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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     Słyszymy dziś w Ewangelii 
słowa pełne otuchy i nadziei: 
„Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3, 13-17). 
     Tak, Bóg daje wszystko, aby 
nas zbawić. W języku biblijnym, 
ale chyba też w każdym innym, 
„syn jednorodzony” oznacza po 
prostu „wszystko”. 
     Miłujący Ojciec bardziej bo-
wiem ceni życie jednorodzonego 
Syna, niż własne. Bóg daje więc 
najwyższą cenę za nasze zba-
wienie. Dlaczego? Ponieważ jes-
teśmy dla Niego bezcenni, pomi-
mo naszych grzechów i naszej 
niewierności. Bóg nie wyrzekł 
się nas, chociaż my nie raz wy-
rzekamy się Jego. 
     Jeśli więc zrozumiemy to, na-
stępny ruch należy do nas: mu-
simy zmienić nasze życie. 

 

 

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA  
    Dziś 14 września Ko-
ściół Powszechny ob-
chodzi XXIV Niedzielę 
Zwykłą oraz Święto 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego, które przypo-
mina odnalezienie 
przez Św. Helenę drze-
wa krzyża na którym 
umarł Chrystus. Relik-
wiarz z malutką cząstką 
tego krzyża znajduje się 
w naszej Parafii. Dziś 
będzie on wystawiony 
na stoliku pod dużym 
krzyżem. Każdy, kto ze-
chce, po Mszy Św. mo-
że dziś go ucałować i uzy-  
skać odpust (pod zwykłymi warunkami - stan łaski uświę-
cającej). Warto skorzystać z tego przywileju. 

TYDZIEŃ WYCHOWANIA 
     Dziś rozpoczyna się Tydzień Wychowania, obchodzony 
już po raz czwarty w Kościele w Polsce, a także i w naszej 
Parafii, z racji liturgicznego wspomnienie Św. Stanisława 
Kostki, obchodzonego 18 września. Z tej racji zapraszamy 
codziennie od dziś dzieci, młodzież, nauczycieli, wycho-
wawców i pracowników szkół na wieczorne Msze Św. ce-
lebrowane w naszym kościele o godzinie 18.00. Podczas 
Mszy Św. będą modlitwy i homilie poświęcone chrześci-
jańskiemu wychowaniu. We wtorek (16.09) na wieczorną 
Mszę Św. zapraszamy rodziców, których dzieci uczęsz-
czają do klas IV, V i VI szkół podstawowych. Po Mszy Św. 
będzie krótkie, lecz niezwykle ważne spotkanie dla nich. 
     W Tygodniu Wychowania (sobota 20.09) będzie także 
XXIII Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Ha-
słem są słowa: „Jak unikać zagrożeń (media, gender, żyw-
ność). Forum odbędzie się w Sali Teatralnej CKiS. 
Program: 9.00 Msza święta celebrowana przez Ks. Bpa 
Kazimierza Gurdę w kościele p.w. Św. Stanisława B.M. 
10.10 otwarcie Forum w Sali Teatralnej CKiS, 10.15 Mał-
gorzata Więczkowska „Co wciąga Twoje dziecko czyli o 
zagrożeniach duchowych w mediach”. 11.00 Jan Pospie-
szalski „Gender”. 11.45 dyskusja. 12.00 ks. Rafał Pietru-
czuk „Biblijne podstawy postu”. 12.45 przerwa. 13.15 Mar-
ia Jakubowska i Andrzej Kopet „Działania Fundacji Banku 
Ochrony Środowiska – zdrowe odżywianie dzieci w szkole 
i domu”. 13.50 dr n. med. Edyta Biernat-Kałuża „Dieta jako 
metoda oczyszczania organizmu”. 14.35 dr Hanna Mańko-
wska-Pliszka „Wpływ żywienia na zachowanie”. 15.20 dys-
kusja. 15.40 podsumowanie i zakończenie Forum. 
     Tydzień Wychowania w naszym kościele zakończy się 
dla dzieci w przyszłą niedzielę (21.09) na Mszy Św. o go-
dzinie 11.30, podczas której zostaną poświęcone teczki, 
tornistry, przybory szkolne i ich właściciele.  
     I jeszcze zakończenie Tygodnia Wychowania dla doro-

