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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Stajemy nieraz wobec dylematu 
co wybrać: miłość, czy prawdę. 
Propozycja Jezusa jest jasna. To 
On dziś w Ewangelii  „powiedział 
do swoich uczniów: Gdy brat twój 
zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upo-
mnij go” (Mt 18,15-20). 
     Jak pogodzić miłość i prawdę; 
miłosierdzie i sprawiedliwość?  
     O wiele łatwiej popaść w którąś 
ze skrajności – albo w imię miłości 
tolerując zło, albo potępiając czło-
wieka bez współczucia dla jego 
słabości. 
     Jezus poleca nam dziś dążyć 
przede wszystkim do tego, by po-
zyskać swego brata dla Boga. 
Wtedy nie będziemy ranić nikogo 
ani obojętnością, ani osądem. 
A ucząc się w ten sposób szukać 
jedności z braćmi, wejdziemy w ta-
ką bliskość z Ojcem niebieskim, że 
nie będzie już rzeczy, której On by 
nam odmówił. 
 

 

URODZINY I IMIENINY MARYI 

 
     Jutro, w poniedziałek 8 września, Kościół obchodzi 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (w polskiej 
tradycji nazywane „Świętem Matki Bożej Siewnej”). Nato-
miast 12 września dodaje wspomnienie Imienia Maryi, us-
tanowione, jako dziękczynienie za zwycięstwo odniesione 
nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683 przez króla Jana 
III Sobieskiego i sprzymierzone wojska chrześcijańskie. 
     Tradycja chrześcijańska przekazuje, że Rodzicami Ma-
ryi byli pobożni Żydzi Św. Anna i Św. Joachim. Mimo sę-
dziwego wieku nie mieli dziecka, dlatego gorliwie prosili 
Boga o nie. Bóg wysłuchał ich próśb i sprawił, że Anna po-
między 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa 
urodziła córkę, nadając jej imię Maryja. Mówią o tym pis-
ma apokryficzne: Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Pse-
udo-Mateusza, Ewangelia Narodzenia Maryi, Ewangelia 
arabska o młodości Chrystusa, Historia Józefa Cieśli i 
Księga o przejściu Maryi.  
     W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
ma także nazwę „Matki Bożej Siewnej”. Lud chciał, aby 
rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. 
Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, 
które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczy-
stość Wniebowzięcia Matki Bożej. W święto Matki Bożej 
Siewnej urządzano także dożynki. Święto Narodzenia 
NMP i wspomnienie Jej Imienia przypominają nam, że Ma-
ryja tak jak każdy z nas miała swoich Rodziców, rosła, 
bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich 
znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeńst-
wo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, 
że „będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”, do których i my 
należymy. 

WSPOMNIENIA Z WAKACJI 
     Tegoroczne wakacje spędziliśmy na Ziemi Świętokrzy-
skiej, która wzbudziła w nas wielkie zainteresowanie i za-
chwyt. Mieszkaliśmy w miejscowości Sielpia Wielka, w pe-
nsjonacie „Łucznik” nad Jeziorem Czarna. Ksiądz Sławek 
podczas porannych spotkań czytał nam i wyjaśniał przypo-
wieści Jezusa. Naszym pierwszym miejscem zatrzymania 
był Kałków - Sanktuarium Matki Bolesnej. Oglądaliśmy ta-
kże panoramę Ziemi Kieleckiej, Polską Golgotę oraz mini 
ZOO. Podczas pobytu na Ziemi Świętokrzyskiej zwiedziliś-
my Muzeum wydobywania Rudy Żelaza w Sielpi Wielkiej. 
Byliśmy w Muzeum Zabawek znajdującym się w Kielcach, 
mogliśmy oglądać tam zabawki z różnych czasów. Byliśmy 
także w Parku Geoedukacji, gdzie dowiedzieliśmy się, ja-

