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MYŚL TYGODNIA 
 

 
     Podpadł Św. Piotr Panu Jezu-
sowi, skoro usłyszał słowa: „Zejdź 
Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi 
zawadą, bo nie myślisz o tym, co 
Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mt 
16,21-27). 
     Tak często się mówi: Wszystko 
będzie dobrze, trzeba myśleć po-
zytywnie. Słowa mają „zaklinać” 
rzeczywistość, aby nic złego nas 
nie spotkało. Także Piotr, gdy Je-
zus zapowiedział swoją mękę 
i śmierć, zareagował podobnie: 
„Panie, (...) nie przyjdzie to nigdy 
na Ciebie!”. Jezus mówi nam pra-
wdę: nie zawsze i nie wszystko bę-
dzie w naszym rozumieniu dobrze. 
Ważne jednak, aby w cierpieniach 
i trudach, które na pewno przyjdą, 
nie tracić z oczu „nadziei naszego 
powołania” i całym sercem przylg-
nąć do Chrystusa. Idąc wraz z Nim 
przez cierpienie i krzyż, dojdziemy 
do chwały zmartwychwstania, 
gdzie nas oczekuje. 
 

 

 

KRÓLOWA POKOJU 
     Zapamiętaliśmy dzień 1 września jako rocznicę wybu-
chu II Wojny Światowej i czas inauguracji nowego roku 
szkolnego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,  

 

gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. W kalen-
darzu liturgicznym to tak-
że wspomnienie Najświę-
tszej Maryi Panny Królo-
wej Pokoju. Każda wojna, 
a szczególnie II Wojna 
Światowa budziła tęskno-
tę za pokojem. Stąd wyni-
ka zapotrzebowanie ludz-
kich serc na pokój. 
     Najbardziej znany w 
Polsce wizerunek NMP 
Królowej Pokoju znajduje  
się  w  Stoczku Warmińs- 

kim, gdzie był więziony w czasach dyktatury komunistycz-
nej Ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski. Z San-
ktuarium w Stoczku pochodzi także:  

MODLITWA DO MARYI KRÓLOWEJ POKOJU 
     Matko Boża i matko nasza, Maryjo, Królowo Pokoju! 
Przychodzimy, abyś prowadziła nas ku Bogu. Uproś nam 
u Niego łaskę, abyśmy idąc za Twoim przykładem, mogli 
nie tylko powiedzieć: „Niech mi się stanie według słowa 
Twego”, lecz także wprowadzić to w życie. 
     W Twoje ręce oddajemy nasze życie, abyś poprzez na-
sze słabości i trudności mogła doprowadzić nas aż do Nie-
go. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

OGRÓD WYOBRAŹNI 

 
     W przyszłą niedzielę (7.09) gościem naszej Parafii bę-
dzie rodzinny zespół muzyków i poetów o wdzięcznej naz-
wie „Ogród Wyobraźni”. W jego skład wchodzi rodzina Za-
lewskich z Brańska: ojciec Tadeusz, córka Justyna i syn 
Damian. Wykonują oni pieśni i piosenki religijne oraz recy-
tują poezję. Artyści wystąpią po każdej Mszy Św. 
     Zespół śpiewał już w wielu miejscowościach całej Pols-
ki, a także w Kanadzie, Belgii i Francji. Zdobywał nagrody 
na festiwalach międzynarodowych i ogólnopolskich. Muzy-
cy Zespołu są stypendystami Marszałka Województwa 
Podlaskiego. Wydali 6 płyt CD. Inne informacje są na stro-
nie: www.oqrodwyobrazni.pl 
 

GOŚCIE Z SEMINARIUM 

 
     Za tydzień (31.08) będzie w naszej Parafii „Niedziela 
Seminaryjna”. Gościć będziemy przedstawicieli Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, którzy opo-
wiedzą o życiu, pracy i problemach Seminarium oraz zbio-
rą ofiary na tacę, które będą przeznaczone na funkcjono-
wanie tej Uczelni. Seminarium utrzymuje się wyłącznie ze 
ofiar wiernych, nie otrzymuje żadnych dotacji państwo-
wych, ani samorządowych na swoją działalność. 
     Warto dodać, że po latach niżu powołaniowego, w tym 
roku znowu do Seminarium zdało egzamin 20 chłopców, 
którzy podejmą studia w nowym roku akademickim. 
 

