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MYŚL TYGODNIA 

 
     Trzeba właściwie zrozumieć 
słowa Pana Jezusa z dzisiejszej 
Ewangelii: „Jeśli kto przychodzi 
do Mnie, a nie ma w nienawiści 
swego ojca i matki, żony i dzieci, 
braci i sióstr, nadto siebie same-
go, nie może być moim uczniem” 
(Łk 14, 26).  
     W języku przypowieści, „niena-
wiść” ma nieco inne znaczenie, niż 
to, które stosujemy w naszej mo-
wie potocznej. Jezus chce, aby na-
stąpiła polaryzacja naszych punk-
tów widzenia na sprawę najważ-
niejszą, jaką jest sam Bóg i nasze 
życie wieczne. Ustawia „w szere-
gu” bliskich nam ludzi: ojca i mat-
kę, żonę i dzieci, braci i siostry, 
a także wszystko to, co posiada-
my. Jeśli na najwyższym szczeblu 
drabiny naszych spraw znajdzie 
się sam Bóg i naszą egzystencję 
oprzemy na Bogu, a nie na lu-
dziach, choćby najbliższych, sta-
niemy się wolni od zwykłych ziem-
skich przywiązań, to będziemy 
mieli siły do pokonania wszelkich 
trudności. 

 

BY BARDZIEJ KOCHAĆ… 

 
     W naszej naturze leży chęć do negocjacji i szukania 
kompromisów. Jezus namawia nas, byśmy nie szukali 
ustępstw i półśrodków w sprawach dotyczących 
wieczności, ani też nie byli chrześcijanami „na pół 
gwizdka”, ale byśmy poszli „na całość”. Jeśli tego nie 
zrobimy zarówno bliscy nam ludzie, jak i materialne 
dobra, staną się dla nas bożkami, przysłaniającymi 
drogę do życia wiecznego. „Mieć w nienawiści” ludzi 
i rzeczy, znaczy kochać ich mniej niż samego Boga, bo 
On jest godzien naszej największej miłości. 

URODZINY MARYI 
     Dla każdego z nas waż-
ny jest dzień naszych uro-
dzin. To dlatego w czwar-
tek (8 września) obchodzi-
my Święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, 
w polskiej tradycji nazywa-
ne „Świętem Matki Boskiej 
Siewnej”. Święto to pobu-
dza nas w szczególny spo-
sób do dziękczynienia za 
ten dar Bożej Miłości. Ro-
dzi się bowiem Ta, która - 
jak śpiewamy w jednej 
z pieśni maryjnych – zosta-
ła „przed wiekami przejrza-  
na i za Matkę wybrana, Jezusowi Chrystusowi Niepoka-
lana” (pieśń Witaj, Święta...). 
     Kościół, ciesząc się Maryją, woła w dzień Jej święta 
słowami liturgii: „Twoje narodzenie, Bogurodzico Dzie-
wico, zwiastowało radość całemu światu; z Ciebie się 
narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest 
naszym Bogiem. On uwolnił nas od potępienia i przyw-
rócił nam łaskę. On zwyciężył śmierć i dał nam życie 
wieczne” (antyfona na „benedictus”). 
     Kościół nazywa Ją Gwiazdą Zaranną zwiastującą 
już bliski wschód słońca, czyli spełnienie obietnicy. „Is-
totnie, tak jak gwiazda owa, «jutrzenka», poprzedza 
wschód słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego 
Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód 
Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego” 
(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, nr 3). 
     W naszej Ojczyźnie święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w szczególny sposób upodobał sobie wiej-
ski lud, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej. 

Był bowiem taki dawny zwyczaj, że dopiero po tym 
święcie i po przygotowaniu pól zaczynano jesienny 
siew. Tradycyjnie w tym dniu obchodzimy Diecezjalne 
Dożynki w Woli Gułowskiej. W naszym kościele Msze 
Św. będą o godzinie 7.00, 10.00 i 18.00. 

BIERZEMY SIĘ DO PRACY 
    Już za nami początek Nowego Roku Szkolnego i Ka-
techetycznego. Zmusił on nas by uświadomić sobie, ja-
kie zadania czekają nas w tym czasie. Myślą o nich na-
uczyciele i wychowawcy, a także duszpasterze i kate-
checi. Nad tymi zadaniami zastanawiają się rodzice. Lecz 
w sposób szczególny biorą je pod uwagę uczniowie. 

