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MYŚL TYGODNIA 
     Jezus powiedział do głuchonie-
mego: «Effatha», to znaczy: «Ot-
wórz się». Zaraz otworzyły się jego 
uszy, więzy języka się rozwiązały 
i mógł prawidłowo mówić” (Mk 7, 
35). 

 
 

     Gdy człowiek dorosły przygoto-
wuje się do przyjęcia sakramentu 
Chrztu Św., jednym z jego elemen-
tów jest właśnie obrzęd „Effatha”, 
mający kandydatowi do Chrztu 
„otworzyć uszy” na słuchanie Sło-
wa Bożego i „otworzyć usta” na 
głoszenie tego, co usłyszał. Szko-
da, że tak mało uświadamiamy so-
bie, że to Effatha z dzisiejszej 
Ewangelii dotyczy każdego z nas. 
Wszyscy bowiem potrzebujemy 
całkowitego otwarcia się na Słowo 
Boże i gotowości, aby za nim 
pójść. Niestety, cała rzesza chrze-
ścijan, naszych braci i sióstr, staje 
często w pozycji sędziego wzglę-
dem Słowa Bożego: to mi się po-
doba, co Jezus mówi, a to już nie, 
bo to nie na nasze czasy... 
 

DZIŚ NASZE DOŻYNKI  
     Dziś (w niedzielę 6 września) w naszym kościele 
o godzinie 13.00 Dożynki Parafialne. Ich Gospodarzami 
są w tym roku mieszkańcy wsi Purzec, którzy będą tak-
że reprezentowali naszą Parafię na dożynkach diecez-
jalnych w Woli Gułowskiej w dniu 8 września br. 

 

A WE WTOREK 
     „Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, 
bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc 
ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby 
dla nas stał się Chlebem Życia”. 
     Dorodne kłosy zbóż i chleb, który się staje Ciałem 
Pana, Eucharystią, są najpiękniejszą formą wdzięczno-
ści Rolnika za Boże dary naszych pól, które chcemy 
złożyć przez ręce Pasterza naszej Diecezji Ks. Bpa 
Kazimierza Gurdę. Zapraszam, Was Drodzy Rolnicy, 
przybądźcie z wieńcami żniwnymi na wspólne dzięk-
czynienia do Woli Gułowskiej 8 września. Program bę-
dzie następujący: 
10.15 Występ Zespołu Ludowego z Gończyc 
11.30 Procesja i prezentacja wieńców dożynkowych 
12.00 Msza Św. dożynkowa, którą będzie celebrował 
Ks. Biskup Ordynariusz, a po niej procesja Eucharysty-
czna oraz poświęcenie wieńców żniwnych i błogosła-
wieństwo ziarna siewnego. Liturgię w tym roku przygo-
towuje Parafia Gończyce z Chórem. 

Diecezjalny Duszpasterz Rolników Ks. Jan Romaniuk 

SIEDLECKI PCK ZAPRASZA 

 

  Oddział Rejonowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Siedlcach i Miejs-
ki Ośrodek Kultury zapraszają na 
XII Festyn „Krew dla Miasta i Powia-
tu Siedlce” oraz XII Festiwal Dzie-
cięcy, który odbędzie się w przyszłą  

niedzielę 13 września br. w amfiteatrze i na terenie par-
ku w Siedlcach. Przebiegnie on pod Patronatem Hono-
rowym Prezydenta Miasta Siedlce, Wojewody Mazo-
wieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego 
oraz Prezesa Zarządu Głównego PCK. Patronat ducho-
wy objął Biskup Siedlecki Ks. Dr Kazimierz Gurda. 
     W programie przewidziano: pobieranie krwi w ambu-
lansie PCK Wojskowego Instytutu Medycznego (z ul. 
Szaserów w Warszawie) od godz. 10.00 do 15.00, bez-
płatne badania lekarskie (pomiar poziomu cukru i ciś-
nienia krwi), pokaz sprzętu ratowniczego i udzielania 
pierwszej pomocy oraz miasteczko zabaw, konkursy 
dla dzieci i młodzieży od 10.00 do 15.00. Oprócz tego 

będzie „Dzień Radości”, czyli występy na 12 Festiwalu 
Dziecięcym od 15.30 do 17.00 oraz XII Festyn „Krew 
dla Miasta i Powiatu Siedlce” 
     O godz. 17.00 rozpocznie się część oficjalna, czyli 
wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i oko-
licznościowych dla krwiodawców, opiekunów Szkolnych 
Kół PCK, sponsorów i sympatyków PCK, o godz. 18.00 
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego z solistami i nowym repertuarem. Bli-
ższe informacje można otrzymać w Siedlcach, ul. Po-
niatowskiego 26 lub pod numerem tel. 25-632 68 19. 
     Serdecznie zapraszam. 

Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Siedlcach Mieczysław Stefaniuk 

CHRZEŚCIJAŃSKI TEATR 
   Nowopowstały Teatr Kultury Chrześ-
cijańskiej w Siedlcach zaprasza mło-
dzież do udziału w pracach i próbach 
teatru. Pierwsze spotkanie organiza-
cyjne odbyło się wczoraj (5.09 o godz.   
11.00 w sali Duszpasterstwa Akademickiego, przy Pa-
rafii Ducha Świętego w Siedlcach). Teatr ten, blisko 
związany ze Wspólnotą Jednego Ducha, będzie promo-
wał twórczość chrześcijańską. Jest to świetna propozy-
cja dla tych, którzy chcieliby rozwijać swoje artystyczne 
talenty i służyć nimi Bogu. W ramach Teatru odbywać 
się będą warsztaty aktorskie, zgrupowania i spotkania 
integracyjne. Szczegółowe informacje o teatrze, jak też 
kontakt można znaleźć na Facebooku pod hasłem „Te-
atr Kultury Chrześcijańskiej”. 

SPOTKANIE PEDAGOGÓW 

 

     W sobotę 19 września br. odbę-
dzie się XXIV Siedleckie Forum Na-
uczycieli, Rodziców i Wychowaw-
ców. Hasłem spotkania będzie: Jak 
unikać zagrożeń?  
     Oto program spotkania: 

9.00 Msza Święta celebrowana przez Ks. Biskupa 
Piotra Sawczuka w kościele p.w. Św. Stanisława B.M. 
ul. Floriańska 3. 
10.10 Otwarcie Forum w sali teatralnej CKiS im. A. Me-
żeryckiego, ul. Ks. Bpa Ignacego Świrskiego 31. 
10.15 Robert Tekieli - Współczesne zagrożenia ducho-
we ukryte w kulturze. Pułapki na dzieci, młodzież i do-
rosłych (cz.1). 
12.15 Robert Tekieli - Współczesne zagrożenia ducho-
we ukryte w kulturze. Pułapki na dzieci, młodzież i do-
rosłych (cz.2). Ok. 13.00 dyskusja. 
13.15 Hanna Strus - Czy dieta wpływa na stan zdro-
wia?  
13.45 Lek. dent. Karina Janas – Jak zadbać o zdrową 
rodzinę? (cz.1). 14.30 Przerwa. 
15.15 Lek. dent. Karina Janas - Jak zadbać o zdrową 
rodzinę? (cz.2). 16.00 Dyskusja i podsumowanie Forum. 
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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 – 7 września 2015 r. 
Wspomnienie Św. Kapłanów Melchiora Grodzieckiego Męczennika oraz 
Bł. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loreta-

nek; Czyt.: Kol 1, 24 – 2, 3 (Udział Pawia w misterium Chrystusa); 
Łk 6, 6-11 (Uzdrowienie w szabat). 

6.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Andrzeja Tarkowskich, of. Rodzina 
 2. + Rozalię (w 24 r.), Wacława i Ryszarda, zm. z Rodzin Krzyc-

kich, Jerominiaków, Replinów, Rozbickich i Salachów, of. Elżbie-
ta Jerominiak 

 3. + Pawła Szewczyka (w 7 dzień), of. Rodzina 
7.00 1. + Reginę (w dniu imienin), Jana i Janinę, zm. z obu stron Ro-

dziny, of. Wanda Matwiejczuk 
 2. + Walentego (w 24 r.), Mariannę i Weronikę, of. Córka 
 3. + Mariana Czarneckiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Cecylię Kowalczyk, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Klimowicza, of. Żona z Synami 
 3. + Stanisława Stańczuka (w 8 r.), of. Żona Halina z Córkami 
 4. + Aleksandra Dębskiego (w 2 r.), of. Rodzina 
 5. +  Za Dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla 

członków Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 
 6. Dziękczynna w 50 r. ślubu Jana i Ireny Sieplińskich, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata 
wspólnego życia, of. Jubilaci  

