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MYŚL TYGODNIA 

 
     Bóg, jako najlepszy nasz Oj-
ciec, cieszy się, gdy przez Sakra-
ment Pokuty i nawrócenie wraca-
my do Niego: „A trzeba się weselić 
i cieszyć z tego, że ten brat twój 
był umarły, a znów ożył, zaginął 
a odnalazł się” (Łk 15,1-32). 
     Słowo Boże wychodzi dzisiaj 
naprzeciw naszej skłonności do 
ocen i osądów, dzielenia ludzi na 
dobrych i złych. Cudze braki, wa-
dy, przewinienia często budzą 
w  nas oburzenie i niechęć. Tym-
czasem wszyscy w równym stop-
niu potrzebujemy miłosierdzia. Je-
śli dane jest nam dostrzec słabo-
ści naszych bliźnich, to tylko po 
to, byśmy jak Abraham orędowali 
za nimi u Boga. Z nadzieją, że ktoś 
inny, widząc nasze zło, pomodli 
się i za nas. 

 

POWRÓT Z NADZIEJĄ 

 
    Pewnych trudności nastręcza nam przypowieść o sy-
nu marnotrawnym. Ilekroć jej słuchamy, złości nas spo-
sób przedstawiania starszego brata syna marnotrawne-
go. W kazaniach ukazuje się go jako, „wrednego typa”, 
zazdrośnika i strasznego egoistę. Tymczasem był on 
człowiekiem uczciwym, sprawiedliwym i solidnym. Ale 
to nie on korzystał z przywilejów ojcowskiej miłości. Bli-
ska jest nam postać starszego syna i w jakimś stopniu 
z nim się utożsamiamy. Podobnie robi spora część 
pobożnych chrześcijan i przyzwoitych ludzi. 
     Jednak, kiedy bliżej przyjrzymy się naszemu życiu, 
staniemy w prawdzie wobec naszych grzechów, zaczy-
namy inaczej patrzeć na to ewangeliczne wydarzenie. 

TYDZIEŃ WYCHOWANIA 
  Od dziś (11.09) Kościół w Polsce po raz szósty obcho-
dzi Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, który bę-
dzie trwał do soboty 17 września br. Z tej racji Biskupi 
Polscy wystosowali pasterski list, który w ubiegłą niedzie-
lę był odczytywany we wszystkich kościołach w Polsce. 
     Również w naszej Parafii przeżywać będziemy VI 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania. Rozpocznie-
my go dziś podczas Mszy Św. o godzinie 11.30 uroczy-
stym obrzędem błogosławieństwa uczennic i uczniów 
oraz tornistrów, plecaków, teczek i przyborów szkolnych. 
     W Tygodniu Wychowania od poniedziałku do piątku 
zapraszamy na Msze Św. wieczorowe, w których tema-
tyka homilii i modlitwy będą poświęcone wychowaniu.  
     Ważnym wydarzeniem wpisującym się w Tydzień 
Wychowania będzie w najbliższą sobotę siedleckie Fo-
rum Nauczycieli i Wychowawców, którego program po-
dajemy poniżej. Tydzień ten zakończymy w przyszłą 
niedzielę (18.09) liturgicznym wspomnieniem Św. Sta-
nisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. 

FORUM NAUCZYCIELI 

 
     Pod hasłem „Człowiek w świecie wielowymiarowych 
zagrożeń - wyzwania profilaktyczne” odbędzie się w so-

botę, 17 września br. w sali przy naszym kościele XXV 
Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowaw-
ców. Rozpocznie się ono Mszą Św. o godz. 9.00, zaś 
od godz. 10.00 przewidziany jest blok wykładów 
z udziałem Ks. Biskupa Antoniego Dydycza i Ks. Kan. 
Wojciecha Hackiewicza pt. „1050 rocznica chrztu Pols-
ki, a świadomość chrzcielna Polaków” oraz „Owoce 
i zadania po Światowych Dniach Młodzieży”, a także 
konferencja metodyczna z dwoma wykładami Prof. Dr 
Hab. Mariusza Jędrzejko i Ks. Wojciecha Ignasiaka oraz 
certyfikowane warsztaty metodyczne w dwóch grupach 
nt. „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dziecka” 
i „Cyberzagrożenia – zjawisko i profilaktyka” (prowadzą: 
Mariusz Jędrzejko i Leszek Roszczenko). W przerwie po-
częstunek i kiermasz publikacji. 

