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MYŚL TYGODNIA 

 
 
     Dziś Pan Jezus do nas mówi: 
„Nie możecie służyć Bogu i ma-
monie” (Łk 16,1-13). Jeszcze do 
niedawna my Polacy ten tekst 
Ewangelii odnosiliśmy do sytuacji 
politycznej w Ojczyźnie. Czasy się 
zmieniły. A czy my też zmieniliśmy 
się?  
     Nasza wiara, aby była auten-
tyczna, musi sięgać konkretów 
codziennego życia. Dzisiaj Pan 
Bóg pyta nas o nasze odniesienie 
do ludzi i o dysponowanie dob-
rami materialnymi. Oszustwo, wy-
zysk, chciwość nie pozostaną bez 
konsekwencji. I do nas będą 
skierowane słowa: „Zdaj sprawę z 
twego zarządu”. Póki mamy czas, 
możemy sobie zjednywać bliźnich. 
Tylko okazując miłosierdzie 
ludziom, możemy liczyć, że i Bóg 
nam je okaże. 
 

 

 

PROGRAM 2013-2014 
     Komisja Duszpasterstwa 
Konferencji Episkopatu Polski 
zatwierdziła Program Du-
szpasterski Kościoła w Po-
lsce na lata 2013-2017 
„Wierzę w Syna Bożego. 
Przez Chrystusa, z Chrystu-
sem, w Chrystusie. Przez   
wiarę i chrzest do świadectwa”. Program wyznacza sobie 
cztery podstawowe cele: 
ewangelizacyjny - pogłębienie osobistej więzi z Chrystu-
sem poprzez poznanie, pełniejsze pokochanie i wierniejsze 
naśladowanie, 
inicjacyjny - uświadomienie i podjęcie łaski sakramentów 
inicjacyjnych, przede wszystkim Chrztu Św., 
formacyjny - kształtowanie postaw duchowych i moralnych 
zgodnych z wyznawaną wiarą: zaangażowanie w życie 
Kościoła, świadectwo życia chrześcijańskiego, 
społeczny - wraz ze świętowaniem 1050 rocznicy Chrztu 
Polski, pełniejsze uświadomienie i podjęcie odpowiedzialności 
za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, 
społecznego i zawodowego.   
     Program zakłada, że „pierwszoplanową rolę w realizacji 
Programu odgrywa biskup diecezjalny, któremu pomagają 
Diecezjalna Rada Duszpasterska oraz Wydział Duszpasterski 
Kurii, który jest odpowiedzialny za podjęcie działań 
zmierzających do dostosowania wizji ogólnopolskich do re-
aliów pastoralnych kościoła lokalnego”. W późniejszym czasie 
podamy szczegóły realizacji programu w naszej diecezji. 

ZANIM PRZYJEDZIE PAPIEŻ 

 
     Ze względu na poważne wyzwania związane z organi-
zacją Światowych Dni Młodzieży w Polsce trwa rekrutacja 
księży i młodych osób świeckich, mających 
doświadczenie, zapał i serce do pracy, którzy byliby 
liderami, kierującymi przygotowaniem do tak wielkiego 
wydarzenia. Z tej racji w najbliższy wtorek 24 września, o 
godz. 17.00 w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim w 
Siedlcach  odbędzie się zebranie dekanalnych 
duszpasterzy młodzieży, diecezjalnego asystenta KSM, 
diecezjalnego moderatora Ruchu Światło-Życie, diecezjal-
nych duszpasterzy harcerzy, diecezjalnego koordynatora 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, koordynatora 
młodzieżowego wolontariatu Caritas oraz księży 
pełniących samodzielne funkcje prefektów  szkolnych (nie 
będących wikariuszami). 
     Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza do or-
ganizowania wyjazdów na specjalne czuwania młodzieży 

gimnazjalnej w Leśnej Podlaskiej. Spotkania te są propo-
zycją uzupełnienia programu przygotowującego do sakra-
mentu bierzmowania oraz formą Nowej Ewangelizacji mło-
dzieży gimnazjalnej. Program ten przewidziany jest w cyk-
lu dwuletnim, co dwa miesiące. W związku z tym mogą 
w nim brać udział uczniowie 2 i 3 klasy gimnazjum. Pierw-
sze takie spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek 27 
września w godzinach 19.00-23.00.  
     W związku z powyższym tradycyjne nocne czuwania 
młodych w Kodniu od tego roku przeznaczone są wyłącz-
nie dla młodzieży szkół średnich i wzwyż. 
 