NOWA PARAFIA 
     Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Gurda powo-
łał do istnienia nową parafię w Siedlcach. Poniżej 
fragmenty komunikatu Ks. Biskupa przekazujące tę 
informację:  
     „Chciałbym podzielić się z Wami 
radosną wiadomością o powstaniu 
w naszym Mieście nowej wspólnoty 
parafialnej. Decyzja o powołaniu 
nowej parafii, podjęta przez Radę 
Kapłańską już w lutym 2013 r., była 
podyktowana motywami duszpaster-
skimi. Centrum życia nowej parafii 
będzie stanowił kościół. Teren pod   
jego budowę znajduje się przy ul. Rakowieckiej w Siedl-
cach, patronem zaś parafii i kościoła będzie św. Jan Pa-
weł II, który 10 czerwca 1999 r. przebywał w naszym mieś-
cie z wizytą apostolską. Nową wspólnotę parafialną będzie 
stanowić część wiernych zamieszkujących dotychczas 
w parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i w parafii 
Ducha Świętego. Szczegółowe granice wraz z wykazem 
ulic, które wejdą w skład nowej parafii, określa dekret ery-
gujący tę parafię. Pierwszym proboszczem parafii pw. Św. 
Jana Pawła II został ks. Jarosław Oponowicz, związany 
z Siedlcami poprzez długoletnią pracę w Katolickim Radiu 
Podlasie. W posłudze proboszcza będzie go wspierał wi-
kariusz ks. Jakub Kozak. 
     Polecam Waszej modlitwie, zanoszonej przez wsta-
wiennictwo Św. Jana Pawła II, nową wspólnotę parafialną 
i jej Duszpasterzy. Mam również nadzieję, że istniejące już 
w Siedlcach wspólnoty parafialne będą wspomagać du-
chowo i materialnie nową parafię. 
     26 sierpnia o godz. 18.00 Ks. Biskup uroczyście 
poświecił plac pod nowy kościół i ustawiony na nim 
krzyż oraz po raz pierwszy na tym placu sprawował 
koncelebrowaną Eucharystię. 
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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 – 1 września 2014  r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju i Św. Bronisła-

wy, Dziewicy. 75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. 
Dzień modlitw za poległych w obronie Ojczyzny. 

Początek Nowego Roku Szkolnego. 
Czyt.: 1 Kor 2, 1-5 (Wiara opiera się na mocy Bożej);  

Łk 4, 16-30 (Jezus nie przyjęty w Nazarecie). 

6.30 1. + Annę Wysocką (w 7 r.) oraz zm. Rodziców i Dziadków z obu 
stron Rodziny, of. Córka z Rodziną 

 2. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
 3. O uzdrowienie wewnętrzne w Rodzinie, of. Bezimienna 

7.00 1. + Jacka Grabowskiego (w 9 miesiąc), of.  Żona i Synowie 
 2. O potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla Sponsorów, Podo-

piecznych i Wolontariuszy Parafialnego Zespołu CARITAS, of. P.Z.C 
8.00 Inauguracja Nowego Roku Szkolnego: O Boże błogosławieństwo 

w Nowym Roku Szkolnym dla nauczycieli, wychowawców, pracow-
ników i uczniów Zespołu Szkół nr 1, Katolickiej Szkoły Podstawowej, 
Katolickiego Gimnazjum i LO im. Hetmana Żółkiewskiego 

9.00 O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku Szkolnym dla I KLO 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Marcina Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Piotra Szczerkowskiego (w 8 r.) i Martę (w 7 r.), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 1 r. ślubu Barbary i Alberta, z prośbą o Boże łaski 

dla nich oraz opiekę Matki Bożej dla Łukasza, of. Rodzice 
Wtorek – 2 września 2014  r. 

