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MYŚL TYGODNIA 

 
    Pan Jezus w dzisiejszej Ewan-
gelii mówi jasno i wyraźnie: „Co 
więc Bóg złączył, tego człowiek 
niech nie rozdziela!” (Mk 10, 7). 
     „Czy wolno mężowi oddalić 
żonę?” Pan Bóg przypomina 
nam o swoim zamyśle dla mał-
żeństwa. Żyjemy w czasach, gdy 
godność i stałość tego Sakra-
mentu jest zagrożona i nieustan-
nie podważana. Czytania z Księ-
gi Rodzaju i Ewangelii św. Marka 
mówią wyraźnie o stworzeniu 
„mężczyzny i kobiety” dla wspó-
lnego życia i przypominają, że 
„co Bóg złączył, tego człowiek 
niech nie rozdziela”. Łaska Sak-
ramentu Małżeństwa nie jest 
czczym ludzkim wymysłem, lecz 
rzeczywistą Bożą mocą, uzdal-
niającą do wytrwania w jedności 
i pomnożenia miłości. 

 

 

DZIEŃ PAPIESKI 

 

   Już za tydzień 
11 października, 
w XXVIII Niedzielę 
Zwykłą obchodzić 
będziemy XV Dzień 
Papieski pod has-
łem „Jan Paweł II - 
Patron Rodziny”. 
Program tego dnia 
został przygotowa-
ny przez Fundację 

Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia”. Obejmuje ona swym zasięgiem wszystkie Para-
fie w naszej Ojczyźnie, jak również większość poza jej 
granicami, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niem-
czech, Norwegii, Holandii. Funduszem stypendialnym 
objętych jest już blisko 2500 osób, które otrzymują 
wsparcie od gimnazjum do ukończenia studiów.  
     Prowadzenie tak dużego programu jest możliwe je-
dynie dzięki ofiarności osób, które podczas Dnia Papie-
skiego i nie tylko wspierają finansowo tę inicjatywę. Ob-
chody Dnia Papieskiego zbiegają się w tym roku z trwa-
jącym w Rzymie w dniach 4-25 października XIV Zgro-
madzeniem Zwyczajnym Synodu Biskupów na temat: 
„Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współ-
czesnym”, co jeszcze bardziej podkreśla ważność za-
gadnienia rodziny dla Ojczyzny i Kościoła. 

  
     W 2 rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową Oj-
ciec Św. Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgicz-
ny 2015/2016 będzie Rokiem Miłosierdzia. Uroczyste 
jego rozpoczęcie przewidziano na 8 grudnia br. w Świę-
to Niepokalanego Poczęcia NMP. Zakończenie tego 
Roku będzie 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa 
Króla Wszechświata.  Papież Franciszek oznajmił to 14 
marca br. mówiąc: 
     „Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak 
Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe 
posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to dro-
ga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. 
I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczaj-
ny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Bę-
dzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go 
w świetle słów Pana: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). 
     O czekającym nas wydarzeniu przypomina nam 
wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy, krze-
wicielki kultu Bożego Miłosierdzia, które będziemy ob-
chodzić jutro - w poniedziałek 5 października. 

 

 
     W najbliższy wtorek (6.X) obchodzić będziemy 18 
rocznicę beatyfikacji Męczenników z Pratulina. Bronili 
Kościoła, który jest winnicą Pana i tej winnicy pozostali 
wierni aż do końca. Nie ulegli naciskom ówczesnego 
świata, który ich za to znienawidził. W ich życiu i śmie-
rci wypełniła się prośba Chrystusa z modlitwy arcykap-
łańskiej: „Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich 
znienawidził … A za nich Ja poświęcam w ofierze sa-
mego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 

14. 19). Dziś w Pratulinie ma miejsce Diecezjalna Pielg-
rzymka Mężczyzn. Kto jeszcze w tym roku tam nie był, 
zachęcamy do odwiedzenia Pratulińskiego Sanktuar-
ium. W ostatnich latach stało się ono nie tylko miejscem 
modlitwy, lecz także ciekawą atrakcją turystyczną. 