CHRZEST DOROSŁYCH 
     Mija ostateczny termin 
zgłaszania do Wydziału 
Duszpasterskiego siedle-
ckiej Kurii osób dorosłych, 
które chcą przyjąć sakra-
ment Chrztu Św. w Wigilię 
Paschalną 2014 (w Wiel-
ką Sobotę podczas wie-  

czornej liturgii). Dotyczy to szczególnie starszej młodzieży, 
która zamierza wejść w sakramentalny związek małżeński. 
Osoby te wzorem lat ubiegłych będą uczestniczyły w kate-
chumenacie prowadzonym przez Księdza Biskupa. 
     W przypadku dzieci nieochrzczonych, szczególnie tych, 
które uczęszczają do szkoły począwszy od klasy „0” kate-
chumenat ich zostaje powierzony księżom proboszczom. 
Prosimy, aby przygotowanie dzieci odbywało się według 
wskazań zawartych w „Obrzędach chrześcijańskiego wta-
jemniczenia dorosłych”, Katowice 1988, n. 306-369. Ce-
lem dotarcia do takich dzieci, katecheci jak najszybciej po-
winni poprosić rodziców wszystkich swoich uczniów klas 
„0” o dostarczenie metryki chrztu, jeśli do tej pory nie zo-
stały złożone. Z Chrystusowym pozdrowieniem. 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz  
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

 

WRZEŚNIOWY  WIECZÓR  CHWAŁY 

 

     Wciąż jeszcze żywe są 
w naszych sercach piękne 
doświadczenia spotkania 
Jezusa na Wieczorze 
Chwały w Katedrze, a tu już 
następna radosna informa-
cja! Otóż za cztery dni, tym 
razem w Sali KLO odbędzie 
się kolejny taki Wieczór, w 
czwartek 26 września jak 
zwykle o godz. 19.00. Nie 
przegapmy tej okazji i zgro-
madźmy się jak najliczniej, 
czeka na nas Jezus ze 
swoim Słowem, które skie-
ruje do każdego bez wyjąt- 

ku. Z radością czekamy i my! 
 Wspólnota Jednego Ducha 
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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 – 23 września 2013 r. 
Wspomnienie Św. O. Pio z Pietrelciny, Kapłana i Stygmatyka. 

Pierwszy dzień astronomicznej jesieni 
Czyt.: Ezd 1,1-6 Ps 126 Łk 8,16-18 

6.30 1. + Helenę i Walentego Świątek, of. Córka 
2. + Barbarę Danilszyn, of. Uczestnicy Pogrzebu 
3. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. + Helenę, Wacława, Andrzeja, Jerzego, Krystynę, Witolda i Hen-
ryka, zm. z Rodzin Banasiuków i Leszczyńskich oraz za dusze w 
czyśćcu cierpiące, of. Elżbieta Kaszubska 

 2. + Bogusława, Grażynę i Grzegorza z rodziny Kaszubskich  oraz 
Jerzego, Józefa i Stanisławę Kosmalskich, of. Elżbieta Kaszubska  

 3. + Franciszka, of. S. Agnieszka 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (Grażyna Litwiniak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 3. + Edwardę (w 6 r.), of. Córka 
 4. + Józefa Pazdykę, of. Żona 

Wtorek – 24 września 2013  r.  
Dzień modlitw za ludzi głuchych i niedosłyszących. 

