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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     „Jezus powiedział do faryzeu-
szów: <Żył pewien człowiek boga-
ty, który ubierał się w purpurę i bi-
sior i dzień w dzień świetnie się 
bawił. U bramy jego pałacu leżał 
żebrak okryty wrzodami, imieniem 
Łazarz>” (Łk 16,19-31). 
 
     Przypowieść o bogaczu i Łaza-
rzu pokazuje jak niebezpieczną 
pokusą jest pokusa samowystar-
czalności. Bogacz, który posiada 
wszystko sądzi, iż nie potrzebuje 
nikogo aby być szczęśliwym. Sam 
sobie wystarcza, sam wie, co jest 
dla niego najlepsze, inni potrzebni 
mu są tylko po to, by mu służyli 
i chwalili go za jego wielkość. 
Chrystus przestrzega nas przed 
pokusą samowystarczalności. 
Prowadzi ona do bałwochwalstwa, 
tj. oddawania czci rzeczom mater-
ialnym i sobie samemu zamiast 
Bogu. 
 

 

Z RÓŻAŃCEM W RĘKU 

 

     Już za kilka dni roz-
poczniemy miesiąc ró-
żańcowy – październik. 
Różaniec jest modlitwą 
do Jezusa Chrystusa 
za pośrednictwem Ma-
ryi, w której rozważa 
się jej cnoty i obecność 

podczas misji Jezusa nawiązując do ważnych epizodów 
zaczerpniętych z Ewangelii. Modlitwa ta uważana jest za 
jedną z najtrudniejszych z powodu pozornej monotonii 
spowodowanej wielokrotnym odmawianiem modlitw „Ojcze 
Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Należy jednak pamiętać, że do-
bra modlitwa oprócz wypowiadanych formuł zawiera roz-
ważanie tajemnic, element refleksji i zaangażowania się 
modlącego. 
     Przez cały październik zapraszamy do naszego 
kościoła na Nabożeństwo Różańcowe, które będzie 
odprawiane codziennie przed Mszą Św. wieczorową  o 
godzinie 17.30 
     Spotkanie z członkami wszystkich wspólnot 
różańcowych naszej parafii będzie miało miejsce w 
najbliższą pierwszą niedzielę października /06.10.2013r./. 
Po Mszy św. o godz. 13.00 będzie wystawienie 
Najświętszego sakramentu i adoracja. Po zakończeniu 
adoracji odbędzie się uroczysty obrzęd wręczenia 
Legitymacji Różańcowych nowym członkom. Tym razem 
zamiast konferencji będzie procesja wokół kościoła 
połączona z rozważaniem chwalebnych tajemnic Rózańca 
świetego. W najbliższą niedzielę naszą modlitwę 
różańcową włącznie z procesją ofiarujemy w intencji o 
którą prosił Ojciec św. Franciszek błagając Boga o pokój w 
Syrii i w innych krajach Bliskiego Wschodu. 
 

KS. BISKUP DO MĘŻCZYZN 
     Do mężczyzn naszej Diecezji Wydział Duszpasterski 
Kurii Diecezjalnej Siedleckiej kieruje zaproszenie: 

 
Drodzy Diecezjanie!  
     W dniu 6 października 2013 r. będziemy obchodzili 
XVII rocznicę beatyfikacji błogosławionych Męczenników 
Podlaskich. W dniu 24 stycznia 1874 roku w Pratulinie za 
wiarę i jedność Kościoła oddało życie 13. unitów.  Byli to 
sami mężczyźni. Z tej racji zapraszamy w sobotę 5 
października na III Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do 
Pratulina. W dobie kryzysu ojcostwa i właściwie rozu-
mianej roli mężczyzny w społeczeństwie chcemy, aby ta 

