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MYŚL TYGODNIA 

 
     Jezus radykalnie nas przestrze-
ga: „Jeśli twoja ręka jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją” (Mt 
18, 8). 
     Warto jest dużo dać w zamian 
za wyzbycie się grzechu. Grzech 
jest bowiem największym niesz-
częściem, jakie może spotkać 
człowieka. Obiektywnie jest czymś 
gorszym niż utrata nogi czy ręki. 
     Każdy grzech utrwala bowiem 
nasz egoizm, a z nim do Nieba 
wejść się nie da. Zamiast grze-
szyć, weźmy się za czynienie dob-
ra, a szybko zaczną dokonywać 
się naszymi rękami wręcz cuda.  
     Kto czyni dobro, już stoi po 
stronie Jezusa, już jest Mu bliski. 
Taka czy inna przynależność nie 
ma tu większego znaczenia. Przy-
należność do Kościoła bardzo uła-
twia bliskość z Bogiem, ale nie 
jest jej warunkiem. 
 

 

KUBEK WODY 

 
     Kubek wody z dzisiejszej Ewangelii, to gest prosty, 
a zarazem wielki w oczach Boga, jeśli jest podany 
w Jego imię, to znaczy z miłości. Miłość może mieć róż-
ne odcienie i stosownie do sytuacji potrafi znaleźć od-
powiedni sposób wyrażenia się. A najważniejsze prze-
cież jest to, by starać się „być” miłością wobec każde-
go! To jest prosta droga, aby wejść do jego serca i je 
pocieszyć. O tym mówi „kubek wody”. 
 

 

 
     18 września do kin trafił film „Czy 
naprawdę wierzysz”? 6 października 
o godz. 19.00 zobaczą go widzowie lu-
bianego cyklu: Filmowe Rekolekcje 
w NoveKino Siedlce. Przed pokazem 
katechezę wprowadzającą wygłosi 
Ks. dr Mateusz Czubak.  
     Film „Czy naprawdę wierzysz?” to 
opowieść o potężnym darze, który 
drzemie w człowieku i tylko czeka, by 
go użyć… Kolejne dzieło twórców po-
rywającej ekranizacji „Bóg nie umarł”. 
W obsadzie plejada gwiazd, m.in. zdo-
bywczyni Oscara i Złotego Globu Mira 
Sorvino („Jej wysokość Afrodyta”). 
     Matthew nie może się otrząsnąć 
z wrażenia, jakie wywarło na nim spot-
kanie z odważnym ulicznym kazno-
dzieją. Kiedy wreszcie zrozumiał, jak 
ma wyglądać jego życie, zaczynają się 
dziać prawdziwe cuda, o których wcze-
śniej nie marzył. W trudnych sytuac-
jach wzywa mocy Bożej, a ta dotyka 
nie tylko jego, lecz  także  ludzi,  którzy  

pojawiają się na jego drodze: bezdomnej dziewczyny 
w ciąży, zawsze racjonalnego doktora czy mężczyznę 
umierającego na szpitalnej izbie przyjęć. Wszystkie te 
historie są częścią planu, którego scenariusz mógł 
napisać tylko Bóg. Potęga wiary, siła nadziei, odwaga 
świadectwa. „Czy naprawdę wierzysz?” to więcej niż 
film. To pytanie, na które każdy musi sobie sam odpo-
wiedzieć. Szczegółowe informacje tel. 663-220910. 

