zna. Oczywi-
ście jeśli chodzi o zawód organisty, najlepiej aby był 
to instrument klawiszowy. Niemniej jednak kandyda-
ci, którzy grają na instrumentach dętych czy smycz-
kowych również są mile widziani. Początek egzami-
nu o godzinie 10.00 w Szkole Muzycznej w Sali 313. 
     Przed egzaminem do Kurii Diecezjalnej w Siedl-
cach należy dostarczyć ostatnie szkolne świadectwo 
lub dyplom, świadectwo lub zaświadczenie o eduka-
cji muzycznej, jeżeli taka miała miejsce, podanie, 
kwestionariusz i życiorys oraz opinię księdza pro-
boszcza i dwa zdjęcia. Nauka w Diecezjalnym Stu-
dium Muzyki Kościelnej trwa 5 lat. Szczegółowe in-
formacje na temat szkoły i egzaminu znajdują się na 
stronie www.organy.diecezja.siedlce.pl  

 

ZNOWU W SZKOLE  

 
PRAGNIENIE. Dwóch chłopców spędza ostatnią noc 
wakacji u dziadków. Przed pójściem spać, klękają 
przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płu-
cach woła głośno: 
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnie-
rzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd... 
     Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 
- Dlaczego tak krzyczysz? Pan Bóg nie jest głuchy. 
     Na to chłopiec: 
- Pan Bóg nie, ale babcia jest głucha. 
DEFINICJA URLOPU. 
- Tato, co znaczy słowo - urlop? 
- Urlop synku, to kilkanaście dni w roku, kiedy przes-
taje się robić to, co każe szef, a zaczyna robić to, co 
każe żona. 
WAKACYJNE DOŚWIADCZENIE. 
     Pani Przedszkolanka zwraca uwagę Krzysiowi: 
- Dlaczego używasz takich brzydkich słów? Kto Cię 
tego nauczył? 
- Tatuś. 
- Tatuś?! Ty nawet nie wiesz, co one oznaczają. 
- A właśnie, że wiem! To znaczy, że samochód nie 
chce zapalić. 
BEZ WYPOCZYNKU. - Jest tatuś? 
- Nie, wyjechał na dwa tygodnie nad morze. 
- Na wypoczynek? 
- Nie, z mamą. 
JAK TO BYŁO?  Synek pyta mamy: 
- Mamo, gdzie byłaś jak się urodziłem? 
- W szpitalu. 
- A tata? 
- W pracy. 
- No to ładnie, nikogo z was nie było przy moich na-
rodzinach. 
NASENNA BAJKA.  
     Ojciec czyta na dobranoc bajkę swojemu synkowi. 
Po pół godzinie przychodzi mama i pyta: 
- I co, śpi? 
      Na to syn odpowiada: 
- Tak mamusiu. Tato już śpi. 

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 

 




