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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Dziś Pan Jezus kieruje do nas 
trudne słowa: „Kto nie nosi swego 
krzyża, a idzie za Mną, ten nie mo-
że być moim uczniem” (Łk 14,25-
33). 
 

     Nic w naszym życiu nie może 
konkurować z Panem Jezusem. 
Cokolwiek nas odciąga od Niego, 
winno się stać przedmiotem na-
szej nienawiści. Nie sposób być 
Jego uczniem, jeśli nie podejmie 
się radykalnej decyzji wyboru dro-
gi krzyża i odrzucenia wszystkie-
go, co oddala nas od Jezusa.  
     Ponieważ sami na taką wolność 
nie potrafimy się zdobyć, musimy 
prosić w modlitwie o dar Bożej 
mocy i mądrości z wysoka. 

 

OCZEKIWANIE 

 
     Oto pierwsze wrażenie z nowego Roku Szkolnego. 
Czego oczekujemy po katechezie szkolnej? Wydaje się, 
że głównym powodem utyskiwania katechetów, rodziców i 
księży na jej niewystarczające osiągnięcia jest to, że przy-
pisaliśmy miejscu, jakim jest szkoła, oczekiwania tak wy-
górowane, że szkoła ich nie potrafi spełnić. Chcielibyśmy, 
żeby katecheta w szkole zrobił to wszystko, co powinna 
robić rodzina, parafia, szkoła. Rodzinie nie będziemy robić 
rachunku sumienia, niech sobie zrobi każdy sam, choć 
zarazem rodzi się pytanie o katechezę dorosłych, o przy-
gotowanie do małżeństwa, o wykorzystanie takich okazji 
do katechezy rodziców, jak I Komunia czy Bierzmowanie 
dziecka. To jest pytanie o katechezę w parafii. 
     Wydaje się, że największe znaczenie ma katecheza 
przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania. Najskute-
czniejsza jest ta prowadzona w małych grupach pod kieru-
nkiem animatorów. Ksiądz nie jest w stanie zrobić wszyst-
kiego. W prowadzenie grup powinni włączyć się katecheci 
świeccy i animatorzy z różnych ruchów oraz animatorzy 
formowani przez lata do tego celu. Przygotowanie do tego 
sakramentu powinno odbywać się etapowo, w klasach 
gimnazjum czy liceum, poprzedzających Bierzmowanie. 
Okazuje się, że młodzież starsza lepiej przygotowuje się 
do Bierzmowania reprezentując lepszy poziom zaangażo-
wania i przygotowania.  
     Katecheza jest próbą przerzucania mostów między 
szkołą a parafią. Stały, i życzliwy kontakt parafii ze szkoła-
mi, tam gdzie są problemy sprawia, że są one rozwiązy-
wane we właściwy sposób. Problemem szkół jest dziś niż 
demograficzny generujący rotację w zawodzie i powołaniu 
nauczyciela. Co roku ze szkolnictwa odchodzi od 7 do 9 
tys. nauczycieli z powodu tego niżu. Zmniejsza się liczba 
klas w szkołach, a na wioskach są zamykane małe szkoły. 
To również dotyczy katechezy. W Polsce mamy ok. 30 tys. 
katechetów, w tym 10 tys. księży. 

W POSZUKIWANIU POWOŁANIA 

 
     Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana 
Pawła II Diecezji Siedleckiej w dniu 30 sierpnia zakończył 

rekrutację kandydatów na I rok studiów i formacji. Szcze-
gółowe informacje, można znaleźć na stronie internetowej 
WSD wsd.siedlce.pl. W tym miejscu warto dodać informa-
cję przekazaną przez Ks. Biskupa Piotra Sawczuka, Bis-
kupa Pomocniczego naszej Diecezji, że w roku akademic-
kim 2013/14 odpowiedzialność za formację alumnów na-
szego Wyższego Seminarium Duchownego podejmie nas-
tępujące grono kapłanów: Ks. prałat dr Mieczysław Głowa-
cki – rektor; Ks. dr Marcin Bider – wicerektor; Ks. mgr lic. 
Łukasz Gomółka – prefekt; Ks. dr Grzegorz Koc – ojciec 
duchowny; Ks. mgr lic. Krzysztof Domański – ojciec du-
chowny. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich studen-
tach i wykładowcach naszego Seminarium. 