Czyt.: Ezd 6,7-20 Ps 122 Łk 8,19-21 

6.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
7.00 1. + Florentynę i  Gustawa Tarkowskich, Alfredę, Stanisława, Wie-

sława, Jerzego i Mieczysława oraz zm. Dziadków, of. p. Demcznko 
 2. + Stanisława Sadokierskiego oraz Dziadków i Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Wanda Sadokierska 
 3. Dziękczynna w 29 rocznicę ślubu Jadwigi i Piotra Styczeń, z pro-

śbą o potrzebne łaski opiekę Św. Rodziny w dalszym życiu, of. Ju-
bilaci 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (Grażyna Litwiniak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 3. + Eugeniusza, Helenę i Stanisława, of. Córka 
 4. Dziękczynna w 16 r. ślubu Anny i Roberta Mirońskich, z prośbą o 

wstawiennictwo św. Patronów dla nich i dla ich Dzieci Eli, Oli i Ja-
sia, of. Rodzice 

Środa – 25 września 2013  r.  
Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, Kapłana, patrona Warszawy 

Dzień Życia 
Czyt.: Ezd 9,5-9 Tb13 Łk 9,1-6 

6.30 1. + Helenę i Wacława Kępa, of. p. Kępa 
 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. + Romana Kaniuka (w 35 r.), of. Córka 
 2. + Aleksandrę i Wacława Pogumirskich oraz Annę i Ludwika Wol-

giemutów, of. Rodzina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem Obrońców Życia 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 3. + Mariannę Błońską(w 13 r.), of. Córka 
 4. + Sewerynę (w 13 r.), Wacława, Jana i Filomenę, of. Tadeusz 

Sroka 
 5. + Iwonę Soszyńską (w 10 r.) i Grzegorza Oknińskiego (w 10 r.), 

of. Rodzice 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 26 września 2013 r. 
Wspomnienie NMP z Leśnej Podlaskiej, a także wspomnienie Męczenni-
ków Św. Kosmy i Damiana oraz Św. Wawrzyńca Ruiz i jego Towarzyszy 

Czyt.: Ag 1,1-8 Ps 149 Łk 9,7-9 

6.30 1. + Marka Rozbickiego (w 3 r.), of. Agnieszka Orzełowska 
 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. + Andrzeja Karabin (w 1 r.), of. Żona 
 2. + Wacława (z racji imienin i urodzin) oraz zm. z Rodziny, of. Ro-

dzina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (Grażyna Litwiniak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
 3. + Henryka Czarnockiego (w 8 r.) i Rodziców z obu stron, of. Żo-

na 

 4. + Tadeusza (w 12 r.) i Henrykę, of. Córka 
 5. + Feliksę (w 13 r.) i Stanisława Wyrębek oraz Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Syn 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 27 września 2013  r. 
Wspomnienie Św. Wincentego a’Paulo, Kapłana 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 

Czyt.: Ag 1,15-2,9 Ps 43 Łk 9,18-22 
6.30 1. + Zofię Boruta, of. Mąż z Dziećmi 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
7.00 1. + Wacława, Rodziców z obu stron, Krystynę, zm. z Rodziny Ka-

zimierskich, of. Zofia Garbaszewska 
 2. + Stefanię i Mariana, zm. z rodziny Golców, of. Irena Sobieszak  

17.30 Różaniec po przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. W intencjach Czcicieli Św. Joanny 
 3. + Józefa i Amelię, of. Syn 
 4. + Reginę (w 6 r.) i Bolesława Kryńskich, of. Dzieci 
 5. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 

Modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie relikwii 
Sobota – 28 września 2013  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Wacława, Męczennika 
35 rocznica śmierci Jana Pawła I, papieża (w + 1978) 

Czyt.: Za 2,5-15 Jr 31 Łk 9,43-45 

6.30 1. + Wacława (z racji imienin), of. Rodzina 
 2. + Wacława, Irenę, Michała i Wandę, zm. z Rodziny Ślebzaków, 

of. Alicja Ślebzak 
 3. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. + Wacława (z racji imienin), Eugenię i Roberta, of. Teresa Pazdy-
ka 

 2. + Wacława (w dniu imienin), zm. Dziadków z obu stron Rodziny, 
of. Elżbieta Barszcz 

 3. + Lucjana Domańskiego (w 1 r.) i zm. z Rodzin Domańskich, 
Ryszkowskich i Pogonowskich, of. Córka  