pielgrzymka przyczyniała się do umocnienia wiary i 
pomagała zrozumieć zagrożenia i szanse ojcostwa we 
współczesnym świecie.   
     Podczas tegorocznej pielgrzymki będziemy uczestni-
czyli w Drodze Krzyżowej wiodącej od miejsca męczeńst-
wa Unitów - „Martyrium Pratulińskiego” do miejsca, w któ-
rym Męczennicy zostali pochowani. W drodze powrotnej 
będziemy modlili się na różańcu. Naszą modlitwę popro-
wadzi ks. dr Jacek Sereda – diecezjalny duszpasterz 
rodzin.  
     Centralnym punktem pielgrzymki będzie Eucharystia 
pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa 
Kiernikowskiego. Po Eucharystii zapraszamy do wzięcia 
udziału w międzyparafialnej rywalizacji sportowej. Zachę-
camy do zebrania 5-osobowych drużyn i wzięcia udziału w 
męskiej rywalizacji. Podobnie jak w ubiegłym roku w cza-
sie pielgrzymki odbędą się zawody wędkarskie, wystawa 
sprzętu rolniczego, projekcja filmu „Pratulin” oraz wiele in-
nych wydarzeń. Całość zwieńczy agapa – czyli wspólny 
posiłek. Szczegóły pielgrzymki podane są na plakatach.  
Program Pielgrzymki: 
9.30 Zawiązanie wspólnoty. Zgłaszanie drużyn parafial-
nych 
10.00 Droga Krzyżowa oraz różaniec. 
12.00 Przygotowanie do Eucharystii. Eucharystia pod 
przewodnictwem Biskupa Ordynariusza. 
13.30 Agapa połączona z wydarzeniami towarzyszącymi. 
 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: 
- rywalizacja drużyn parafialnych, projekcja filmu „Pratulin”,  
rozstrzygnięcie otwartych zawodów Spinningowych o Pu-
char Wójta Gminy Rokitno organizowanych przez Zarząd 
Koła „ROGAL” w Bohukałach (rozpoczęcie zawodów o 
godz. 7.00),  maszyny rolnicze „MASTER Płodowscy”, 
stoiska firm reklamujących się i wiele innych… 

     Serdecznie wszystkich zapraszamy.  
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. 

 

 
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA 

SPORTOWO-REKREACYJNEGO W RAMACH III DIECE-
ZJALNEJ PIELGRZYMKI MĘŻCZYZN DO PRATULINA. 
I. CEL. Propagowanie i umacnianie zdrowych i chrześcijańs-
kich zasad współzawodnictwa. Budzenie i wzmacnianie więzi 
prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własną para-
fię i środowisko. Stworzenie okazji do uczestnictwa w sporcie, 
kulturze i modlitwie. Kształtowanie pozytywnych cech charak-
teru i osobowości poprzez aktywne uczestnictwo we współza-
wodnictwie i dobrej zabawie. 
II. ORGANIZATOR. Stowarzyszeni Pamięci Unitów Podlas-
kich „MARTYRIUM”, Fundacja Pamięci Unitów Podlaskich 
„ARKA”, Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Siedleckiej 
III. TERMIN I MIEJSCE. 05.10.2013 r. godz. 13.45 – rozpo-
częcie konkurencji na placu parafialnym 
IV. UCZESTNICTWO. W konkurencjach biorą udział drużyny, 
składające się z pięciu zawodników, zgłoszone przez posz-
czególne parafie.   

                  Ciąg dalszy na str. 3 
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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 – 30 września 2013 r. 

Wspomnienie Św. Hieronima, Kapłana i Doktora Kościoła (który przetłu-
maczył Pismo Św. z języków starożytnych na łacinę). 

Czyt.: Za 8,1-8; Łk 9,46-50 
6.30 1. + Stanisława (w 21 r.), Lucynę (w 17 r.) i Henryka (w 2 r.), zm. z 

Rodziny Tarkowskich, of. Grażyna Tarkowska 
2. + Grażynę (w 23 r.), Ryszarda, Jerzego, Felicję, Czesława i Ja-
ninę, of. Rodzina 
3. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Eugeniusza i Irenę 
Świnarskich, of. Córki 

7.00 1. + Antoniego Stefaniuka (w 15 r.), Helenę, Krzysztofa, Stanisława 
i Aleksandra, of. Alina Kozioł 

 2. + Stanisławę Ślaz, of. Córka Barbara 
17.30 Różaniec  
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Sałasiń-

skiego, of. Rodzina 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Barbarę Celińską-