BURSA DLA CHŁOPCÓW 

 
Szanowni Rodzice, Drodzy Chłopcy 
     W imieniu mieszkańców, pracowników i wychowawców 
Bursy Św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół 
Ponadpodstawowych w Siedlcach, zapraszam chłopców 
do zamieszkania w  naszej placówce. Jesteśmy instytucją 
z wieloletnią tradycją, położoną w samym centrum nasze-
go miasta. Bursa jest placówką katolicką, niepubliczną, 
zapewniającą religijno-moralne i patriotyczne wychowanie 
oraz opiekę nad powierzoną nam młodzieżą. Przeznaczo-
na jest dla chłopców szkół ponadpodstawowych uczących 
się poza miejscem stałego zamieszkania, słuchaczy szkół 
pomaturalnych oraz studentów. Zapewnimy wychowan-
kom smaczne całodzienne wyżywienie, dobre sanitarno-
higieniczne warunki zakwaterowania i doskonałe warunki 
do nauki w pokojach  jedno i dwuosobowych.  Promujemy 
zdrowy, sportowy i kulturalny styl życia. Stawiamy na od-
powiedzialność, fachowość i nowoczesność. Zapewniamy 
miłą, przyjazną, prawdziwie rodzinną atmosferę. Cieszymy 
się uznaniem Rodziców i samej młodzieży. 
     W ubiegłych latach mogło w bursie przebywać 35 wy-
chowanków i zawsze te miejsca były zajęte. Aktualnie, kie-
dy alumni I i II roku Wyższego Seminarium Duchownego 
im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej zostali przeniesieni 
do jednego domu formacyjnego w Opolu Nowym, jesteś-
my w stanie przyjąć nawet 55 uczniów i studentów.  
     Bursa ma siedzibę w Siedlcach przy ulicy Biskupa Ig-
nacego Świrskiego 56, w budynku stanowiącym własność 
Diecezji Siedleckiej. Organem prowadzącym bursę jest 
Kuria Diecezjalna w Siedlcach, zaś nadzorującym działal-
ność - Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie – Dele-
gatura w Siedlcach. Z wyrazami modlitewnej pamięci 

Ks. Marcin OLEK Dyrektor Bursy Św. Stanisława Kostki 
dla Młodzieży męskiej szkół Ponadpodstawowych 

w Siedlcach. Tel. 25-6325447, 6323269, lub 500-157407, 
e-mail: bursa.siedlce@wp.pl, www.bursasiedlce.pl 



STRONA 2                                                                        OPIEKUN Nr 36                                                             8 września 2013 r. 

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 – 9 września 2013 r. 
Wspomnienie Św. Piotra Klawera, Kapłana i Misjonarza oraz Bł. Anieli 

Salawy, Dziewicy; Czyt.: Kol 1,24-2,3 Ps 62 Łk 6,6-11 

6.30 1. O potrzebne łaski dla żyjących Dobrodziejów Parafii 
2. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. + Henryka Żochowskiego, of. Mieszkańcy wsi Żytnia 
 2. + Hannę-Marię i Tadeusza Łęczyckich, of. Józef Łęczycki 
 3. O potrzebne łaski dla Józefa Łęczyckiego w 91 r. urodzin, of. 

Córka 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 3. + Bożenę Bosek (w 3 r.), of. Mąż 
 4. + Marię Niedziałek (z racji imienin) Stanisława, Mieczysława, An-

toninę i Mikołaja, zm. z Rodziny Niedziałków, of. Barbara Olędzka 
 5. + Eugenię Popowską (w. 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

Wtorek – 10 września 2013  r.  
Czyt.: Kol 2,6-15 Ps 145 Łk 6,12-19 

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
7.00 1. Dziękczynna w intencji Czcicieli Św. Józefa i Św. Joanny Beretty 

Molla, (ofiary z puszki) 
 2. + Piotra Żukowskiego, of. Sąsiedzi 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 3. + Andrzeja (w 2 r.), Teresę i Jana (w 42 r.), zm. Teściów i Dziad-

ków oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Elżbieta Sobieszak 
 4. + Stanisławę (w 14 r.) i Stanisława (w. 42 r.) oraz zm. z obu stron 

Rodziny, of. Dzieci 
Środa – 11 września 2013  r.  
Czyt.: Kol 3,1-11 Ps 145 Łk 6,20-26 