kie żywe organizmy żyły dawno temu. Na filmie 7D wybra-
liśmy się w podróż w głąb Ziemi. Na koniec wycieczki mo-
gliśmy sami odnaleźć skamieniałości i wziąć je do domu. 
Zdobyliśmy szczyt góry Święty Krzyż, tam poznaliśmy jej 
historię. Ucałowaliśmy relikwie Drzewa Krzyża Świętego i 
zwiedziliśmy wystawę misyjną oraz Muzeum Orła Białego.  
     Cieszymy się, że byliśmy w Pałacyku Patrona naszej 
szkoły - Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Podczas na-
szego pobytu w Sielpi mogliśmy kąpać się i pływać na ro-
werkach wodnych. Widzieliśmy także najstarsze drzewo w 
Polsce - Dąb Bartek, jego wiek jest określany od 700 do 
1000 lat. W drodze powrotnej do domu odwiedziliśmy Eu-
ropejskie Centrum Bajek w Pacanowie im. Koziołka Matoł-
ka. Na koniec naszej podróży ksiądz Sławek celebrował 
Mszę Św. w naszych intencjach, w Bazylice Jezusa Kona-
jącego w Pacanowie. Dziękujemy księdzu Sławkowi i sios-
trze Anuncjacie za opiekę nad nami. Dzięki nim mogliśmy 
poznać nowe miejsca w Polsce. 

Ola Lemieszek i Marta Końko z Koła Misyjnego 

PODWYŻSZONY KRZYŻ 

 

     W przyszłą niedzielę, XXIV Niedzielę Zwy-
kłą (14.09) Kościół obchodzi Święto Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, przypominające od-
nalezienie Drzewa Krzyża Św. przez Św. He-
lenę, Matkę Cesarza Konstantyna Wielkiego, 
na początku IV w. po Chrystusie. Warto tu 
przypomnieć, że w naszym kościele znajduje 
się relikwiarz zawierający małą cząstkę tego 
samego drzewa Krzyża Świętego, sprowadzo-
ną przez Ks. Prałata Leona Balickiego. 

     W przyszłą niedzielę będzie więc okazja, aby oddać 
cześć krzyżowi i ucałować święte relikwie, których autenty-
czność jest potwierdzona dokumentem, wystawionym w 
XVIII wieku przez Zakon OO. Franciszkanów w Rzymie. 
Pamiętajmy także, że przyszła niedziela inauguruje IV Ty-
dzień Wychowania. 

PIELGRZYMKA SZAFARZY 
     W sobotę 20 września 2014 r., w Sanktuarium Matki 
Bożej Licheńskiej, odbędzie się VII Ogólnopolska Pielgrzy-
mka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Zapra-
szam do wzięcia w niej udziału zarówno nadzwyczajnych 
szafarzy z naszej diecezji oraz ich rodziny. Proszę, aby w 
tym roku zorganizować wyjazd we własnym zakresie. 

 
     Program pielgrzymki: 11.00 – Zawiązanie wspólnoty – 
Bazylika Licheńska – bp Adam Bałabuch, 11.15 – Wierzę 
w Syna Bożego - konferencja ks. dra Krzysztofa Ora, 
11.45 - Przygotowanie do Eucharystii, 12.00 – Eucharystia 
pod przewodnictwem JE bpa Stefana Cichego, 14.00 Mo-
dlitwa różańcowa – Zakończenie pielgrzymki. Do zobacze-
nia w Licheniu!                              Ks. Waldemar Mróz 
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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 – 8 września 2014  r. 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

(w polskiej tradycji nazywane „Świętem Matki Boskiej Siewnej”). 
Dzień diecezjalnych dożynek w Woli Gułowskiej 

Czyt.: Mi 5, 1-4a (Mesjasz będzie pochodził z Betlejem); 
lub Rz 8, 28-30 (Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują); 

Mt 1, 1-16. 18-23 (Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego). 