MARYJNE DNI 

 
   Wrzesień „nie unika” Maryjnych wspomnień i tak: 
   Jutro w poniedziałek (12.09) Kościół obchodzi wspo-
mnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny, ustano-
wione na pamiątkę zwycięstwa króla Jana III Sobie-
skiego nad Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. 
   Wtorek (13.09) to dzień przedostatniego w tym roku 
Nabożeństwa Fatimskiego. Będzie ono celebrowane 
po Mszy Św. wieczorowej. Pamiętajmy o zabraniu ró-
żańców i lampionów. 
   Natomiast w czwartek (15.09) liturgia Kościoła ob-
chodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bole-
snej, upowszechnione przez Św. Bernarda z Clairvaux 
i Zakon Cystersów. Szczególne znaczenie ma ono na 
Słowacji, ponieważ dzień ten ma charakter narodowego 
święta (z dniem wolnym od pracy), podobnie jak 15 sie-
rpnia w naszej Ojczyźnie. 

PIELGRZYMKA 

 
     Rada Różańcowa działająca przy naszej Parafii 
zaprasza na dziękczynną pielgrzymkę za Rok Miłosier-
dzia do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa 
i Łagiewnik w dniach 6-7-8 października br. Koszt pielg-
rzymki ok. 300 zł. Zapisy w zakrystii lub pod numerem 
telefonu 606-902-159.                           Zofia Sawiak 
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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 – 12 września 2016 r. 
Wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny. 

Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (2) 
Rok C, II. XXIV tydzień okresu zwykłego; 

Czyt.: 1 Kor 11, 17-26. 33 (Eucharystia sakramentem miłości bratniej); 
Łk 7, 1-10 (Uzdrowienie sługi setnika). 

6.30 1. + Janusza Nawój, of. Sąsiadki z klatki schodowej 
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. + Jadwigę (w 3 r.) oraz zm. Rodziców Aleksandrę i Mariana, 
of. Rodzina 

 4. + Wiesława Kędzierskiego, of. Rodzina Ługowskich 
 5. + Emilię Plichta (w 16 r.) i Józefa (w 63 r.), of. Kazimiera Wiel-

gosz 
 6. Dziękczynna w 23 r. ślubu Anny i Zbigniewa Prokurat, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Św. Rodziny oraz 
dary Ducha Świętego dla Piotra i Karola, of. Mama Danuta Janu-
siewicz 

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

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzie-
ci 

 2. + Sabinę Michalak, of. p. Agnieszka 
 3. + Wacława (w r.), Eugenię i Roberta, of. 
 4. + Stanisława Jodełka (w 33 r.), of. Żona z Córkami 

Wtorek – 13 września 2016 r. 
Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła. 

Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (3) 

Czyt. 1 Kor 12, 12-14. 27-31a (Ciało mistyczne Chrystusa); 
Łk 7, 11-17 (Wskrzeszenie młodzieńca z Nain). 

6.30 1. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o uwolnienie z 
nałogów, umocnienie wiary i dary Ducha Świętego oraz wsta-
wiennictwo Św. Rodziny z Nazaretu, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Władysławę i Stanis-

ława Dąbrowskich oraz zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, 
of. Halina Dąbrowska 

 3. + Zbigniewa Kurowskiego (w 4 r.), of. Żona i Syn 
 4. + Eugenię i Antoniego Ślusarczyków, of. Synowa 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzie-
ci 

 2. + Aleksandra (w 21 r.), Janinę i Romana Jastrzębskich oraz 
zm. z ich Rodziny, of. p. Jastrzębscy 

 3. + Zofię Popek (w 1 r.) i Czesława, of. Dzieci 
 4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, 

of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
 5. Dziękczynna w intencji Jerzego, z prośbą o łaskę zdrowia, Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Dzieci 

Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie 

Środa – 14 września 2016 r. 
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego  

Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (4) 
Czyt. Lb 21, 4b-9 (Wąż z brązu znakiem ocalenia); 