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
2. + Lecha Oleszczuka (z racji urodzin), of. Syn 

7.00 1. O łaskę zdrowia, wiarę i Boże błogosławieństwo dla Haliny, Jo-
anny i Iwa, of. Halina Trebnio 

 2. Dziękczynna w intencji Dzieci Ani i Magdy, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 

17.30 Różaniec po przewodnictwem nr 16 (Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of Rodzina 
 3. + Barbarę Celińską-Mysław, of. Koleżanki z pracy Córki, z Mo-

stostalu 
 4. + Edwarda (w 3 r.), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 10 r. ślubu Elżbiety i Roberta Barszczów, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich oraz dla 
ich Dzieci Adriana i Oliwii, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 12 września 2013 r. 

Wspomnienie Imienia NMP (lub NMP Zwycięskiej – w rocznicę bitwy pod 
Wiedniem); Czyt.: Kol 3,12-17 Ps 150 Łk 6,27-38 

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
 2. + Stanisława Jodełka (w 30 r.), of. Żona 

7.00 1. + Emilię (w 13 r.) i Józefa (w 60 r.) Plichtów, of. Dzieci i Wnuki 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 3. + Józefa (w 7 r.), Mariana, Jerzego i Marka, of. Wanda Kowal-

czuk  
 4. + Wacława (w 58 r.), Eugenię i Roberta, of. Teresa Pazdyka  

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 13 września 2013  r. 
Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma Biskupa i Doktora Kościoła 

Dzień Fatimski; Czyt.: 1 Tm 1,1-2.12-14 Ps 16 Łk 6,39-42 

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
 2. + Mariana Tkaczuka (w 6 m-c), of. Żona 

7.00 1. + Zbigniewa Kunowskiego (w 1 r.), of. Żona z Synem 

 2. + Aleksandra (w 18 r.), zm. z Rodziny Jastrzębskich, of. p. Koł-
tuniakowie 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 3. + Zofię Kozaczyńską (w 14 r.), of. Hanna Krupa 
 4. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu N.M.P. i o tri-

umf Niepokalanego Serca Maryi, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
 5. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agnieszki i Piotra, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich Dzieci, of. 
Rodzice 

Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie 
Sobota – 14 września 2013  r. Święto Podwyższenia Krzyża Św. 

i wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. Na Jasnej Górze krajowa 
Pielgrzymka Celników i Skarbowców. Czyt.: Lb 21,4b-9 Ps 78 Flp 2,6-11 J 3,13-17 

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
 2. + Tomasza Tchórzewskiego (w 5 r.), of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 2 r. ślubu Natalii i Tomasza Bobaków, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo na dalsze lata ich życia małżeńskiego i ro-
dzinnego, of. Bezimienna 

7.00 1. + Pawełka Sadokierskiego (w 29 r.), of. Mama 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Wnuczka Juliana, z prośbą o opiekę 

św. Józefa i Aniołów Stróżów dla niego oraz dla Babci Janiny 
w dniu urodzin of. Babcia i Dziadek  

15.00 W intencji Nowożeńców Joanny i Jana 
16.00 W intencji Nowożeńców Justyny i Arkadiusza 
17.00 W intencji Nowożeńców Iwony i Daniela 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 

 2. + Stanisławę (w 6 r.), Romana (w 26 r.), zm. z Rodziny Stosio, 
of. Córki 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 września 2013 r.; 
Wspomnienie NMP Bolesnej, patronki Galicji i Słowacji; Niedziela Semi-
naryjna. Dzień modlitw za kleryków i profesorów Seminarium. Dziś ofiary 

na składane na tacę przeznaczamy na Siedleckie Seminarium 
Dzień Środków Społecznego Przekazu: gazet, radia, telewizji i internetu. 