Dzień modlitw za pracowników Energetyki 
Czyt.: 1 Kor 2, 10b-16 (Duch Boży daje poznanie Boga); 

Łk 4, 31-37 (Uzdrowienie opętanego). 

6.30 1. + Ojca Stefana i Dziadka Stefana (z racji ich imienin) oraz Hannę, 
Ryszarda i Stanisławę, of. Rodzina Wymiatałów 

 2. + Stefana Okuniewskiego (z racji imienin), of. Córka 
 3. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 

7.00 1. + Rafała Krzewniaka (w 1 r.), of. Rodzice 
 2. + Rodziców: Rozalię (w 35 r.) i Stanisława (w 29 r.) oraz zm. Ro-

dzeństwo Reginę i Tadeusza, of. Syn 
 3. + Tadeusza Krzewniaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. O uzdrowienie wewnętrzne w Rodzinie, of. Bezimienna 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Marcina Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Stefanię Sopińską (z racji imienin), of. Rodzina 
 4. + Władysławę Marciniuk (w 5 r.) oraz zm. z Rodziny, of. p. Pień-

kowscy 
Środa – 3 września 2014 r. 

Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła 
Czyt.: 1 Kor 3, 1-9 (Apostołowie są pomocnikami Boga); 

Łk 4, 38-44 (Liczne uzdrowienia). 

6.30 1. + Joannę Borowską (w 2 r.), of. Rodzice 
 2. + Jana Pałdynę, of. Córka Stanisława 
 3. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 

7.00 1. O uzdrowienie wewnętrzne w Rodzinie, of. Bezimienna  
 2. + Irenę Montewka (w 5 r.), Stanisława i Wiesława oraz zm. Ro-

dziców, of. Córka 
 3. + Wacławę Moskowiak (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Marcina Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Ks. Tomasza Muszyńskiego, of. Nauczyciele IV LO im. Hetma-

na Żółkiewskiego 
 4. + Hieronima Kokoszka, Mariana Posiadałę i Wojciecha Sawickie-

go, of. Krystyna Woźna 
 5. Dziękczynna w 20 r. ślubu Marzeny i Tomasza Woźniaków, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Małżonkowie 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 4 września 2014 r. 
Wspomnienie Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic 

z Nowogródka (rozstrzelanych przez hitlerowców w 1943 r.) 

oraz Św. Rozalii, Dziewicy; Czyt.: 1 Kor 3, 18-23 (Wszystko jest wasze, wy zaś 
Chrystusa); Łk 5, 1-11 (Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów). 

6.30 1. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 
 2. + Saturnina Newela, zm. z Rodzin Bielawskich i Newelów, of. 

Franciszek Newel 
 3. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 

7.00 1. + Helenę (w 31 r.), Bolesława i Eugeniusza, zm. z Rodziny Pa-
czuskich, of. Rodzina Paczuskich 

 2. Dziękczynna w 8 r. ślubu Ewy i Adama oraz w 8 r. ślubu Edyty 
i Macieja, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa 
dla nich i dla Córki Julii, of. Rodzice 

17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Marcina Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Edwarda (w 4 r.), of. Żona z Rodziną 
 4. Za zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2013/2014 
 5. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar 

gorliwej modlitwy i postu za Kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk 
 6. O Boże błogosławieństwo dla Sióstr i Braci ze Wspólnoty Jedne-

go Ducha 
Czuwanie Godziny Świętej 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 5 września 2014  r. 
Wspomnienie Bł. Matki Teresa z Kalkuty, Dziewicy i Zakonnicy 

Czyt.: 1 Kor 4, 1-5 (Chrystus ujawni zamiary serc); 
Łk 5, 33-39 (Nowość nauki Jezusa). 