Flp 2, 6-11 (Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył); 
Gdy to święto wypada poza niedzielą, przed Ewangelią wybiera się tylko jedno z 

podanych czytań. J 3, 13-17 (Krzyż narzędziem zbawienia). 
6.30 1. Dziękczynna w 61 r. urodzin córki Janiny, z prośbą o potrzeb-

ne łaski dla niej i dla całej Rodziny, of. Mama 
7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 

 2. + Stanisława Wojtasa (w 29 r.), Zofię i Feliksa Gąsowskich, of. 
Córka 

 3. + Aleksandra (w 22 r.), Janinę i Romana Jastrzębskich, 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. Dzie-
ci 

 2. + Pawła Sadokierskiego (w 32 r.) oraz zm. z Rodzin Sadokier-
skich i Kupów, of. Mama  

 3. + Florentynę i Gustawa Tarkowskich, Alfredę, Stanisława, Mar-
iannę i Adelę oraz zm. Dziadków, of. Marianna Demczenko 

 4. Dziękczynna w 14 r. ślubu Sebastiana i Anny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Małżon-
ków oraz dla ich Dzieci Bartosza i Dominika, of. Sebastian Mlo-
nek 

 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Przemysława oraz w 20 r. urodzin 
Izabeli, z prośbą o dary Ducha Świętego w ich życiu, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 15 września 2016 r. 
Wspomnienie NMP Bolesnej (upowszechnione przez św. Bernarda z 

Clairvaux i Zakon Cystersów). 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (5) 

Czyt.: Hbr 5, 7-9 (Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia); J 19, 25-
27 (Maryja pod krzyżem Jezus), lub: Łk 2, 33-35 (Twoją duszę przeniknie miecz). 

6.30 1. + Romana Stańczuka, of. Sąsiedzi z Małej Strzały 
 2. + Edwarda Gadomskiego (w 6 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 

7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 
 2. + Krzysztofa Chojeckiego, of. Rodzina Wakułów 
 3. + Kazimierza i Eugenię oraz zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Tadeusz i Barbara Kosińscy 
 4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Filipa, z prośbą, by wzrastał w łas-

ce u Boga i u ludzi pod opieką Maryi i Św. Józefa, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malino-

wska) 

18.00 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzie-
ci 

 2. + Tomasza Tchórzewskiego (w 8 r.), zm. z Rodzin Tchórzews-
kich i Pogonowskich, of. Mama 

 3. + Halinę Wrzosek (w 10 r.), of. Syn z Rodziną 
 4. Dziękczynna w 9 r. ślubu Magdaleny i Macieja, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w 
dalszym życiu, of. Małżonkowie 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 16 września 2016 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Korneliusza, Papieża 

i Cypriana, Biskupa; 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (6) 

Czyt.: 1 Kor 15, 12-20 (Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze); 
Łk 8, 1-3 (Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia). 

6.30 1. + Jadwigę Księżopolską (w 5 r.), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 

 2. + Wiesława Duka, Stanisława, Władysławę, Andrzeja i Józefę, 
of. Jadwiga Duk 

 3. + Jana, Emilię, Michalinę, Stefana, Henryka i Wandę, of. Zofia 
Kosyl 

15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego, of. Czciciele M.B. 
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. + Halinę (w 2 r.) i Kamila (z racji urodzin), of. Córka Chrzestna 
 3. + Stanisława Stachowicza, Ryszarda, Adriana, Czesławę i 

Wacława zm. z Rodziny Urbanów oraz Stanisława Brochockiego, 
of. Rodzina 

 4. O Miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących, of. 
Wspólnota Różańca Nieustającego 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie  
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Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Biskupów 
Św. Roberta Bellarmina, Doktora Kościoła 

i Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, - wychowawcy kleru, założy-
ciela Sióstr Franciszkanek. Wspomnienie stygmatów Św. Franciszka. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (7) 

Czyt.: 1 Kor 15, 35-37. 42-49 (Ciała zmartwychwstałe będą przemienione); 
Łk 8, 4-15 (Przypowieść o siewcy). 