 
     Wszyscy, choć w różny sposób, czynią to w duchu 
odpowiedzialności za szkołę i jej rozwój, za prawdziwą 
mądrość młodego pokolenia, za szczęśliwą przyszłość 
naszego narodu. Aby tak mogło się stać, zwracamy się 

do dobrego Boga z częstą i ufną modlitwą. Oby trwała 

ona nie tylko w pierwszych dniach szkoły, ale by cały 
rok był czasem wytężonej pracy i serdecznej modlitwy. 
     Ofiarujemy ją szczególnie za Katechetów, którzy w 
tym Roku Szkolnym będą katechizowali w szkołach na 
terenie naszej Parafii. Są to: Ks. Krzysztof, Ks. 
Mateusz, Ka. Piotr, S. Arleta, S. Karolina, P. Dorota, 
P. Ewa i P. Leszek. 

MIŁOŚĆ Z KALKUTY 

 

     Dziś w Watykanie Ojciec 
Św. Franciszek dokona kano-
nizacji Bł. Matki Teresa z Kal-
kuty, Dziewicy Zakonnicy, któ-
rej obchody wspomnienia zo-
stały ustalone na 5 września.  

SPOTKANIE KATECHETÓW 

 
     W poniedziałek, 5 września br. o godz. 16.00 w sali 
wielofunkcyjnej przy naszym kościele odbędzie się spo-
tkanie katechetów duchownych i świeckich. Podczas 
tego spotkania zostaną zaprezentowane nowe materia-
ły formacyjne do Sakramentu Bierzmowania. Materiały 
te będą służyły pomocą duszpasterzom i katechetom z 
Diecezji Siedleckiej przygotowującym młodzież do 
Sakramentu Bierzmowania. 
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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 września 2016 r. 
Wspomnienie Bł. Matki Teresa z Kalkuty, Dziewicy i Zakonnicy; 

Rok C, II. XXIII tydzień okresu zwykłego; 

Czyt.: 1 Kor 5, 1-8 (Zgorszenie należy usunąć z Kościoła); 

Łk 6, 6-11 (Uzdrowienie w szabat). 
6.30 1. + Leokadię, Józefa, Mieczysławę, Mieczysława, z Rodzin Skals-

kich, Preckajło, Woronowicz, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hoff-
mana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

 2. +Zofię Sawicką, of. Mąż Janusz 

7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. + Stefana Pietrzykowskiego, of. Rodzina 

 4. + Jana Paudynę, Annę, Helenę i Teresę Kowalczyk, of. Stanis-

ława Paudyna 
 5. + Aleksandrę (w 18 r.), zm. z Rodzin Iskrów, Januszów, Pła-

zów, Antoniego i Marię oraz Ks. Alfreda Hoffmana, of. Halina 

i Krzysztof Iskra 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malino-

wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzieci 

 2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące,  

 3. + Za zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 

 4. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencjach członków 
Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. Wspólnota APDC 

 5. Dziękczynna w 30 r. urodzin Sylwestra, z prośbą o łaskę od-
nowy, pogłębienia i wzmocnienia wiary oraz opiekę Matki Bożej, 
Św. Józefa i wypełnienie woli Bożej w jego życiu,  

Wtorek – 6 września 2016 r. 
Wspomnienie Bł. Michała Czartoryskiego, Kapłana i Męczennika, 

kapelana Powstania Warszawskiego 
Czyt. 1 Kor 6, 1-11 (Niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego); 

Łk 6, 12-19 (Wybór Apostołów). 
6.30 1. + Zenobiusza Borkowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-

rzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. + Ewę Burdziłowską (w 30 dzień), of. Pracownicy i Koleżanki 

z Przedszkola nr 3  

 4. +Barbarę (w 5 r.), of. Daniela Kaniewska 

 5. + Stanisława Seńko (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  

 6. Dziękczynna w 10 r. ślubu Iwony i Karola, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich, 
of. Krystyna Mamcarz 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malino-

wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzieci 

 2. + Edwarda Sosnowskiego (w 6 r.) i za dusze w czyśćcu 
cierpiące, of. Żona Julia  

 3. + Wiesława Kędzierskiego (w 7 dzień),  

 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Córki Zuzanny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of.  