 Czyt.: Wj 32,7-11.13-14 Ps 51 1 Tm 1,12-17 Łk 15,1-32 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
 2. + Kazimierza i Eugenię, of. Tadeusz Kosiński 

8.30 1. + Tadeusza, zm. z Rodziny Próchnickich i Marciniaków oraz Zbi-
gniewa Krupę, of. Barbara Czarnocka 

 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anny i Zbigniewa Prokuratów, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla nich oraz dla 
ich Dzieci Piotra i Karola, of. Jubilaci 

 3. Dziękczynna w 80 r. urodzin Barbary Kołodziejczyk, z prośbą o 
potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na dalsze lata jej życia, of. 
Dzieci 

10.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. + Matyldę (w 17 r.) i Józefa, zm. z Rodzin Sawickich, Mazurków 

i Hardejewskich, of. Teresa Sawicka 
 3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anny i Leszka, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo dla nich i dla ich Synów Damiana i Kamila, of. Ro-
dzice 

11.30 1. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 2. + Józefa Brzóskę (w 7 r.), of. Żona 
 3. Dziękczynna w 4 r. ślubu Kasi i Michała, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Lenki, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
15.00 Msza Św. w Strzale inaugurująca Gminne Dożynki 

16.30 1. + Tadeusza (w 5 miesiąc), zm. z Rodzin Wilczurów i Kurków, of. 
Żona 

 2. + Stanisława Duka (w 7 r.), of. Żona Barbara i Córka Ewa 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Franciszka Otrobę (w 6 r.), of. Rodzina 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  
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KSIĘŻA BISKUPI INFORMUJĄ 
     W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej biskupi diece-
zjalni celebrowali pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa 
Polski, Mszę św. na wałach Jasnej Góry. Następnie uczestniczyli w zebra-
niu poświęconym głównie Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie w 2016 
roku i związanej z nimi wizycie Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju. 
Przewodniczył mu abp Józef Michalik. Na zebraniu był również obecny abp 
Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. 
     1. Biskupi diecezjalni wyrazili wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi 
za zapowiedź wspólnej kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Są 
przekonani, że prawdopodobny wiosenny termin kanonizacji umożliwi głęb-
sze duchowe przygotowanie do tego wydarzenia. Już teraz zachęcają do 
podejmowania inicjatyw duszpasterskich w parafiach, diecezjach, zakonach, 
wspólnotach i ruchach, przygotowujących do przeżycia kanonizacji wielkich 
papieży. Biskupi ustalili, że ogólnopolskie dziękczynienia za ogłoszenie bł. 
Jana Pawła II świętym, odbędą się 3 maja 2014 roku w Częstochowie, 4 
maja w Gnieźnie, 11 maja w Krakowie i 1 czerwca w Warszawie. 
     2. Radością i nadzieją Kościoła w Polsce są kolejne Światowe Dni Mło-
dzieży, które w 2016 roku odbędą się w Krakowie. Będzie to spotkanie mło-
dzieży z całego świata z Ojcem Świętym, ale także pierwsza pielgrzymka 
papieża Franciszka do naszej Ojczyzny. Okazją do tego jest również 1050. 
rocznica chrztu Polski. Biskupi podjęli tematy związane z przygotowaniem 
duchowym Polaków do czekających nas wydarzeń w 2016 roku. Jego 
ważnym elementem będzie peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży 
w Polsce, powiązana z misjami ewangelizacyjnymi w różnych środowiskach 
naszej Ojczyzny. Zarówno spotkanie młodzieży, jak i pielgrzymka papieża 
są dla Kościoła w Polsce wielką duszpasterską szansą, pod warunkiem 
zaangażowania się wszystkich w ich przygotowanie. 
     Konferencja Episkopatu Polski zaproponowała skład ogólnopolskiego ze-
społu ds. wizyty Ojca Świętego w czasie Światowych Dni Młodzieży. Na 
jego czele stanął kard. Stanisław Dziwisz. W jego skład weszli m.in. kard. 
Kazimierz Nycz, arcybiskupi Józef Kowalczyk, Józef Michalik, Stanisław 
Gądecki, Wacław Depo oraz biskupi Henryk Tomasik i Wojciech Polak. 
     3. W lutym 2014 roku biskupi polscy złożą wizytę ad limina Apostolorum. 
Będą przebywać w  Stolicy Apostolskiej przez osiem dni i spotkają się w 
pięciu grupach z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz złożą wizyty w po-
szczególnych watykańskich kongregacjach i radach. 
     4. Biskupi podjęli temat posługi egzorcystów w Kościele w Polsce. Po-
dziękowali za trud tej odpowiedzialnej misji. Zwrócili też uwagę na niektóre 
zagrożenia związane z tą posługą. Zachęcili do zachowania dużej roztrop-
ności przy wprowadzaniu modlitw o uzdrowienie w czasie Mszy św. Powo-
łali też zespół do opracowania wskazań dla pracy egzorcystów. 
     Biskupi modlą się i polecają wstawiennictwu Maryi, Jasnogórskiej  Kró-
lowej Polski, wszystkich uczniów i rodziców, nauczycieli i wychowawców 
rozpoczynających nowy rok szkolny. Błogosławią rodakom w Polsce i poza 
jej granicami.                                                    Podpisali: Biskupi Diecezjalni 