 4.  Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (Grażyna Litwiniak) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 
 2. + Barbarę Celińską-Mysław (w 30 dzień), of. Rodzina 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 września 2013; 
Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 
Czyt.: Am 6,1a.4-7 Ps 146 1 Tm 6,11-16 Łk 16,19-31 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

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

8.30 1. + Krystynę (w 2 r.), Józefa, Stanisławę i Hannę, zm. z Rodzin 
Trociów i Stańczuków, of. Bogdan i Jolanta Troć 

 2. + Stefana Mazura (w 5 r.), of. Żona 
 3. + Wacława, Apolonię, Adama, Zofię i Stanisława Lech oraz Annę 

Stańczuk,  of. Jadwiga Kupa 
10.00 1. Gregorianka: + Stanisława Sałasińskiego, of. Rodzina 

 2. + Hieronima Biaduń (z racji imienin), of. Ewa Wakuła 
 3. + Jana Szymczuka (w 13 r.) i zm. z Rodzin Tobotów i Szymczu-

ków, of. Żona 
11.30 1. + Romana i zm. z Rodziny Staręgów, of. Halina Staręga 

 2. + Michała Manulika (z racji imienin), of. Żona i Dzieci 
 3. Gregorianka: + Barbarę Celińską-Mysław, of. Rodzina 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. Dziękczynna z racji imienin Michała i Gabrysi, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i dla całej Rodziny, of. Ewa Radzikowska 
Uwaga: dziś jest piąta niedziela miesiąca, dlatego nie ma Katechezy Chrzcielnej 

Katechezy Chrzcielne są od I do IV niedzieli miesiąca. 
18.00 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Anity i Dariusza oraz w 3 r. ślubu Alek-

sandry i Marcina, z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Św. 
Józefa w dalszym życiu, of. Małżonkowie 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Irenę Świnarskich, of. Córki 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu  



22 WRZEŚNIA 2013 r.                                                                 OPIEKUN Nr 38                                                                           STRONA 3 

 

JUBILEUSZ KLO 
     I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach 
obchodzi w tym roku 90. rocznicę założenia Podlaskiego Liceum Biskupiego 
oraz 15. rocznicę powołania do życia odrodzonego Katolickiego Liceum.  
     Dyrekcja oraz Grono Profesorskie pragnie serdecznie zaprosić wszystkie 
życzliwe osoby 26. września br. do siedleckiej katedry na uroczystą Eucha-
rystię o godz. 12.00, której przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Zbigniew 
Kiernikowski, Ordynariusz Siedlecki w koncelebrze z Biskupem Sufraganem 
Piotrem Sawczukiem oraz Księżmi Absolwentami Podlaskiego Liceum Bis-
kupiego i zaproszonymi Księżmi. Natomiast wszystkich Wychowanków 
I KLO władze szkoły zapraszają serdecznie do udziału w II Zjeździe Absol-
wentów, który odbędzie się 28. września br. Bliższe informacje można uzys-
kać w sekretariacie szkoły oraz odnaleźć na stronie internetowej Liceum. 
     Z wyrazami szacunku:  Ks Jacek Świątek, Dyrektor I KLO w Siedlcach 

 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
9.00 Aula I KLO im. Świętej Rodziny w Siedlcach, ul. Bpa Świrskiego 54: 
Wystąpienie Dyrektora Szkoły ks. J. Wł. Świątka; Wystąpienia zaproszo-
nych Gości; Życie i dzieło ks. Infułata dra Karola Dębińskiego ks. prof. dr 
hab. R. Kamiński (KUL); Historia Gimnazjum Biskupa Podlaskiego ks. mgr 
lic. B. Błoński; Akt nadania auli liceum imienia ks. Infułata dra Karola Dębiń-
skiego; Wystąpienie Księdza Biskupa prof. dra hab. Zbigniewa Kiernikow-
skiego, Ordynariusza Siedleckiego, Podpisanie w ramach programu „Praca 
z uczniem zdolnym” umów o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo - 
Humanistycznym w Siedlcach oraz z Instytutem Dziennikarstwa i Komuni-
kacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 
12.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ordynariusza Diece-
zji Siedleckiej Księdza Biskupa prof. dra hab. Zbigniewa Kiernikowskiego 
(katedra siedlecka). 