NoveKino Siedlce serdecznie zaprasza 

ZAPROSZENIE 
KSIĘDZA BISKUPA 

Drodzy Diecezjanie! 
     W dniu 6 października bę-
dziemy obchodzili XIX rocznicę 
beatyfikacji błogosławionego 
Wincentego Lewoniuka i jego 12 
Towarzyszy, Męczenników Pod-
laskich, którzy oddali życie za 
wiarę  i  jedność  Kościoła. Z  tej   
racji zapraszam mężczyzn, w niedzielę 4 października 
br. na V Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pra-
tulina. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Ada-
mie, gdzie jesteś?”, czyli rzecz o mężczyznach”. Spot-
kanie rozpocznie się o godz. 10.00 w Sanktuarium Mę-
czenników w Pratulinie.  
     Gorąco zachęcam ojców z ich synami oraz dziad-
ków z ich wnukami do udziału w tej pielgrzymce. Wszy-
stkich Księży Dziekanów i Księży Proboszczów zapra-
szam do udziału w pielgrzymce i proszę o zorganizowa-
nie w swoich parafiach grup pielgrzymkowych męż-
czyzn. Niech doroczne spotkanie w Pratulinie przy relik-
wiach Błogosławionych Męczenników Podlaskich, mod-
litwa i słuchanie Słowa Bożego – będą czasem łaski 
i umocnieniem sił do godnego wypełniania swojego po-
wołania w rodzinie i społeczeństwie, a także zachętą do 
mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej 
zasad.  
     Licząc na pozytywną odpowiedź na to zaproszenie, 
już dzisiaj na pielgrzymi trud wszystkim mężczyznom 
z serca błogosławię. 

+ Kazimierz Gurda BISKUP SIEDLECKI 

NOWY TEATR 
     Nowo powstały Teatr 
Kultury Chrześcijańskiej 
w Siedlcach zaprasza 
chętnych na spotkania, 
które odbywają się w 
każdą sobotę o godz.   
11.00, w sali przy Parafii Ducha Świętego  w Siedlcach 
przy ul. Brzeskiej. Zaproszenie kierowane jest do ludzi 
młodych, bardzo młodych, jak również do osób star-
szych. Mile będą widziane również osoby uzdolnione 
muzycznie, wokaliści i instrumentaliści. Teatr będzie 
promował twórczość chrześcijańską. Jest to świetna 
propozycja dla tych, którzy chcieliby rozwijać swoje ar-
tystyczne talenty i służyć nimi Bogu. W ramach Teatru 
odbywać się będą warsztaty aktorskie, zgrupowania i 
spotkania integracyjne.  
     Szczegółowe informacje o teatrze, a także kontakt 
można znaleźć na Facebooku. 
     Z Chrystusowym pozdrowieniem 

ks. Mateusz Czubak - Wydział Duszpasterski 
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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 – 28 września 2015 r. Wspomnienie Św. Wacława, 
Męczennika i parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. 

Rocznica śm. Papieża Jana Pawła I (1978 r.); 
Czyt.: Za 8, 1-8 (Zapowiedź wybawienia); Łk 9, 46-50 (Nauka pokory).  

6.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Andrzeja Tarkowskich, of. Rodzina 
2. + Wacława, of. Rodzina 
3. + Wacława, Irenę, Michała i Wandę, zm. z Rodziny Ślebza-
ków, of. Alicja Ślebzak 

7.00 1. + Wacława (w dniu imienin) i zm. Dziadków, of. Elżbieta Barszcz 
2. + Aleksandrę i Wacława Pogumirskich oraz Annę i Ludwika 
Wolgiemutów, of. Rodzina 
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Filipa, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym ży-
ciu, of. Mama 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Cecylię Kowalczyk, of. Rodzina 
2. Gregorianka: + Aleksandra Klimowicza, of. Żona z Synami 
3. + Wacława, zm. Rodziców i Krewnych z Rodziny, of. Żona 
4. + Wacława (z racji imienin), Eugenię i Roberta, of. Córki 
5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 

Modlitwy i nabożeństwo ku czci Św. Joanny oraz ucałowanie relikwii 

Wtorek – 29 września 2015 r. Święto Archaniołów Michała, Ga-
briela i Rafała; Czyt.: Dn 7, 9-10. 13-14 (Zastępy aniołów służą Bogu) 

lub Ap 12, 7-12a (Michał i jego aniołowie walczą z szatanem); 
J 1, 47-51 (Ujrzycie aniołów Bożych). 

6.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Andrzeja Tarkowskich, of. Rodzina 
2. + Grażynę (w 25 r.), Jerzego, Ryszarda, Janinę i Zofię, of. Ro-
dzina 
3. + Stefanię, Mariana i zm. z Rodziny Golców, of. Irena Sobiesiak 
4. + Pawła Szewczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. + Lucjana (w 24 r.), of. Córki 
2. + Michała Ficka (z racji imienin), of. Danuta Doroszenko 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Cecylię Kowalczyk, of. Rodzina 
2. Gregorianka: + Aleksandra Klimowicza, of. Żona z Synami 
3. + Michała (z racji imienin), zm. z Rodzin Mroczków i Wąsow-
skich, of. Rodzina 
4. + Sewerynę (w 15 r.) oraz Wacława, Jana i Filomenę, of.  
5. + Michała Manulika (z racji imienin), of. Żona 

Środa – 30 września 2015 r. Wspomnienie Św. Hieronima, Kapła-
na i Doktora Kościoła, Światowy dzień modlitw za niesłyszących. 