Mysław, of. Rodzina 
 3. + Anielę Kleszcz (w 3 miesiąc), Feliksę i Bronisława, of. Córka 
 4. + Józefę i Mariana Nagich oraz Jana Wiśniewskiego, of. Córka 
 5. + Andrzeja (w 17 r.), Pelagię, Lucjana i Leokadię, of. Marianna 

Roguska 
 6. + Alinę i Zygmunta Strus, of. Córka 

Wtorek – 1 października 2013  r.  
Wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościo-

ła, Patronki Misji. 
Czyt.: Iz 66,10-14c; Mt 18,1-4 lub Za 8,20-23; Łk 9,51-56 

6.30 1. Dziękczynna w dniu imienin Michała, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Kazimierę Łupież, of. Ro-
dzina 

 2. + Henryka Ługowskiego (w 5 r.), zm. Rodziców i Dziadków z obu 
stron Rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w intencji Wnuków: Michała, Filipa i Szymka, z 
prośbą o opiekę Anioła Stróża i Św. Józefa, of. Dziadkowie 

17:30 Inauguracja Październikowych Nabożeństw Różańcowych 
18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Piotra Żukowskiego  of. 

Matka i Rodzeństwo 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Jadwigę Księżopolską  of. 

Córki i Mąż 
 3. + Jadwigę Fedorczyk, Romana, Józefa, Ilonę Miller i Helenę Ci-

chowską, of. Krystyna Federczyk 
 4. + Marię (w 19 r.), Henryka, Krzysztofa i Sławomira, of. Bezimien-

na 
 5. + Annę i Józefa Szachnowskich, Krzysztofa, Witolda i Grażynę, 

of. Córka 
Środa – 2 października 2013  r.  
Wspomnienie Św. Aniołów Stróżów 

Czyt.: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10 
6.30 1. Dziękczynna w 14 r. ślubu Artura i Ilony, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. Mama 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 

 2. + Antoniego Kalickiego (w 12 r.), of. Janina Kalicka 
 3. + Bogdana Krupę (w 9 r.), of. Jadwiga z Dziećmi 
 4. + Adolfa (w 11 r.), Amelię, Stanisława, Jana, Halinę, Marka i Ali-

cję, of. Rodzina 
17:30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 

 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. + Rafała Krzewniaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. + Lucjana Stefaniuka (w 1 r.), Jadwigę i Wiesławę, zm. z Rodzin 

Stefaniuków, Skorupskich, Sokołowskich i Walczaków, of. Teresa 
Sokołowska 

 5. Dziękczynna w 30 r. ślubu Iwony i Andrzeja Kaciniel, z prośbą o 
potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of. Jadwiga Kaciniel 

 
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 3 października 2013 r. 

Czyt.: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Łk 10,1-12 
6.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Bożą pomoc w dal-

szym życiu, of. Tomasz Izdebski 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 

 2. + Teresę Kowalczyk, of. Siostra 
 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Grażyny i Marka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla Jubilatów i dla ich Dzie-
ci Kamila i Julii, of. Rodzice 

17:30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 
18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 

 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. Dziękczynna Jubilatów i Solenizantów z Rodzin Wrzosków, Sty-

czniów i Olszewskich, z prośbą o potrzebne łaski przez wstawien-
nictwo Św. Józefa, of. Rodzina 

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

 5. Dziękczynna w 40 r. ślubu Wiesławy i Jana, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia małżeń-
skiego i rodzinnego, of. Małżonkowie 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 
Pierwszy Piątek Miesiąca – 4 października 2013  r. 

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, Patrona naturalnego środowiska 
człowieka. 