słych: Domowy Kościół i Katolickie Stowarzyszenie „Moria” 
zapraszają małżeństwa i narzeczonych do udziału w semi-
narium pt. „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”. 
   Odbędzie się ono 21 września (niedziela) w godz. 16.00-
20.30 w Centrum Kultury i Sztuki, ul. Bpa I. Świrskiego 31.  
Wstęp wolny! Na war-
sztaty składają się 3 
filmy, które ukazują 
z niezwykłą jasnością 
przyczyny najczęst-
szych problemów ma-  
łżeńskich i proponują konkretne sposoby ich rozwiązania. 
Dzięki nim przekonacie się osobiście, jak w praktyczny 
i humorystyczny sposób można mówić o życiu, miłości 
i małżeństwie. Pełne komizmu prezentacje ułatwią małżo-
nkom przyswojenie wielu cennych spostrzeżeń i natych-
miastowe zastosowanie ich w praktyce. Zapraszamy! 

UWAGA PIELGRZYMI 

 
     Kierownik Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej zaprasza na 
Dni Wdzięczności za Dar Pielgrzymowania, wszystkich ka-
płanów i świeckich, którzy kiedykolwiek pielgrzymowali fi-
zycznie, Pielgrzymów Duchowych, jak również i tych, któ-
rzy chcą wejść w klimat pielgrzymowania. Spotkanie odbę-
dzie się w Woli Gułowskiej 19 i 20 września (piątek i sobo-
ta). Program będzie następujący: 
Piątek: Od godz. 16.00 działać będzie sekretariat, (moż-
liwość rozbicia namiotów, a dla starszych rozlokowanie 
w pokojach). 17.30 przygotowanie do Eucharystii. Do pro-
wadzenia śpiewów zaproszeni są przedstawiciele wszyst-
kich grup, 18.00 Msza Św., i kolacja, 20.00 Wieczór Świa-
dectwa z udziałem Ks. Bpa Kazimierza Gurdy. Wieczór 
zakończy modlitwa, połączoną z Apelem Jasnogórskim. 
Sobota: 7.45 modlitwy poranne: pacierz, godzinki i rozmy-
ślanie i śniadanie. 9.30 konferencja formacyjna, 10.45 pra-
ca w grupach tematycznych (służby medyczna, porządko-
wa, muzyczna, Pielgrzymi Duchowi), 12.00 Anioł Pański 
i podsumowanie pracy w grupach. 12.30 przygotowanie 
do Eucharystii. 13.00 Eucharystia kończąca spotkanie. 
     Przybądźmy aby podziękować Bogu za dar tegorocznej 
pielgrzymki, aby powrócić myślą do tego co było naszym 
udziałem na pątniczym szlaku, ale też abyśmy mogli ra-
zem się spotkać jako jedna, pielgrzymkowa rodzina, tych 
idących fizycznie i tych, którzy towarzyszyli im duchowo. 
Prosimy, aby w miarę możliwości do 14 września zgłosić 
grupy zorganizowane z przybliżoną ilością pątników. Jedy-
nym kosztem za spotkanie będą ofiary składane na tacę 
w czasie Mszy Św. w sobotę. Gdyby były pytania proszę 
kontakt mailowy lub telefoniczny.            Ks. Piotr Wojdat 

601912229 lub kspiotr@interia.pl 
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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 – 15 września 2014 r. 
Wspomnienie NMP Bolesnej 

(upowszechnione przez św. Bernarda z Clairvaux i Zakon Cystersów) 
Czyt.: Hbr 5, 7-9 Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia; 

J 19, 25-27 Maryja pod krzyżem Jezus 
lub: Łk 2, 33-35 Twoją duszę przeniknie miecz 

6.30 1. Gregorianka: + Annę Szysz, of. Rodzina 
 2. + Kazimierza, Eugenię, Marię, Mariana, Mariannę i Halinę, of. Ta-

deusz i Barbara Kosińscy 
7.00 1. + Tomasza (w 6 r.) i wszystkich zm. z rodzin Pogonowskich i 

Tchórzewskich, of. Rodzice 
 2. + Annę (w 25 r.), Michalinę i Bronisława Kargol, of. Mąż i Syn 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Marka Oliwińskiego, Reginę i Józefa oraz Halinę i Henryka Kon-

deję, of. Wnuczka 
 4. Dziękczynna w 7 r. ślubu Magdaleny i Macieja, z prośbą o dary 

Ducha Świętego i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Jubilaci 
Wtorek – 16 września 2014  r. 