6.30 1. + Andrzeja Białobrzeskiego (w 35 r.) i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Żona  

 2. + Czesławę (z racji urodzin) i Stanisława Jurko, of. Córka 
z Rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzie-

ci 
 3. + Helenę Wrzosek (w 10 r.) i Stanisława Głuchowskiego (w 5 

r.), of. Córka i Synowa 
 4. Dziękczynna w 30 r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia Jad-
wiga 

 5. Dziękczynna w 5 r. ślubu Natalii i Tomasza Bobaków, z prośbą 
o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Małżon-
ków oraz dla ich Dzieci Anieli i Krzysztofa, of. Jubilaci 

16.00 W intencji Nowożeńców Agnieszki i Pawła 
17.00 W intencji Nowożeńców Michała i Marty 

18.00 W intencji Nowożeńców Marcina i Magdaleny 

XXIII Niedziela Zwykła - 18 września 2016 r. 
Święto Św. Stanisława Kostki, Zakonnika, 
Patrona dzieci i młodzieży, patrona Polski. 

Zakończenie Tygodnia Chrześcijańskiego Wychowania 
Dzień imienin ks. Stanisława Stachyry; 

Czyt.: Am 8, 4-7 (Bóg ukarze gnębicieli ubogich); 1 Tm 2, 1-8 (Wspólne błagania 
za wszystkich ludzi); Ew. dłuższa: Łk 16, 1-13 (Przypowieść o nieuczciwym 

rządcy) lub krótsza: Łk 16, 10-13 (Nie można służyć Bogu i mamonie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Andrzeja Montewkę (w 12 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Żona 
 2. + Elżbietę Kozaczyńską (w 7 r.), of. Mąż z Córką 

8.30 1. + Aldonę Sulej (w 5 r.) i Marka oraz ich zm. Rodziców i Dziad-
ków, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 45 r. ślubu Krystyny i Szczepana, z prośbą 
o potrzebne łaski oraz wstawiennictwo Św. Rodziny i Św. Joan-
ny, of. Jubilaci  

 3. Dziękczynna w Srebrny Jubileusz ślubu Grażyny i Józefa 
Świętońskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla 
całej Rodziny, of. Małżonkowie 

10.00 1. Gregorianka: + Albinę i Henryka Naumiuk, of. Dzieci 
 2. + Stanisława (w 21 r.), Wandę, Jerzego i Pawła, zm. z Rodzi-

ny Sadokierskich, of. Rodzina 
 3. + Matyldę (w 20 r.), Józefa, Antoniego i Mariannę, zm. z Ro-

dzin Sawickich i Mazurków, of. Teresa Sawicka 
11.30 1. Gregorianka: + Antoniego i Krystynę Radzikowskich, of. Dzieci 

2. + Jana (w 5 r.), zm. z Rodziny Soczewków, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 9 r. ślubu Agnieszki i Piotra Siłakowiczów i w 7 

r. urodzin Zuzanny, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich 
oraz dla Ali i Antoniego, of. Piotr Siłakowicz 

 4. Dziękczynna w 60 r. ślubu Anny i Stanisława Czarnockich, 
z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Ma-
łżonkowie 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
2. Dziękczynna w intencji Siostry Aleksandry ze Zgromadzenia 
Sióstr Dominikanek, z racji złożonych ślubów zakonnych, z proś-
bą o Boże dary na drodze powołania, of. Rodzice 

16.30 1. Dziękczynna w 7 r. ślubu Katarzyny i Michała, z prośbą o pot-
rzebne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze dni, of. Mama 

18.00 1. + Stanisława Stańczuka (w 9 r.), of. Żona Halina z Córkami 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

JAK PRZEKAZAĆ DZIECKU WIARĘ? 
ciąg dalszy z poprzedniego numeru Opiekuna 

 

8. Miej realistyczne oczekiwania. Nie ma co oczekiwać, 
że małe dziecko będzie modlić się o pokój na świecie – to oczywiste, że 
one nie rozumieją jeszcze tak wielkich problemów. Niech dzieci modlą 
się o małe, proste sprawy, takie, które są dla nich ważne na ich etapie 
rozwoju – wraz z procesem dorastania sam zobaczysz, że te potrzeby, 
jak również postrzeganie świata przez Twoje dziecko, zmienią się na 
poważniejsze. 