Rodzice  
 5. Dziękczynna w 4 r. urodzin Madzi, z prośbą o zdrowie, opiekę 

Świętej Rodziny oraz Boże błogosławieństwo dla niej i dla jej 
Rodziny, of.  Dziadkowie   

Środa – 7 września 2016 r. 
Wspomnienie Św. Kapłanów Melchiora Grodzieckiego Męczennika 

oraz Bł. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr 

Loretanek; Czyt. 1 Kor 7, 25-31 (Celibat i małżeństwo); 

Łk 6, 20-26 (Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom). 
6.30 1. + Kazimierę Sobańską (w 30 dzień), of. Sąsiedzi  

7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 

zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. + Reginę (w dniu imienin), Jana i Janinę oraz zm. z obu stron 
Rodziny, of. Wanda Matwiejczuk  

 4. + Reginę i Stanisława Błaszczak oraz Anitę, Jerzego i Alinę 
Wąsowskich, of. Synowa  

 5. + Walentego, Mariannę i Weronikę, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malino-

wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzieci 

 2. + Rozalię (w 25 r.), Wacława, Ryszarda i Jadwigę, zm. z Ro-
dzin Krzyckich, Replinów, Salachów, Zalewskich i Jerominiaków, 
of. Elżbieta Jerominiak  

 3. + Aleksandra Dębskiego (w 3 r.), of. Rodzina  

 4. + Stanisława Stefańczuka (w 9 r.) i dusze w czyśćcu cierpiące, 
of. Żona Halina z Córkami  

 5. Dziękczynna w intencji Edwarda, z prośbą o potrzebne łaski, 
zdrowie i szczęśliwą operację, of. Żona Janina  

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 8 września 2016 r. 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

(w polskiej tradycji nazywane „Świętem Matki Boskiej Siewnej”). 

Dzień diecezjalnych dożynek w Woli Gułowskiej; 
Czyt.: W kościołach, które nie obchodzą uroczystości, przed Ewangelią jest tylko 

jedno czytanie. Mi 5, 1-4a (Mesjasz będzie pochodził z Betlejem); 

Rz 8, 28-30 (Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują); 
Mt 1, 1-16. 18-23 (Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego). 

7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 

 2. + Eugenię (w 23 r.), Wacława i Roberta,  

 3. + Janusza Nawój (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  

 4. + Radosława Brochockiego (z racji imienin), Ryszarda, Henry-
ka, Mariana, Tadeusza, Annę, Leokadię i Sewerynę, zm. z Ro-
dzin Brochockich i Woźnych of. Adam i Maria Brochoccy   

 5. Dziękczynna w 94 r. urodzin Józefa Łęczyckiego, z prośbą o 
zdrowie i siły oraz opiekę Św. Józefa,  

10.00 1. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa 

Malinowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzieci 

 2. + Marię, Stanisława, Antoninę, Mikołaja, Mieczysława, i Jerze-
go, zm. z Rodziny Niedziałków, of. Rodzina  

 3. + Bożenę Bosek (w 6 r.), of. Mąż  

 4. + Stanisławę (w 17 r.), Stanisława (w 45 r.), zm. z Rodzin Mi-
rońskich i Szpurów, of. Dzieci 

 5. + Marka Kowalskiego (w 2 r.) i Zenona Sopulskiego (w 2 r.), 
of. Rodzina  

 6. Dziękczynna w intencji Synów Marcina i Tomasza, z prośbą o 
wypełnienie woli Bożej w ich życiu oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla całej Rodziny, of. Mama 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 9 września 2016 r. 
Wspomnienie Św. Piotra Klawera, Kapłana apostoła czarnoskórych 

niewolników i Bł. Anieli Salawy, Dziewicy z III Zakonu 

Franciszkańskiego; Czyt.: 1 Kor 9, 16-19. 22-27 (Stałem się wszystkim dla 

wszystkich); Łk 6, 39-42 (Obłuda). 
6.30 1. + Danutę,  

7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. + Kazimierę Drozd (w 8 r.), of. Dzieci  

 4. Dziękczynna w 9 r. ślubu Adama i Ewy oraz Edyty i Macieja, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla ich Córki Julii na dalsze lata życia, of. Rodzice   
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17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malino-

wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzieci 

 2. + Janinę Rusinek, of. Mąż i córki 

 3. + O Miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących, of.  