Wspomnienie Św. Męczenników Korneliusza, Papieża i Cypriana, Biskupa 
Czyt.: 1 Kor 12, 12-14. 27-31a Ciało mistyczne Chrystusa; 

Łk 7, 11-17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain. 

6.30 1. Gregorianka: + Annę Szysz, of. Rodzina 
7.00  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Jerzego Sikorskiego (w 20 r.), of. Siostra 
 4. Dziękczynna w intencji ks. Tomasza Walczaka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
kapłańskiej posługi, of. Marek z Rodzicami 

Środa – 17 września 2014 r. 
Wspomnienie Biskupów Św. Roberta Bellarmina, Doktora Kościoła 

i Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, - wychowawcy kleru, założyciela 
Sióstr Franciszkanek oraz wspomnienie stygmatów Św. Franciszka. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Czyt.: 1 Kor 12, 31 – 13, 13 Hymn o miłości; 

Łk 7, 31-35 Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego.  
6.30 1. Gregorianka: + Annę Szysz, of. Rodzina 

 2. + Bolesława, Apolonię, Norberta i Józefa, of. Janina Troć 
7.00 1. + Jana (w 3 r.), zm. z Rodziny Soczewków, of. Wiesława Soczew-

ka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Danutę Kamińską, of. Sąsiedzi 
 4. + Matyldę (w 18 r.) i Józefa, zm. z Rodzin Sawickich i Mazurków, 

of. Teresa Sawicka 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 18 września 2014 r. 
Święto Św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona dzieci i młodzieży, pa-

trona Polski. 
Dzień imienin ks. Stanisława Stachyry 

Czyt.: Mdr 4, 7-15 Miarą starości jest życie nieskalane 
lub: 1 J 2, 12-17 Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki, 

Łk 2, 41-52 Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. 

6.30 1. Gregorianka: + Annę Szysz, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 43 r. ślubu Krystyny i Szczepana Borutów, z proś-

bą o dary Ducha Św. w dalszym małżeńskim i rodzinnym życiu, of. 
Małżonkowie 

 3. + Jadwigę Księżopolską (w 3 r.), zm. z Rodzin Księżopolskich i 
Cielemęckich, of. Mąż z Córkami 

7.00 1. + Czesławę (z okazji urodzin) i Stanisława Jurko, of. Córka z Ro-
dziną  

 2. Dziękczynna w 28 r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dalszym życiu, of. 
Jadwiga Machała 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Zm. Teściów Jana i Stanisławę oraz Stanisława, of. Synowa 
 4. + Andrzeja (w 7 r.), Józefa, Zofię i Roberta, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w intencji wnuków Kajetana i Olgierda, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 19 września 2014  r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z La Salette, Św. Januarego, Bi-

skupa i Męczennika z Neapolu oraz Św. Józefa z Kupertynu, Kapłana 
Czyt.: 1 Kor 15, 12-20 Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze, 

Łk 8, 1-3 Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia. 

6.30 1. Gregorianka: + Annę Szysz, of. Rodzina 
7.00 1. + Mieczysława Stańczuka (w 2 miesiąc), of. 
15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – Grupa Młodsza 
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – Grupa Starsza 
17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. + Syna Mariusza (w 4 r.), Jacka oraz zm. z Rodzin Kłaczyńskich 

i Szałkiewiczów, of. Rodzina 
 4. + Tomasza Wasilewskiego (w 10 r.), of. Ojciec 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 20 września 2014  r. 
Wspomnienie Św. Męczenników z Korei Andrzeja Kim Teagon, Kapłana, 

Pawła Chong Hasang i Towarzyszy (1821-1867) 
Czyt.: 1 Kor 15, 35-37. 42-49 Ciała zmartwychwstałe będą przemienione; 

Łk 8, 4-15 Przypowieść o siewcy. 