ZWYCIĘZKI RÓŻANIEC 

 
     Środa (7.X) to dzień, w którym obchodzimy wspom-
nienie NMP Różańcowej, w niektórych krajach Europy 
znane, jako „Święto Matki Bożej Zwycięskiej”. Jest to 
dzień patronalny wszystkich grup różańcowych. Okoli-
czności wprowadzenia tego święta, były podobne do 
tych, w jakich my żyjemy. Sułtan turecki Selim II prag-
nął podbić całą Europę, by zaprowadzić w niej wiarę 
muzułmańską. Ówczesny papież św. Pius V, gorący 
czciciel Matki Bożej, usłyszawszy o zbliżającej się woj-
nie, zaczął zanosić modlitwy do Maryi, powierzając Jej 
w różańcu tę sprawę. Nagle doznał wizji: zdawało mu 
się, że znalazł się na miejscu bitwy morskiej pod Lepa-
nto, rozgrywanej między flotą muzułmańską, a chrześ-
cijańską z państw Europy. Nad ogromnymi flotami, 
przygotowującymi się do starcia, ujrzał Maryję, która 
patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana 
zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, 
a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzy-
mać inwazję muzułmanów na Europę pod Lepanto (nad 
Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Po zaledwie 
czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer 
wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono 
dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć 
poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do 
niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne 
ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem 
Matki Bożej Różańcowej. 
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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 – 5 października 2015 r. 
Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy, krzewicielki kultu Bo-
żego Miłosierdzia; Czyt.: Jon 1, 1 – 2, 11 (Jonasz uchyla się od posłannictwa); 

Łk 10, 25-37 (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie). 

6.30 1. + Mariannę, Franciszka, Wacławę i Stefana, of. Rodzina 
2. + Stanisława i Mariannę, zm. Teściów, zm. z Rodziny Łuka-
siuków, of. Sabina Łukasiuk 
3. + Wiesławę (w 5 r.) i Mieczysława Abramowskich oraz Zofię 
i Wacława Kalickich, of. Dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Stanisławę Rzyszkowicz (w 11 r.) i zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Mąż 
 4. Dziękczynna w intencji Dawida i Kasi, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo na całe małżeńskie życie, of. Mama Chrzestna 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 
 2. + Jana Szymczuka (w 15 r.), Mariannę, Franciszka, Grażynę, 

Krzysztofa i Walerię Geresz, of. Żona 
 3. + Michała (w 1 r.) i Artura (z racji imienin), of. Mama Chrzestna 
 4. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla czło-

nków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 
W Sali pod plebanią spotkanie formacyjne Apostolstwa PDC 

Wtorek – 6 października 2015 r. 
18 rocznica beatyfikacji Męczenników z Pratulina. Wspomnienie Św. 

Brunona, Założyciela Zakonu Kartuzów (1030-1101); Czyt.: Jon 
3, 1-10 (Nawrócenie Niniwy); Łk 10, 38-42 (Jezus w gościnie u Marty i Marii). 

6.30 1. + Janinę Rojek (w 12 r.) i Helenę Plichta (w 14 r.), of. Córka 
Barbara 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Teresę (w 4 r.), Hipolita i Leszka, of. Syn 
 4. + Antoniego Kalickiego, of. Janina Kalicka z Rodziną 

17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 
 2. + Mieczysława Przesmyckiego (w 11 r.), of. Jadwiga Przesmycka 
 3. + Bożenę Bańkowską (w 10 r.), zm. z Rodzin Kosmalskich 

i Wróblewskich, of. Jadwiga Bańkowska 
 4. + Jadwigę (w 17 r.) i Hieronima, zm. z Rodzin Lewickich 

i Montewków, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w r. ślubu Rodziców oraz w r. urodzin Adama 

i Tomasza, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki 
Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

Środa – 7 października 2015 r. Wspomnienie NMP Różańcowej (w 
niektórych krajach Europy znane jako „Święto Matki Bożej Zwycię-

skiej”); Dzień patronalny Kół Różańcowych. Czyt.: Jon 4, 1-11 (Bóg pou-
cza Jonasza o potrzebie miłosierdzia); Łk 11, 1-4 (Jezus uczy modlitwy). 