Czyt.: Ne 2, 1-8 (Artakserkses pozwala na budowę świątyni); 
Łk 9, 57-62 (Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia). 

6.30 1. Zakończenie Mszy św. Gregoriańskich: + Stanisławę i Andrze-
ja Tarkowskich, of. Rodzina 
2. + Barbarę Celińską-Mysław (w 2 r.), of. Mąż 

7.00 1. + Kazimierza Jakuczunasa (w 1 r.), of. Żona i Dzieci 
2. + Antoniego Stefaniuka (w 17 r.), Krzysztofa, Helenę i Stani-
sława, of. Alina Kozioł 

12.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Zakończenie Mszy św. Gregoriańskich: + Cecylię Kowalczyk, 
of. Rodzina 
2. Zakończenie Mszy św. Gregoriańskich: + Aleksandra Klimowi-
cza, of. Żona z Synami 
3. + Alinę i Zygmunta Strus, of. Córka 
4. + Edwarda Radzimirskiego (w 1 r.), of. Córka Danuta z Rodziną 
5. + Stanisławę Ślaz (w 5 r.), of. Córka Barbara 
6. + Stanisława (w 23 r.) i Halinę Koper, zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Córka Anna Łydkowska 

19.00 Spotkanie grupy oazowej OND (Agata Kowalczuk) 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 1 października 2015 r. 
Wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Ko-

ścioła oraz św. Remigiusza; Dzień odpustu w Parafii Św. Teresy; 

Czyt.: Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 (Czytanie Prawa Bożego wobec ludu); 
Łk 10, 1-12 (Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego). 

6.30 1. + Mariana Rumowskiego (w 5 r.), of. Siostra z Rodziną 
7.00 1. Początek Mszy św. Gregoriańskich: + Henryka Pyziołka, of. Żona  

 2. Początek Mszy św. Gregoriańskich: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. Dziękczynna w intencji Apostolstwa Złota Róża, z darem gor-

liwej modlitwy i postu za Kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk 
16.45 Spotkanie grupy oazowej ONŻ (Edyta Krawczyk) 
17.00 Czuwanie Godziny Świętej i inauguracja październikowych Na-

bożeństw Różańcowych 

18.00 1. Początek Mszy św. Gregoriańskich: + Władysławę i Józefa 
Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 
2. + Lucjana Stefaniuka (w 3 r.), Jadwigę i Wiesławę, zm. z Ro-
dzin Stefaniuków, Skorupskich, Sokołowskich i Walczaków, of. 
Teresa Sokołowska 
3. + Józefa i Annę Szachnowskich oraz Krzysztofa, Grażynę 
i Witolda, of. Dzieci 
4. + Marię (w 21 r.), Henryka, Krzysztofa i Sławomira, of. Rodzina 
5. W intencjach Wspólnoty Jednego Ducha 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 października 2015 r. 
Wspomnienie Św. Aniołów Stróżów; Dzień odpustu w Parafii Zbuczyn 

Czyt.: Wj 23, 20-23 (Anioł strzeże w czasie drogi); 
Mt 18, 1-5. 10 (Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca). 

6.30 1. Dziękczynna w 16 r. ślubu Iwony i Artura, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. 
2. Dziękczynna w 60 r. urodzin Adaminy Tomczyńskiej, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Brat z Rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, zm. z rodzin 

Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, Ks. Emila Kodyma, Ks. Al-
freda Hofmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja 
Wróblewska 

 4. + Sławomira Wielgosza (w 1 r.), of. Kazimiera Wielgosz 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

16.00 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
16.00 Próba scholii młodzieżowej 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 
 2. + Krystynę Golec i zm. z Rodziny Golców, of. Dzieci 
 3. + Agnieszkę Mamcarz, Reginę i Stanisława Dawidowiczów, of. 
 4. Zm. polecanych w Wypominkach 2014/2015 
 5. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa z racji I-ego Piątku Miesiąca, of. Uczestnicy Liturgii 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 3 października 2015 r. Wspomnie-
nie Św. Franciszka Borgiasza, Kapłana. Czyt.: Ba 4, 5-12. 27-29 (Bóg, któ-

ry zesłał zło, przywiedzie radość); Łk 10, 17-24 (Przywileje uczniów). 