6.30 1. + Irenę (w 5 r.) i Stanisława Montewków oraz ich zm. Rodziców, 
of. Córka Stanisława 

 2. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
7.00 1. + Leokadię, Mieczysława, Józefa, Mieczysława, zm. z Rodzin 

Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda 
Hofmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of Alicja Wróblew-
ska 

 2. + Aleksandrę (w 16 r.), zm. z Rodzin Iskrów, Januszów, Gieleciń-
skich, Płozów, Halinę i Jana oraz ks. Alfreda Hofmana, of. Halina 
Iskra 

 3. + Kazimierę Kupa (w 9 r.), of. Dzieci 
 4. Dziękczynna w Bogu znanej intencji, of. Urszula Pałka 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Marcina Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Zofię Nowicką (w 30 dzień), of. Rodzina 
 4. + Zygmunta Strusa (w 3 r.), of. Syn 
 5. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Je-

zusa z racji I-szego Piątku Miesiąca, of. Uczestnicy Nabożeństwa 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Pierwsza Sobota Miesiąca – 6 września 2014  r. 

Czyt.: 1 Kor 4, 6-15 (Trudy życia Apostołów); 
Łk 6, 1-5 (Chrystus jest panem szabatu). 

6.30 1. + Walentego (w 23 r.), Marianne i Weronikę,  of. Córka 
 2. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Marcina Troć, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Barbarę (w 3 r.), of. Daniela Kaniewska 
 4. + Edwarda Sosnowskiego (w 4 r.), zm. z Rodzin Sosnowskich i 

Czapskich, of. Julia Sosnowska 
 5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, z 

prośbą o wyzwolenie z nałogów i zniewoleń, of. Krucjata Wyzwole-
nia Człowieka 

 6. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 
Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca   
Maryi, of. Mama 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP 
i różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  
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16.00 1. W intencji Nowożeńców Anny i Pawła 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. W intencji nowożeńców: Katarzyny i Łukasza 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca NMP 

XII Niedziela Zwykła – 7 września 2014 r. 
Pierwsza Niedziela Miesiąca 

Wspomnienie Św. Kapłanów Melchiora Grodzieckiego Męczennika oraz 
Bł. Ignacy Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek 

Czyt.: Ez 33, 7-9 Obowiązek upominania; 
Rz 13, 8-10 Miłość jest wypełnieniem Prawa; 

Mt 18, 15-20 Upomnienie braterskie. 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
 2. + Aleksandra Dębskiego, of. Rodzina 

8.30 1. + Reginę (z racji imienin), Jana i Janinę oraz zm. z obu stron 
Rodziny, of. Wanda Matwiejczuk 

 2. + Bronisławę i Bronisława (z racji imienin), Brata Kazimierza oraz 
zm. z Rodzin Gałązków i Trociów, of. Rodzina 

 3. O łaskę zdrowia dla Rodziców, Dzieci i Wnuków oraz Boże błogo-
sławieństwo w Rodzinie Jastrzębskich, of. Antonina Jastrzębska 

10.00 1. Gregorianka: + Irenę i Marcina Troć, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Stanisława Stańczuka (w 7 r.), of. p. Halina z Córkami 
 4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Joanny i Adama, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Synów, of. 
Mama 

11.30 1. + Rodziców Genowefę i Stanisława, Teściów Bronisławę i Boles-
ława, Brata Stanisława oraz Dziadków z obu stron Rodzin, of. Córka 

 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Marty i Piotra, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich Dzieci, of. Rodzice 

 3. Dziękczynna w 15 r. ślubu Arkadiusza i Anny, z prośbą o opiekę 
Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci Łukasza i Marysi, of. Rodzice 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej Niedzieli 
Miesiąca oraz wymiana Tajemnic i Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 

16.30 1. Dziękczynna w 3 r. urodzin Zuzanny-Małgorzaty, z prośbą by 
nieustannie wzrastała w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 
Katechezy Chrzcielne będą w I, II, III i IV niedzielę października 

18.00 1. + Mariana, Henrykę, Andrzeja, Bronisława i Henryka, of. Bożena 
Marciniuk 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