7.00 1. + Rozalię (w 23 r.), Wacławę i Ryszarda oraz zm. z obu stron Ro-
dziny, of. Elżbieta Jerominiak 

 2. + Zygmunta Czarnockiego (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Radosława Brochockiego (w 10 r. i z racji imienin), Henryka, 

Ryszarda, Mariana, Tadeusza i Leokadię zm. z Rodzin Brochockich 
i Woźniców, of. Adam i Maria Brochoccy 

 4. + Eugenię (w 21 r.), Wacława i Roberta, of. Córki 
10.00 1. Dziękczynna w 92 r. urodzin Józefa Łęczyckiego, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepa-

nik) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
 4. + Stanisława i Irenę Ługowskich, of. Rodzina  
 5. + Bożenę Bosek, of. Mąż  
 6. + Stanisławę (w 15 r.) i Stanisława (w 43 r.), of. Dzieci 
 7. Dziękczynna w 18 r. urodzin Adrianny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu, of. Rodzice i Sio-
stra 

Wtorek – 9 września 2014  r. 
Wspomnienie Św. Piotra Klawera, Kapłana apostoła czarnoskórych niewol-

ników i Bł. Anieli Salawy, Dziewicy z III Zakonu Franciszkańskiego 
Czyt.: 1 Kor 6, 1-11 (Niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego); 

Łk 6, 12-19 (Wybór Apostołów). 

6.30 1. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
 2. + Witolda Jankowiaka, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 35 r. ślubu Sylwestra i Aleksandry Augustyniaków, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze la-
ta małżeńskiego i rodzinnego życia, of. Małżonkowie 

7.00 1. + Zygmunta Skolimowskiego (w 6 miesiąc.), of. Rodzina 
 2. + Stanisławę Mirońską (w 8 r.) i Józefa oraz zm. z obu stron Ro-

dziny, of. Syn 
 3. + Kazimierę Drozd (w 7 r.), of. Dzieci 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepa-
nik) 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Tadeusza Musiejczuka (w 30 dzień), of. Sąsiedzi 
 4. + Marię, Stanisława, Mieczysława, Antoninę i Mikołaja, zm. z Ro-

dziny Niedziałków, of. p. Olędzka 
 5. + Stanisława i Reginę Błaszczak oraz Annę i Jerzego, of. Synowa 

Środa – 10 września 2014 r. 
Wspomnienie Św. Mikołaja z Tolentynu, Kapłana 

Czyt.: 1 Kor 7, 25-31 (Celibat i małżeństwo); 
Łk 6, 20-26 (Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom).  

6.30 1. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
 2. Za dusze zm. w czyśćcu cierpiących, proszących o naszą modli-

twę, of. Bezimienna 
 3. + Witolda Jankowiaka, of. Córka 

7.00 1. Dziękczynna w 36 r. urodzin Alicji, z prośbą o zdrowie i opiekę 
Matki Bożej dla niej i dla całej jej Rodziny, of. Babcia 

 2. Dziękczynna Zofii Kosyl za udaną operację, przez wstawiennic-
two Matki Bożej i Św. Józefa, of. p. Zofia 

17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepa-

nik) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 2 r. ślubu Eweliny i Pawła, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i dary Ducha Świętego na dalsze życie, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Katarzyny i Izabeli, z prośbą o dary 
Ducha Świętego oraz opiekę Św. Joanny i Św. Józefa, of. Mamusie 

 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Patrycji, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Ro-
dzice 

Czwartek – 11 września 2014 r. 
Dzień modlitw o nawrócenie terrorystów (r. zamachu w Nowym Jorku) 

Czyt.: 1 Kor 8, 1b-7. 10-13 (Miłość jest ważniejsza niż wiedza); 
Łk 6, 27-38 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół). 

6.30 1. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
 2. + Witolda Jankowiaka, of. Córka 

7.00 1. Dziękczynna w 21 r. ślubu Anny i Zbigniewa, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz dla 
ich Synów Pawła i Kamila, of. Danuta Janusiewicz 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 10 r. Agnieszki i Przemysława Krzymowskich, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze życie, of. Małżonkowie 
 4. Dziękczynna w 15 r. ślubu Beaty i Wiesława, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa i Św. Joanny dla Jubilatów i 
dla ich Dzieci ,of. Bezimienna 

 5. + Henryka Czarnockiego (w 9 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Żona i Córka 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 12 września 2014  r. 
Wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny 

Czyt.: 1 Kor 9, 16-19. 22-27 (Stałem się wszystkim dla wszystkich); 
Łk 6, 39-42 (Obłuda). 