6.30 1. Gregorianka: + Annę Szysz, of. Rodzina 
7.00 1. + Annę (w 19 r.) i Władysława oraz zm. z Rodzin Gołąbków, Ba-

ranowskich i Prządków, of. Barbara Prządka 
 2. + Grażynę (w 5 r.) i Henryka Tomaszewskich oraz zm. z rodziny 

Łastowieckich, of. Dzieci  
 3. Dziękczynna w 3 r. ślubu Natalii i Tomasza Bobaków, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dal-
sze lata życia dla nich i dla ich córki Anieli, of. Rodzina  

10.00 Spotkanie i próba „Światełka” 

17.00 W intencji nowożeńców: Magdaleny i Dawida 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 50 r. urodzin Elżbiety, z prośbą o opiekę Matki 

Bożej w dalszym życiu dla niej i dla całej Rodziny, of. Bezimienna  

XXV Niedziela Zwykła – 21 września 2014 r. 
Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, Patrona Celników i Skarbow-

ców. Dzień Środków Społecznego Przekazu, Dzień modlitw za chorych na 
Alzheimera. Czyt.: Iz 55, 6-9 Myśli moje nie są myślami waszymi; 

Flp 1, 20c-24. 27a Moim życiem jest Jezus; 
Mt 20, 1-16a Przypowieść o robotnikach w winnicy. 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Annę Szysz, of. Rodzina 
 2. + Barbarę (w 42 r.) i Marka Mrawiec, oraz Jadwigę i Mieczysława 

Burgs, of. Wanda Cieloch 
8.30 1. + Stanisława Sadokierskiego, Jerzego i Pawła, zm. z Rodziny 

Sadokierskich, of. Wanda Sadokierska 
 2. + Aldonę Sulej (w 3 r.), Halinę, Jadwigę i Stanisława Maliszkiewi-

czów oraz zm. Dziadków, of. Alina Maliszkiewicz 
 3. Dziękczynna z racji imienin Mateusza, z prośbą o potrzebne łaski 

oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
10.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mariana Troć, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Dębskiego, of. Żona 
 4. + Andrzeja (w 10 r.) i Jana (w 3 r.) oraz zm. Rodziców, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 32 r. urodzin Łukasza, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa, of. Rodzice  
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 5. Dziękczynna w 50 r. ślubu Janiny i Jerzego Rusinków, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze 
lata małżeńskiego i rodzinnego życia, of. Jubilaci 

11.30 1. Dziękczynna w 20 r. ślubu Beaty i Cezarego, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci Mag-
daleny i Jakuba, of. Rodzice 

 2. + Władysławę, Zygmunta, Andrzeja i Adama, zm. z rodziny Ostol-
skich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. p. Bednarczyk 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Feliksa (w 8 r.), Leokadię, Wandę i Feliksa, zm. z Rodzin Miki-

ciuków, Koplejewskich i Chazanów, of.  
Katechezy Chrzcielne będą w I, II, III i IV niedzielę października 2014 r. 

18.00 1. Dziękczynna w intencji Michała i Gabrysi, z prośbą o opiekę Bożą 
i wstawiennictwo Św. Józefa dla nich i dla całej Rodziny, of. Ewa 
Radzikowska 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

SŁOWO PASTERSKIE 
Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY 

w związku z obchodami 450-le-
cia przyjęcia uchwał Soboru 
Trydenckiego w Parczewie. 
Drodzy Księża, Osoby Życia 

Konsekrowanego, 
Drodzy Diecezjanie. 

     Dnia 14 września 2014 roku 
w Bazylice Mniejszej w Parcze-
wie będziemy Panu Bogu dzię-
kować za bardzo ważne wyda-
rzenie dla Kościoła katolickiego 
w Polsce i dla naszej Ojczyzny. 
Miało ono miejsce 450 lat temu 
- 7 sierpnia, w Parczewie, wów-
czas ważnym mieście znajdują-
cym się na pograniczu Polski i 
Litwy. Wydarzeniem tym było 
przyjęcie uchwał Soboru Try-
denckiego przez Sejm Koronny  