CHRZEŚCIJANIE W IRAKU 

 
     Łącząc się z Papieżem Franciszkiem oraz wspólnotą międzynarodową w 
modlitwie i apelu o pokój w północnym Iraku, Caritas Polska spieszy z pomocą 
poszkodowanym. 
     Chrześcijanie i inne grupy etniczne i religijne wskutek bezprecedensowej 
agresji ze strony bojowników Państwa Islamu znajdują się w sytuacji zagroże-
nia życia. Ponad 300 000 osób, które musiały opuścić domy rodzinne, potrze-
buje pilnej pomocy w postaci żywności, pitnej wody, odzieży, namiotów, środ-
ków higieny oraz artykułów i sprzętów, koniecznych do przeżycia. Potrzebna 
jest również pomoc medyczna i psychologiczna. 
     Wsparcie humanitarne niesie Caritas Irak we współpracy z Caritas Interna-
tionalis i Papieską Radą Cor Unum. Do tych międzynarodowych działań dołą-
czyła także Caritas Polska i we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych RP specjalnym transportem lotniczym do Irbilu przesłała jako pomoc hu-
manitarną: namioty, koce, środki spożywcze oraz artykuły pierwszej potrzeby 

o wartości 68 512 zł. Tak szybki odzew był możliwy dzięki hojności ofiarodaw-
ców. 
     Jednocześnie Caritas Polska kieruje prośbę o dalsze wpłaty na rzecz po-
mocy poszkodowanym w Iraku północnym, która będzie koordynowana po-
przez struktury Caritas. 
     Naszą akcję można wesprzeć poprzez wpłaty na konto Caritas Polska PL 
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem IRAK. 

JAK ZACZĄĆ NOWY ROK SZKOLNY 

 

Radośnie. O radość może być najtrudniej. Minęło już kilka dni i powodów 
do narzekań może być wiele: fatalny plan lekcji, dobór nauczycieli, zmiany w 
klasie. Jednak pesymizm, myślenie tylko w czarnych barwach, w niczym nam 
nie pomoże. Odrobina optymizmu natomiast i refleksja: „Może tak ma być i ma 
to jakiś sens - choć na razie go nie widzę, ale spróbuję ten sens zobaczyć”, 
sprawią, że najbliższe tygodnie będą bardziej udane. 

Odważnie. Mamy prawo bać się różnych sytuacji, szczególnie nowych. 
Odwaga jednak polega na tym, że mając świadomość lęku, przyznając się do 
niego, nie pozwalamy mu zwyciężyć. Pierwszak powinien słyszeć: „Wiem, że 
nie jest ci łatwo, lęk, trema są naturalne. Będziemy je oswajać. Potrzebujesz 
czasu”. Jednemu możemy gratulować, jak łatwo wszedł w grupę, innemu pot-
rzeba dłuższego wsparcia, pomocy w odnalezieniu koleżanki, kolegi. Zachę-
canie do odwagi wymaga cierpliwości, a nie zawstydzania. 

Konsekwentnie. Debata rodzinna na temat organizacji roku szkolnego, 
pór odrabiania lekcji, czytania lektur w terminie, zajęć dodatkowych, czasu na 
komputer, rozrywkę, sport itp. jest bardzo ważna. Ustalenie zasad, a potem 
konsekwentne ich przestrzeganie to ważny element wychowawczy. Warto wy-
ciągnąć wnioski z poprzednich lat - co się sprawdziło, a co trzeba zweryfiko-
wać. 

Systematycznie. Nie ma dobrych efektów bez systematycznej pracy, sy-
stematyczność powoduje też, że nabieramy nawyków i już nie musimy tracić 
energii na mobilizowanie się; po prostu coś robimy, bo taka jest reguła. Są ta-
kie lata edukacji szkolnej, kiedy systematyczność jest wręcz niezbędna, aby 
osiągnąć dobre wyniki. Może więc warto zadbać np. o korepetycje od począt-
ku roku co dwa tygodnie, niż pod koniec semestru nadrabiać wszystko na os-
tatnią chwilę. 

Z głową na karku. Planowanie z głową na karku to podstawa. Dotyczy 
to również zajęć dodatkowych, a także wszelkich innych decyzji. Kierowanie 
się emocjami lub tym, „co inni powiedzą”, może często gubić. „Pomyśl, zanim 
coś zrobisz” - powinno być dewizą i uczniów, i dorosłych. 