6.30 Dziękczynna w r. urodzin Kollinka, z prośbą o zdrowie i potrzeb-
ne łaski dla niego oraz dla jego Rodziców Marii i Daniela, of. 
Babcia 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Józefa Świnarskiego (w 15 r.), Zofię i Sylwię, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bo-

żej dla Koła Żywego Różańca nr 16 oraz o wieczny pokój dla zm. 
z tego Koła, zel. Danuta Przesmycka 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 
2. + Kazimierę Komar (w 1 r.), of. Brat 
3. + Jana, Zofię, Leokadię, Jana, Annę, Wacława i Karola, of. 
Córka 
4. + Mariana Lipińskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

5. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Królowej Ró-
żańca Świętego dla Braci i Sióstr z Koła Żywego R. nr 5 oraz dla 
Wspólnoty Różańca Nieustającego, zel. Zdzisława Szczepaniak 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 8 października 2015 r. Czyt.: Ml 3, 13-20a (Bóg wymierzy 

sprawiedliwość); Łk 11, 5-13 (Wytrwałość w modlitwie). 

6.30 1. + Genowefę, Stanisława i Andrzeja Pałdynów, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Genowefę Toporowicz (w 17 r.), Leopolda (w 4 r.), zm. z 

Rodzin Toporowiczów i Roguskich, of. Córka Barbara 
16.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ (Edyta Krawczyk) 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 
2. + Jadwigę Michaluk, of. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
3. + Annę (w 32 r.) i Edwarda (w 14 r.), of. Dzieci 
4. + Annę (w 5 r.), of. Bezimienna 
5. + Mieczysława (w 24 r.), Mariannę i Grażynę Waszczuk, of. 
Rodzina 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 9 października 2015 r. 
Wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa 

Czyt.: Jl 1, 13-15; 2, 1-2 (Wezwanie do pokuty); 
Łk 11, 15-26 (Walka Chrystusa ze złym duchem). 

6.30 1. + Juliannę (w 14 r.), Stanisława i Kazimierza Jurków, of. Ro-
dzina 
2. Dziękczynna w 60 r. ślubu Barbary i Tadeusza Kukawskich 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym 
życiu, of. Jubilaci 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 3. + Jadwigę, Jana i Bożenę Ryś, of. Syn i Mąż 
 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Danuty i Lucjana Gasowskich, 

z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dalszym życiu, of. 
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. + Wiesława Góreckiego (w 3 r.), of. Rodzina 
 3. + Eugenię (w 5 r.), of. Rodzina 
 4. + Stanisławę Pietraszek (w 12 r.) oraz jej Rodziców Stanisła-

wa i Mariannę Ostrowskich, of. Córki 
 5. Dziękczynna w 5 r. urodzin Macieja, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz zdrowie i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 10 października 2015 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, Bł. Angeli Truszkowskiej, 

Zakonnicy, Św. Dionizego, Biskupa i Towarzyszy Męczenników oraz 
Św. Jana Leonardiego, Kapłana. 
Czyt.: Jl 4, 12-21 (Sąd ostateczny); 

Łk 11, 27-28 (Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego). 

6.30 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Katarzyny i Marcina, z prośbą o 
opiekę św. Józefa i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, 
of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Rodziną 
 3. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 4. + Mariana Gałeckiego (w 17 r.), Adama (w 6 r.) i Pawła, of. 

Marianna Kryńska 
 5. + Stanisławę (w 8 r.), Jana (w 7 r.) i Władysława oraz zm. 

z Rodziny Podlipniaków, of. Córka 
 6. Dziękczynna w 24 r. urodzin Piotra, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo w życiu i opiekę Św. Józefa, of. Jadwiga Machała 
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 7. Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Michała oraz w 35 r. ślubu 
Teresy i Henryka, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich  
i dla ich Rodzin, of. Rodzina 

 8. Dziękczynna w 70 r. urodzin Zofii Ambroziak, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej na dalsze 
lata życia, of. Dzieci z Rodzinami 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
19.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ (Piotr Klimiuk) 
12.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 
13.00 Spotkanie ministrantów 

16.00 W intencji Nowożeńców: Joanny i Przemysława 
17.00 W intencji Nowożeńców: Agaty i Konrada 
17.00 Jesienny cykl Katechez dla Narzeczonych (3) 

18.00 W intencji Nowożeńców: Katarzyny i Michała 
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

XXVIII Niedziela Zwykła – 11 października 2015 r. 
Czyt.: Mdr 7, 7-11 (Mądrość to skarb najcenniejszy); 

Hbr 4, 12-13 (Skuteczność słowa Bożego); 
Mk 10, 17-30 (lub krótsza) Mk 10, 17-27 (Rada ubóstwa) 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Józefa Iwaniuk, of. Córka z Ro-
dziną 