 Kościoła katolickiego w Polsce, Jasna Góra, 26 sierpnia 2013 r.  
Za zgodność: + Bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP 

ZOSTAŃ STUDENTEM 
     Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie (na Ursynowie blisko 
Metra) poza studiami licencjackimi prowadzi liczne studia podyplomowe 
odbywające się co dwa tygodnie w systemie sobotnio-niedzielnym.  
     Od października zostaną uruchomione Podyplomowe Studia Dziennikars-
kie oraz Podyplomowe Studia Wizerunku Medialnego (trzy semestralne) pro-
wadzone przez wybitnych specjalistów z Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. 
Melchiora Wańkowicza w Warszawie. 
     Oferta jest kierowana do wszystkich osób, które ukończyły licencjat lub ma-
gisterium na dowolnym kierunku i dla których dziennikarstwo jest niespełnio-
nym dotychczas marzeniem. Więcej informacji można znaleźć na stronie inter-
netowej Uczelni: www.swpr.edu.pl 

Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło Rektor Szkoły Wyższej 
Przymierza Rodzin w Warszawie im. bł. Edmunda Bojanowskiego 

LUBSACRO 2013 

     W dniach 1-3 października w Lublinie odbędą się V Targi Sakralne LUB-
SACRO 2012. Budownictwo i architektura sakralna, energooszczędne oś-
wietlenie, a także wyposażenie obiektów, szaty liturgiczne, sztuka sakralna, 
dewocjonalia, stolarka, ludwisarstwo, rzutniki cyfrowe, ogrzewanie, prasa, 
wydawnictwa i nie tylko, pojawią się na Targach. 

     Miejsce ekspozycji targów znajduje się przy ul. Dworcowej 11. Otwarte 
są dla zwiedzających: • 1 i 2 października w godzinach: 9.00-17.00, • 3 paź-
dziernika w godzinach: 9.00-15.00. Uroczyste otwarcie odbędzie się 1 paź-
dziernika o godzinie 12.00. Wstęp na Targi jest bezpłatny po rejestracji. Ku-
pony rejestracyjne będą dostępne w Biurze Targów w dniach 1-3 paździer-
nika i na stronie Targów LUBSACRO 2013 w zakładce „Zwiedzający”. Wię-
cej informacji o Targach i wydarzeniach towarzyszących znajduje się na 
stronie www. lubsacro.targi.lublin.pl.                                Organizatorzy 
 

DUCHOWE TEŻ JEST RACJONALNE 

 

    Pierwszym zadaniem kateche-
zy szkolnej jest wzbudzenie wiary 
i poszerzenie granicy racjonalno-
ści jej przyjmowania. Drugim za-
daniem jest odnalezienie sposo-
bów na szkolne lęki, gniew i agre-
sję, które są w stanie dziś zdomi-
nować życie szkolne. Lęk nie po-
chodzi od  Boga  i  nie  wolno  go 