Rzeczpospolitej obradujący pod przewodnictwem króla Zygmunta Augusta, 
ostatniego z dynastii Jagiellonów. Decyzja podjęta przez Króla i Sejm  po-
przedziła przyjęcie i wprowadzenie w życie uchwał Soboru Trydenckiego 
przez Episkopat Polski na synodzie w Piotrkowie Trybunalskim, dnia 19 
maja 1577 roku. 
     Sobór Trydencki obradujący z przerwami w latach 1545-1563 podjął za-
gadnienie reformy katolickiej w okresie rodzącego się protestantyzmu. Po-
stanowienia Soboru wyjaśniały i porządkowały zagadnienia doktryny kato-
lickiej, wyjaśniając je w oparciu o Pismo Święte, Tradycję i nauczanie Magi-
sterium Kościoła. W ogólnoeuropejskim zamęcie religijnym, politycznym i 
kulturowym Sobór Trydencki wyłożył jasno naukę katolicką i przygotował 
oczekiwaną reformę wewnętrzną Kościoła. To dzięki wprowadzeniu w życie 
postanowień soborowych, Kościół katolicki w ówczesnej Polsce i Europie, 
zachował jedność ze Stolicą Apostolską oraz z większą mocą i zdecydowa-
niem przeciwstawił się źle rozumianej reformie, proponowanej przez przed-
stawicieli nurtów protestanckich. 
     Uchwały Soboru Trydenckiego przedstawił, zgromadzonym na obradach, 
posłom, senatorom, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce Jan Franciszek 
Commendone. Jego wystąpienie zostało bardzo dobrze przyjęte, zarówno 
przez króla, senatorów, jak i posłów z których większość była innowiercami. 
Król Zygmunt August, w liście przesłanym do papieża Piusa IV tak pisał: „A 
przeto, jak i nigdy dotąd, z łaski Boskiej sercem od Stolicy Świętej oddalić 
się nie dałem, tak też i tę Księgę Soboru od Waszej Świątobliwości mnie 
wręczoną, z najczulszą wdzięcznością przyjąłem i nadal wszelkiej jedności i 
starania nie zaniedbam i dołożę, aby przepisy i ustawy tej księgi nie tylko na 
tych kartach, w których mi są podane, istniały, lecz, aby po kościołach mego 
królestwa i w sercach naszego ludu jak najbujniej się krzewiły” (9 VIII 1564 
r.). 
     Papież Pius IV odpowiadając na list Króla napisał: „Najmilszy w Chrystu-
sie synu nasz! Te twoje chęci, prawdziwie króla chrześcijańskiego i katolic-
kiego godne, arcypochwalamy i bynajmniej nie wątpimy, że stosownie do 
twojej mądrości i pobożności rzeczywiście to uskutecznisz (…) Cieszy nas, 