 „NAWRÓCONA WIEDŹMA” 

 

     Tak brzmi tytuł wywiadu - rzeki z aktorką 
Patrycją Hurlak, która opowiada o swoim za-
angażowaniu w czarną magię oraz nawró-
ceniu i miłości do Jezusa. „Zakochałam się w 
Nim po uszy” - powiedziała podczas pre-
zentacji książki wydanej przez „Unitas” w 
siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu 
Polski w Warszawie. 
     Patrycja Hurlak - aktorka, reżyserka, kie-
rowca rajdowy - wspomina, że już jako kilku-
letnia dziewczynka zainteresowała się magią 
a im była starsza, tym bardziej złowrogie 
klątwy rzucała - np. na koleżankę, by złamała 
nogę i nie poszła na dyskotekę  

szkolną, czy na mężczyznę, by nie znalazł szczęścia osobistego. Jej zdaniem, 
dzięki magii spełniały się wszystkie jej marzenia, czuła się jak superbohaterka, 
aż do dnia, kiedy „zamówiła” dla siebie mężczyznę o określonych cechach. 
     Taki mężczyzna pojawił się w jej życiu i związała się z nim, lecz szybko 
odkryła, że jest uzależniony od alkoholu i narkotyków, ma też bardzo wybu-
chowy charakter, a zerwanie z nim nie jest takie proste. Wtedy właśnie w 
modlitwie zapytała Boga dlaczego tak się dzieje? - Do tamtej pory nikt mi nie 
powiedział, że czynię źle. Jezus stał przy mnie przez ten cały czas, ale nie 
mógł mi pomóc, póki Go o to nie poprosiłam - mówi aktorka. Przez przypadek 
trafiła na spotkanie z egzorcystą i od pierwszego egzorcyzmu zaczęła 
zmieniać swoje życie, znalazła spokój, którego nie miała do tej pory. - 
Zakochałam się po uszy w Jezusie, dał mi spokój serca, którego nie mogą dać 
kariera i pieniądze.  
     Historię p. Patrycji poznał ks. dr Mateusz Czubak, wicedyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, szukając osób, które mogłyby 
się podzielić świadectwem na Dniach Młodzieży diecezji siedleckiej „Jerycho” 

w Pratulinie. On też namówił ks. Marka Paluszkiewicza, dyrektora 
Wydawnictwa, by wydać ją w formie książki i sam przeprowadził wywiad z 
aktorką. Zdaniem ks. Paluszkiewicza, najmocniejszą stroną książki jest nie 
część mówiąca o życiu w zniewoleniu, ale opowieść o nawróceniu i relacji z 
Bogiem, o człowieku zakochanym w Bogu i szukającym szczęścia w Nim. Pu-
blikacja jest też formą przestrogi przed wchodzeniem w relacje z szatanem.  
     Ks. Czubak przestrzegał w czasie spotkania z dziennikarzami przed złu-
dzeniem, że człowiek ma jakąś władzę nad złymi duchami - w świecie du-
chowym jesteśmy bowiem najsłabszymi istotami. Wskazywał, że w dzisiej-
szym świecie jest wiele zagrożeń, a ludzie są często oszukiwani i mamieni 
obietnicami lepszego życia. Trzeba pamiętać stale, że Bóg nigdy nie wyrzeka 
się człowieka, zawsze szuka go, gdy ten się zagubi. Ważne jest, by ruchy i 
wspólnoty miały u siebie miejsce dla człowieka, który zgrzeszył i szuka 
pomocy. Patrycja Hurlak bowiem dość długo poszukiwała wspólnoty po swoim 
nawróceniu. Wstępem książkę opatrzył biskup siedlecki Zbigniew 
Kiernikowski, który zaznaczył, że cieszy się, iż książka ukazuje się w Roku 
Wiary. „Świadectwo Patrycji tchnie nadzieją, że nikt i nic nie zdoła nas odłą-
czyć od miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie - ani szatan, ani 
cierpienie, ani złamane życie, ani śmierć”. 