mylić z bojaźnią  Bożą. Bojaźń Boża to coś wyzwalającego, motywującego, 
dopingującego do pracy, do rozwoju życia duchowego, w ogóle do rozwoju 
życia we wszystkich jego wymiarach. Lęk jest natomiast czymś blokującym 
w kontakcie z Bogiem, ze wspólnotą, z sobą samym. Chrześcijaństwo mówi 
o lęku przez biblijną historię grzechu, a kłamstwo z raju jest praźródłem 
dzisiejszego lęku, któremu tamę stawia Chrystus – Dobra Nowina jest 
związana z wezwaniem „Nie bójcie się!” 
     Już Benedykt XVI zwrócił uwagę na wynaturzone formy religijności, które 
biorą się z rozdzielenia tego, co religijne i tego, co rozumne. Istota chrześci-
jaństwa znajduje się między wiarą a racjonalnością. Religia, która marginali-
zuje rozum prowadzi do zabobonu albo fundamentalizmu. Poszerzyć gra-
nice racjonalności to zadanie katechezy, pokazanie, że racjonalne nie jest 
tylko to, co dotykalne i mierzalne. To co niewidzialne, duchowe, związane z 
wiarą również jest racjonalne. „Kto traci wiarę – traci rozum. Kto traci rozum 
– traci wiarę” – mówią mędrcy. Wyzwaniem dla katechetów jest zmierzenie 
się ze współczesnymi lękami, które rodzą się z religijności okaleczonej, po-
zbawionej racjonalności, ale także tej religijności, która stara się być wy-
łącznie racjonalna. Tylko człowiek, który wierzy może zrozumieć. Służąc 
wierze służymy rozumowi. 
     Nieraz wierni i kapłani mają pokusę pójścia na skróty, mają chęć ogląda-
nia owoców tego, co robią. Owocność duszpasterstwa chcą mierzyć tylko 
frekwencją na nabożeństwach. Duszpasterstwo przynoszące prawdziwą ra-
dość, to jest duszpasterstwo zatroskania o rozumność i wolność, a to jest 
proces wymagający wielkiej cierpliwości i samozaparcia. W znajomości 
wiary pomaga zaznajomienie się z treściami, które uczniowie poznają na in-
nych lekcjach, zwłaszcza z przedmiotów przyrodniczych. Nie da się skłócić 
wiary z naukowymi faktami. Zlaicyzowani nauczyciele próbują przeciwsta-
wiać obraz świata wyniesionego z innych lekcji z obrazem wiary wyniesio-
nym z katechezy szkolnej. Chcą nakłaniać młodego człowieka, aby zaczął 
żyć w dwóch światach. Chcąc nie chcąc młody człowiek zastanawia się, 
który z nich jest prawdziwy – świat religii, czy ten, o którym mówi zlaicyzo-
wany biolog, fizyk czy chemik. Tymczasem nie jest prawdą, że to są dwa 
różne światy – to jest jeden świat doświadczenia ludzkiego. Zadaniem kate-
chety i duszpasterza jest pogodzenie tych światów. 
 

 