żeś się przekonał o dobrych chęciach naszego nuncjusza, i że - dla cnót 
swoich - zjednał twoje względy i życzliwość” (3 XI 1564 r.). 
     Polska, choć była miejscem schronienia dla innowierców, przyjęła jako 
pierwsza uchwały soborowe. To wydarzenie miało szczególne znaczenie 
dla dalszego rozwoju katolicyzmu w Polsce i uświadomiło ważność jedności 
ze Stolicą Apostolską. Na tych samych ziemiach, w Pratulinie i Drelowie  w 
drugiej połowie XIX wieku, dowód wierności wierze przekazanej przez So-
bór Trydencki i jedności ze Stolicą Apostolską, dali unici oddając życie za 
wierność tradycji katolickiej. Nasza diecezja stała się więc miejscem po-
dwójnego świadectwa wierności wierze Kościoła i jedności ze Stolicą Apo-
stolską. Najpierw w Parczewie, a potem w Pratulinie i Drelowie. Błogosła-
wionych Męczenników Podlaskich wyniósł do chwały ołtarzy, dziś już 
święty, papież Jan Paweł II, który był obecny w Parczewie w 1964 roku jako 
arcybiskup krakowski, podczas obchodów 400–lecia przyjęcia uchwał So-
boru Trydenckiego. Obecność św. Jana Pawła II w Parczewie wraz ze 
Sługą Bożym Stefanem Kardynałem Wyszyńskim i innych biskupów pol-
skich, Kościół Siedlecki uważa za wielkie wyróżnienie i szczególny powód 
do wdzięczności Panu Bogu. 
     Spotkanie Episkopatu Polski przed pięćdziesięciu laty, miało miejsce w 
trakcie obrad Soboru Watykańskiego II, który przypomniał, że choć „Eccle-
sia semper reformanda”, (Kościół musi się stale reformować) to jednak za-
chowuje niezmienną naukę Ewangelii w jedności Kolegium Apostolskiego. 
Warto w tym miejscu przypomnieć nauczanie Ojca Świętego Benedykta 
XVI, który od początku swego pontyfikatu zdecydowanie zabiegał o po-
prawne rozumienie Soborów, odrzucając błędną, tak zwaną hermeneutykę 
nieciągłości i zerwania z przeszłością, opowiadając się, jak sam powiedział, 
za hermeneutyką reformy, odnowy zachowującej ciągłość jednego pod-
miotu - Kościoła, który dał nam Pan. Dzisiaj dzięki tej ciągłości wiary prze-
kazywanej przez kolejne Sobory trwamy w jednym, powszechnym, apostol-
skim i świętym Kościele. 
     Z rocznicą przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego łączy się także jubile-
usz 100-lecia zakończenia budowy i oddanie dla kultu religijnego kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie, wybudowanego w latach 1906-1913. 
Tytuł Bazyliki Mniejszej został mu nadany dnia 24 kwietnia 1989 roku przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się bar-
dzo czczony, obraz Matki Bożej „z Gruszką”, który w 2001 roku został 
ozdobiony koronami papieskimi przez Józefa kardynała Glempa, Prymasa 
Polski. Panu Bogu, wraz z miejscowym proboszczem, ks. prałatem Tadeu-
szem Lewczukiem i parafianami, dziękujemy za ten błogosławiony czas dla 
parafii i parafialnego kościoła. 
     Na te uroczystości zostali zaproszeni Nuncjusz Apostolski w Polsce abp 
Celestino Migliore i Księża Biskupi. Niniejszym listem pragnę bardzo ser-
decznie zaprosić także księży, kapituły, księży dziekanów, osoby życia kon-
sekrowanego, Bractwo Św. Judy Tadeusza, Fraternię Matki Bożej Królowej 
Rodzin, konwent Lux Christi i delegacje z poszczególnych parafii. Każda z 
delegacji parafialnych otrzyma tekst jednego z dokumentów Soboru Waty-
kańskiego II: „Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współcze-
snym”. Będzie to widocznym znakiem ciągłości wiary przekazywanej w 
orzeczeniach kolejnych Soborów. Wyrażam wdzięczność władzom Par-
czewa, Księdzu Dziekanowi i miejscowym duszpasterzom za podjęcie przy-
gotowań do tego Jubileuszu, poprzez organizowane konferencje naukowe o 
historii Miasta i regionu oraz spotkania modlitewno-duszpasterskie, wyra-
żające naszą wiarę katolicką wyznawaną w jedności z Ojcem Świętym. 
     Niech 450-ta rocznica przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego w Parcze-
wie i 100 rocznica oddania dla kultu parczewskiej świątyni, będzie okazją do 
pogłębienia naszej wiary w sytuacji pojawiającego się obecnie zamętu mo-
ralnego, bo tylko „Kościół, jak uczy Sobór Watykański II, jest (…) znakiem i 
narzędziem wewnętrznego zjednoczenia człowieka z Bogiem, i (…) podej-
mując naukę poprzednich Soborów, pragnie on wyjaśnić swoim wiernym i 
całemu światu swoją naturę i powszechne posłannictwo” (KK 1). 
     Polecam wszystkich wstawiennictwu Matki Bożej, Królowej Rodzin, 
czczonej w Bazylice w Parczewie. Z pasterskim błogosławieństwem 

Bp Kazimierz Gurda BISKUP SIEDLECKI 
 

ODPUST W ŻYTNIEJ. 
     Mieszkańcy wsi Żytnia zapraszają dziś (14.09) na Mszę Św. „Dziękczyn-
ną za otrzymane plony, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich 
mieszkańców wsi oraz o wieczny pokój dla Zmarłych z wioski”. Msza Św. 
będzie o godz. 14.00, a po Mszy Św. - jak myślimy - będą rodzinne spotka-
nia. 
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DLA MĘŻCZYZN 

 
     W dniu 5 października przybędzie do Pratulina 
IV Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn wraz z ro-
dzinami. Zapraszamy różne środowiska męskie 
(strażaków, kolejarzy, policjantów, motocyklistów, 
itp.) do udziału w tym wydarzeniu. Zapisy na wy-
jazd autokarowy przyjmowane są w zakrystii. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, pielgrzymce towa-
rzyszyć będą różne wystawy oraz rywalizacje 
sportowe. Szczegóły wydarzenia zostaną podane 
w późniejszym terminie na plakatach oraz na ła-
mach Opiekuna. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BIERZMOWANIE 2015. Kandydatów do Bierz-
mowania i ich Rodziców serdecznie zapraszam 
dziś (14.09) na Mszę Św. o godz. 18.00 i ucałowa-
nie Relikwii Krzyża Św., a po Mszy Św. na spotka-
nie, które będzie w auli pod kościołem. 