9. Ucz dziecko posłuszeństwa wobec Boga. Każ-
dy rodzic chce, by dziecko było mu posłuszne – ale dziecko ma być po-
słuszne również Bogu. Naucz je więc modlić się nie tylko o to, co chce, 
ale i o rozeznanie tego, czego Bóg oczekuje od niego. Wypracowana 
w ten sposób mentalność pozostanie w dziecku na zawsze i ułatwi mu 
życie w trudnych chwilach lub przy podejmowaniu ważnych decyzji. 

10. Naucz dziecko „metody pięciu palców”. To 
prosta metoda, często nauczana w katolickich przedszkolach w krajach 
anglosaskich, przypada do gustu większości dzieci. Na pięciu palcach 
dłoni modlimy się w różnych intencjach: 1- chwalić Pana Boga, 2 – dzię-
kować za Jego dary, 3 – prosić o łaski dla innej osoby, 4 – prosić o prze-
baczenie, 5 – prosić o łaski dla siebie. 

11. Czytajcie! Trzymanie w domu katolickich książek, a przede 
wszystkim ich czytanie, sprawia, że dziecko dowiaduje się więcej o wie-
rze. Możecie czytać razem lub polecać lekturę dziecku, jeśli jest już wy-
starczająco dojrzałe. 

12.   Śpiewajcie! Kto śpiewa, dwa razy się modli! Dzieci uwiel-
biają śpiewać. Poprzez śpiew uczymy ich przeróżnych rzeczy – od nazw 
zwierząt po instrukcje przejścia przez ulicę. Dlaczego więc nie mielibyś-
my uczyć w ten sposób wiary i modlitwy? Przecież pobożnych pieśni nie 
trzeba śpiewać tylko w kościele. 

13.   Naucz dziecko znaku krzyża. Znak krzyża powi-
nien towarzyszyć dziecku od najmłodszych lat. Poświęć czas, by po ka-
żdej modlitwie sprawdzić, czy dziecko wykonuje go poprawnie. Jeśli nie 
– poprawiaj je podkreślając, jak bardzo ważna to czynność. Podpowiedz 
dziecku, że wykonywać znak krzyża może nie tylko podczas modlitwy, 
ale również mijając kościół, gdy się czegoś przelęknie, kiedy potrzebuje 
pociechy. 

14.   Módlcie się na różańcu. Różaniec to coś zupełnie in-
nego, niż wszystko co dziecko spotka w świecie. Zainteresuje go, bo ko-
jarzy się z koralami mamy, ale gdy powiesz mu, jaką różaniec ma moc, 
zainteresuje go jeszcze bardziej. Może nie być możliwe, by modlić się z 
dziećmi na różańcu codziennie, ale na dziesiątek różańca powinno star-
czyć czasu zawsze. Wykształć w dziecku taki nawyk, tak jak uczysz go 
nawyku mycia rąk po powrocie z podwórka. 

15.   Twórzcie własne modlitwy. Pozwól dziecku, by 
podczas rodzinnej modlitwy mówiło swoimi słowami. Niech wie, że moż-
na modlić się tradycyjnie, np. modlitwą Pańską, ale także swoimi prosty-
mi, dziecięcymi myślami. 

16. Naucz dziecko, że z Bogiem „niemożliwe nie 

istnieje”. Niech Twoje dziecko wie, że nawet wtedy, gdy jego proś-
by czy cele wydają się niemożliwe do osiągnięcia, można się o nie mod-
lić (jeśli tylko są dobre). Opowiadaj mu historie o cudach, które wydarzy-
ły się z woli Boga, a opisane są nie tylko na kartach Pisma Świętego, 
ale i w niezwykle licznych świadectwach z dzisiejszych czasów. 
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BIBLIA I TELEFON 