6.30 1. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
7.00  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Wacława, Eugenię i Roberta, of. Córki 
 4. + Stanisława Jodełko (w 31 r.), of. Żona z Dziećmi  

18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 13 września 2014  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Jana Chryzostoma, 
Biskupa i Doktora Kościoła. Na Jasnej Górze ogólnopolska Pielgrzymka 
Służb Skarbowych i Celnych R.P. oraz Dzień Nabożeństwa Fatimskiego 

Czyt.: 1 Kor 10, 14-22 (Eucharystia misterium zjednoczenia); 
Łk 6, 43-49 (Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa). 

6.30 1. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
 2. + Zbigniewa Kurowskiego (w 2 r.), of. Rodzice 
 3. O Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla całej Rodziny 

Rucińskich, of. Weronika Rucińska 
7.00 1. + Genowefę Próchenko i zm. z Rodziny Charutów, of. Córka 

 2. + Pawełka Sadokierskiego (w 30 r.) oraz zm. z Rodzin Kupów i 
Sadokierskich, of. Mama z Rodziną  

 3. + Aleksandra (w 19 r.), Janinę, Edytę i Romana oraz zm. z obu 
stron Rodziny, of. Marianna Kołtuniak 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny, Agnieszki, Julia-

na i Mirosławy z racji ich urodzin, of. Mama  
 4. Dziękczynna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu 

Maryi i o trumf Niepokalanego Serca Maryi, of. KWC 
Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie 

XXIV Niedziela Zwykła – 14 września 2014 r. 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

Początek IV Tygodnia Wychowania 
Czyt.: Lb 21, 4b-9 (Wąż z brązu znakiem ocalenia); 

Flp 2, 6-11 (Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył); 
J 3, 13-17 (Krzyż narzędziem zbawienia). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: +  Annę Szysz, of. Rodzina 
8.30 1. + Stanisława Wojtasa (w 26 r.), of. Córka  
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 2. + Tadeusza Próchnickiego i Zbigniewa Krupę oraz zm. Rodziców 
z obu stron Rodziny, of. Córka 

10.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Stanisława Duka (w 18 r.), of. Żona i Córka 
 4. Dziękczynna w 5 r. ślubu Katarzyny i Michała, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny w dalszym życiu, of. 
Rodzina 

11.30 1. + Stanisławę (w 15 r.), Andrzeja i Jadwigę Krupów oraz zm. Ro-
dziców z obu stron Rodziny, of. Córka 

 2. + Józefa Brzóskę (w r.), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Urszuli i Marcina Nikitiuk, z prośbą o 

Boże dary i opiekę Św. Józefa na dalsze lata, of. Małżonkowie 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
14.00 Kaplica w Żytniej: Dziękczynna za otrzymane plony, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców wsi Żytnia i 
wieczny pokój dla Zmarłych z wioski, of. Mieszkańcy wsi Żytnia 

16.30 1. + Franciszka Otrobę (w 7 r.), of. Rodzina 
Katechezy Chrzcielne będą w I, II, III i IV niedzielę października 2014 r. 

18.00 1. + Elżbietę Kozaczyńską (w 5 r.), of. Mąż i Córka 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu. W auli pod kościołem 

spotkanie z Kandydatami do Bierzmowania i ich Rodzicami 

WYCHOWYWAĆ DO PRAWDY 
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Drodzy Rodzice, 
Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! 