PIELGRZYMI. Grupa młodzieży z naszej Parafii 
organizująca spotkania ewangelizacyjne, udała się 
wczoraj wraz Ks. Piotrem Krukiem i klerykiem Ka-
milem, na pielgrzymkę do Sokółki. Wspierajmy 
Pielgrzymów naszą modlitwą. 

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. 

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 koś-
ciołem.                    Ks. Sławek i Ks. Proboszcz 
W TROSCE O KOŚCIÓŁ. W związku z rozpo-
częciem kolejnego roku pracy duszpasterskiej 16 
września (wtorek) w gmachu WSD w Nowym Opo-
lu odbędzie się spotkanie księży proboszczów z 
Księdzem Biskupem Kazimierzem Gurdą. Nato-
miast 20 września (sobota) spotkanie księży wikar-
iuszy i księży pracujących poza duszpasterstwem 
parafialnym. 

O WYCHOWANIU. Rodziców dzieci z klas IV, V 
i VI zapraszamy we wtorek (16.09) po Mszy Św. 
wieczorowej na spotkanie z Ks. dr. Jakiem Seredą, 
dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. 

NIEUSTAJĄCY. Wspólnota Różańca Nieustają-
cego w najbliższą środę (17.09) ma swój dzień 
czuwania i modlitwy. Zaprasza na wspólny róża-
niec o godzinie 17.30. 

MARUDERZY. Do 20 września należy zgłosić 
do Parafii oraz do Wydziału Duszpasterskiego 
wszystkie osoby dorosłe, które zechcą przyjąć  w 
ciągu najbliższego roku Sakrament Chrztu Św. 
Dotyczy to szczególnie starszej młodzieży, która 
zamierza wejść w sakramentalny związek małżeń-
ski. W przypadku dzieci nieochrzczonych, szcze-
gólnie tych, które uczęszczają do szkoły począw-
szy od klasy „0” katechumenat ich zostaje powie-
rzony księżom proboszczom. Przygotowanie dzieci 

odbywa się według wskazań zawartych w „Obrzęd-
ach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”, 
Katowice 1988, n. 306-369. Rodziców prosimy o 
dostarczenie metryki chrztu wszystkich swoich 
dzieci klas „0”-1-2. 

DO GIETRZWAŁDU. W przyszłą niedzielę 
(21.09) po Mszy Św. o godzinie 11.30 odbędzie się 
w Sali pod kościołem spotkanie Rodziców, których 
wyjeżdżają na Pielgrzymkę do Gietrzwałdu. 

I KOMUNIA ŚW. Msza Św. dla dzieci przed 
I Komunią Św. i dla ich Rodziców będzie w przysz-
łą niedzielę (21.09) o godzinie 15.00. 
ELENI W SIEDLCACH. 26 września (w piątek) 
o godzinie 19.00 w „Sali Białej” MOK wystąpi z ze-
społem gwiazda polskiej piosenki Eleni, w najnow-
szym programie „Miłości Ślad”, zawierającym naj-
większe przeboje i nowe piosenki. Niestety bilety 
są dość drogie (50 zł.), ale przewidziane są zniżki 
dla grup oraz dla osób niepełnosprawnych i star-
szych (po 65 roku życia). 
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). 
OFIARODAWCY. Ofiary na nasz kościół złożyli: 
1. Uczestnicy Pielgrzymki Różańcowej do Leśnej 
Podlaskiej 400,- zł. 
2. Lucyna Sawczuk z ul. Granicznej 50,- zł 
Ofiarodawcom składamy staropolskie „Bóg zapłać” 
SYNOD. Nasza Parafia została szczególnie wy-
różniona. Otóż Sekretariat Synodu informuje, że 
decyzją Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy 
będą kontynuowane prace II Synodu Diecezji Sied-
leckiej. W związku z powyższym, w sobotę, 4 paź-
dziernika przy Parafii św. Józefa w Siedlcach o 
godz. 16.00 rozpocznie się III Sesja Plenarna Sy-
nodu. O szczegółach tego wydarzenia poinformu-
jemy w następnych numerach Opiekuna.  
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: Paweł Terlikowski z naszej Pa-
rafii i Beata Jeruzalska z Parafii Bożego Ciała 
w Siedlcach (54). 
Piotr Zygmunt Szupiluk z naszej Parafii i Ag-
nieszka Grażyna Kossakowska z Parafii Opatrzno-
ści Bożej w Ostrowii Mazowieckiej (Diecezja Łom-
żyńska) (55).  
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 35 