Wtorek – 8 września 2015 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; 
dłuższa: Mt 1, 1-16. 18-23 lub krótsza: 

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

7.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Andrzeja Tarkowskich, of. Rodzina 
 2. + Janinę Krawczyk (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. Dziękczynna w 93 r. urodzin Józefa Łęczyckiego z prośbą o 

łaskę zdrowia i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Córka 
 4. + Radosława Brochockiego (z racji imienin), Ryszarda, Henry-

ka, Mariana, Tadeusza, Annę i Leokadię, zm. z Rodzin Brochoc-
kich i Woźnych of. Adam i Maria Brochoccy 

10.00 1. + Stanisławę (w 16 r.) i Stanisława (w 44 r.), zm. z Rodzin Mi-
rońskich i Szpurów, of. Dzieci 

 2. + Marię, Mieczysława, Stanisława, Antoninę i Mikołaja, zm. z Ro-
dziny Niedziałków oraz Apoloniusza i Pawła, of. Barbara Olędzka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Cecylię Kowalczyk, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Klimowicza, of. Żona z Synami 
 3. + Bożenę Bosek (w 5 r.), of. Mąż 
 4. + Eugenię (w 22 r.), Wacława i Roberta, of. Córki 
 5. + Marię (w 30 r.), Janinę ( w 18 r.) i Bronisława (w 6 r.), of. Dzieci 
 6. Dziękczynna w 3 r. ślubu Eweliny i Pawła Wiatkowskich, z 

prosbą o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Małżonkowie 

Środa – 9 września 2015 r. 
Wspomnienie Św. Piotra Klawera, Kapłana apostoła czarnoskórych 
niewolników i Bł. Anieli Salawy, Dziewicy z III Zakonu Franciszkań-

skiego; Czyt.: Kol 3, 1-11 (Nowe życie w Chrystusie); 
Łk 6, 20-26 (Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom). 

6.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Andrzeja Tarkowskich, of. Rodzina 
 2. + Marka Kowalskiego (w 1 r.) i Zenona Sopulskiego (w 1 r.), 

of. Rodzina 
7.00 1. + Eugenię i Stanisława Ślusarczyków, of. Syn 

 2. + Cecylię-Halinę i jej zm. Rodziców: Józefa i Janinę, of. Córka 
 3. + Kazimierę Polak, of. Koleżanki z Pracy 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Cecylię Kowalczyk, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Klimowicza, of. Żona z Synami 
 3. + Teresę Dębowską, of. Rodzina 
 4. + Dariusza Pytlaka i zm. z Rodzin  Pytlaków, Krupów, Kowal-

czyków i Maliszewskich, of. Danuta Kruk 
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Amelii Bieniarz, z prośbą, by wzra-

stała w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice i Dziadkowie 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 10 września 2015 r. 
Wspomnienie Św. Mikołaja z Tolentynu, Kapłana 
Czyt.: Kol 3, 12-17 (Miłość jest więzią doskonałości); 

Łk 6, 27-38 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół). 

6.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Andrzeja Tarkowskich, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 60 r. urodzin Córki Janiny, z prośbą o błogo-

sławieństwo Boże, zdrowie duszy i ciała oraz opiekę Matki Bożej 
dla niej i dla całej Rodziny Bagińskich, of. Helena Bagińska 

7.00 1. + Aleksandra Jastrzębskiego, Janinę i Romana, of. p. Kołtu-
niakowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Cecylię Kowalczyk, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Klimowicza, of. Żona z Synami 
 3. Dziękczynna w intencji Jarka, z prośbą o łaskę zdrowia i dary 

Ducha Świętego w całym życiu, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 10 r. ślubu Pawła i Moniki, z prośbą o potrzeb-

ne łaski dla nich oraz dla Zuzi w 9 r. urodzin i Kuby, of. Jubilaci 
 5. Dziękczynna w 10 r. ślubu Sebastiana i Edyty, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo opiekę Św. Józefa na dalsze lata, of. Rodzice 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy  

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 11 września 2015 r. Dzień modlitw o nawrócenie terrorystów 
(r. zamachu w Nowym Jorku); Czyt.: 1 Tm 1, 1-2. 12-14 (Pozdrowienie i dzięk-

czynienie Pawła za nawrócenie); Łk 6, 39-42 (Obłuda). 