6.30 1. + Wojciecha Zawadzkiego (w 20 r.), of. Rodzina 

 2. + Teresę Kowalczyk, of. Siostra 
7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 
 3. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 4. + Mariannę Lech (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, 

z racji I-szej Soboty Miesiąca, z prośbą o wyzwolenie z nałogów, 
of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

 6. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się 
woli Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, of. Mama  
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 7. Dziękczynna w intencji Zelatorki Danuty Przesmyckiej z proś-

bą o Boże błogosławieństwo dla niej, dla jej Rodziny i Sióstr 
z Koła Żywego Różańca nr 16, of. Bezimienna 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 
i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

8.30 Wyjazd Kapłanów do Chorych 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
10.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ (Piotr Klimiuk) 
13.00 Spotkanie ministrantów 

16.00 W intencji Nowożeńców Iwony i Marcina 
17.00 W intencji Nowożeńców Anny i Tomasza 
17.00 Jesienny cykl Katechez dla Narzeczonych (2) 

18.00  
Pierwszosobotnie i październikowe Nabożeństwo Różańcowe  

XXVII Niedziela Zwykła – 4 października 2015 r. 
Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, Patrona Ekologów. 

Czyt.: Rdz 2, 18-24 (Stworzenie niewiasty); 
Hbr 2, 9-11 (Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęcani, z 
jednego są wszyscy); Mk 10, 2-16 (lub krótsza Mk 10, 2-12) (Co Bóg złączył, 

tego człowiek niech nie rozdziela). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 
2. + Jana Kowalczyka (w 4 r.), Aleksandra (w 32 r.) i Klemensa 
(w 10 r.), of. Rodzina 

8.30 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 
2. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 
3. + Franciszka Kobylińskiego (w 5 r.) i zm. z Rodzin Kobylińs-
kich i Łozów, of. Żona 
4. + Stefana Mazura (w 7 r.), of. Żona 
5. + Ewę Ługowską (w 1 r.), of. Mąż i Córki 

10.00 1. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 2. + Stanisława Mazura, of. Córka Chrzestna 

3. + Jana Gawrońskiego (w 15 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Rodzina 
4. Dziękczynna w 1 r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa, z prośbą o 
potrzebne łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym, of. Mama 

11.30 1. Dziękczynna za 30 lat posługi Sióstr Orionistek w Parafii Św. 
Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki 
Bożej i Św. Józefa w dalszej służbie Bogu i Kościołowi  
2. Dziękczynna w 9 r. urodzin Huberta, z prośbą o całkowity pow-
rót do zdrowia za przyczyną Św. Józefa, of. Wanda Matwiejczuk 
3. Dziękczynna z racji urodzin Jarosława, z prośbą o potrzebne 
łaski i opiekę Św. Józefa, of. Żona z Dziećmi 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości  
2. Dziękczynna w intencji Sióstr z Koła Żywego Różańca nr 17, 
z prośbą o opiekę M.B. Różańcowej i Św. Józefa dla nich i dla 
ich Rodzin oraz o wieczny pokój dla zm. + Janiny Prachnio, zel. 
Marianna Brochocka   

Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I Niedzieli Miesiąca, wy-
miana tajemnic i katecheza dla Grup Różańcowych 

16.30 1. + Mariana, Genowefę, Henryka i Jadwigę, of. Rodzina 
 2. + Reginę Kryńską (w 8 r.) i Bolesława, of. Syn 

18.00 1. Dziękczynna w intencji społeczności akademickiej Collegium 
Mazovia, z prośbą o Boże błogosławieństwo w nowym Roku 
Akademickim 

19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i niedzielna adoracja 
Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