 
     Spróbuj z Biblią obchodzić się jak z telefo-
nem komórkowym: 
- niech będzie zawsze w kieszeni, 
- zaglądaj do niej kilka razy dziennie, 
- wróć do domu, jeśli zapomniałeś jej zabrać, 
- używaj do odbioru wiadomości tekstowych, 
- traktuj, jak coś, bez czego nie można żyć, 
- daj ją dzieciom w prezencie, 
- używaj w podróży i w nagłych przypadkach. 
     Zauważ, że Biblia jest praktyczniejsza od te-
lefonu komórkowego, bo nie masz zmartwienia, 
że nagle zerwie połączenie, ponieważ Bóg zap-
łacił już rachunek. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DO NASZEGO PATRONA. Od dziś naszą 
sanktuaryjną modlitwę do Św. Józefa odmawia-
my wspólnie po każdej Mszy Św. 
TERRORYZM I MODLITWA. Dziś (11 wrześ-
nia) wypada 15 rocznica terrorystycznego ataku 
na World Trade Center w Nowym Jorku. Kościół 
w Ameryce obchodzi Dzień Modlitw o nawróce-
nie terrorystów. 
ZŁOTOUSTY WTOREK. We wtorek (13.09) 
obchodzimy wspomnienie Św. Jana Chryzosto-
ma (co znaczy „Złotoustego”), Biskupa i Doktora 
Kościoła, jednego z największych kaznodziejów 
w historii Kościoła. Jest to także dzień Nabożeń-
stwa Fatimskiego, o którym piszemy na str. 1. 
KRZYŻ. Środa (14.09) przypomina nam dzień 
odnalezienia Krzyża Świętego przez Św. Helenę 
Cesarzową, Matkę Konstantyna Wielkiego. W li-
turgii dzień ten jest nazywany Świętem Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. 
MĘCZENNICY. Piątek (16.09), to dzień, w któ-
rym Kościół przypomina nam Św. Męczenników 
z III wieku Korneliusza Papieża i Cypriana Bis-
kupa. Bronili oni ludzi wierzących przed herezja-
mi i prześladowaniami ówczesnej władzy.  
ZNACZĄCA SOBOTA. Sobota (17 września) 
to nie tylko wspomnienie NMP Patronki sobot-
niego dnia, lecz także Świętego Biskupa Rober-
ta Bellarmina z zakonu OO. Jezuitów, Doktora 
Kościoła i autora katechizmu, który ukazał się 
w 56 językach. Również tego dnia wspominamy 
Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, wycho-
wawcę kleru i założyciela Sióstr Franciszkanek. 
Zakony Franciszkańskie obchodzą w tym dniu 
wspomnienie stygmatów Św. Franciszka. 
NIEUSTAJĄCY. Sobota (17.09), to także 
dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca 
Nieustającego. 
PATRON DZIECI I MŁODZIEŻY. W przyszłą 
niedzielę (18.09) obchodzimy Święto Św. Stani-
sława Kostki, Zakonnika, Patrona dzieci i mło-
dzieży oraz Patrona Polski.  
ŚDM. Przeminęły Światowe Dni Młodzieży, któ-
re były wielkim świętem młodych. Jutro (12.09) 
w Domu Biskupim przy ul. Cmentarnej odbędzie 
się o godzinie 17.00 spotkanie księży koordyna- 

torów ŚDM. 
REKOLEKCJE. Również jutro w Domu Reko-
lekcyjnym na terenie WSD o godzinie 20.00 roz-
poczną się rekolekcje kapłańskie. W inauguracji 
weźmie udział Ks. Biskup Ordynariusz. 
NOWY MISJONARZ. W przyszłą niedzielę 
(18.09) w Wiśniewie k/Siedlec o godzinie 9.30 
odbędzie się obrzęd „posłania misyjnego”, Ks. 
Tomasza Grzyba, który udaje się na misje do 
Boliwii, gdzie już pełni posługę były Wikariusz 
naszej Parafii Ks. Jarosław Dziedzic. 
JUBILEUSZ. Od dziś za tydzień (18.09) o go-
dzinie 13.00 odbędą się z udziałem Ks. Biskupa 
Ordynariusza obchody srebrnego jubileuszu po-
wołania do istnienia Parafii Matki Bożej Często-
chowskiej w Garwolinie. 
PO PIELGRZYMCE. W piątek 23 września br. 
w Woli Gułowskiej odbędzie się spotkanie po-
pielgrzymkowe osób uczestniczących w 36 Pie-
szej Podlaskiej Pielgrzymce na Jasną Górę.  
     W programie: 19.30 powitanie pielgrzymów 
i podsumowanie 36. PPP. 20.15 wspomnienia 
i świadectwa pielgrzymów; 21.15 adoracja Naj-
święt. Sakramentu i różaniec; 22.00 Msza św. 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Kazimierza 
Gurdy; 23.00 agapa i zakończenie spotkania. 