6.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Andrzeja Tarkowskich, of. Rodzina 
7.00 1. Dziękczynna w intencji Henryki i Czesława, z prośbą o łaskę 

zdrowia i dary Ducha Świętego, of. Siostry 
 2. Dziękczynna w 22 r. ślubu Zbigniewa i Anny Prokurat, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla 
ich synów Piotra i Karola, of. Mama 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Cecylię Kowalczyk, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Klimowicza, of. Żona z Synami 
 3. + Danutę Krzewniak (w 2 miesiąc), of. Koło Różańcowe z Purzeca 
 4. Dziękczynna w 25 r. urodzin Piotra Rozbickiego, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na 
dalsze lata życia, of. Siostra 

 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Józefa, z prośbą, by wzrastał w ła-
sce u Boga i u ludzi pod opieką Św. Józefa, of. Rodzice 

 6. Dziękczynna w 5 r. urodzin Szymona, z prośbą o potrzebne 
łaski dla niego oraz dla Marysi i Rodziców, of. Babcia 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 12 września 2015 r. 
Wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny 

Na Jasnej Górze Ogólnopolska Pielgrzymka Służb Skarbowych i Cel-
nych R.P. Czyt.: 1 Tm 1, 15-17 (Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników); 

Łk 6, 43-49 (Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa). 

6.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Andrzeja Tarkowskich, of. Rodzina 
 2. + Stanisławę ( w 6 r.) i Romana (w 26 r.), of. Córka 
 3. + Bronisławę, Leonarda, Zofię, Jana i Anielę, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Cecylię Kowalczyk, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Aleksandra Klimowicza, of. Żona z Synami 
 3. + Wacława, Eugenię i Roberta, of. Córki 
 4. + Emilię Plichta (w 15 r.) i Józefa (w 62 r.), of. Córka 
 5. + Stanisława Jodełkę (w 32 r.), of. Żona z Córkami 

16.00 W intencji Nowożeńców: Moniki i Szymona  
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17.00 W intencji Nowożeńców: Aleksandry i Pawła 
18.00 W intencji Nowożeńców: Eweliny i Jarosława 

XIII Niedziela Zwykła – 13 września 2015 r. Wspomnienie Św. 
Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła. Dzień Nabożeństwa 
Fatimskiego. Początek Tygodnia Chrześcijańskiego Wychowania (1) 

Czyt.: Iz 50, S-9a (Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach); 
Jk 2, 14-18 (Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa); 

Mk 8, 27-35 (Zapowiedź męki Chrystusa). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Zbigniewa (w 3 r.), of. Rodzina 
8.30 1. Gregorianka: + Cecylię Kowalczyk, of. Rodzina 

 2. + Tadeusza Próchnickiego i zm. z obu stron Rodziny oraz 
Zbigniewa Krupę, of. Barbara Czarnocka 

 3. + Zofię (w 25 r.) i Kazimierza (w 32 r.) Skoniecznych, of. Cór-
ka i Wnuki 

 4. + Stanisława (w 4 miesiąc) i Zofię Borutów, of. Dzieci 
10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Andrzeja Tarkowskich, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Aleksandra Klimowicza, of. Żona z Synami 
 3. + Stanisława Duka (w 9 r.), of. Żona Barbara i Córka Ewa 
 4. + Stanisławę Krupa (w 16 r.), Andrzeja i Jadwigę Krupów oraz 

zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Anna Jakimiak 
 5. Dziękczynna w 18 r. ślubu Grażyny i Grzegorza, z prośbą o 

potrzebne łaski dla Jubilatów oraz ich Córki Małgorzaty i Syna 
Przemysława, of. Jubilaci 

11.30 1. + Józefa Brzóskę (w 9 r.), of. Żona z Dziećmi 
 2. Dziękczynna w 12 r. urodzin Oliwii, z prośbą o dary Ducha 

Świętego w całym jej życiu, of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 12 r. ślubu Magdaleny i Łukasza oraz w 11 r. 