 
     Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący po-
czątek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył 
się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać 
wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poz-
nawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, 
płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek w adhortacji 
Evangelii gaudium. 
     Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeży-
wać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-
20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wycho-
waniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, naro-
dowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny.  
1. Potrzeba uznania obiektywnej prawdy 
     Pan Bóg na kartach Biblii przypomina nam rolę prawdy i miłości w życiu 
człowieka. Źródłem tej troski jest miłość Stwórcy do stworzenia, poddawa-
nego ciągłej pokusie ulegania kłamstwu, którego ojcem jest „władca tego 
świata” (J 12,31). Prorok Ezechiel w dzisiejszym czytaniu mówi o odpowie-
dzialności „stróża domu Izraela” (Ez 33,7) – odpowiedzialności wyrażającej 
się w wiernym przekazie słowa, pochodzącego z ust Bożych. Znamiennym 
listem Boga do człowieka jest Dekalog – dziesięć przykazań napisanych pa-
lcem Bożym na kamiennych tablicach (por. Wj 31,18). Troska o ich zachowa-
nie włącza się w szczególne zadanie chrześcijanina, który jest nieustannie 
wzywany do życia w duchu prawdy i miłości. Współczesny świat próbuje na-
rzucić ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy 
człowiek rozumie i stosuje ją na swój własny, indywidualny sposób. Co wię-
cej, na człowieka głoszącego istnienie obiektywnej prawdy, według której 
pragnie on żyć, patrzy się z podejrzliwością, a nawet z lekceważeniem. 
W takiej sytuacji przestają obowiązywać wszelkie stałe wartości. Przyjmuje 
się wtedy, że nie ma żadnych niepodważalnych punktów odniesienia, a za-
tem wszystko jest niestałe i zmienne. Wobec coraz częstszych prób narzu-
cania tego rodzaju przekonań, Kościół przestrzega przed swego rodzaju 
„dyktaturą relatywizmu”.   
     Należałoby w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II, który sta-
nowczo przypominał: „W sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna pra-
wda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kieru-
nek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie 

władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się 
w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Centesimus annus, n. 46).  
     Warto w związku z tym postawić pytanie: na czym polega wychowanie 
do prawdy? Polega ono na tym, aby na wszystkich etapach procesu wycho-
wawczego - dokonującego się w domach, w przedszkolach i szkołach - ro-
dzice, nauczyciele i wychowawcy ukazywali wartość odkrywania ostatecznej 
prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu. Ważne jest przy tym, aby pokazy-
wali oni, jak do tej prawdy dążyć i w jaki sposób kierować się nią w codzien-
nym życiu. W ten sposób dzieci i młodzież znajdą się w szkole prawdy i bę-
dą wychowywani przez prawdę. Tylko wtedy będziemy mogli z ufnością pat-
rzeć w przyszłość, mając pewność, że dzięki temu ukształtuje się społecze-
ństwo, w którym ludzie będą kierowali się wewnętrzną uczciwością, prawoś-
cią i rzetelnością.   
2. W szkole Chrystusa – Najwyższej Prawdy  
     Pełną prawdę o Bogu i o człowieku przekazuje Jezus Chrystus, który 
mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6a). Zbawiciel jest 
zatem Najwyższym Wychowawcą w szkole Prawdy. On sam bowiem jest 
Prawdą. To On posiada wyraźnie określony plan wychowawczy, wyrażający 
się w słowach: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 