Wspólnota Różańca Nieustającego   

 4. + Józefa Brzóskę (w 10 r.) i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 

Żona Barbara Brzóska  

 5. Dziękczynna w 75 r. urodzin Danuty, z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dal-
sze lata życia, of. Rodzina  

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 10 września 2016 r. 
Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia oraz Św. Mikołaja 

z Tolentynu, Kapłana; Czyt.: 1 Kor 10, 14-22 (Eucharystia misterium 

zjednoczenia); Łk 6, 43-49 (Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa). 
6.30  

7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. + Kazimierza Jurzyka, Henrykę i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Maria Jurzyk  

16.00 W intencji nowożeńców Eweliny i Szczepana  

17.00 W intencji nowożeńców Katarzyny i Janusza 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzieci 

 2. + Janinę Gabran, of. Wnuczka  

 3. Dziękczynna w intencji Siostry Aleksandry, z prośbą o łaski po-
trzebne w wypełnianiu powołania zakonnego,  

 4. Dziękczynna w 1 r. ślubu Aleksandry i Pawła, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i dary 
duchowe na dalsze lata ich życia, of. Rodzice   

XXIII Niedziela Zwykła - 11 września 2016 r. 
Dzień modlitw o nawrócenie terrorystów (r. zamachu w Nowym Jorku); 

Czyt.: Wj 32, 7-11. 13-14 (Bóg przebacza grzesznemu ludowi); 

1 Tm 1, 12-17 (Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników); 

Łk 15, 1-32 (lub krótsza Łk 15, 1-10) (Radość z nawrócenia grzesznika). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 Dziękczynna w 17 r. ślubu Wiesława i Beaty, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. 

Małżonkowie  

8.30 1. + Tadeusza Próchnickiego (w 15 r.), Zbigniewa Krupę oraz 
zm. z Rodzin Próchnickich i Marciniaków, of. Barbara Czarnocka  

 2. + Stanisława Duk (w 10 r.), of. Barbara Duk z Córką Ewą 

 3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Beaty i Marcina Krawczyk, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla nich i dla 
ich Synów Gerarda i Dawida, of. Rodzice 

10.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. Dziękczynna w 45 r. ślubu Barbary i Tadeusza Malackich, 
z prośba o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla nich i dla 
ich Dzieci Anety i Dariusza z Rodziną, of. Dzieci  

 4. Dziękczynna w 10 r. ślubu  Anny i Andrzeja Skulimowskich, 
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki 
Bożej i Św. Józefa dla rodziny i Dzieci Bartka i Kuby, of. Rodzina  

11.30 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzieci 

 2. + Pawła Szewczyka, of. Mieszkańcy Purzeca 

 3. + Rafała Krzewniaka, of. Mieszkańcy Purzeca 

 4. + Dziękczynna w 13 r. ślubu Łukasza i Magdaleny oraz w 12 r. 
ślubu Marcina i Joanny, z prośbą o potrzebne łaski dla nich oraz 
dla ich Dzieci Oli, Błażeja i Gabrysi i Dominika of. Krystyna Woźna  

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 

16.30 1. Dziękczynna w 15 r. ślubu Anny i Dariusza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich i dla ich Córek, of. Krystyna Metelska  

18.00 1. + Franciszka Otrobę (w 9 r.), of. Rodzina  
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

 JAK PRZEKAZAĆ DZIECKU WIARĘ? 
 

 

     Uczymy dzieci chodzić, mó-
wić w ojczystym języku, w dzi-
siejszych czasach uczymy na-
sze pociechy nawet obsługi 
sprzętów elektronicznych! Sta-
ramy się nauczyć naszego sys-
temu wartości i odróżniania do-
bra od zła. Chcemy bowiem dla 
nich jak najlepiej. Ale czy uczy-
my ich modlitwy?  Zaufania do 

Boga? Pobożności? Niejednemu z nas przychodzi to z niemałym 
trudem. Poznaj praktyczne wskazówki, jak nauczyć dziecko żyć wiarą. 