Ks. Paweł Bielecki - Kierownik Pielgrzymki 

PODZIĘKOWANIE. Składamy serdeczne po-
dziękowania za ofiary przeznaczone na nowy 
dach na kościele: 
Trzy ofiary Bezimienne po 100 zł.  
Of. Bezimienna z ul. Nowy Świat 11, 100 zł.  

Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Dariusz Sawczuk z naszej Parafii i Elżbieta 
Beata Borkowska z Parafii Zbuczyn (60). 
Konrad Kiryła z naszej Parafii i Lidia Ag-
nieszka Pikuta z Parafii św. Franciszka z Asyżu 
w Warszawie (61). 
Zapowiedź I:  
Kasper Petroniusz Wituski z Parafii w Kry-
nce i Jolanta Parapura z naszej Parafii (62). 
Patryk Kulik z Parafii Człomyje i Katarzyna 
Stańczuk z naszej Parafii (63). 
      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 
 W święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
kontemplujemy znak nieskończonej miłości 
Boga do człowieka i źródło naszego zbawienia - 
więcej w tekście „Ukrzyżowany jest blisko nas”; 
 Nowenna pompejańska naprawdę odmienia 
życie! O obietnicy Maryi i łaskach wypraszanych 
na różańcu - piszemy w tekście na str. 19;  
 Kiedyś przeklinanie kojarzyło się z intelektu-
alnym ubóstwem, a jak jest dzisiaj? O wulgary-
zacji języka - w artykule „Śmieciowy język”; 
 Dlaczego warto - i w jaki sposób można - 
zaangażować się w pomoc w ramach akcji 
Szlachetna Paczka? - odpowiedź w tekście na 
str. 16.                          Zapraszamy do lektury 

 

WYŚCIG SZCZURÓW 

 
     Karol od tygodnia pracuje w wielkiej korporacji ja-
ko specjalista od marketingu. Prosi dyrektora o roz-
mowę: 
- Panie dyrektorze, na umowie mam zapisany 40-go-
dzinny tydzień pracy, a siedzę codziennie po 14 go-
dzin, nawet czasem w soboty i niedziele. Nie tak 
umawialiśmy się… 
- No wiesz, taką mamy kulturę korporacyjną i wszys-
cy, którzy chcą coś osiągnąć nie wychodzą do domu 
po ośmiu godzinach pracy. 
- Jak to? A Janek wychodzi codziennie po ośmiu! 
- Ty daj spokój Jankowi. Janek jest na urlopie!! 
 

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

ROZMOWA FILOZOFÓW 
- Świat na naszych oczach się zmienia, a ludzie 
w nim też, tylko inaczej, jak w handlu. 
- To znaczy?? 
- Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie! 
ROZMOWA INŻYNIERÓW. 
     Dwaj specjaliści z fabryki jadą pociągiem. Jeden 
z nich na głos czyta Biblię, natrafiając na słowa: 
- Marto, Marto, troszczysz się o wiele, a potrzeba 
tylko jednego…  
- To znaczy, czego potrzeba? 
- Wiadomo. Dobrej organizacji stanowisk pracy. 
SPÓŹNIENIE. Gdyby dziś anioł przyszedł, jak kiedyś, 
do pasterzy w Betlejem z informacją: 
- Oto zwiastuję wam radość wielką… 
     Usłyszałby odpowiedź: 
- Spóźniłeś się. Na „fejsie” są już fotografie i kilka mi-
lionów „polubień”. 
KRZYŻÓWKA.      Ministranci rozwiązują krzyżówkę: 
- Pieśń eucharystyczna na literkę „ł”. 
- To na pewno będzie „Ło zbawcza Hostio…” 
ZDENERWOWANIE. Mąż skarży się żonie, że w pra-
cy zdenerwował go kolega. Żona na to: 
- Denerwować się, to znaczy mścić się na własnym 
zdrowiu za głupotę innych… 
WNUCZEK I BABCIA.      Wnuczek pyta babcię: 
- Babciu, ty zawsze byłaś tak pobożna? 
     Dowcipna babcia odpowiada: 
- Widzisz wnusiu, kto za młodu nagrzeszy, ten na sta-
rość musi do kościoła chodzić! 

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 
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ks. Piotr Kruk, ks. Mateusz Gomółka, 
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p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
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