Czyt.: Ga 6,14-18; Mt 11,25-30 lub Ba 1,15-22; Łk 10,13-16 
6.30 1. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 

 2. + Jana Świętońskiego (w 13 r.), zm. Rodziców i Brata Stanisła-
wa, of. Marianna Świętońska 

 3. + Zm. polecanych w rocznych wypominkach 2012/13 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

15.00  Błogosławieństwo zwierząt domowych i ich Właścicieli 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17:30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i Pierwszopiątkowe Na-

bożeństwo do Serca Pana Jezusa 
18.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 

 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. + Genowefę i Mariana Izdebskich oraz Henryka i Jadwigę Grze-

biliszewskich, of. Rodzina 
 4. W intencjach Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 5. Dziękczynna w 10 r. ślubu Moniki i Roberta Wójcików, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. 
Małżonkowie 

Sobota – 5 października 2013  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Faustyny Kowalskiej, 

Dziewicy 
Czyt.: Ba 4,5-12.27-29; Łk 10,17-24 

6.30 1. + Janusza, Mieczysława, Mariannę i Stanisława, zm. z Rodzin 
Grala oraz Siostrę Irenę, of. Marianna Świętońska 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 
 3. + Stanisławę Rzyszkowicz (w 9 r.) i Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Mąż 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

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

 5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of. 
Krucjata Wyzwolenia człowieka 

16.00 W intencji Nowożeńców: Katarzyny i Grzegorza 
17.00 W intencji Nowożeńców: Jolanty i Bernarda 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 

 2. + Jadwigę (w 15 r.) i Hieronima Lewickich, zm. z Rodzin Lewic-
kich i Montewków, of. Rodzina 
3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, zm. z Rodzin 
Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Kodyma, ks. Hofmana, 
Genowefę, Przyjaciół, Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska  
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 4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Macieja z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
Pierwszosobotnie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i 

październikowe Nabożeństwo Różańcowe  
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 października 2013; 

Początek Tygodnia Miłosierdzia 
Wspomnienie Św. Brunona, Kapłana 

17 rocznica beatyfikacji Męczenników z Pratulina 
Czyt.: Ha 1,2-3; 2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Łupież, of. Rodzina 

 2. + Rodziców z obu stron Rodziny, Irenę, Teresę, Mieczysława, 
Wiesławę i Mariana, of. Jadwiga Kupa 

8.30 1. + Franciszka Kobylińskiego oraz zm. z Rodziny, of. Żona 
 2. Dziękczynna w 3 r. ślubu Edyty i Krzysztofa, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Syna Eryka, of. 
Rodzice 

10.00 1. Gregorianka: + Piotra Żukowskiego  of. Matka i Rodzeństwo 
 2. Gregorianka: + Jadwigę Księżopolską  of. Córki i Mąż 
 3. + Mieczysława (w 18 r.), Romualdę (w 16 r.) i Wiesława, zm. 

z Rodzin Ciozdów i Kozaków, of. Krystyna Ciozda 
 4. + Jadwigę Kroll (w 34 r.) i Henryka Maciąg (w 3 r.), of. Córka 

11.30 1. Dziękczynna z racji 7 r. urodzin Huberta i imienin Artura, z proś-
bą o opiekę ich Świętych Patronów, of. Aneta Wójcik 

 2. + Janinę Rojek (w 10 r.) i Helenę Plichta (w 11 r.), of. Barbara 
Abramczuk 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę M.B. Różańcowej i Św. Józe-
fa dla Sióstr z Koła Żywego Różańca nr 17 i dla ich Rodzin oraz o 
wieczny pokój dla Janiny Prachnio, Anny Nędza i Teresy Bazan, of. 
Siostry z KŻR nr 17 

 3. O potrzebne łaski dla Wspólnot Różańcowych z Parafii Św. Jó-
zefa i członków Koła Misyjnego o wzrost wiary i odpowiedzialność 
za Wspólnotę, of. Rada Różańcowa 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana Tajemnic 
Różańcowych i Katecheza dla Kół Żywego Różańca 

16.30 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Edyty i Adama, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci: Emilii i Kamila, of. Małżon-
kowie 

17.30 I Katecheza Chrzcielna 
18.00 1. + Bożenę  Bańkowską oraz zm. z Rodzin Kosmalskich i Wróble-

wskich, of. Jadwiga Bańkowska 
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe  