ślubu Joanny i Marcina, z prośbą o potrzebne łaski dla nich oraz 
dla ich Dzieci Oli, Gabrysi, Błażeja i Dominika, of. Rodzina 

13.00 W intencji Parafian i Gości  
16.30 + Jadwigę (w 2 r.), Aleksandrę i Mariana, of. Bratowa 
18.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, z proś-

bą o triumf Jej Niepokalanego Serca w naszych sercach, of. 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

19.00 Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie i niedzielna adoracja Najś-
więtszego Sakramentu (do 20.00) 

 
      Co zrobić, kiedy ktoś prosi mnie o modlitwę? Modlić się czy 
nie? A jeśli tak, to w jaki sposób? Może modlitwą wstawienniczą? 
     Modlitwa wstawiennicza jest specyficznym rodzajem prośby zano-
szonej do Boga, podczas której zebrane osoby modlą się w intencji 
osoby proszącej o taką modlitwę, bądź całej grupy. Z takim rodzajem 
modlitwy mamy do czynienia podczas naszej prywatnej modlitwy, w któ-
rej przedstawiamy intencję osoby, jak również podczas spotkań modli-
tewnych, w których wyznaczone osoby modlą się nad nieznanymi sobie 
ludźmi, w intencjach, jakie ze sobą przynieśli. Szczytem modlitwy wsta-
wienniczej jest Msza Św., w której zgromadzenie liturgiczne modli się 
w intencji podanej przez kapłana. Przejawem ww. modlitwy jest modlit-
wa wiernych, w której modlimy się za: Kościół, rządzących państwami, 
chorych i cierpiących, zmarłych i siebie nawzajem. Liturgiczne teksty 
Mszy św. pochodzące z przeszłości również obfitują w wezwania 
wstawiennicze. Już w IV wieku podczas liturgii Mszy św. modlono się za 
żywych i zmarłych. Z modlitwą wstawienniczą spotykamy się chociażby 
przy sprawowaniu innych sakramentów, np. chrztu. 
     Modlitwa wstawiennicza jest zatem modlitwą o charakterze prośby, 
w której jedna osoba lub grupa osób wstawia się do Boga za drugim czło-
wiekiem. Jest to najbardziej bezinteresowna modlitwa prośby, ponieważ jest 
błaganiem Boga o łaski dla innych osób, czasem zupełnie nieznanych. 
     Z takiego typu modlitwą możemy zetknąć się w Biblii. Znajdujemy 
w niej wiele wersetów mówiących o modlitwie wstawienniczej. Nowy 

Testament pokazuje Chrystusa jako Tego, który nieustannie wstawia się 
za nami do Ojca Niebieskiego (zob. Hbr 7,25). Również Apostołowie 
modlili się za siebie nawzajem i powierzone im wspólnoty wierzących. 
Przykładem tego, jest modlitwa prośby skierowana do Boga Ojca, aby 
wierzący z Samarii mogli otrzymać Ducha Św. (zob. Dz 8,14-15). Rów-
nież św. Paweł zachęca Kolosan, aby wstawiali się za nim (zob. Kol 4,2-
3). Z modlitwą wstawienniczą spotykamy się również w czasach poapo-
stolskich u Ojców Kościoła. W tekście pochodzącym z II wieku, autor-
stwa św. Justyna, będącym najstarszym zachowanym opisem chrztu, 
czytamy: „My tedy po udzieleniu kąpieli temu, który uwierzył i do nas się 
przyłączył, prowadzimy go na miejsce, gdzie gromadzą się bracia, by 
wspólnie modlić się za siebie (…)”.  
     Dziś widzi się wzrost praktyki modlitwy wstawienniczej. Katechizm 
Kościoła Katolickiego (KKK) w p. 2634-2638 podaje, że modlitwa wsta-
wiennicza jest przedłużeniem modlitwy Jezusa, który nieustannie modlił 
się za ludzi. Owa modlitwa ma na celu przezwyciężenie grzechu i jego 
skutków w człowieku. Wszyscy po sakramentach chrztu i bierzmowania 
są zaproszeni do tego, aby wstawiać się za innymi ludźmi, nie tylko za 
swoimi przyjaciółmi, którzy proszą nas o modlitwę, ale również za na-
szymi nieprzyjaciółmi. Przez naszą solidarność z innymi ludźmi wyrażo-
ną w modlitwie wstawienniczej, nasze otwarcie się i wstawianie się jest 
w gruncie rzeczy uczestnictwem we wstawiennictwie samego Chrystu-
sa, które dziś Duch Święty przedłuża w Kościele.     

