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MYŚL TYGODNIA 

 
     Uzdrowiony Samarytanin z dzi-
siejszej Ewangelii usłyszał od Je-
zusa pełne nadziei słowa: „Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 
17, 11-19). 
     Pan Jezus uzdrawia dziesięciu 
trędowatych. Jeden z nich, akurat 
Samarytanin, kiedy orientuje się, 
że jest zdrowy, natychmiast wraca 
(pewnie prawo nie miało dla niego 
aż takiego znaczenia albo może 
był po prostu przyzwoitszym, mą-
drzejszym człowiekiem). I nie tylko 
wraca, żeby podziękować, ale gło-
śno uwielbia Boga, którego miłoś-
ci doświadczył. On jeden doznał 
pełnego uzdrowienia, również ule-
czenia serca i nie poniósł przed 
kapłanów zdrowego ciała z chorą 
duszą, jak pozostałych dziewięciu 
uzdrowionych. 
     Jezus nie narzeka, że dziewię-
ciu nie przyszło Mu dziękować, bo-
li Go to, że nie mógł ich uzdrowić 
w pełni, tak, jak tego chciał.  

 

PAPIESKI DZIEŃ 2016 

 
 

     Dziś obchodzimy XVI Dzień Papieski pod hasłem 
„Bądźcie świadkami miłosierdzia!” Jednym z głównych 
wymiarów pontyfikatu Św. Jana Pawła II było ukazywa-
nie zarówno Kościołowi jak i światu Boga, który jest bo-
gaty w miłosierdzie. Encyklika „Dives in misericordia” 
dotycząca tego zagadnienia była drugą encykliką Ojca 
Świętego, którą ogłosił w 1980 roku, a więc w trzecim 
roku swojej blisko dwudziestosiedmioletniej posługi. 
     Z tej racji młodzież z Ruchu Światło-Życie i Schola 
Parafialna zapraszają dziś (9.10) po Mszy Św. o godz. 
18.00 na Modlitwę Różańcową i adorację Najświętsze-
go Sakramentu jako dziękczynienie za Pontyfikat Św. 
Jana Pawła II. 
 

DZIĘKCZYNIENIE 
    Trwamy w dziękczy-
nieniu za 20 rocznicę 
beatyfikacji Wincente-
go Lewoniuka i jego 
12 Towarzyszy, Mę-
czenników z Pratulina. 
Tydzień temu (2.10) 
mężczyźni z całej na-
szej Diecezji dzięko-
wali Bogu za to  wyda-  
rzenie. Dziś to podziękowanie kierowane jest ku niebu 
z każdej podlaskiej parafii. Czas dziękczynienia w para-
fii to doświadczenie jedności, za którą nasi Męczennicy 
oddali życie oraz ożywienie wiary, która wyraża się tak-
że cnotą męstwa, charakterystyczną dla naszych męż-
czyzn. Radość płynąca z faktu, że lud podlaski ma 
swoich Świętych jest osobistym utwierdzeniem i umoc-
nieniem w posłannictwie Kościoła. 
     Od 30 września w wielu parafiach trwała nowenna 
ku czci Błogosławionych Męczenników. Dziś w Para-
fiach posiadających relikwie Bł. Unitów są one ekspo-
nowane i udostępniane do ucałowania. W innych po 
Komunii Św. zabrzmi uroczysty hymn "Ciebie Boga 
wysławiamy”. 
     Także w czasie nabożeństw październikowych są 
wykorzystywane rozważania o tematyce męczeństwa 
na Podlasiu. Między innymi z publikacji Ks. Prof. Kazi-
mierza Matwiejuka: „Sanktuarium Bł. Męczenników 
Podlaskich w Pratulinie”, Siedlce 2006. 
  