Konstruktywnie. Warto zwrócić uwagę, czy to, na co się decydujemy, 
czego się podejmujemy, przynosi dobre owoce. Czy nasze działania są kons-
truktywne? Czy pozytywnie wpływają na naszą osobowość? Może to dotyczyć 
również relacji międzyludzkich. 

Odpowiedzialnie. Wchodząc w relację, bierzemy odpowiedzialność za 
siebie, ale również za to, jaki mamy wpływ na drugą osobę. Każda relacja, 
która dobrze służy obu stronom, która nikogo nie krzywdzi i jest źródłem roz-
woju, jest dobra. W ten sposób warto też o relacjach rozmawiać, uczyć dzieci 
nazywania, co jest dobre w tej znajomości czy przyjaźni. Trzeba także umieć 
podejmować decyzje o przerwaniu niedobrych znajomości. 

Legalnie. Piractwa możemy się uczyć już w szkole, warto więc zawalczyć o 
samodzielność, uczciwość i rzetelność. Można sobie pomagać, ale nie można 
żerować na czyjejś pracy. Zarówno pedagodzy, jak i uczniowie powinni cenić 
sobie autorskie wypowiedzi czy prace i pamiętać, aby cytowane teksty ujmo-
wać w cudzysłów. 

Naprzód i - czasem na przekór. Do dzieła! Rok szkolny ruszył i oby 
zakończył się wynikiem promującym dalej. Czasem pewnie, kierując się swo-
im sumieniem i wartościami, trzeba będzie zrobić coś na przekór, ale „do od-
ważnych świat należy”. Nie sztuka zachować się głupio w tłumie, sztuką jest 
jednak zachować się rozsądnie, gdy grupa dyktuje niemądre rozwiązania. 

„Yyy”. ...I oby zarówno w takich sytuacjach, jak i przy odpowiedzi, gdy zos-
taniemy wywołani, nie zabrakło nam mądrości. Mądrości w decyzjach, wytrwa-
łości i dobrych ludzi wokół życzę każdemu, mniejszemu i większemu, zaczy-
nającemu swój pierwszy - lub kolejny - rok szkolny! 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
W WAKACJE. Jeszcze tylko dziś Msze Św. po-
południowe są celebrowane o godz. 18.00 i 20.00. 
Od pierwszej niedzieli września (07.09) powrócimy 
do zwykłego porządku, tzn.: 16.30 i 18.00. 

PODZIĘKOWANIE. Dziękujemy Siostrom z Ko-
ła Żywego Różańca nr 2 (zel. Elżbieta Szkup), za 
ofiarę złożoną na kościół w wysokości 200,- zł. 

CIEPŁO. Ofiary składane dziś na tacę są przezna-
czone na ogrzewanie i termoizolację naszego kościoła. 

W LEŚNEJ. Dziś w Leśnej Podlaskiej ma miejs-
ce Diecezjalna Pielgrzymka Stowarzyszenia „Żywy 
Różaniec”. Uczestniczy w niej także ponad 70-oso-
bowa grupa Kół Żywego Różańca z naszej Parafii. 
Pamiętajmy w modlitwach o naszych Pielgrzymach. 

HOSANNA FESTIWAL. Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej zaprasza 
dziś na zakończenie XXI Ogólnopolskiego Festiwa-
lu Muzyki Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal”. 
Gwiazdami wieczoru będą: zespół „Trzecia Godzi-
na Dnia” oraz Teatr „Prowincja”. Wśród dodatko-
wych atrakcji m.in. loteria fantowa, dmuchane za-
bawki dla najmłodszych, stoisko z katolicką muzy-
ką i książką. Szczegółowy program na plakatach 
oraz na stronie na www.hosannafestival.pl 

CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych odby-
wają się w miesiące parzyste: X i XII. Najbliższe 
będą w I, II, III i IV niedzielę października o godzi-
nie 17.30, a Sakrament Chrztu Św. uroczyście jest 
udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 
13.00 (najbliższy dziś 31.08 i 28.09). 