WIERNE PARAFII I ZAŁOŻYCIELOWI 
     Rok bieżący - 2015 jest dla Sióstr Orionistek rokiem po-
trójnego jubileuszu. Mija 75 lat od śmierci Św. Alojzego 
Orione, 100 lat istnienia Rodziny Zakonnej Sióstr, a także 
mija 30 lat pobytu Sióstr w Siedlcach. W przyszłą niedzielę, 
podczas Mszy Św. o godzinie 11.30, z udziałem licznych 
gości będziemy dziękować Bogu za te jubileusze, a w na-
szej  świątyni  powitamy  obraz  Założyciela  Zgromadzenia 
i jego relikwie. Droga wyznaczona przez Świętego jest aktualna pomimo 
upływu czasu. Ten uniwersalizm świętości staje się wartością argumen-

tującą potrzebę refleksji nad duchowością św. Alojzego Orione, który 
urodził się 23 czerwca 1872 r. w ubogiej włoskiej rodzinie w Pantecuro-
ne. O szczegółach dotyczących jego życia i działalności napiszemy za 
tydzień.                                                            S.M. Karolina - Orionistka 

20 LAT MINĘŁO... 
    Tak, dokładnie 20 lat temu 23 wrze-
śnia 1995 roku wyjechałem na Sybe-
rię. Samemu trudno mi uwierzyć, że to 
już 20 lat. Spodziewam się pytań: I co 
będzie ksiądz wracał, czy jeszcze zos-
taje? - Nie ja sobie wymyśliłem ten 
wyjazd przed 20 laty i również sam nie 
chcę decydować kiedy wracać. Bóg 
rozpoczął to dzieło, Bóg je prowadzi 
i Bóg je zakończy kiedy i jak zechce. 
Obym tylko wytrwał w pragnieniu słu-
żyć Bogu i ludziom według dewizy ży-
ciowej - i kapłańskiej - wypisanej na 
moim obrazku prymicyjnym, a wziętej 
z modlitwy Ojcze nasz: „Bądź wola 
Twoja”. O to się modlę i o taką modli-
twę proszę.  
     Co się wydarzyło przez te 20 lat, co widziały moje oczy, co robiły mo-
je kapłańskie ręce, co słyszały moje uszy, dokąd chodziły moje nogi, ja-
kie drogi przemierzyłem? – potrzeba dużo czasu, żeby to opisać, nie 
wszystko da się opowiedzieć, nie o wszystkim można mówić, a najważ-
niejsze i tak pozostanie w sercu. Nieopisany dar powołania do szczegól-
nej misji. Pomimo trudu, czasem lęku, niepewności jutra, dziękuję Bogu, 
że mi zaufał, że mnie posłał, że mnie obdarzył tym niezwykłym doświad-
czeniem, jakąś „inną” radością, niż ta, której bym doświadczał idąc obok 
drogi, wybierając inną drogę niż droga mojego powołania. 
   W niedzielę 4 paź-
dziernika na wszyst-
kich Mszach Św. pos-
taram się podsumo-
wać te 20 lat, krótko 
powiedzieć to co naj-
ważniejsze, co najbli-
żej  serca.  Zapraszam  
i z góry dziękuję za wasze zasłuchanie, i za wsparcie duchowe i mater-
ialne (do puszek). My wspólnie spełniamy tę ważną, piękną misję już 20 
lat.                                                            Wasz ksiądz Jarosław Mitrzak. 

ZANIM PRZYJEDZIE PAPIEŻ 
     W środę (16.09) w Siedlcach od-
było się spotkanie Komitetu Organi-
zacyjnego Światowych Dni Młodzie-
ży z naszej Diecezji. Spotkanie uka-
zało rangę czekającego nas wyda-
rzenia i wielkość przedsięwzięć, ja-
kie musimy podjąć. 
     Organizatorzy zachęcają do mo-
dlitwy o dzieło ŚDM:  
     „Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Sy-
nu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszy-
cielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawie-
rzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów 
i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczes-
nego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Mło-
dzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miło-
sierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, mi-
łość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra 
miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemie-
niającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko 
Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.” 