ŚW. STANISŁAW 
     Rozpoczął się nowy Rok Szkolny 
i Katechetyczny. Dzieci i młodzież mają 
dużo nauki. W tym trudzie wspierają ich 
Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, ale 
także mają swego Patrona w niebie – 
Św. Stanisława Kostkę. Jego wspomnie-
nie Kościół obchodzi 18 września. My za 
Jego przyczyną modlić się będziemy w 
przyszłą niedzielę 22 września. Na Mszę 
Św. o godzinie 11.30 zapraszamy dzieci 
ze Szkół Podstawowych. Natomiast mło-
dzież gimnazjalną i uczęszczającą do 
szkół średnich zapraszamy w niedzielę 
22 września na Mszę o godzinie 13.00.  
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DO ITALII W ROKU WIARY 
     Apostolat „Złotej Róży zaprasza w Roku Wiary na 
pielgrzymkę do Rzymu i innych ciekawych miejsc 
w Italii w dniach od 26 września do 6 października br. 
Oto program Pielgrzymki: 
Dzień 1: Zbiórka w Siedlcach - godz. 3.00, przejazd 
do Warszawy i Łagiewnik, Msza Św. przejazd na 
nocleg w Austrii (w okolicy miasta Graz). 
Dzień 2: Przejazd do Padwy. Bazylika i grób św. An-
toniego, Msza św. Nawiedzenie Bazyliki, Sanktuarium 
i „Świętego Domku” w Loreto. 
Dzień 3: Wyjazd do Sanktuarium Świętego Oblicza 
Pana Jezusa Manopello i do Sanktuarium Cudu Eu-
charystycznego w Lanciano. Nocleg na półwyspie 
Gargano. 
Dzień 4: Msza św. w Grocie Św. Michała Archanioła 
na Monte San Angelo. Następnie odpoczynek na jed-
nej z plaż półwyspu Gargano. Po południu powrót na 
Monte San Angelo i udział w odpuście Św.  Michała 
Archanioła 
Dzień 5: Pobyt w San Giovani Rotondo, Msza św., 
nawiedzenie grobu i miejsc związanych z życiem św. 
Ojca Pio 
Dzień 6: Przejazd na Monte Cassino, Msza św., na 
polskim cmentarzu, przejazd do Sanktuarium MB Po-
mpejańskiej. Nocleg w okolicy Rzymu. 
Dzień 7: Rzym - Audiencja generalna w Watykanie, 
nawiedzenie grobu Bł. Jana Pawła II, Msza św. w Ba-
zylice św. Piotra. Czas wolny. 
Dzień 8: Zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem miejs-
cowym. Po południu przejazd do Cascia. Nawiedze-
nie Bazyliki i grobu Św. Rity. Nocleg w okolicy Asyżu. 
Dzień 9: Asyż - udział w uroczystościach odpusto-
wych ku czci Św. Franciszka, nawiedzenie Bazyliki 
Św. Klary. Nocleg 
Dzień 10: Po śniadaniu przejazd do sanktuarium ma-
ryjnego w Mariazell. Nocleg w okolicy Wiednia. 
Dzień 11: Po porannej Mszy św. powrót do Polski. 
INNE INFORMACJE. Organizatorzy zapewniają: Au-
tokar klasy turystycznej, pakiet ubezpieczeń, noclegi 
w pokojach 2,3,4 osobowych. Wyżywienie: codzien-
nie śniadanie i obiadokolacja. W pierwszy i ostatni 
dzień wyżywienie we własnym zakresie, przewodnicy 
miejscowi, bilety wstępu, opieka pilota, opieka kapła-
na (codzienna Msza Św.). Zabieramy ze sobą: ważny 
paszport lub dowód osobisty, lekarstwa (które przyj-
mujemy), wygodne obuwie, nakrycie głowy, strój ką-
pielowy, ręcznik na plażę, olejek do opalania, latarkę.  
     Cena: 690 zł + 390 euro. Informacje i zapisy: tel. 
12-6479274 lub 885-179296, biuro@apostołat-zlota-
roza.pl Jeszcze inne informacje są na stronie www. 
apostolat-zlota-roza.pl Wpłaty: I zaliczka - 690 zł - do 
10 sierpnia br. II wpłata - 390 euro - pilotowi w auto-
karze. Nr. konta: P.H.U. „PIOTREX” Eksport-Import 
Piotr Łosicki ul. Brzeska 23, 21-560 Międzyrzec Podl. 
PKO BP 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171. Wpłaty 
należy dokonywać z dopiskiem: „Złota Róża-Włochy” 
Przed wpłatą prosimy o zgłoszenie się i potwierdzenie 
wolnego miejsca.                          Organizatorzy 

W PARAFII I W DIECEZJI 
GRAND PRIX XX. Podczas Hosanna Festival 
nagrodę Grand Prix zdobyła Agata Jaworska. 
W dalszych rozstrzygnięciach 1 miejsce zajął Jus-
tyn Czekański, 2 miejsce Daria Zawialow, a 3 miej-
sce zespół „Pobudka”. Wyróżnienia otrzymały zes-
poły „Wschód” i „Tiako” oraz Paulina Wereniuk. La-
ureatem Przeglądu Piosenki Pielgrzymkowej został 
zespół muzyczny z grupy 9a Pieszej Pielgrzymki 
Podlaskiej na Jasną Górę. W grupie tej są pątnicy 
z Żelechowa i Stoczka Łukowskiego. 
FATIMSKIE. Przedostatnie w tym roku Nabożeń-
stwo Fatimskie będzie w najbliższy piątek (13.09) 

po Mszy Św. wieczorowej. Pamiętajmy o zabraniu 
ze sobą różańców i lampionów. 

I KOMUNIA. Spotkanie (samych) Rodziców, któ-
rych Dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii 
będzie we wtorek (10.IX) o godz. 18.30 w auli pod 
kościołem, wejście od strony północnej. Comiesię-
czne spotkanie Dzieci klas II i ich Rodziców będzie 
w niedzielę (15.IX ) godz. o 15.00 w kościele. 