Dk. Kamil Stańczuk
 

 

 

NA PIELGRZYMKĘ 

    Nasze Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-
Turystyczne ARKA przygotowało program pielg-
rzymek na najbliższy rok. Informacje o nich są na 
plakacie. Szczegóły stronie Centrum Pielgrzym-
kowego ARKA www.arkapielgrzymki.pl 

     Zachęcamy do korzystania z propozycji tych pielgrzymek: 
I. Pielgrzymka śladami Jana Pawła II w dniach 18-20 września 
2015 r. Program: Dzień 1: Sanktuarium św. Krzyża w Górach Święto-
krzyskich (Nowa Słupia), Gidle, Częstochowa (nocleg). Dzień 2: Wado-
wice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane – Sanktuarium MB Fatimskiej 
na Krzeptówkach (nocleg). Dzień 3: Kraków – Łagiewniki, Siedlce. 
     Cena: 450 zł (przy 45 osobach), 550 zł (przy 25 osobach). W cenie: przejazd 
autokarem, bilety wstępu, noclegi, śniadania, obiadokolacje, opieka księdza (co-
dziennie Msza Św.), opieka pilota, ubezpieczenie NNW. 

II. Pielgrzymka śladami Bożego Miłosierdzia do Wilna, w dniach 
24-26 września 2015 (wystarczy dowód osobisty). Program: 1 dzień: 
Wyjazd 6.30, ok. godz. 9.00 przyjazd do Sokółki (miejsce Cudu Eucha-
rystycznego), Adoracja. Przejazd do Suchowoli, rodzinna Parafia Bł. ks. 
J. Popiełuszki, modlitwa o kanonizację. Obiadokolacja i zakwaterowa-
nie. 2 dzień: Zwiedzanie Wilna, Góra Krzyży, nawiedzenie kaplicy z ob.-
razem Matki Bożej Ostrobramskiej i Eucharystia przed obrazem. Cmen-
tarz na Rossie, nawiedzenie miejsca kultu Św. S. Faustyny – dom, 
w którym Pan Jezus podyktował Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
3 dzień: Eucharystia przed obrazem Jezusa Miłosiernego, zwiedzanie 
zamku i dzielnicy karaimskiej w Trokach, obiad z regionalnym daniem, 
przejazd do Polski. Po drodze Sanktuarium MB w Studzienicznej (miej-
sce odwiedzane przez Św. Jana Pawła II). Powrót do Siedlec o 23.00 
     Cena: 480 zł (przy 45 osobach), 580 zł (przy 25 osobach). W cenie: przejazd 
autokarem; 2 noclegi w hotelu (pokoje 2-osobowe); 2 śniadania i 2 obiadokolac-
je oraz regionalny obiad w Trokach; obsługa Przewodnika przez 2 dni; bilety 
wstępu; opieka pilota i opieka duszpasterska księdza; ubezpieczenie KL i NNW. 

O innych Pielgrzymkach napiszemy za tydzień. 
 

WYSTAWA W MUZEUM 

     Z okazji jubileuszu misji Św. Cyryla i Metodego, Apostołów Słowiańs-
kiej Europy oraz przyjęcia Chorwacji do UE, przygotowano wystawę pt. 
„Śladami Cyryla i Metodego - od Moraw do Chorwacji”. Zostanie ona 
otwarta w naszym Muzeum Diecezjalnym, w środę 9 września br. 
Otwarcie poprzedzi o godzinie 16.00 wykład wprowadzający dra Marka 
Zalewskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. 
     Serdecznie zapraszam.                                Ks. Dr Robert Mirończuk 
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MANIPULACJA 