Katarzyna Kozioł – rzecznik prasowy Diecezjalnego Centrum ŚDM 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
BŁ. KLARA. Dziś (27.09) w Krakowie godz. 
10.00 Beatyfikacja S. Klary Szczęsnej, o której 
pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. 
NIEDZIELA SYNODALNA. Dziś także ob-
chodzimy niedzielę Synodalną. Podczas Mszy 
Św. o godz. 18.00 modlić się będziemy o po-
stępy prac Synodu w naszej Diecezji. 
STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA. Również dziś 
mamy kolejną okazję do modlitwy o uzdrowie-
nie, organizowanej przez grupę ewangelizacyjną 
„Strumienie Miłosierdzia”. O 18.00 będzie Msza 
Św., a po niej adoracja Najświętszego Sakra-
mentu z modlitwą o uzdrowienie. 
KATECHEZY. W przyszłą niedzielę (4.10) o 
godzinie 17.30 rozpoczynamy serię Katechez 
Chrzcielnych dla Rodziców i Chrzestnych. 
PATRON BIBLISTÓW. W środę (30.09) Koś-
ciół obchodzi wspomnienie Św. Hieronima, Kap-
łana i Doktora Kościoła. Jest on Patronem Zes-
połów Liturgicznych, Dzieła Biblijnego i Kręgów 
Biblijnych. 
MAŁA ŚWIĘTA. Czwartek (1.X) to dzień Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora 
Kościoła. Ojcowie Oblaci z ul. Garwolińskiej 
zapraszają na odpust ku czci Świętej. 
PATRON ŻYCIA. W niedzielę (4 października) 
wypada Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, 
Patrona Ekologów. W wielu parafiach odbywa 
się w tym dniu błogosławieństwo zwierząt domo-
wych i ich właścicieli. 
PIERWSZE DNI. Najbliższy czwartek (1.10) to 
Pierwszy Czwartek Miesiąca. Przed Mszą Św. 
wieczorową zapraszamy na czuwanie Godziny 
Św. i Nabożeństwo Różańcowe.  
     W Pierwszy Piątek Miesiąca (2.06) pamię-
tamy o Nabożeństwie do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, które będzie po Mszy Św. o go-
dzinie 7.00 i po Mszy Św. o 18.00, a także 
o spowiedzi Pierwszopiątkowej, która rozpocz-
nie się o godzinie 17.15. 

 

     Pierwsza Sobota Miesiąca (3.X), 
to dzień, w którym uwielbiamy Niepo-
kalaną Maryję i składamy dziękczy-
nienie za Jej wstawiennictwo u Boga. 

Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zapra-
sza o g. 7.00 na Mszę Św. i modlitwę różańco-
wą w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, na-
rkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych. Zapra-
szamy do wspólnej modlitwy, wierząc że nasze 
prośby zostaną wysłuchane. 
      Od godz. 8.30 kapłani jak co miesiąc udadzą 
się do chorych. Prosimy o aktualizację listy. 
     Najbliższa Niedziela (7.06) to Pierwsza Nie-
dziela Miesiąca. Po sumie będzie adoracja Naj-
świętszego Sakramentu i wymiana Tajemnic 
oraz Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Przemysław Piotr Kozłowski 
z Parafii Krześlin i Joanna Gryczka z naszej Pa-
rafii (70). 
Paweł Jakub Skaruz z naszej Parafii i Ka-
tarzyna Karabin z Parafii Krześlin (71). 

Łukasz Bartłomiej Marciszewski z naszej 
Parafii i Sylwia Mędza z Parafii Domanice (73). 
Sebastian Wakuła z naszej Parafii i Wero-
nika Gruda z Parafii Św. Teresy w Siedlcach (74). 
Zapowiedź I: 
Artur Kwieduk z naszej Parafii i Agnieszka 
Elżbieta Michałak z Parafii Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Łukowie (75). 
Paweł Miazga z naszej Parafii i Ewelina 
Czapska z Parafii w Krzesku (76). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