KOŁO MISYJNE. Spotkanie Dzieci z Koła Misy-
jnego będzie w piątek (13.IX) o godz. 16.30, w sali 
pod kościołem. Zapraszamy Dzieci na rajd rowerowy 
w sobotę (14.IX) o godz. 9.00. Wyjazd spod kościoła. 
SEMINARIUM. Za tydzień gośćmi naszej Parafii 
będą przedstawiciele Siedleckiego Seminarium, 
którzy wygłoszą Słowo Boże, opowiedzą o Semi-
narium i podczas Mszy Św. zbiorą ofiary na funk-
cjonowanie tej Uczelni. 
DOŻYNKI. W przyszłą niedzielę (15.09) mieszka-
ńcy Strzały będą gospodarzami Gminnych Doży-
nek, które rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 
15.00 celebrowaną w Strzale. 
TYDZIEŃ WYCHOWANIA. W tygodniu Wy-
chowania (15-21.IX) zapraszamy Rodziców na Ka-
techezy na temat: „Wychowujemy do wartości”. 
Rodziców Dzieci z klas III Szkoły Podstawowej 
przed rocznicą I Komunii zapraszam w przyszły 
poniedziałek (16.IX) o godz. 18.30 a Rodziców 
Dzieci z klas IV i V zapraszam we wtorek (17.IX)  o 
godz. 18.30 do auli pod kościołem.     Ks. Sławek 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
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 
Gabriela Jakowik z Parafii Ducha Św. w Siedlcach (52). 

 Jarosław Dylak i Anna Czapska, oboje z na-
szej Parafii (53). 
Zapowiedź I: 
Jacek Popławski z Parafii p.w. Bożego Ciała 
w Siedlcach i Paulina Maria Major z naszej Parafii (54). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

„Nawet cierpienie staje się największą ra-
dością, gdy rozumie się jego sens 

i poszukuje jako najcenniejszego skarbu”. 
Św. Teresa z Lisieux (1873-1897) 

CO PISZA W „ECHU” NR 36 
     W najnowszym numerze „Echa Katolickiego” 
możemy przeczytać: 
Gdy ginie rozum i wiara, budzi się zabobon. 
O potędze zdrowego rozsądku, korzystaniu z usług 
wróżek, amuletach – w dziale „Temat tygodnia”; 
W dziale „Historia” – o bohaterskich siostrach 
zakonnych z czasów II wojny światowej, które na-
rażały życie, by ratować m.in. Żydów; 
Czym żyje Kościół na Ukrainie i jak wygląda tam 
codzienne życie i praca duszpasterska – opowiada 
pochodzący z naszej diecezji bp Jacek Pyl; 
O recepcie na dobre wychowanie – w rozmowie 
„Echa”; 
O nowych zasadach ubezpieczeń i zasiłków dla 
rolników; 
O nowym muzeum w naszej diecezji. 

Zapraszamy do lektury 

NOWY ROK SZKOLNY I PO 
OSZCZĘDNOŚCIACH W DOMU 

 
 

RODZINNA SAGA. - Tatusiu, czy jak byłeś mały, to 
też dostawałeś od swojego taty lanie? 
- No pewnie. 
- A dziadek od swojego taty? 
- Oczywiście.  
- A pradziadek? 
- Też! Ale dlaczego pytasz? 
- Bo chciałbym się w końcu dowiedzieć, kto zaczął. 
PODPOWIEDŹ. Kolega w szkole do kolegi: 
- Przestań podpowiadać, bo pani na nas będzie krzy-
czała. 
- Ja nie podpowiadam. To ktoś z tyłu. 
- Jak z tyłu, skoro my siedzimy w ostatniej ławce. 
PIROTECHNIK. 
     Mama pyta syna powracającego ze szkoły: 
- Co przerabialiście dziś na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Pani nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła... 
WNIOSKI Z PIERWSZYCH DNI. 
     Uczeń do kolegi w szkole: 
- Wiesz, szkoła jest jak reklama Media Markt. 
- To znaczy jaka? 
- Powinni tego zabronić! 
MAMA JEST LEPSZA. 
     Nauczyciel pisze w dzienniczku uczennicy: 
- Basia to niegrzeczna gaduła! – i nakazuje Basi, aby 
tę informację podpisał tata. 
     Na drugi dzień dziewczynka przynosi dzienniczek 
z adnotacją ojca: 
- A gdyby pan zobaczył i posłuchał jej mamę, to ho, 
ho, ho! 
NIE BYŁO TATY. Nauczycielka pyta Kasię: 
- Kasiu dlaczego Twoje wypracowanie jest dziś bez-
błędne? 
- Bo akurat wczoraj taty nie było w domu. 
 

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 

 