PARAFIA MIEJSCEM EWANGELIZACJI 

 
     „Obudzić Olbrzyma” - pod takim hasłem od 19 do 22 września w Warsza-
wie odbywa się II Kongres Nowej Ewangelizacji. W tym roku, w centrum 
modlitwy i refleksji była parafia, jako miejsce nowej ewangelizacji. 
     Parafia jest podstawowym miejscem, gdzie człowiek doświadcza Kościoła. 
Parafia ma być nie tylko żywa, ale i dająca życie. Jak ją tworzyć, jak w niej i 
poprzez nią ewangelizować. 
     Udział w Kongresie wzięło ok. 500 osób z całego kraju. Byli to probosz-
czowie, rektorzy, opiekuni wspólnot i ruchów kościelnych oraz ich liderzy, jak 
również katecheci i członkowie parafialnych rad duszpasterskich. Wśród 
prowadzących wykłady i warsztaty byli m.in.: bp Nicholas Anthony DiMarzio z 
USA, bp Edward Dajczak i bp Grzegorz Ryś, a także księża i katolicy świeccy 
z Włoch, Francji i Polski. Kongres składał się z trzech modułów: rekolekcji 
ewangelizacyjnych, refleksji pastoralnej nad Kościołem w Polsce i wyjścia 
ewangelizacyjnego uczestników Kongresu do parafii. 

NIE TYLKO NARZECZENI 
     Już w najbliższą sobotę 28 września o godzinie 17.00 w sali przy zakrystii 
rozpoczniemy jesienny cykl katechez dla młodych ludzi, którzy planują w bli-
ższej lub dalszej przyszłości przyjęcie Sakramentu Małżeństwa. Bliższe 
przygotowanie do tego sakramentu obejmuje 8 katechez, których terminy i 
tematy podajemy poniżej. 
1. 28 września – Ślub kościelny? – tak, ale świadomie! 

2. 5 października – Bez wiary nie można podobać się Bogu. 
3. 12 października – Małżeństwo i Rodzina w zamyśle Pana Boga. 
4. 19 października - Rodzina Chrześcijańska jako wspólnota wierząca 

5. 26 października – Specyfika miłości małżeńskiej. 
2 listopada – nie ma katechezy. 

6. 9 listopada – Odpowiedzialne rodzicielstwo. 
7. 16 listopada – Kryzys w małżeństwie. 
8. 23 listopada – Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego.  
     Zachęcamy was Dziewczęta i Chłopcy, abyście nie odkładali tego 
przygotowania na ostatnią chwilę. Dobrze będzie, jeśli po wysłuchaniu 8 
katechez znajdziecie okazję do przemyślenia i wzajemnych rozmów, aby 
wasza decyzja dotycząca wyboru drogi życiowej i ukochanej osoby była 
jednoznaczna i świadoma. Liczymy na waszą dojrzałość i poważne 
potraktowanie powyższych propozycji i sposobu przygotowania. 

Wasi Duszpasterze 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
DLA UZALEŻNIONYCH. Caritas Diecezji 
Siedleckiej realizuje dwa projekty pomocowe zwią-
zane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. 
Jeden skierowany jest do osób uzależnionych, 
drugi do współuzależnionych. W Centrum Wolonta-
riatu w Siedlcach na ul. Bpa Świrskiego 57 urucho-
miony został punkt informacyjno-konsultacyjny. 

DZIEŃ ŻYCIA 25 września o godzinie 17.30 
będzie modlitwa różańcowa, której przewodniczyć 
będą Obrońcy Życia i członkowie Dzieła Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego, tak jak to czynią każ-
dego 25 dnia miesiąca. 

BISKUP JAN. Dnia 26 września przypada V 
rocznica śmierci Księdza Biskupa Jana Mazura. 
Z tej racji w Katedrze siedleckiej o godz. 12.00 roz-
pocznie się celebracja Eucharystii, której przewod-
niczył będzie Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikow-
ski. Jak napisaliśmy o tym na str. 3, w Mszy Św. 
uczestniczyć będzie społeczność I KLO, która w 
tym dniu świętuje Jubileusz 15-lecia istnienia 
I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedl-
cach. Zapraszamy wszystkich wiernych do uczest-
nictwa w Eucharystii, a kapłanów do koncelebry. 