FATIMSKA PANI 

 
     We wtorek (13.10) będzie ostatnie z tegorocznych 
Nabożeństw Fatimskich. Przypomina nam ono wyda-
rzenie, które miało miejsce 13 października 1917 r., gdy 
po raz ostatni objawiła się Matka Boża trójce pasterzy z 
Fatimy oraz spełniła, zapowiedziany Cud Słońca, wi-
dziany przez ok. 70 tysięcy osób. Wśród bezpośrednich 
świadków Cudu Słońca, kiedy to Słońce „tańczyło” 
przez dziesięć minut, wszyscy którzy się w nie wpatry-
wali nie odnieśli żadnego uszczerbku na zdrowiu, a ub-
rania zgromadzonych, nasiąknięte wodą padającego 
przez kilkanaście godzin przed Cudem ulewnego desz-
czu, w niewytłumaczalny sposób uległy całkowitemu 
szybkiemu wysuszeniu. 
     Patrzyło na to wielu niedowiarków oraz dziennikarzy 
prasy laickiej, antyklerykalnej i masońskiej. Wielu doz-
nało olśnienia duchowego i nawrócenia. Jeden z dzień-
nikarzy, Avelino de Almeida, z masońskiego pisma „O 
seculo”, zdumiony powtarzał wiele razy w swojej relacji: 
„Widziałem to… Widziałem to…” Antyklerykalne i ma-
sońskie pismo relacjonowało: „Słońce zadrżało i wyko-
nało kilka nieprawdopodobnych ruchów nie mieszczą-
cych się w ramach praw kosmosu”. Jak przy poprzed-
nich objawieniach dzieci dostrzegły błysk światła, po 
którym Matka Boża pojawiła się nad krzewem. 
     Również i my zgromadźmy się jak najliczniej na os-
tatnim w tym Roku Nabożeństwie Fatimskim, które roz-
pocznie się we wtorek (13.10) o godzinie 17.15. Pamię-
tajmy o zabraniu różańców i lampionów. 
 

 
     W najbliższy piątek (14 października) obchodzimy 
Dzień Edukacji Narodowej, tradycyjnie nazywany 
„Dniem Nauczyciela”. 
     Wszystkim naszym Drogim Pedagogom, Nauczycie-
lom, Wychowawcom oraz Pracownikom wszystkich 
szkół i uczelni składamy najserdeczniejsze życzenia 
obfitości Bożych darów w ofiarnej służbie na rzecz 
młodego pokolenia Polaków. 
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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 – 10 października 2016 r. 
Wspomnienie Bł. Angeli Truszkowskiej, Zakonnicy, 
Św. Dionizego, Biskupa i Towarzyszy Męczenników 

oraz Św. Jana Leonardiego, Kapłana.  
Rok C, II. XXVIII tydzień okresu zwykłego; 

Czyt.: Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1 (Nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale 
wolnej); 

Łk 11, 29-32 (Znak Jonasza). 
6.30 1. + Witolda Wierzbickiego, zm. z Rodzin Wierzbickich i Kobyliń-

skich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Synowa 
 2. + Łukasza Pękalę, of. Rodzina  

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 
 2. + Barbarę Celińską-Mysław oraz jej zm. Rodziców i Teściów, 

of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w intencji wnuków, z prośbą o dary Ducha Świę-

tego dla nich i nieustanną opiekę Matki Bożej, of. Dziadkowie  
16.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Henryka Chromińskiego, of. Grono pedagogiczne SP nr 11 

w Siedlcach 
 3. + Edwarda Radzimirskiego (w 2 r.), of. Córka Danuta  
 4. + Eugenię (w 6 r.), of. p. Sakowska 
 5. Dziękczynna w 22 r. urodzin Eweliny, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo dla niej oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Rodzice  
 6. Dziękczynna w 42 r. ślubu Aliny i Józefa, z prośbą o dalsze 

potrzebne łaski w ich życiu oraz opiekę Św. Rodziny, of. Małżon-
kowie 

Wtorek – 11 października 2016 r. 
Wspomnienie Św. Jana XXIII, Papieża 

Czyt.: Ga 5, 1-6 (Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z 
miłości); 

Łk 11, 37-41 (Czystość wewnętrzna). 
6.30 1. + Marcina Zubka (w 12 r.), Mariannę (w 6 r.), Lucjana i Czesła-

wa, zm. z obu stron Rodziny, of. Teresa Niedziółka  
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Stanisławę (w 9 r.), Jana (w 8 r.) i Władysława, zm. z Rodzin 
Podlipniak i Gabran, of. Córka 