POWRÓCILI. Szczęśliwi i uśmiechnięci wrócili-
śmy. Dzieci z Koła Misyjnego  powróciły z wakacji i 
wypoczynku organizowanego przez Parafię. Dzię-
kujemy za pomoc i modlitwę w czasie tego pobytu 
w Sielpi Wielkiej, w Ziemi Świętokrzyskiej. 
NOWY ROK SZKOLNY. Inauguracja Nowego 
Roku w szkołach naszej parafii będzie poprzedzo-
na Uroczystą Mszą Św. o godzinie 8.00 dla wszys-
tkich szkół oraz o 9.00 dla I KLO. Serdecznie zap-
raszamy Dzieci i Młodzież z naszej Parafii. 
DLA DZIECI. Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice, 
zapraszamy do udziału w życiu Parafii, w niedziel-
nych Mszach Św. o godz. 11.30, do obchodzenia 
Pierwszych Piątków miesiąca, a także do pracy w 
różnych grupach jakie działają przy naszej Parafii. 

PIERWSZE SPOTKANIA: Dzieci z Koła Mi-
syjnego zapraszamy w piątek (5.IX.) o godz. 
16.00 do sali pod kościołem. Dzieci ze Światełka 
zapraszamy w sobotę (6.IX.) o godz. 10.00 do sali 
przy zakrystii. Wszystkich chętnych i zainteresowa-
nych działalnością tych grup prosimy o kontakt 
i zgłaszanie się bezpośrednio w tych dniach do 
opiekunów. Natomiast w niedzielę po Mszy Św. 
o 11.30 zapraszamy na spotkanie Rodziców Dzieci 
ze Światełka i Koła Misyjnego w sali pod kościołem 
w celu podzielenia się wakacyjnymi wspomnienia-
mi i planami na przyszłość jaka nas czeka. 

KLASY III. Rodziców Dzieci klas III, które były u 
I Komunii Św. w tym roku, zapraszam na spotkanie 
w czwartek (4.IX.) o godz. 19.00 w auli pod koś-
ciołem (wejście od strony północnej). 

DO I KOMUNII. Rodziców Dzieci klas II, które 
chcą przygotować się do Pierwszej Komunii w 
przyszłym roku, zapraszam na spotkanie w następ-
ny czwartek ( 11.IX.) o godz. 19.00 w auli pod koś-
ciołem (wejście od strony północnej). 

ALBUMY. W zakrystii są do nabycia pięknie wy-
dane albumy o Św. Janie Pawle II. 

PIERWSZE DNI. 4 września to Pierwszy Czwar-
tek Miesiąca. Po Mszy Św. godzinie 18.00 zapra-
szamy na czuwanie Godziny Św. Najbliższy piątek 
to Pierwszy Piątek Miesiąca (5.09) pamiętamy o 
Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, które będzie po Mszy Św. o godz. 7.00 i po 
Mszy Św. o 18.00, a także o spowiedzi pierwszo-
piątkowej, która rozpocznie się o godzinie 17.15. 

 

Dzień 6 września to Pierwsza Sobo-
ta Miesiąca, w tym dniu uwielbiamy 
Niepokalaną Maryję i składamy dzięk-
czynienie za Jej wstawiennictwo za 
nami  u  Boga.   Modlitwą  obejmiemy 

tych, którzy ofiarują Mszę Św. w intencji wynagra-
dzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, prosząc 
o dalszą pomoc w trudnych sprawach, oraz mło-
dzież i dzieci rozpoczynających rok szkolny. Diako-
nia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza o go-
dzinie 7.00 na Mszę świętą i modlitwę różańcową 
w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkoma-
nii, alkoholizmu, hazardu i innych. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy, wierząc że nasze prośby zosta-
ną wysłuchane.                         Diakonia KWC 
     7 września to Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po 
sumie będzie Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, wymiana tajemnic różańcowych i katecheza dla 
Kół Żywego Różańca. 

DOŻYNKI. W przyszłą niedzielę (7.09) na Mszy 
Św. o godzinie 13.00 będą Dożynki Parafialne. Ich 
Gospodarzami są mieszkańcy wsi Żytnia. Oni też 
będą reprezentowali naszą Parafię na Dożynkach 
Diecezjalnych 8 września w Woli Gułowskiej. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:  Marcin Aftyka i Jagoda Doms-
ka, oboje z naszej Parafii (48). 