 Wydział Duszpasterski Kurii Siedleckiej. 

SYMPOZJUM. W dniu 28 września w Garwoli-
nie Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Sie-
dleckiej  wraz z Kapitułą Kolegiacką w Garwolinie 
oraz Konwentem Lux Christi organizuje pierwsze 
sympozjum z cyklu „Lux Christi”. Hasło pierwszego 
sympozjum to „Światło Chrystusa, które oświeca 
dzieje ludzi”.  Sympozjum w pierwszej kolejności 
adresowane jest do katechetów oraz nauczycieli. 
Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia ka-
techetom i nauczycielom. O szczegółach poinfor-
mujemy w najbliższym czasie.  

ŚW. JOANNA. Z soboty na piątek zostaje 
przeniesione nasze parafialne wspomnienie Św. 
Joanny Beretty Molla (powodem są śluby naszych 
„zakochanych”, które z tym kolidują). O godz. 
17.25 zapraszamy na modlitwę różańcową pod 
przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny, o 18.00 bę-
dzie Msza Św. w indywidualnych intencjach zapi-
sanych na kartkach, a po Mszy Św. modlitwy i uca-
łowanie relikwii. Kartki z intencjami można składać 
w zakrystii lub do oznakowanej skarbony przy wej-
ściu do kościoła. 

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN. W dniu 5 
października odbędzie się III Diecezjalna Piel-
grzymka Mężczyzn do Pratulina. Prosimy czcigod-
nych księży proboszczów oraz duszpasterzy, ka-
pelanów różnych środowisk męskich (strażacy, ko-
lejarze, policjanci, motocykliści, itp.) o rozpropago-
wanie wśród wiernych tego wydarzenia. Podobnie 
jak w ubiegłym roku, pielgrzymce towarzyszyć bę-
dą różne wystawy oraz konkurencje sportowe. 
Szczegóły wydarzenia zostaną podane w później-
szym terminie oraz na plakatach. 

DLA DZIECI DO I KOMUNII. Kuria Diece-
zjalna Siedlecka wraz z Wydawnictwem Diecezji 
Siedleckiej UNITAS pracuje nad diecezjalnymi 
książeczkami do nabożeństwa dla dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii św.  Redakcja książe-
czek została powierzona liturgistom oraz pracują-
cym z dziećmi katechetom. Książeczki te w 
połowie października będą do nabycia w sklepie 
diecezjanym oraz sklepach Fundacji Pamięci 
Unitów Podlaskich ARKA. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Jacek Popławski z Parafii p.w. Bożego Ciała 
w Siedlcach i Paulina Maria Major z naszej Parafii 
(54). 
Zapowiedź I: 
 Marcin Mróz, kawaler z naszej parafii i Mag-
dalena, Agnieszka Kryszczuk, panna z parafii Ka-
tedralnej (55). 

 Paweł Gurba z naszej Parafii i Monika Chro-
mińska z Parafii Św. Teresy w Siedlcach (56). 

Mariusz Kluczek i Urszula Kluczek zd. Wrona 
oboje z naszej parafii (56). 

Zapowiedź I: 
 Bernard Sobiczewski i Jolanta Głuchowska, 
oboje z naszej Parafii (58). 

Grzegorz Skultecki, kawaler z par. w Krzesku 
i Katarzyna Agnieszka Paczóska, panna z naszej 
parafii.(59) 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 