1. Naucz dziecko jednej prostej modlitwy. Zacznij 

od prostego „Ojcze Nasz” i skup się na próbach nauczenia dziecka tej 
jednej modlitwy. Odmawiaj ją głośno, niech dziecko słucha. Poświęć na 
to okres odpowiedni do wieku twojego dziecka – od kilku dni do kilku ty-
godni, tak, by wkrótce znało ją na pamięć, nawet jeśli jej nie powtarza. 
Modlitwa Pańska uczy nas bowiem jak okazywać Bogu szacunek, wyra-
żać podstawowe potrzeby w rozmowie z Nim, oraz prosić Go o przeba- 
czenie i ochronę. 

2. Naucz dziecko wdzięczności. Pamiętać o tym, że 

wszystko co dobre wydarzyło się w naszym życiu pochodzi od Boga - to 
nie jest łatwe nawet dla dorosłego. Pięknym zwyczajem jest praktyko-
wana w niektórych domach rozmowa z dziećmi przy kolacji – pytanie ich 
o jedną dobrą rzecz, która ich dziś spotkała. Zwróćmy potem na to 
uwagę przy modlitwie i podziękujmy za nią Bogu. 

3. Naucz dziecko słuchania. Ważne, byśmy uczyli dzieci 

odczytywania Bożych odpowiedzi na ich modlitwy. Musimy więc naj-
pierw wiedzieć, o co się modlą. W kolejnych dniach zwracajmy ich 
uwagę, że jeśli ich prośby zostały zrealizowane, jest to Bożą zasługą. 
Wtedy koniecznie należy nauczyć dziecko modlitwy dziękczynnej za 
spełnione prośby. Jeśli prośby nie zostają spełnione, staraj się wytłuma-
czyć dziecku dlaczego tak się dzieje. 

4. Módl się nie tylko w domu i kościele. Świetną 

okazją by nauczyć dziecko modlitwy, są chociażby wspólne podróże – 
do sklepu czy do szkoły. W samochodowym radio można przecież od-
twarzać inną niż zwykle muzykę, np. chorał gregoriański, albo wspólnie 
odmówić dziesiątek różańca. 

5. Czytajcie razem Słowo Boże. W dzisiejszych czasach 

organizowanie wspólnego czytania Biblii staje się dużo łatwiejsze niż 
kiedyś. Internet pełen jest podpowiedzi jak to zrobić, jak przeczytać całe 
Pismo Święte w rok, jakie czytanie przypada na konkretny dzień. A gdy 
nie starczy czasu, można odtworzyć fragment Pisma Świętego w wersji 
audio a potem chwilę o nim porozmawiać. Warto dodać, że czytanie 
Słowa Bożego wzbudza u dzieci wielkie emocje – biblijne historie, takie 
jak o Noem, Abrahamie, Mojżeszu czy Jonaszu uznają za ogromnie cie-
kawe, w przeciwieństwie do wielu rodziców, którzy słyszeli je już wiele 
razy w życiu. 

6. Załóżcie „dzienniczek modlitewny”. To ciekawa 

metoda – niech dziecko zapisuje w notatniku swoje ulubione modlitwy, 
rysuje świętych, również Trójcę Świętą, siebie mówiącego do Pana 
Boga i dary które od niego otrzymał. 

7. Opuść swą sferę komfortu. Przykład jest zawsze naj-

lepszą metodą nauczania. Dlatego jeśli pragniesz, by Twoje dziecko 
było bliżej Boga i Kościoła, pokaż mu, że chcesz tego także dla siebie. 
Włącz się w działalność parafii, przeczytaj podcza Mszy Pismo Święte, 
pomóż kościelnemu przygotować kościół do nabożeństwa i zabierz na 
to przygotowanie dziecko, spróbuj swych sił w parafialnym chórze! 
Twoje dziecko zobaczy, że to normalne i czynności te staną się dla 
niego naturalne!                                                   Ciąg dalszy nastąpi 
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KREW DLA SIEDLEC 