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA 
Ciąg dalszy ze str. 1 

V. PUNKTACJA I ZASADY. W poszczególnych konkurencjach punktowany 
jest czas lub zajęte miejsce, punkty do klasyfikacji zespołowej przyznane 
zostaną wg następujących zasad: (np. przy 15 drużynach; za I miejsce - 16 
pkt, za II m. - 14 pkt, za III m. - 13 pkt itd. do 1 pkt); o kolejności klasyfikacji  
decyduje suma punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach (w 
przypadku jednakowej liczby punktów nastąpi dogrywka w postaci 
dodatkowej konkurencji; o wszystkich spornych rozstrzygnięciach decyduje 
komisja sędziowska). 
 VI. ZG OSZENIE. Zgłoszenie reprezentacji parafii do udziału we współ-
zawodnictwie w dniu 5.10.2013 r. od godz. 9.30 na miejscu. 
VII. KONKURENCJE. Piłowanie pieńka na czas - startuje drużyna, każdy 
z uczestników musi być pełnoletni. Zawodnicy muszą w przeciągu 30 s 
przepiłować pieniek na jak najwięcej części. Do wykonania tego zadania 
posłuży  piła „moja twoja”. Cięcie odbywa się na „specjalnej konstrukcji” (ko-
byłki). Przeciąganie liny - startują drużyny pięcioosobowe, system rozegra-
nia konkurencji będzie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń. Przerzucanie 
opony traktorowej  - zawodnicy przerzucają oponę na dystansie ok. 25 m. O 
zwycięstwie decyduje najlepszy czas uzyskany przez zawodników, (prze-
rzucanie opony odbywa się w sztafecie). Bieg w workach – konkurencja od-
bywa się na czas (sztafeta). Konkurs „kulturystyczny" - drużyny biorące 
udział w konkursie mają za zadanie przy użyciu nadmuchanych balonów w 
ciągu 3 minut zbudować najefektowniejszego „kulturystę", wkładając balony 
we wcześniej przygotowany obszerny dres. Drużyny uczestniczą w zabawie 

równocześnie. Przenoszenie snopków na czas – zawodnik ma za zadanie 
przenieść po dwa snopki z punktu A do punktu B, przekazać je następnemu 
zawodnikowi z drużyny i tak kolejno, aż ostatni z zawodników dotrze do linii 
mety. O zwycięstwie decyduje najlepszy czas uzyskany przez zawodników. 
Rzut beretem sołtysa – każdy z zawodników kolejno rzuca beretem  jak naj-
dalej. Technika rzutu dowolna. Wygrywa ta drużyna, która osiągnie najlep-
szy wynik, liczy się suma uzyskanych wszystkich odległości w drużynie. 
Bieg w gaciach dla dwojga – po dwie osoby z drużyny wkładają po jednej 
nodze w nogawkę spodni (wcześniej przygotowanych), łapią się rękoma za 
barki i  w ten sposób muszą razem pokonać dystans 15 m w jak najkrót-
szym czasie. Narty drużynowe - zespół pięcioosobowy za pomocą specjal-
nych nart pokonuje wyznaczoną trasę, liczy się czas przejścia. W zabawie 
równocześnie udział biorą losowo wybrane dwie ekipy. 
VII NAGRODY. Za zajęcie w końcowej klasyfikacji miejsc I – III – puchary, 
dyplomy, nagrody. Reprezentacje wszystkich uczestniczących parafii  otrzy-
mają  pamiątkowe   dyplomy. 

ŚWIĘTA NA NASZE CZASY 

 

     W tym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspo-
mnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Prosta, 
młoda zakonnica z Lisieux we Francji (zmarła w 
1897 r. w wieku 24 lat), a jednocześnie Doktor Ko-
ścioła. Poznała Boga tak dobrze jak niewielu innych 
we współczesności. Pozostawiła po sobie dzienniki 
autobiograficzne i listy, w których pokazała jak bliski 
może być Bóg człowiekowi i odsłoniła swoją duszę 
pełną wrażliwości i pragnienia miłości. Do dziś inspi-  