PIELGRZYMKA KWC 
     W 2013 będziemy pielgrzymować 28 września do 
Krakowa na zakończenie Roku Wiary. Gromadzimy 
się tam po to, aby publicznie wyznać wiarę w Jezusa 
Chrystusa, który wyzwala i czyni człowieka 
prawdziwie wolnym. Ewangelia nadaje nowy sens 
życiu człowieka. Jest to tak niesamowite doświa-
dczenie, że nie da się go pozostawić dla siebie. 
Trzeba iść do innych i mówić o wielkich dziełach Boga 
żywym dowodem że jest to możliwe są wielkie 
zastępy ludzi wyzwolonych święci i błogosławieni. 
Patrząc na przykład życia i wiary Bł. Jana Pawła II, 
głosiciela Ewangelii życia i wolności chcemy 
doświadczyć, że to także nasza historia, że to także 
nasze życie. Jednocześnie chcemy podjąć posługę 
na rzecz świata i wzywać nad nim tak samo jak Bł. 
Papież Bożego miłosierdzia. 
     Tylko miłosierny Bóg może wyzwolić człowieka z 
tego wszystkiego, co odbiera mu godność osoby 
ludzkiej. Kościół wyznaje wiarę w sposób publiczny w 
zgromadzeniu, dlatego i my jesteśmy wezwani do 
licznego udziału w Pielgrzymce, aby nasze wyznanie 
było czytelne i konkretne w oczach tego świata. 
Zapraszamy wszystkich członków i kandydatów 
KWC, wszystkie środowiska dbające o wyzwolenie 
człowieka, a także wszystkich, którzy tej wolności 
pragną dla bliskich. Spotkajmy się by wyznać wiarę i 
dostąpić Bożego Miłosierdzia. 
     Program: 10.00 Zawiązanie wspólnoty i konfere-
ncja ks. dr Wojciecha Węgrzyniaka (Sanktuarium Ja-
na Pawła II). Uczczenie relikwii Bł. Jana Pawła II; 
12.00 Droga Krzyżowa ze świadectwami do San-
ktuarium Miłosierdzia Bożego; 15.00 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego i Eucharystia (Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego): 16.30 Zakończenie 
 

CO PISZA W „ECHU” NR 38 
     W najnowszym numerze Echa Katolickiego mo-
żemy przeczytać: 
 Mija 5 lat od śmierci bp. Jana Mazura. Jak go 

zapamiętaliśmy?  
 zmianach, jakie zaproponował rząd w sprawie 

naszych emerytur w rozmowie „Echa” mówi znany 
ekonomista prof. Witold Orłowski; 

 W Licheniu odbył się I Kongres Parafialnych Rad 
Duszpasterskich. Jakie jest ich miejsce w naszej 
parafialnej rzeczywistości i jak świeccy powinni 
angażować się w życie Kościoła_ - w dziale „Temat 
tygodnia”; 

 Jak docenić wszystkich, którzy w czasie 
komunizmu walczyli o wolną Polskę? O nowym 
projekcie ustawy w tej materii – w dziale 
„Publicystyka”; 

 Młodzi ludzie stronią od aktywności fizycznej, co 
odbija się negatywnie na ich zdrowiu. Jak temu 
przeciwdziałać? Zapraszamy do lektury! 

Zapraszamy do lektury  

 
KIEDY DO NICH POWRÓCIMY? ZA ROK! 

 
IDENTYCZNE. 
- Twoje wypracowanie jest niezłe, - mówi nauczycie-
lka do chłopca - ale jest identyczne jak wypracowanie 
twojego kolegi z ławki. Wiesz co to znaczy? 
- Że jego też jest niezłe..? 
BOCIANY. Nauczycielka pyta chłopca: 
- Co wiesz o bocianach? 
- To bardzo mądre ptaki odlatują, gdy tylko rozpoczy-
na się rok szkolny. 
ANONIMOWO. Spotykają się dwaj ojcowie: 
- Jak postępy małego w szkole - pyta jeden. 
     Drugi zrezygnowany macha ręką: 
- Nie najlepiej. Idę dziś na wywiadówkę pod przybranym 
nazwiskiem. 
KOLOROWO. Nauczyciel na chemii prosi ucznia o 
powtórzenie doświadczenia. Uczeń odpowiada: 
 - A teraz popatrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni 
się na czerwono. 
OCZEKIWANIE. Na małej wiejskiej parafii ksiądz sam 
remontuje drewniany kościelny płot. Mały chłopiec 
przygląda mu się z wielkim zainteresowaniem. 
- Z pewnością chcesz zostać stolarzem? - pyta 
ksiądz. 
- Nie. Ja chcę tylko usłyszeć, co ksiądz powie, gdy 
uderzy się w palec. 

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 

 