Liberalne czy katolickie? Czy istnieje recepta na 
dobre wychowanie dzieci? Jak skutecznie wycho-
wać dzieci do wartości, jak sprawić by wyrosły na 
uczciwych ludzi? O tym wszystkim w raporcie „Echa”. 
Jak poradzić sobie z lękiem przed cierpieniem? 
Czy ono ma w ogóle sens? Jak patrzeć w kontekś-
cie ludzkiego cierpienia na krzyż Chrystusa? O tym 
w dziale „Formacja religijna”; 
Jak postępować w sytuacji sporu o granicę dzia-
łki? Kiedy można ubiegać się o stwierdzenie zasie-
dzenia? O tym w dziale „Rozmaitości”; 
Czy Jezus i Kościół są wrogami człowieka? Wy-
jaśnienie w dziale „Formacja religijna”; 

Zapraszamy do lektury 

 
SPALONE KALORIE 

 
     Krystyna przegląda kobiecą prasę. Nagle z przera-
żeniem zrywa się z fotela i biegnie do męża: 
- Kochanie, czy ty wiesz, ile trzeba biegać, żeby spa-
lić jednego pączka ? 
     Mąż z niedowierzaniem pyta: 
- A po co ty masz palić pączka ? 
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ROZMOWA ŻYDÓW. 
- Rozenbaum, wasz syn się ochrzcił. Co teraz zrobicie? 
- To samo co Pan Bóg po tym, jak jego Syn się ochrzcił. 
- Czyli co? 
- Spiszę Nowy Testament. 
ŻOŁNIERSKI DIALOG. Kapral mówi do szeregowca : 
- Masz żetony telefoniczne? 
- Jasne, stary. 
- Masz mówić: Tak jest, panie kapralu! A więc masz 
żetony telefoniczne? 
- Nie, panie kapralu ! 
DZIURY W SKAŁACH. Uczestnik wycieczki wśród 
skał, jaskiń i grot zadaje przewodnikowi pytanie: 
- A te wydrążenia w skałach to jak powstały ? 
- Widzi pan, tu przed laty bogaty turysta zgubił swój 
portfel i opowiedział o tym fakcie zbyt wielu znajomym. 
BUJDA. Na lekcji polskiego nauczycielka pyta Jasia : 
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie 
po wakacjach chętnie wracają do szkoły”? 
- Kłamstwem, proszę pani. 
PASAŻER jedzie taksówką. Po dojechaniu na miejs-
ce przeznaczenia mówi kierowcy, że nie ma pienię-
dzy. Kierowca spokojnie blokuje drzwi, rusza, jedzie 
za miasto i zatrzymuje się na małej polance. Wysiada 
z samochodu, podchodzi do bagażnika i wyciąga wo-
rek i kosę. Przestraszony mężczyzna mówi: 
- Proszę pana, niech pan mi nic nie robi, ja mam żonę 
i dzieci! 
- Spokojnie, a ja mam 40 królików, ścinaj trawę i ładuj 
do worka, skoro nie masz czym zapłacić. 
PRÓBA SZCZĘŚCIA. Rozmawia dwóch kolegów: 
- Aby uszczęśliwić żonę, rzuciłem picie, palenie i karty 
- No to na pewno teraz jest szczęśliwa? 
- A skąd. Chodzi ciągle zdenerwowana. Za każdym 
razem, jak chce zacząć na mnie krzyczeć, dociera do 
niej, że nie ma się do czego przyczepić. 
 

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. 

 