 3. Dziękczynna w intencji Dzieci i Zięciów, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Matki Bożej w ich życiu, of. Rodzice  

17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Annę (w 33 r.) i Edwarda (w 15 r.) Bozyl, of. Dzieci 
 3. + Romana Norwę (w 4 r.), Albina, Stanisławę i Edmunda Step-

czuka, of. Żona  
 4. + Jana Ostolskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 5. Dziękczynna w intencji Damiana, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo dla niego, zdrowie i łaskę mądrości, of. Rodzice  
 6. Dziękczynna w intencji Synów Marcina i Tomasza, z prośbą 

o dobry wybór drogi życiowej oraz opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa dla nich i dla Rodziny, of. Mama  

Środa – 12 października 2016 r. 
Wspomnienie oraz Bł. Jana Beyzyma, Kapłana, 

opiekuna trędowatych z Madagaskaru 
Czyt.: Ga 5, 18-25 (Uczynki ciała i owoce Ducha); 
Łk 11, 42-46 (Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów). 

6.30 1. + Halinę Radzikowską, zm. z Rodzin Radzikowskich i Oszcze-
palińskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Córka  

 2. O łaskę zdrowia dla Agnieszki, of. Koleżanki z Drosedu 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. Dziękczynna w 25 r. urodzin Jolanty, z prośbą o potrzebne łas-
ki i szczęśliwą operację, of. Rodzice  

16.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 

 2. + Bożenę-Ewę Kurowską, of. Sąsiedzi 
 3. + Jana i Jadwigę, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w intencji Rodziny, z prośbą o rozwiązanie proble-

mów rodzinie, przez wstawiennictwo Św. Józefa, of. Bezimienna 
 5. Dziękczynna w 4 r. ślubu Karoliny i Kamila, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich oraz dla ich Córek 
Julii i Leny, of. Rodzice  

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 13 października 2016 r. 
Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana. 

Dzień Nabożeństwa Fatimskiego (ostatniego w 2016 r.) 
Czyt.: Ef 1, 1-10 (Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata); 

Łk 11, 47-54 (Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie). 
6.30 1. + Zofię i Ryszarda Sapińskich, zm. z Rodzin Myrchów i Sapiń-

skich, of. Rodzina  
 2. + Zofię i Stanisława Boruta oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Dzieci  
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Tadeusza Suchożebrskiego (w 5 r.), Helenę i Aleksandra, of. 
Żona 

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

17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Feliksę, of. Czesława Zadrożna 
 3. Dziękczynna w 50 r. urodzin Zdzisława, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego 
i dla całej Rodziny, of. Rodzina  

 4. Dziękczynna w 9 r. ślubu Moniki i Marcina, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo w dalszym życiu rodzinnym, of. Małżonkowie  

 5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, 
of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 14 października 2016 r. 
Wspomnienie Św. Kaliksta Papieża i Męczennika 

oraz Św. Małgorzaty Marii Alacoque. 
Dzień modlitw za nauczycieli i wychowawców 

Czyt.: Ef 1, 11-14 (Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan); 
Łk 12, 1-7 (Głosić słowo Boże bez obawy). 

6.30 1. O szczęśliwe narodziny Dziecka i zdrowie dla Mamy, of. Mama  
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Barbarę (w r. urodzin), of. Mama Daniela Kaniewska 
 3. Dziękczynna w intencji Jadwigi, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i potrzebne łaski, of. Dzieci  
17.00 Spotkanie z dziećmi z Koła Misyjnego 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Krystynę Strzalińską i zm. Pracowników Zespołu Oświato-

wo-Wychowawczego w Strzale, of. Pracownicy 
 3. + Tadeusza Strusa (w 5 r.), of. Żona z Dziećmi  
 4. + Stanisława Kamianka (w 36 r.), of. Córka 
 5. Dziękczynna w 36 r. ślubu Teresy i Henryka, w 11 r. Anny i Mi-

chała oraz w 1 r. Eweliny i Pawła, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jubilaci  