8.30 1. + Henryka Maciąga (w 5 r.) i Jadwigę Kroll (w 35 r.), of. Córka 
 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Marka i Marioli, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla nich oraz dla ich Córek 
Patrycji i Sylwii, of. Jubilaci 

 3. Dziękczynna w 35 r. ślubu Andrzeja i Jadwigi, z prośbą o po-
trzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dzieci 

10.00 1. Gregorianka: + Henryka Pyziołka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Ks. Henryka Wetoszkę 
 2. Dziękczynna w 6 r. ślubu Marcina i Beaty, z prośbą o Boże 

dary oraz opiekę Św. Józefa dla nich, a także dla ich Dzieci Mi-
kołaja i Zosi, of. Mama 

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Karoliny, z prośbą o dary Ducha 
Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz Św. Patronów w 
dorosłym życiu, of. Babcia 

11.30 1. Dziękczynna w 53 r. ślubu Ryszarda i Krystyny Prekurat, 
z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Jubilatów oraz 
dla ich Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci 
2. Dziękczynna w 5 r. ślubu Edyty i Krzysztofa, z prośbą o pot-
rzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich Syna, of. 
Rodzice 
3. + Stefana (w 9 r.) i Helenę oraz zm. z Rodzin Czarnockich i 
Paprockich, of. Córki 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości  
2. + Romana Norwę (w 3 miesiąc), of. Żona 

16.30 1. + Tadeusza, Edwarda, Mariannę i Władysława, zm. z Rodzin 
Suprynów i Sysików, of. Danuta Sysik 

17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Dziękczynna w 8 r. ślubu Moniki i Marcina, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata małżeńskie-
go i rodzinnego życia, of. Małżonkowie 

19.00 Seminarium Odnowy Wiary i niedzielna adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

 
     Dziś nasze Siostry Orionistki przeżywają niezwykle ważny dzień: Jubi-
leusz XXX-lecia pobytu w naszej Parafii. Z tej racji chcą przypomnieć 
główne idee swego Założyciela, które na co dzień towarzyszą ich posłudze. 

JUBILEUSZ 
     Alojzy Orione od wczesnych lat miał pragnienie powołania kapłańs-
kiego. 14 września 1885 r. wstąpił do Franciszkanów w Vogherze, lecz 
opuścił Zgromadzenie ze względu na stan zdrowia. Rok później został 
przyjęty do Oratorium w Valdocco prowadzonego przez Św. Jana Bo-
sko, gdzie przebywał 3 lata. 16 października 1889 r. wstąpił do semina-
rium Diecezjalnego w Tortonie. Jako kleryk pracował na swoje utrzyma-
nie, będąc zakrystianinem w Katedrze. Wtedy zaczęli się gromadzić wo-
kół niego ubodzy chłopcy z ulicy, którym okazywał swoje serce i trosz-