 
     Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Siedlcach i Miejski Ośrodek Kultury 
zapraszają na XIII Festyn „Krew dla Miasta i 
Powiatu Siedlce”, który odbędzie się w niedzielę 
18 września br. w Amfiteatrze na terenie Parku 
w Siedlcach. Patronat Honorowy sprawują: 
Prezydent Miasta Siedlce, Wojewoda Ma-
zowiecki, Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego i Prezes Zarządu Głównego PCK. Patro-
nat duchowy nad Festynem objął Ks. Biskup 
Ordynariusz. 
     Festyn jest organizowany, jako dowód uzna-
nia dla krwiodawców, działaczy Polskiego Czer-
wonego Krzyża, sympatyków, sponsorów oraz 
ich rodzin. Podczas Festynu wystąpi Reprezen-
tacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego 
wraz z solistami z nowym repertuarem. 
     W programie będzie:  Pobieranie krwi w 
ambulansie PCK (10.00-14.00),  Badania le-
karskie, pomiar poziomu cukru i ciśnienia krwi, 
 Pokaz sprzętu ratowniczego i udzielania 
pierwszej pomocy,  Miasteczko zabaw, kon-
kursy dla dzieci i młodzieży (10.00-15.00).  O 
g. 16.00 część oficjalna: wręczenie odznaczeń 
państwowych, resortowych i okolicznościowych 
dla krwiodawców, opiekunów Szkolnych Kół 
PCK, sponsorów i sympatyków PCK, O 17.00 
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego z nowym repertuarem 
na 2016 rok. Zapraszamy. 

Mieczysław Stefaniuk – Prezes 

Oddziału Rejonowego PCK w Siedlcach 

Ryszard Machała – Prezes 

Klubu Honorowego Dawcy Krwi KOLEJARZ 

W PARAFII I W DIECEZJI 

PIERWSZE DNI. Dziś (4 września) przeżywa-
my Pierwszą Niedzielę Miesiąca. Po sumie bę-
dzie niedzielna adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, wymiana tajemnic i katecheza dla Sto-
warzyszenia Żywy Różaniec. 

I PO WAKACJACH. Od dziś (4.09) wracamy 
do zwykłego porządku niedzielnych Mszy Św. po-
południowych. Będą w naszym kościele o godzi-
nie 16.30 i 18.00. 

GRUPA EWANGELIZACYJNA „Strumienie 
Miłosierdzia” zaprasza dziś na modlitwę wsta-
wienniczą. Spotkanie rozpocznie się Mszą Św. 
o g. 18.00 a zakończy ok. godz. 21.30. Zapro-
szonym gościem będzie ks. Karol Nasiłowski. 

DO NASZEGO PATRONA. Od dziś naszą 
sanktuaryjną modlitwę do Św. Józefa będziemy 
odmawiali wspólnie po każdej Mszy Św. 

KATECHECI. Jutro (5.09) w sali wielofunkcyj-
nej przy naszym kościele godz. 16.00 odbędzie 
się spotkanie katechetów duchownych i świec-
kich z Diecezji Siedleckiej. 

LWOWIAK I POWSTANIEC. Wtorek (6.09) to 
dzień, w którym obchodzimy wspomnienie Bł. 

Michała Czartoryskiego, Męczennika, obrońcy 
Lwowa z 1920 r. kapłana z zakonu Dominika-
nów, a następnie kapelana Powstania Warszaw-
skiego 

MELCHIOR I IGNACY. W środę (7.09) Koś-
ciół wspomina dwóch Kapłanów Św. Melchiora 
Grodzieckiego, Męczennika wojen protestanc-
kich na początku XVII wieku oraz Bł. Ignacego 
Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia 
Sióstr Loretanek, którego grób i relikwie 
znajdują się w Loretto nad Bugiem. 

ORĘDOWNICY CZARNOSKÓRYCH I BIE-
DNYCH. W piątek (9.09) Kościół czci Św. Piotra 
Klawera, Kapłana, żyjącego w XVII w, apostoła 
i pierwszego obrońcę czarnoskórych niewolni-
ków. Polka bł. Maria Teresa Ledóchowska 
(+1922), założyła „Stowarzyszenie Św. Piotra 
Klawera dla Misji Afrykańskiej”. W tym dniu 
oddajemy cześć także bł. Anieli Salawa, 
służącej, dziewicy z III Zakonu Franciszkańskie-
go, orędowniczce biednych i chorych. 

CUDOTWÓRCA. W najbliższą sobotę (10.09) 
czcimy Św. Mikołaja z Tolentynu, niezwykle zna-
nego we Włoszech Kapłana, kaznodzieję i cudo-
twórcę. 

SYNOD. W przyszłą sobotę (10.09) o godz. 
10.00 przy naszym kościele odbędzie się Sesja 
Plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej. 