Łukasz Kowalczyk z naszej Parafii i Inez Małgo-
rzata Polak z Parafii Ducha Świętego w Siedlcach (49). 
Dawid Pytel i Magdalena Kubuj, oboje z na-
szej Parafii (50). 
Zapowiedź I:Dariusz Piotr Nosorowski z Pa-
rafii Św. Stanisława B.M. w Warszawie i Katarzyna 
Augustyniak z naszej Parafii (51). 

Łukasz Tomasz Pniewski z naszej Parafii i 
Magdalena Przybysz z Parafii w Kołbieli (Diecezja 
Warszawsko-Praska) (52). 
Jan Girczuk z naszej Parafii i Emilia Jakubiak 
z Sońska (Diecezja Płocka) (53). 

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

CO PISZĄ W „ECHU” nr 35 

 W dziale „Kościół” materiały formacyjne dla zela-
torów i opiekunów Kół Żywego Różańca; 
 Każdego dnia tysiące chrześcijan tracą życie tyl-
ko dlatego, że nie chcą wyrzec się wiary w Jezusa. 
O tym w dziale „Temat tygodnia”; 
 W Siedlcach powstała nowa parafia. Patronuje 
jej św. Jan Paweł II. Więcej w dziale „Diecezja”; 
 Z okazji tysięcznego numeru „Echa” wspomina-
my, jak przez lata zmieniał się nasz tygodnik; 
 Psychika ma w odchudzaniu duże znaczenie. 
O tym, jak chudnąć z głową w dziale „Zdrowie” od-
powiadają psycholog i dietetyk; 

Zapraszamy do lektury 

 
OSIOŁEK 

 
     Synek chwali się mamie: 
- Mamo, jestem taki silny jak tatuś. Też złamałem wi-
delec! 
- Acha, rośnie mi w domu kolejny osiołek. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

SENTENCJA NA KONIEC WAKACJI. Kończy się la-
to. Zima jest piękna do pewnego stopnia... Celsjusza. 
PRZED PRÓBĄ. W restauracji gość zamówił gulasz. 
Po pewnej chwili kelner przyniósł mu danie i książkę 
życzeń i zażaleń. 
- Ale ja książki nie zamawiałem – mówi gość. 
- Bo nie próbował pan gulaszu – odpowiada kelner. 
NIESPODZIANKA. 
- Chciałbym kupić synowi długopis na urodziny. 
- To ma być niespodzianka ? 
- Tak, bo spodziewa się skutera. 
ZDZIWIENIE. 
     Dorastająca córka pyta mamę: 
- Mamusiu, dlaczego wyszłaś za tatusia ? 
- To i ty córeczko zaczynasz się dziwić ? 
ŻABCIA. W mieszkaniu dzwoni telefon. Ojciec trzech 
dorastających córek, podnosi słuchawkę i słyszy w 
niej ciepły baryton: 
- Halo, czy to ty żabciu? 
- Nie, przy telefonie właściciel stawu  
BRYDŻYŚCI. Po skończonym rozdaniu kart jeden 
gracz krzyczy na drugiego: 
- Czemu wyszedłeś w kiera?! 
- Przecież pokazywałeś mi serce! 
- A jak robi serce? Pik, pik, pik! 
MĄDROŚĆ KOBIETY. 
     Starsza kobieta stoi na statku przy burcie i trzyma 
kapelusz żeby wiatr go nie zwiał z głowy. Jeden 
z gentelmenów podszedł do niej i mówi: 
- Przepraszam, nie chce być niegrzeczny, ale czy pa-
ni wie, że wiatr unosi pani suknię do góry i troszeczkę 
widać łydki. 
- Tak, wiem dobry człowieku, ale ja potrzebuje obu 
rąk by trzymać kapelusz. Wszystko co pan widzi tam 
na dole ma 75 lat, a mój kapelusz kupiłam dzisiaj! 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2200 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. Piotr Wasyljew, 
ks. Piotr Kruk, p. Krystyna i Szczepan Boruto-

wie, p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Emilia. 

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. 

 