czył się o ich wychowanie. W czasie święceń kapłańskich 13 kwietnia 
1895 r. ośmiu z tych chłopców otrzymało klerycką sutannę. Ks. Orione 
miał więc swoich pierwszych towarzyszy, z których 21 marca 1903 r., 
zrodziło się Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - księża Orioniści. W jego 
sercu istniało pragnienie, by powstała także gałąź żeńska nowego 
Zgromadzenia. 29 czerwca 1915 r. Ks. A. Orione dał początek zgroma-
dzeniu Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (PSCM). Zapał apostolski 
ks. Orione przejawiał w realizowaniu 4 wielkich miłości: do Jezusa, Ma-
ryi, papieża i dusz. 
     Szczególne miejsce w sercu Św. Alojzego zajmowała miłość do Pol-
ski i Polaków. „Ja pokochałem Polskę od lat dziecięcych” - mawiał. 
W czasie agresji na Polskę w 1939 r. rozłożył Polską flagę na ołtarzu 
w Sanktuarium Matki Bożej Czuwającej w Tortonie, ucałował ją i zachę-
cał braci do podobnego gestu. Następnie umieścił flagę w swoim poko-
ju, gdzie znajduje się ona do dnia dzisiejszego. Nie jest więc przypad-
kiem, że tego wielkiego orędownika Polski beatyfikował 26.10.1980 r. 
i kanonizował 16.05.2004 r. Papież Polak Jan Paweł II. Św. Alojzy Orio-
ne od dzieciństwa był apostołem pośród swoich rówieśników. Jako 19-
letni kleryk, stał się założycielem zgromadzenia pomagającego chłop-
com w realizacji ich powołania kapłańskiego. Jego duchowość przesiąk-
nięta miłosierną miłością, oddziaływała na młodych, zjednywała ich ser-
ca dla Chrystusa i Kościoła. Młodzież kochała go jak ojca, a on pragnął 
ich dobra: „Młodzież jest słońcem, lub burzą przyszłości” - pisał. 
     Fundamentem w relacjach z mło-
dzieżą był osobisty przykład. Pisał 
tak: „Przykład, przykład! Młodzi nie 
rozumieją wiele, patrzą i naśladują 
to, co czynią inni”. Dostrzegano 
w nim człowieka Bożego. On sam 
pielęgnował działanie Boże w swym 
wnętrzu. „Bóg sam” – to jego krótkie 
wezwanie, zawierające w sobie 
streszczenie całej doskonałości. 
„Trzeba usunąć z serca wszystko 
to, co nie jest Bogiem, co nie jest 
miłością Boga, ani też świętą i czy-
stą miłością do dusz” (pisał w 1937 
r.). „Odnowić  wszystko  w  Chrystu-  
sie, odnowić w Chrystusie nasze serca. Nieśmy wszędzie Jogo radość, 
uśmiech i pokój”. Św. Ks. A. Orione Kościół nazywał Matką, a Papieża 
„słodkim Chrystusem” na ziemi. Możemy więc dziś powiedzieć o Św. Ks. 
A. Orione, że był on kapłanem na miarę czasów współczesnych. W jego 
sercu było wielkie poczucie odpowiedzialności przed Bogiem i przy-
szłymi pokoleniami. Za Kościół, za Jego jedność i wiarę. Mówił: „Kościół 
nie został ustanowiony dla jednej epoki, dla jednego narodu, dla jed-
nego systemu rządzenia. On przynosi ze sobą zbawienie każdej epoce 
i wszystkim narodom. Instaurare omnia In Cristo (odnowić wszystko 
w Chrystusie) – oto jest nasze motto i nasz program”. 
     Z pomocą Bożą u stóp Kościoła staramy się odnowić wszystkich 
i wszystko w Chrystusie, a siebie samych w głębi ducha. Bóg, który 
w swej Opatrzności troszczy się o ludzi, Jezus Ukrzyżowany, Maryja, 
Kościół, papież, dusze poranione - to fundamenty jego przenikniętej mi-
łosierną miłością duchowości - to zadanie, które podejmują Siostry Orio-
nistki, spadkobierczynie jego dziedzictwa, z misjonarskim zapałem spie-
szące, by otrzeć łzy z oczu zranionych przez życie. Także dziś my, du-
chowe córki, chcemy być blisko dzieci i młodzieży, ich problemów i ra-
dości. Pragniemy swoim doświadczeniem wiary dzielić się z każdym, kto 
poszukuje prawdziwego sensu swojego życia, o których mówi oriońska 
pieśń:  

„Za głosem Ojca pójdziemy! 
Pójdę ja, pójdziemy razem * na podbój ludzkich dusz, 
Służąc z miłością Kościołowi, * by ON zadanie swe wypełnić mógł, 
Sił żałować nie wolno, * gdyż się służy Chrystusowi. 
Wznieśmy hasło: Kościół, dusze, * miłość, troska o ubogich. 
Święty Alojzy Orione * przez świętych obcowanie 
Ty podporą naszą bądź! * Wspieraj nasze działanie, 
Kieruj nami, prowadź, rządź!”                S.M. Karolina - Orionistka 
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      „Wszystkie książki świata są tylko nieudolnym 
komentarzem do tej jednej, jedynej Księgi - Pisma 
Świętego”. To słowa Romana Brandstaettera wła-
ściwie pozycjonującego Biblię w licznych księgoz-
biorach. Lektura Słowa Bożego prowadzi nas bo-
wiem do pogłębienia wiary, wiara zaś i życie wed-
ług jej zasad - do świętości. Apostoł Paweł pisał 
do Rzymian: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się 
słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystu-
sa” (Rz 10,17). Kierując zaś swe słowo do Tymote-
usza wyraźnie zaznaczył: „Wszelkie Pismo od 
Boga natchnione [jest] i pożyteczne do naucza-
nia, do przekonywania, do poprawiania, do kształ-
cenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony do każdego dobrego 
czynu” (2 Tm 3,16-17). 