TERRORYZM I MODLITWA. W przyszłą nie-
dzielę (11 września) wypada 15 rocznica terrory-
stycznego ataku na World Trade Center w No-
wym Jorku. Kościół w Ameryce obchodzi Dzień 
Modlitw o nawrócenie terrorystów. 

RADA RÓŻAŃCOWA zaprasza na 

dziękczynną pielgrzymkę za Rok Miłosierdzia do 
Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik w 
dniach 7-8 października br. Koszt pielgrzymki ok. 
200 zł. Zapisy na zakrystii lub pod nr. tel. 606-
902-159. Zofia Sawiak 

PODZIĘKOWANIE. Składamy serdeczne po-
dziękowania za ofiary przeznaczone na nowy 
dach na kościele: 1000zł – uczestnicy 
pielgrzymki do Leśnej Podlaskiej, Lichenia i 
Torunia, 200zł – mieszkańcy domu przy ul. 
Góreckiego 71, 100zł – ofiara bezimienna.  

Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 

z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 

zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 

Zapowiedź II: 
Bartosz Rozbicki z naszej Parafii i Paulina 
Ługowska z Parafii Ducha Świętego w Siedl-
cach (58). 
Paweł Koziem z naszej Parafii i Monika Iza-
bela Dzido z Parafii Św. Teresy w Siedlcach (59). 

Zapowiedź I:  
Dariusz Sawczuk kawaler z naszej parafii i 
Elżbieta Beata Borkowska z parafii Zbuczyn(60). 
Konrad Kiryła kawaler z naszej parafii i 
Lidia Agnieszka Pikuta z parafii św. Franciszka z 
Asyżu w Warszawie (61). 
      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 34 
 Pełnienie uczynków miłosierdzia uczyniła 
sensem swojego życia. O drodze do świętości 
Matki Teresy z Kalkuty piszemy w tekstach na 
rozkładówce „Echa”; Czy umielibyśmy dziś - 
wzorem „Inki” - „zachować się jak trzeba”? O 
miłości do ojczyzny aż po ofiarę z życia  -w 
artykule „Wyprostowani wśród tych, co na 
kolanach”; 

Zapraszamy do lektury 

 
GRUBSZY I CHUDSZY 

 
     Kot gruby mówi do chudego: 
- Ty to chyba wcale nie żresz po 18.00? 

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

CZY TO PRAWDA, ŻE… W naszych czasach stwo-
rzono śmiałe hipotezy, że ideałem człowieka jest jed-
nostka zdrowa, szczupła, wysoka i wysportowana. 
Sposobem na osiągniecie tego ideału są spacery, 
bieganie, skoki, pływanie, picie czystej wody i wege-
tariańska dieta. Tymczasem podczas dyskusji wycią-
gnięto następujące wnioski: 
1. Gdyby chodzenie było zdrowe, listonosze byliby 
nieśmiertelni. 
2. Wieloryb pływa całą dobę, je tylko plankton, pije 
wodę, a mimo to jest bardzo gruby. 
3. Królik biega, skacze, jest wegetarianinem, a żyje 
tylko 8-10 lat. 
4. Żółw nie biega, nie skacze, jest zawsze ostatni, ni-
gdzie się nie spieszy i żyje ok. 400 lat. 
     Jakie stąd wnioski??? 
KAWALERSKA ROZMOWA.  
- Ludzie mówią, że bez miłości nie da się żyć. 
- Chyba tak. A przynajmniej życie jest trudniejsze. 
- A ja osobiście uważam, że tlen jest jednak ważniej-
szy. 
RECEPTA. Lekarz do pacjentki z olbrzymią nadwagą: 
- Przepiszę pani tabletki. 
- Dobrze panie doktorze. Jak często mam je zaży-
wać? 
- Nikt ich pani nie każe zażywać. Proszę je rozsypy-
wać na podłogę 3 razy dziennie i podnosić po jednej, 
wrzucając do słoiczka stojącego wysoko na półce.  

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 

2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 

tel. 025-6402828           www.jozef.siedlce.pl 

jozefsiedlce@wp.pl          Druk: NOWATOR  
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. Krzysztof Chaciński, p. Krystyna i Szczepan 

Borutowie, p. Barbara Popek, p. Tomasz 

Końko, 

sM Arleta, sM Agnieszka i sM Karolina. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną 

na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 