     Niestety nadal w mediach jes-
teśmy poddawani manipulacji. 
Czym ona jest? Manipulacja to 
ukierunkowana   i   skryta  działal- 

ność, przez którą jednemu człowiekowi lub spo-
łeczeństwu, manipulujący próbują narzucić kła-
mliwy wizerunek rzeczywistości. Manipulacja to 
bardzo dobrze zakamuflowane, ledwie zauwa-
żalne kłamstwo, pokazywane, jako prawda. 
Z manipulacji w Polsce słyną niektóre stacje ra-
diowe i telewizyjne, a także ich redaktorzy, któ-
rych możemy nazywać „manipulantami”. 
     Prof. Witold Kieżun pisze: „Ludzie nie wie-
dzą, co się dzieje. Słyszą propagandę i pozwa-
lają się oszukiwać, ponieważ nie znają faktów. 
Np. takich, że zagraniczne banki zarabiają 
w Polsce 15 mld zł rocznie. A myśmy sprzedali 
prawie wszystkie nasze banki za 25 mld, choć 
były warte 200 mld zł! I dziś nie mamy bankowo-
ści. To jak nie mieć broni, idąc na front”. Pozos-
tały jeszcze nieliczne, wobec których prowadzo-
na jest kampania, mająca na celu ich zniszcze-
nie i przejęcie za bezcen. Po co? Żeby potem 
z zaskoczenia manipulować pieniądzem, zawy-
żając lub zaniżając jego wartość, zazwyczaj ko-
sztem tych, którzy bankom zaufali. Przykładem 
jest manipulacja frankiem szwajcarskim, okrada-
jąca tych, którzy w tej walucie wzięli kredyty. 
 O innych przejawach manipulacji napiszemy przy 
najbliższej okazji. Nie dajmy się okłamywać. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. Dziś I-sza Niedziela Miesią-
ca. Po sumie wystawienie i adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Koła Żywego Różańca spo-
tykają się, aby wymienić Tajemnice Różańcowe 
i uczestniczyć w Katechezie. 
GOŚCIE Z SEMINARIUM. Dziś Gośćmi na-
szej Parafii są trzej klerycy Wyższego Seminar-
ium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Wygłoszą 
Słowo Boże, podzielą się informacjami dotyczą-
cymi Seminarium i zbiorą ofiary na funkcjonowa-
nie tej Uczelni. 
PO WAKACJACH. Skończyły się wakacje, 
a więc wracamy do zwykłego porządku niedziel-
nych Mszy Św. popołudniowych. Będą one o go-
dzinie 16.30 i 18.00. 
NOWY ROK PRACY. Nowy Rok Szkolny, 
a wraz z nim nowy rok formacji w grupach para-
fialnych rozpoczęty. Zapraszamy na spotkania: 
Dziecięce Koło Misyjne w piątek o 16.00. 
Światełko, próba w sobotę o godz. 10.00. 
Chór „Lilia” w piątek o 19.00. 
     Czekamy na informacje o terminach spotkań 
pozostałych grup parafialnych. 
GŁUSI. W sobotę 12 września br. 
wyruszy na Jasną Górę XXXIII 
Ogólnopolska Pielgrzymka Głu-
chych. Oto jej program: 9.00 rejes-  
tracja grup w sali O. Kordeckiego. 10.00 okazja 
do spowiedzi językiem „migowym”. 10.30 Nabo-
żeństwo ku czci Św. Brata Alberta z ucałowa-
niem relikwii Świętego i przekazaniem „Chleba 
Miłości”. 12.00 Msza Św. koncelebrowana w Ba-
zylice Jasnogórskiej, 13.00-15.00 Posiłek Pielg-

rzyma. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 
ks. Janusz 602-516 713. 
TAIZE. W sierpniu br. ekumeniczna Wspólnota 
z Taizé obchodziła setną rocznicę urodzin swo-
jego założyciela Brata Rogera (ur. 12 maja 1915 
r.), 10 lat od jego śmierci (16 sierpnia 2005) i 75 
lat od założenia Wspólnoty w 1940 r. 
SPOTKANIE KSIĘŻY PROBOSZCZÓW. 
W najbliższy czwartek (10 września) o godz. 
10.00 w sali wielofunkcyjnej przy naszej Parafii 
będzie spotkanie wszystkich Księży Probosz-
czów z naszej Diecezji z Biskupem Siedleckim 
Kazimierzem Gurdą, otwierające nowy rok dusz-
pasterski 2015/2016. 
TYDZIEŃ WYCHOWANIA. Tydzień Wycho-
wania w tym roku obchodzimy od 13 do 19 
września. Przypada on w dwusetną rocznicę 
urodzin wychowawcy i twórcy oryginalnego sys-
temu wychowawczego Św. Jana Bosko (1815-
1888). Zachęcamy nauczycieli i wychowawców, 
rodziców oraz dzieci i młodzież do owocnego 
przeżycia tego czasu, który może być kolejną 
szansą ożywienia i zdynamizowania w praktyce 
polskich rodzin, szkół, przedszkoli i innych pla-
cówek wychowawczych. 