ruje wielu ludzi. W ostatnim czasie znana piosenkarka muzyki pop – 
Natasha St-Pier nagrała płytę z utworami opartymi na poezji św. Teresy. W 
zlaicyzowanej Francji słowa o miłości do Boga wyśpiewane pięknie na 
koncertach poruszają ludzi do łez. Niektóre utwory z tej płyty (np. Vivre 
d’amour) można znaleźć w Internecie. 
     W domu od pierwszych lat życia Teresa z Lisieux otoczona była miłością 
ojca, którego nazywała swoim „Królem”. Jej matka zmarła niestety przed-
wcześnie. Teresa była jak kruchy kwiat zagrożona chorobami od wcze-
snego dzieciństwa. Jednak Bóg prowadził ją przez życie dalej, stając się jej 
największym pragnieniem i budząc w niej wolę wstąpienia do zakonu kar-
melitańskiego. Dążenie to było tak wielkie, że w wieku 14 lat dotarła nawet 
przed oblicze papieża Leona XIII  pytając o pozwolenie na wstąpienie na tę 
drogę pomimo młodego wieku. 
     W dzienniku pisanym w klasztorze na polecenie siostry przełożonej Te-
resa wyznała, że zawsze pragnęła zostać świętą. Jednak gdy porównywała 
się ze znanymi świętymi widziała przepaść pomiędzy nimi a sobą jak mię-
dzy górą, której szczyt ginie w niebiosach i ciemnym ziarnkiem piasku dep-
tanym pod nogami przechodniów. Jednocześnie tłumaczyła sobie, że dobry 
Bóg nie mógłby wzbudzać pragnień nie do zrealizowania, powinna więc 
zmierzać do Niego znosząc siebie taką, jaka jest, ze wszystkimi swoimi nie-
doskonałościami. Czuła się zbyt małą by wspinać się po stromych schodach 
doskonałości, chciała więc znaleźć windę, aby wznieść się do Jezusa. 
     Św. Teresa odnalazła swoją drogę w zakonie karmelitańskim: na modli-
twie za grzeszników, w korespondencji z księżmi, którzy potrzebowali 
wsparcia duchowego, a także w cierpieniu. Jej cielesne życie ulegało po-
wolnemu wyniszczeniu przez postępującą gruźlicę. Pod koniec życia prze-
żywała również ciemną noc wiary, gdy nie odczuwała bliskości Tego, któ-
rego ukochała. Pozostanie patronką ludzi, którzy również dzisiaj zmagają 
się z wątpliwościami co do istnienia Boga. Jednak wytrwała w wierze do 
końca, tak że spowiednik, który jako ostatni udzielał jej rozgrzeszenia mógł 
powiedzieć: „Co za piękna dusza! Zdaje się utwierdzona w łasce.” Listy, ja-
kie pisała są tym bardziej pogodne, pełne nadziei, a nawet humoru, im była 
bliżej śmierci i ogarnięta fizycznym bólem. Przykład Teresy z Lisieux uczy 
by nie odrzucać pochopnie drogi delikatności i pokory. I zawsze ufnie cze-
kać na spotkanie z Panem.                                   kl. Filip Augustyniak 
 

SZKOŁA, RODZINA, DZIECKO 
     22 września zakończyliśmy Tydzień Wychowania - była to inicjatywa Ko-
misji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół 
Katolickich, której celem było zwrócenie uwagi na rolę szkoły i rodziny w wy-
chowaniu. Wartości chrześcijańskie od zawsze były ważnym elementem. In-
spirowały  one myśli, uczucia, kształtowały człowieka i prowadziły do jego 
rozwoju, decydują o jego wyborach, otwierają na innych. 
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Szczególną wartością, w oparciu o którą i do której 
należy wychowywać młode pokolenie, jest wiara. 
Stąd tegoroczny, III Tydzień Wychowania był pod 
hasłem „Wychowujmy do wartości”. Miał jeszcze 
podtytuł: „Aby życie budowali na skale”. 
Wychowanie do wartości rozpoczyna się w 
rodzinie. Codzienne bycie razem uczy bowiem 
wzajemnego zrozumienia, zaufania, ofiarnej 
miłości i prawdziwej przyjaźni. 