14,6b). Tym samym wskazuje na cel, do którego pragnie zaprowadzić wszy-
stkich wierzących w Niego. Jest nim dom Ojca. Nie ma bowiem dla człowie-
ka nic ważniejszego niż jego własne zbawienie. Ono jest najwyższą wartością.  
     Wobec grzechu i kłamstwa Chrystus wzywa nas dziś do braterskiego 
upomnienia i zgodnej modlitwy (por. Mt 18,15.19). Chrześcijanin pragnący 
żyć w prawdzie, jest powołany do ciągłej, twórczej przemiany siebie i szuka-
nia duchowej siły we wspólnej modlitwie, w której Zbawiciel jest szczególnie 
obecny. Chrystus, który jest Prawdą, jest przecież także Życiem,  daje życie 
i wzywa do dążenia ku pełni życia. Święty Paweł w Liście do Rzymian, któ-
rego fragment słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, nawołuje do miło-
ści bliźniego, wyrażającej się w przestrzeganiu przykazań (Rz 13,8-10). To w 
nich zawarta jest wola Boga - doskonały porządek Boży wobec świata stwo-
rzonego. Rozpoznawanie jej to nic innego jak poszukiwanie prawdy. Tylko 
życie w prawdzie pozwala właściwie osądzić stan swojego ducha, a zara-
zem zdobyć się na wysiłek wewnętrznej przemiany. Będzie ona możliwa, je-
śli w szkole Chrystusa-Prawdy będziemy Go uważnie słuchać, głębiej poz-
nawać i pozwalać, aby nas prowadził ku pełnej prawdzie o Bogu i o nas sa-
mych. Dzieje się to między innymi podczas szkolnej i parafialnej katechezy. 
3. Konieczność wychowania do prawdy  
     Najważniejszą konsekwencją życia w prawdzie, którą ukazuje nam Pan 
Jezus, jest dążenie do podporządkowywania jej swojego życia. Jak wielok-
rotnie nauczał św. Jan Paweł II, nie ma wolności bez prawdy. Autentyczna 
wolność polega bowiem na życiu w świecie prawdziwych wartości i na świa-
dczeniu o nich. Z pewnością nie jest to łatwe! Niejednokrotnie wymaga bra-
terskiego napomnienia i próby „sprowadzenia występnego z jego drogi” jak 
poucza dziś prorok Ezechiel (por. Ez 33,8b). Głosząc obiektywną prawdę, 
musimy mieć świadomość tego, że niekiedy trzeba będzie dla niej cierpieć. 
Jest to droga, którą kroczyli prorocy Starego Testamentu. Jest to droga, któ-
rą w najwyższym stopniu przemierzył sam Pan Jezus. Jest to droga, którą 
także my powinniśmy podążać. Dla człowieka wierzącego nie ma bowiem 
innej drogi niż ta, którą szedł nasz Pan, Jezus Chrystus.  
     Przed wychowawcami: rodzicami, nauczycielami, katechetami i duszpas-
terzami stoi zatem zadanie stawiania wymagań – najpierw sobie, a następ-
nie własnym dzieciom oraz powierzonym im uczniom i wychowankom. Dla-
tego zwracamy się do Was z gorącym apelem: Nie bójcie się prawdy! Dąż-
cie do niej z odwagą i zapałem! Uczcie jej innych! Wychowujcie do niej 
wszystkich, których Wam Pan Bóg powierzył! Nie dajcie się zwieść namiast-
kami prawdy czy półprawdami! Brońcie się przed manipulacją ze strony 
tych, którzy są niechętni Chrystusowi i Jego Kościołowi. Nie oni mają być 
dla Was wzorami i autorytetami, ale Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel, 
który oddał swoje życie za prawdę i sam o sobie mówi, że jest „drogą i pra-
wdą, i życiem”. Zdobywajcie umiejętność stawania w prawdzie o sobie po-
przez częsty i rzetelny rachunek sumienia oraz przez regularne przystępo-
wanie do sakramentu pokuty i pojednania! Tylko wtedy poznacie autentycz-
ną radość, wynikającą z doświadczania słów Pana Jezusa: „Poznacie praw-
dę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Na tę drogę przebywania w szkole 
Chrystusa-Prawdy i wychowywania innych w prawdzie wszystkim Wam 
z serca błogosławimy. 
     Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 365. Zebra-
niu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 10 
czerwca 2014 r. 
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CO PISZĄ W „ECHU” nr 36 

Jak obecnie wygląda sytuacja chrześcijan w 
Iraku? Kto i dlaczego prześladuje tam chrześcijan? 
Jaką pomoc chrześcijanom w tym kraju oferuje 
polski Kościół? – o tym w wywiadzie „Echa”; 
Jakie straty ponieśli polscy sadownicy wskutek 
rosyjskiego embarga? Z jakimi innymi problemami 
musza się zmagać? Czytaj w dziale „Opinie”; 
Kim były błogosławione Siostry Nazaretanki 
z Nowogródka? Czy musiały umrzeć? Czego nas 
dziś uczą? – o tym również w dziale „Opinie”; 
O nowym przepisie ruchu drogowego, który nak-
łada ważny obowiązek na pieszych w dziale „Moto-
ryzacja”;                           Zapraszamy do lektury 

W PARAFII I W DIECEZJI 
WRACAMY DO NORMY. Od dziś porządek 
Mszy Św. popołudniowych według porządku powa-
kacyjnego, czyli będą one o godz. 16.30 i 18.00. 