BŁOGOSŁAWIONA WINA 

 
     Dziś w Białej Podlaskiej o godzinie 15.30 
z udziałem naszego Ks. Biskupa Ordynariusza 
odbędzie się premiera filmu pt. „Błogosławiona 
wina”, w reżyserii Przemysława Häusera, wg 
scenariusza Wojciecha Darda-Ledziona. 
     Film dotyczy znanych wydarzeń z XVII-towie-
cznej historii naszego Podlasia, a jego scenar-
iusz oparty jest na książce Zofii Kossak-Szczuc-
kiej pod tym samym tytułem. Film nie jest bele-
trystyczną powieścią, lecz pokazuje prawdziwe, 
oparte na historycznej dokumentacji dzieje obra-
zu Matki Bożej Kodeńskiej. Przypomina niezwy-
kłe wydarzenie z 1631 r, kiedy cudownie uzdro-
wiony książę Mikołaj Sapieha (w tej roli Jarosław 
Struczyński) porywa z Rzymu obraz Madonny 
Gregoriańskiej i przywozi go do Kodnia. Polski 
magnat za ten czyn został wyklęty przez Papie-
ża, a następnie po pokutnej pielgrzymce do 
Rzymu przywrócono go do łask Kościoła. 
     Obok wątku sensacyjnego w dziele został 
ukazany wewnętrzny dramat bohatera i jego 
szczera przemiana. Za cenę błędu, cierpienia, 
pokuty oraz ufności w Miłosierdzie Boże, Sapie-
ha doznał łaski. Zdjęcia do filmu kręcone były 
w m.in. w Kodniu, w Gniewie, Warszawie, Wila-
nowie a także w Rzymie i w Watykanie. Reżyser 
filmu jest znany z produkcji serialu o Papieżu pt. 
„Metr od świętości”. Dzięki filmowi mieszkańcy 
naszej Diecezji i widzowie z całej Polski poznają 
tę piękną historię. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 39 
Przynależność do Odnowy w Duchu Świętym 
wymaga poświęcenia, czasu i zaangażowania. O 
grupach działających w naszej diecezji - na s. 16; 
 „Być mężczyzną” - to brzmi dumnie. Jednak jakie 
cechy decydują o prawdziwej męskości? Odpowiedź 
w dziale „Temat tygodnia”, a zaproszenie na V 
Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina - w 
dziale „Diecezja”; 
Zachwyt nad ukrytym życiem Świętej Rodziny z 
Nazaretu był dla bł. Franciszki Siedliskiej impulsem 
do założenia zgromadzenia zakonnego. O siostrach 
nazaretankach z Łukowa - na s. 14; 
Rodzice i nauczyciele nieustannie szukają recepty 
na wychowanie. Jakie zdanie w tej kwestii miał św. 
ks. Jan Bosko? - więcej na s. 19; 

O depresji, która może dotknąć każdego, także 
dzieci - na s. 18;                 Zapraszamy do lektury 

 
DZIEJE KRÓW 

 
     Pasą się krowy na pastwisku. Jedna mówi do dru-
giej:  
- Mam wrażenie, że nasz hodowca karmi nas tylko 
dlatego, żeby zabrać nam nasze mleko, a potem za-
szlachtować i zjeść nasze mięso.  
- Daj spokój, przestań wierzyć w te idiotyczne teorie 
spiskowe i żryj trawę. 
 

 

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

WDZIĘCZNOŚĆ. Imigrant z Syrii po długiej tułaczce 
dociera do Niemiec. Na ulicy zatrzymuje pierwszą na-
potkaną osobę chwyta ją za rękę i mówi: 
- Dziękuję za wpuszczenie mnie do Niemiec, za miesz-
kanie, pieniądze na jedzenie, opiekę medyczną, dar-
mową szkołę i zwolnienie z podatków. 
-To pomyłka - odpowiada przechodzień. - Ja jestem 
Afgańczykiem. 
     Syryjczyk idzie więc do kolejnej osoby: 
- Dziękuję, że stworzyliście taki piękny kraj! 
- To nie ja, ja jestem z Iraku - słyszy odpowiedź. 
     Wreszcie widzi matkę z dzieckiem: 
- Czy pani jest Niemką? - pyta. 
- Nie, ja pochodzę z Indii. 
-To gdzie się podziali wszyscy Niemcy? 
     Kobieta zerka na zegarek i mówi: 
- A… Niemcy. Pewnie są wszyscy w pracy. 
KONSYLIUM trójki młodych lekarzy nad pacjentem: 
- To grypa.  
- Ależ skąd, to żółtaczka!  
- Jaka żółtaczka, to gruźlica!  
     Po chwili jeden z nich:  
- Panowie, spokojnie, nie kłóćmy się, sekcja zwłok wy-
każe kto z nas miał rację. 
WSPÓLNA KOLACJA. Dwie narzeczeńskie pary wy-
brały się razem na kolację do drogiej restauracji. Po 
wszystkim jeden z narzeczonych na boku pyta dyskret-
nie drugiego:  
 - Czemu przez cały wieczór całowałeś swoją dziew-
czynę w rękę?  
 - Bo serwetki mi nie dali.   

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 
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