ZA ZMARŁYCH 
Zbliża się listopad - miesiąc naszej szczególnej 

więzi duchowej ze zmarłymi oraz modlitwy w ich in-
tencji. Kościół od zarania swych dziejów szczegól-
ną troską modlitewną otacza dusze zmarłych, 
przebywających w czyśćcu i, aby osiągnąć niebo, 
potrzebują modlitewnej pomocy. 1 i 2 listopada 
wierni zapalają też znicze na grobach swoich blis-
kich. W kościołach składa się natomiast ofiary pie-
niężne na tzw. wypominki, czyli kartki, na których 
wymienione są imiona i nazwiska zmarłych. W tra-
kcie nabożeństw są one odczytywane przez kapła-
na, a ich dusze są polecane Bogu, by okazał im 
swoje miłosierdzie i przyjął do wiecznej chwały. Ta 
troska o zmarłych w naszej tradycji występuje 
w dwojakiej odmianie: wypominki listopadowe – 
gdy imię zmarłego wyczytuje się podczas listopa-
dowego nabożeństwa za zmarłych oraz roczne – 
gdy zmarłych wspomina się w ciągu całego roku 
w każdą niedzielę przed Mszą Św. 

Skąd się wzięły wypominki? Jaki sens ma to wy-
czytywanie nazwisk zmarłych, skoro Bóg i tak ich 
wszystkich zna? W jakim celu to się robi? Czy to 
im pomaga? Trzeba zacząć od modlitwy za zmar-
łych. Już w 2 Księdze Machabejskiej (rozdział 12) 
opisana jest wartość modlitwy za zmarłych «ze 
względu na zmartwychwstanie». Jaka jest historia 
i źródło wypominek? 

Poszukując głębszego sensu wypominek, warto 
cofnąć się kilkanaście wieków do liturgii euchary-
stycznej sprawowanej w starożytnym Kościele. 
Podczas przygotowania darów ofiarnych, lub na-
wet w czasie modlitwy eucharystycznej odczyty-
wano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisy-
wali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, do-
brodziejów, ale także świętych męczenników i wy-
znawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczy-
tywano głośno i trwało to bardzo długo. Drugą listę, 
listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie 
ksiądz. Mówił: „Wspomnijmy błogosławionych apo-
stołów i męczenników...”; następnie wyliczano 
imiona świętych (czasem sięgano aż do Starego 
Testamentu, nawet do Adama). Wreszcie trzecia li-
sta, którą również czytał biskup, zawierała imiona 
zmarłych. Biskup mówił: „Podobnie wspomnijmy i 
dusze tych, którzy spoczywają: Hilarego, Atana-
zego itd.”. 
     Jednak poprzez ceremonię wyliczania imion 
wyrażano przede wszystkim więź wspólnoty i miło-
ści, łączącą wszystkich członków Kościoła chwale-
bnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego 
(żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczy-
ło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, 
a skreślenie - o wyłączeniu z niej (ekskomunika). 
Po wyczytaniu dyptyki kładziono na ołtarzu, na któ-
rym sprawowano Eucharystię, co też miało swoją 
wymowę. 
 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CELEBRACJA. Jutro (30.09) Ks. Biskup Ordy-
nariusz zaprasza o godzinie 19.00 na kolejną 
Celebrację Słowa Bożego. 
PIERWSZE DNI. Najbliższy czwartek (3.10) to 
Pierwszy Czwartek Miesiąca. Po Mszy Św. o go-
dzinie 18.00 będzie czuwanie Godziny Świętej. 
W Pierwszy Piątek Miesiąca (4.10) pamiętamy o 
Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, które będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 
przed Mszą Św. o 18.00, a także o spowiedzi 
pierwszopiątkowej, która rozpocznie się o godzinie 
17.15. 

 

5 października obchodzimy pierw-
szą sobotę miesiąca. W tym dniu 
będziemy dziękować Maryi za kra-
jową pielgrzymkę Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka, w której uczestni-
czyli także nasi parafianie. Składa-
my również 

dziękczynienie za otrzymane łaski. Diakonia KWC 
zaprasza na Mszę Św. o godz. 7.00 i wspólną 
modlitwę różańcową w intencji  wyzwolenia z 
uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu 
i innych. Wokół nas jest tak wielu, którzy borykają 
się z tymi problemami, spróbujmy im pomóc. 
Wszystkich, którym leży na sercu trzeźwość i 
dobro naszych rodzin i ojczyzny zapraszamy na tę 
modlitwę, ufając że nasze prośby polecone 
Niepokalanej zostaną wysłuchane. 