ŚWIATEŁKO I KOŁO MISYJNE. Spotkanie 
Rodziców dzieci ze Światełka i Koła Misyjnego bę-
dzie dziś (7.09) po Mszy Św. o godz. 11.30 w auli 
pod kościołem. 

SEMINARIUM. Dziś w naszej Parafii „Niedziela 
Seminaryjna”. Gościmy przedstawicieli naszego 
Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na 
potrzeby naszego Seminarium. 

DOŻYNKI. Uroczyste poświęcenie wieńca do-
żynkowego będzie miało miejsce dziś na Mszy Św. 
o godz. 13.00. W tym roku gospodarzami dożynek 
są mieszkańcy wsi Żytnia. Będą oni reprezentowali 
jutro (8.09) naszą Parafię na diecezjalnych dożyn-
kach w Woli Gułowskiej. 

PIERWSZE DNI. Dziś I-sza Niedziela Miesiąca 
(7.09). Z tej racji po Sumie o godz. 13.00 będzie 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. 
Po adoracji spotkanie z członkami Kół Żywego Ró-
żańca, wymiana tajemnic różańcowych i Kateche-
za dla nich. 

OGRÓD WYOBRAŹNI. Dziś także gościmy w 
naszej parafii Rodzinny Zespół Muzyczny z Brań-
ska. Po każdej Mszy św. członkowie Zespołu zaś-
piewają kilka pieśni religijnych. Będzie możliwość 
nabycia płyt z utworami tego Zespołu. 

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 28.09). 

DLA DZIECI. Dzieci i Rodziców, zapraszamy do 
udziału w niedzielnych Mszach Św. o godz. 11.30, 
a po Mszy Św. na herbatę i ciastko w Sali pod 
kościołem.                    Ks. Sławek i Ks. Proboszcz 

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

FATIMSKIE. Sobota (13.09) to dzień przedostat-
niego w tym roku Nabożeństwa Fatimskiego, które 
będzie po Mszy Św. o godzinie 18.00. Pamiętajmy 
o zabraniu różańców i lampionów. 
ODPUST W ŻYTNIEJ. Mieszkańcy wsi Żytnia 
zapraszają na Mszę Św. „Dziękczynną za otrzyma-
ne plony, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

wszystkich mieszkańców wioski oraz o wieczny po-
kój dla Zmarłych z wioski”. Msza Św. będzie o 
godz. 14.00, a po Mszy Św. – jak myślimy – będą 
rodzinne spotkania. 

BIERZMOWANIE 2015. Kandydatów do Bierz-
mowania i ich Rodziców serdecznie zapraszam 
w przyszłą niedzielę (14.09) na Mszę Św. o godz. 
18.00 i ucałowanie Relikwii Krzyża Św. a po Mszy 
Św. na spotkanie, które będzie w auli pod kościołem. 

CARITAS i „Centrum Pomocy Bliźnim” zaprasza-
ją potrzebujących do bezpłatnego korzystania z 
zasobów odzieżowych w magazynie przy ul. Budo-
wlanej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00, a w środy do 18.00. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Dariusz Piotr Nosorowski z 
Parafii Św. Stanisława B.M. w Warszawie i Kata-
rzyna 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 tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej 

SŁOWA POPARCIA 

 

Ogromna liczba listów z po-
parciem i wdzięcznością 
dociera do Profesora Bog-
dana Chazana. Zebrano 
około 150 tysięcy podpisów 
wyrażających sprzeciw wo-
bec represji, stosowanych 
przeciwko bohaterskiemu 
profesorowi. Piszą pacjent-
ki i całe rodziny wdzięczne 
za pomoc i opiekę, studenci 