 
     Program „Tygodnia Wychowania” w naszej 
Parafii, będzie w połączeniu ze wspomnieniem 
dnia Św. Stanisława Kostki, Patrona dzieci 
i młodzieży. Jego obchody rozpoczniemy za 
tydzień (w przyszłą niedzielę) odczytaniem listu 
pasterskiego Księży Biskupów podczas wszyst-
kich Mszy Św.  
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:  
Paweł Bulak z naszej Parafii i Olga Frydry-
chowicz z Parafii Św. Teresy w Siedlcach (62). 
Zapowiedź I:Tomasz Szcześniak z Parafii 
Ducha Świętego w Siedlcach i Anna Malinowska z 
naszej Parafii (63). 
Przemysław Pasik z naszej Parafii i Anna Pli-
szka z Parafii Ducha Świętego w Siedlcach (64). 
      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 36 
O zaskakującej decyzji papieża Franciszka, 
dotyczącej rozgrzeszania z grzechu aborcji – 
w dziale „Kościół”; 
O człowieku, który wyprzedził swoją epokę 
oraz o tym, co papież Franciszek myśli na temat 
mediów – w naszym wywiadzie; 
Lekcje religii w szkole czy raczej katecheza 
przy kościele? A może i to, i to? Po 25 latach 
obecności lekcji religii w polskich szkołach wra-
camy do dyskusji, toczącej się na ten temat; 
Czy przedsiębiorca się modli? Czy można po-
godzić wiarę z prowadzeniem własnej firmy? 
W dziale „Opinie”;           Zapraszamy do lektury 

 

LOL… 

 
     Nastolatko! Masz dość słuchania swoich durnych 
„starych”? Weź sprawy w swoje ręce! Wyprowadź się, 
znajdź pracę, zacznij sama płacić za siebie. Zrób to 
szybko, teraz, dopóki wciąż znasz się na wszystkim 
najlepiej. 
 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 

POLOWANIE. Myśliwy chwali się koledze: 
- Ostatnio miałem wyjątkowe szczęście! Jednym 
strzałem położyłem dwa zające, kuropatwę i dzika!  
- Wielka sztuka! Ja też tak potrafię! 
- Strzelać? 
- Nie, oszukiwać! 
BRAK KOMPLETU. Szesnaście dziewczyn stoi 
przed kinem... Podchodzi do nich kasjer i pyta: 
- Czemu panie nie wchodzą? 
     Jedna z nich odpowiada: 
- Bo film jest od osiemnastu... 
BIAŁA FLAGA. Francuzi w czasie I Wojny Światowej 
zasłynęli z tchórzostwa. Francuz więc idzie do szpita-
la i niesie podniesioną białą flagę. Gdy zapytamy go 
dlaczego idzie z tą flagą, odpowiada: 
- Żeby poddać się leczeniu. 
ZWROT KOSZTÓW. Zarozumiały Niemiec przycho-
dzi do bram nieba. Anioł pyta go: 
- Co zrobiłeś dobrego na ziemi? 
- Dałem jednej kobiecie 10 euro i jednemu bezdom-
nemu 5 euro. 
     Anioł odwraca się do Św. Piotra i pyta, co zrobić, 
a Piotr Apostoł odpowiada: 
- Oddaj mu 15 euro i zamknij bramę. Niech sobie 
idzie gdzie chce. 
HANDLOWY TALENT. Podczas rozmowy o pracę 
w firmie handlowej, szef od spraw personalnych, 
z którym rozmawiałem, po przeczytaniu CV, dał mi 
swojego laptopa i powiedział, żebym spróbował mu 
go sprzedać. Wziąłem sprzęt pod pachę i wyszedłem 
na dwór. Za chwilę dzwoni komórka: 
- Proszę zwrócić mi natychmiast laptop! 
- Proszę bardzo, tysiąc złotych dla mnie i laptop jest 
pana. Miałem go przecież panu sprzedać! 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 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: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Piotr Kruk, 

ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr Mazurek, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
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. 

 