Diakonia KWC 
BRACIA MNIEJSI. W najbliższy piątek (4 paź-
dziernika) Kościół obchodzi wspomnienie Św. 
Franciszka z Asyżu, Założyciela Zakonu Ojców 
Franciszkanów, Patrona naturalnego środowiska 
człowieka. Z tej racji w tym dniu o godzinie 15.00 
przy oczku wodnym (w miejscu, które kiedyś nazy-
waliśmy Zaułkiem „Św. Józefa”) odbędą się modlit-
wy dziękczynne oraz błogosławieństwo małych 
zwierząt domowych i ich Właścicieli. 
APOSTOLAT ZŁOTEJ ROŻY zaprasza na 
VIII Ogólnopolskie Spotkanie, które odbedzie się w 
Oborach w dniach 12-13.10.2013 r. Zapisy u P. 
Wandy tel. 025-6441535. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Bernard Sobiczewski i Jolanta Głuchowska, 
oboje z naszej Parafii (58). 
Zapowiedź I: 
 Grzegorz Skutlecki, kawaler z Parafii w 
Krzesku i Katarzyna Agnieszka Paczóska, panna z 
naszej Parafii.(59) 
Grzegorz Czmiel, kawaler z Warszawy i 
Magdalena Księżopolska, panna z naszej 
Parafii.(60) 
Szymon Hyckowski i Aleksandra Hyckowska 
oboje z naszej Parafii.(61) 
Marek Garucki i Marta Garucka oboje z 
naszej Parafii.(62) 
 Piotr Kłopotowski i Małgorzata Kłopotowska 
oboje z naszej Parafii.(63) 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
  
       

 
DOSTAŁAŚ „JEDYNKĘ”? BYWA 

GORZEJ. NIE SIEDŹ, NIE ROZPACZAJ, 
TYLKO WEŹ SIĘ DO ROBOTY! 

 
RYBKA ATEISTKA. Pływają dwie rybki w akwarium 
i nad czymś mocno dyskutują. Dysputa jest coraz bar-
dziej zażarta, w końcu dochodzi do kłótni i rybki obra-
żone na siebie nawzajem odpływają przeciwległe kąty 
akwarium. Mija jakiś czas, widać, ze jedna z rybek 
mocno się zastanawia, po czym podpływa do drugiej i 
mówi: 
- No dobrze, przyjmijmy, że nie ma Boga, w takim ra-
zie: KTO zmienia wodę w akwarium?! 
BRAT. Katecheta na misjach chce wytłumaczyć dzie-
ciom na przykładzie, czym jest cnota miłosierdzia: 
- Kiedy furman bije osła, a ja staram się go od tego 
odwieść, to czym się kieruję? 
- Miłością braterską - odpowiadają dzieci. 
KONTRAKT. Synek piłkarza wraca do domu ze świa-
dectwem szkolnym: 
- Tato! Dobra wiadomość! Mój kontrakt z piątą klasą 
przedłużono na następny rok! 
Z GÓRY. Policja zatrzymała księdza jadącego z nad-
mierną prędkością. Kapłan ma wątpliwości i pyta: 
- Skąd panowie to wiecie? Wydaje mi się, że jecha-
łem prawidłowo i nie widzę tu żadnego radaru. 
- To nie był radar. Namierzyliśmy księdza z helikopte-
ra. 
- A to, co innego. Nigdy nie kwestionuję tego, co przy-
chodzi z góry! 
JĘZYKI OBCE. Stoi ojciec z synem przy drodze. W 
pewnym momencie podjeżdża zagraniczny turysta i 
pyta ich po niemiecku. Oni nic. Turysta uśmiechnął 
się i próbuje po angielsku. Oni znowu nic. Turysta 
ponawia próbę, tym razem próbuje po francusku, 
później po hiszpańsku, nawet po rosyjsku - bez re-
zultatu. Dał więc za wygraną i odjechał. Ojciec mówi 
do syna: 
- Może zaczniemy się uczyć języków obcych? 
- Tato, a po co? Zobacz ile ten ich umiał i nie mógł się 
z nami dogadać. 

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 

 