     Dlatego zachęcamy Cię, Drogi Czytelniku, do 
poznawania Biblii na spotkaniach Dzieła Biblij-
nego Diecezji Siedleckiej. Na pierwszym spotka-
niu było ponad 40 osób! Niech nie brakuje i Cie-
bie! Pozwól sobie na duchową ucztę! Na najbliż-
szym spotkaniu w sobotę 10 października o 
18.45, konferencję o Starym Testamencie wyg-
łosi Pani Prof. UKSW z Warszawy, Dr Hab. An-
na Kuśmirek. 
     A oto grafik naszych spotkań 
na ten rok: 26.09; 10.10; 14.11; 

19.12.2015;    16.01.2016;    20.02;  
05.03; 09.04; 14.05; 18.06. Zapraszamy również 
do polubienia nas na Facebooku: Dzieło Biblij-
ne Diecezja Siedlecka. 
W PARAFII I W DIECEZJI 
PATRON ŻYCIA. Dziś (4 października) wypa-
da Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, Pat-
rona Ekologów. W wielu parafiach odbywa się 
w tym dniu błogosławieństwo zwierząt domo-
wych i ich właścicieli. 
DZIEŃ „CARITAS”. Dziś dzień naszej Diecezja-
lnej „Caritas”. Modlimy się za dzieła prowadzone 
przez tę organizację i wspieramy ją ofiarami 
składanymi dziś na tacę. 
JUBILEUSZ SIÓSTR. Dziś nasze Siostry Or-
ionistki obchodzą Jubileusz XXX-lecia pobytu 
w naszej Parafii. Dziękując Siostrom za ich gorli-
wą służbę, pamiętajmy o nich w modlitwach. 
GOŚĆ Z ROSJI. Gościem naszej Parafii jest 
dziś nasz rodak, Ks. Jarosław Mitrzak, wikariusz 
generalny Diecezji w Saratowie na południu Ro-
sji (w pobliżu granicy z Kazachstanem). 
KATECHEZY. Również dziś o godzinie 17.30 
rozpoczynamy serię Katechez Chrzcielnych dla 
Rodziców i Chrzestnych. Natomiast w sobotę 
o godz. 17.00 kolejna katecheza dla osób przy-
gotowujących się do Sakramentu Małżeństwa. 
PIERWSZE DNI. Dziś również jest Pierwsza 
Niedziela Miesiąca. Po sumie będzie adoracja 
Najświętszego Sakramentu i wymiana Tajemnic 
oraz Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE. Zaprasza-
my na Nabożeństwa Październikowe w dni pow-
szednie o godzinie 17.15, w soboty po Mszy Św. 
o g. 18.00, zaś w niedziele o 17.30. Różaniec dla 
dzieci jest w poniedziałki i środy o godzinie 16.30.  

STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA. Diecezjalne 
Duszpasterstwo Młodzieży i Grupy „Strumienie 
Miłosierdzia” zapraszają na Seminarium, które 
rozpoczyna się dzisiaj w naszej Parafii. Będzie 
to cykl Niedzielnych katechez (w październiku 
i listopadzie) o Bożym Miłosierdziu. Przygotują 
nas one do przeżycia i doświadczenia Roku Mi-
łosierdzia, który zostanie zainaugurowany przez 
Papieża Franciszka w dniu 8 grudnia. 
     Spotkania będziemy przeżywać przed Najś-
więtszym Sakramentem i w małych grupach 
dzielenia. Więcej informacji na dzisiejszym spot-
kaniu o godz.19.00. Porządek spotkań: 19.00 
początek, 19.30 Katecheza, 20.00 Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, 20.45 grupy dzielenia, 
ok. 21.30 zakończenie. W imieniu organizatorów 
serdecznie zapraszamy. 
DLA CHORYCH. Siedleckie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zapra-
sza 10 października br. o g. 15.00 do Sali przy 
Par. Św. Teresy, na wykład pt. „Rola żywienia w 
chorobach neurologicznych” z naciskiem na 
chorobę Parkinsona, Alzheimera i udar mózgu. 
Udział bezpłatny. Więcej informacji na plakatach 
i pod nr tel. 504-220068 i 502-368046. 
PODZIĘKOWANIE. 
 Komitet Organizacyjny budowy kapliczki u zbie-
gu ulic Mieszka I, Granicznej, Mireckiego i Bro-
niewskiego, składają staropolskie „Bóg Zapłać” 
wszystkim, którzy złożyli ofiary na ten cel:  
1. Mieszkańcy ulic Góreckiego i Północnej 3360,- 
2. Mieszkańcy ulic Granicznej i Broniewskiego 
oraz Domu Spokojnej Starości 1440,-   
3. Mieszkańcy ul. Konopnickiej i Mireckiego 2410,- 
4. Mieszkańcy ulicy Słowackiego 1340,- 
5. Mieszkańcy ul. Okrzei, W. Pola i Reytana 1230,- 
6. Mieszkańcy bloku nr 26 przy ul. Mieszka I 500,- 
7. K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 600,- 
8. K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 200,- 
9. K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 100,- 
10. Maria i Zenon Buszko 50,- 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Artur Kwieduk z naszej Pa-
rafii i Agnieszka Elżbieta Michalak z Parafii Pod-
wyższenia Krzyża 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. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 40 
 Legendarne dzieje wizerunku Matki Bożej 
Kodeńskiej wreszcie doczekały się ekranizacji – 
czyli o premierze filmu „Błogosławiona wina”; 
 Jakie są współczesne zagrożenia duchowe? 
Czym grozi nam uprawianie wróżb, jogi, wscho-
dnich sztuk walki, słuchanie niektórych gatun-
ków muzyki czy też bioenergoterapia? 
 O Wilnie – miejscu objawień św. s. Faustyny 
i co się tam dziś dzieje? – w rozmowie „Echa”; 
 Czym jest Odnowa w Duchu Świętym? Jak 
wygląda przynależność do tej wspólnoty? 
 Obszerna relacja z pielgrzymki papieża Fran- 

ciszka do Stanów Zjednoczonych; 
Zapraszamy do lektury 

 
BEZ ZNIECZULENIA 

 
     Pacjent mocno cierpi podczas wyrywania zęba: 
- No i po co było się tak denerwować? Proszę oto 
pański ząb. Już po wszystkim.  
- Proszę, panie doktorze, oto podłokietnik od pańskie-
go fotela. 
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GORĄCZKA ZŁOTA. 
     Chłopak wraca ze szkoły z pokrwawionym nosem:  
- Co ci się stało? - pyta mama.  
- To przez tego magika z cyrku, który podczas przed-
stawienia wyciągnął mi z nosa złotą monetę!  
- I zostawił cię w takim stanie?  
- On nie! Po przedstawieniu moi koledzy szukali mi 
w nosie następnych monet! 
TROSKA SIOSTRY. Wczoraj wieczorem spadłem ze 
schodów. Moja siostrzyczka, słysząc łomot przybiegła 
jak najszybciej mogła i spytała: 
- Co się stało? Nie trafiłeś w jakiś schodek?? 
- Nie – odpowiedziałem - przywaliłem w każdy z osobna. 
SCENA W SADZIE. 
     Wisi jabłko na jabłoni. Z jabłka wychyla się robak. 
Patrzy, a z drugiej strony wyłazi drugi robak.  
- Cześć stary! - pozdrawia go. 
     Na to kolega z drugiego jabłka: 
- No co ty? Własnego ogona nie poznajesz? 
SCENA W RODZINIE. Małżeństwo z wieloletnim sta-
żem: żona krząta się w kuchni, mąż elektryk coś nap-
rawia. W pewnej chwili mąż woła: 
- Zosiu! Chodź na chwilę!  
- Po co? 
- Potrzymaj ten drucik. 
     Żona posłusznie chwyta odizolowany kabelek. 
- I co? – pyta. 
- Nic, widocznie faza z prądem jest w tym drugim. 
NOWY ROK AKADEMICKI. Pierwszy raz po wakac-
jach spotykają się studenci na stancji. Jest wesoło, 
mocna muzyka łomocze. Ktoś wrzeszczy, ktoś śpie-
wa. Nagle dzwonek do drzwi. Gospodarz pyta:  
- Kto tam?  
- Policja!  
- Ale myśmy policji nie wzywali.  
- Sąsiedzi wezwali!  
- To idźcie do sąsiadów!  

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. 

 