medycyny i lekarze, którym Profesor dodaje odwa-
gi. Piszą tysiące osób, które chciały wyrazić swoją 
wdzięczność i zapewnić o modlitwie. 
     Przy okazji wyszło na jaw, że prof. Bogdan 
Chazan zbudował z pomocą Caritas-Polska i we 
współpracy z organizacją ginekologów katolickich 
MaterCare oraz kenijskim biskupem Anthonym 
Mukobo z tamtejszego wikariatu apostolskiego po-
łożniczy szpital im. Św. Jana Pawła II w Isiolo w 
Kenii. Wielu polskich lekarzy ginekologów i położ-
ników pracuje tam, ratując ludzkie życie. 
     Prof. Bogdan Chazan do wszystkich popierają-
cych go skierował list: 
     Pragnę serdecznie wszystkim podziękować. To 
wsparcie bardzo pomaga przetrwać niełatwy czas, 
zwolnienie z pracy w Szpitalu Św. Rodziny w War-
szawie, potwarze i niewybredne ataki. Czuję się 
wzmocniony mając dowody, że tak wielu ludzi my-
śli podobnie jak ja. Cieszę się, że tak wielu uznaje 
prawo każdego, nawet nie w pełni sprawnego czło-
wieka do urodzenia się i życia. Nie pozwólmy ode-
brać sobie tych podstawowych dla ludzi praw. Nie 
lękajmy się, wyrażajmy śmiało swoje poglądy. Mu-
szą być one szanowane, a lekarze, pielęgniarki 
i położne powinni móc wykonywać zawód w zgo-
dzie z powołaniem i sumieniem. Wzajemnie życzę 
siły, odwagi i wiele dobra. Pamiętam w modlitwie. 
   PS. MaterCare International (MCI), grupa katolic- 

ckich położników - ginekologów zaprasza doświad-
czonych lekarzy położników - ginekologów jako 
wolontariuszy do pracy w położniczym szpitalu im. 
Św. Jana Pawła II w Isiolo, Kenia. Szpital jest czę-
ścią Projektu Isiolo, którego celem jest zapewnie-
nie opieki położniczej na dużym obszarze wiejs-
kim. Zakwaterowanie, wyżywienie, koszty wizy, 
szczepień i ubezpieczenia są pokrywane przez or-
ganizatorów. Minimalny czas pracy - trzy miesiące. 
Konieczna jest podstawowa znajomość języka 
angielskiego. Wolontariusze będą witani na lotnis-
ku w Nairobi. Kontakt: bogdan.isiolo@onet.eu 

Warszawa, 20 sierpnia 2014 r. 

 

SIWE WŁOSY - Panie dok-
torze, włosy 
zaczynają mi 
siwieć. Czy 
pan sądzi, że 
farbowanie 
może mieć 
jakieś szkod-
liwe następ-
stwa? 

- Niewątpliwie. Jeden z moich pacjentów zaczął far-
bować sobie włosy, a dwa miesiące później już był 
żonaty.                 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\///////////////////////////////// 
BOGACTWO. Dwóch zamożnych ludzi zwiedza cmen-
tarz. Podziwiają pomniki. Zobaczyli gigantyczny grobo-
wiec fabrykanckiej rodziny. Marmur włoski, złocenia, 
potęga, wrażenie niebywałe. Jeden z nich mówi: 
- Zobacz. Tacy to sobie pożyją... 
SZAJS. Zdenerwowany klient wpada do sklepu : 
- Co za materiał mi pan sprzedał? Krawiec powie-
dział, że to najgorsza tandeta! 
- Co tu gadać - uspokaja kupiec. Pan jest szczęścia-
rzem, bo ma tylko 3 metry tej tandety, a ja mam tego 
cały magazyn. 
DIAGNOZA. W dawnych czasach pacjent idzie pry-
watnie do lekarza, który stwierdza po badaniu: 
- Mam złą wiadomość, zostało panu 6 miesięcy życia. 
     Pacjent siedzi w milczeniu. Po chwili mówi : 
- Ja też mam dla pana złą wiadomość. Nie stać mnie, 
żeby w najbliższym czasie zapłacić panu rachunek. 
- Dobrze - odpowiada doktor - w takim razie dam pa-
nu rok życia. 
LENIWIEC 
- Jasiu - pyta nauczycielka biologii - biorąc pod uwagę 
twoje lenistwo, jakim zwierzęciem chciałbyś być? 
- Wężem. 
- A dlaczego? 
- Bo mogę leżeć i chodzić. 
 

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 Borutowie, 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. 

 