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba chóru „Lilia” 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 15 października 2016 r. 
Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia oraz Św. Teresy 

od Jezusa (z Avilla, tzw. Wielkiej), Dziewicy i Doktora Kościoła. 
Dzień modlitw za niewidomych („Dzień Białej Laski”).  
Czyt.: Ef 1, 15-23 (Bóg ustanowił Chrystusa Głową Kościoła); 

Łk 12, 8-12 (Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa).  
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6.30 1. + Jadwigę Żółkowską (z racji imienin), of. Córka 

 2. + Lucynę Pasik (w 1 r.), of. Koło Żywego Różańca nr 1 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Mariana Gałeckiego (w 18 r.), Ady (w 7 r.) i Pawła, of. Ma-
rianna Kryńska 

 3. + Irenę Plichta (w 9 r.) i zm. z Rodziny Zabadałów, of. Rodzina 
 4. + Helenę Metelską (w 23 r.) i Elżbietę Roguską (w 8 r.), of. 

Krystyna Metelska  
14.00 Zbiórka Ministrantów 

16.00 W intencji Nowożeńców Tomasza i Wioletty 
17.00 W intencji Nowożeńców Tomasza i Magdaleny  
17.00 Katecheza Przedmałżeńska (3) 

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Jadwigę Marciszewską (z racji imienin), of. Siostra  
 3. Dziękczynna w 60 r. ślubu Haliny i Stefana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i Św. Józefa dla Jubilatów, 
dla ich Dzieci, Wnuków i Prawnuków, of. Rodzina  

 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Marceliny, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo i potrzebne łaski dla niej i dla całej Rodziny, of. Ro-
dzice  

19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe  
19.00 Spotkanie KSM 

XXIX Niedziela Zwykła - 16 października 2016 r. 
Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej 

oraz Bł. Józefa Jankowskiego, Kapłana ze Zgromadzenia OO. Palloty-
nów i Męczennika (zamęczonego w Oświęcimiu). 

Wspomnienie rocznicy (38) wyboru Św. Jana Pawła II 
Czyt.: Wj 17, 8-13 (Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami); 

2 Tm 3, 14 – 4, 2 (Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w 
sprawiedliwości). Łk 18, 1-8 (Wytrwałość w modlitwie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci 

 2. + Waldemara Zakolskiego (w 9 r.) i dusze w czyśćcu cierpią-
ce, of. Jarosław Zakolski  

8.30 1. + Józefa, Adelę, Władysława, Jadwigę, Józefa, Wacławę i He-
nryka, zm. z Rodzin Wojewódzkich i Korycińskich, of. Zdzisława 
Trębicka 

 2. + Henryka Maciąga (w 6 r.) i Jadwigę Kroll (w 36 r.), of. Córka 
 3. Dziękczynna w 47 r. urodzin Syna Piotra, z prośbą o zdrowie 

oraz dary Ducha Świętego dla niego oraz dla wnuka Mateusza i 
Synowej Iwony, of. p. Modrzewska  

10.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina 
 2. + Władysławę (w 29 r.), Jana i Marię z Rodziny Jaszczołtów 

oraz Tadeusza, Marię i Bronisława z Rodziny Rowickich, of. Jo-
lanta Rowicka 

 3. Dziękczynna w 25 r. ślubu Barbary i Krzysztofa, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
oraz dla ich Dzieci Artura, Piotra i Katarzyny, of. Dzieci  

11.30 1. + Mariannę (w 17 r.), Antoniego (w 10 r.) i Tadeusza, of. Mar-
iola i Jarosław Piechura 

 2. + Zm. z Rodzin Szymalów i Malesów, of. 
 3. Dziękczynna w 20 r. urodzin Dawida, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice  
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 

 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Jarosława i Beaty, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich na dalsze lata mał-
żeńskiego i rodzinnego życia, of. Małżonkowie  

16.30 1. + Stanisława Harasima (w 9 r.) oraz Jana i Wandę Ławeckich, 
of. Jadwiga Harasim 

17.15 Katecheza Chrzcielna (3) 

18.00 1. Dziękczynna w intencji Jadwigi, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Patronki, of.  

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

KSIĘŻA BISKUPI PROPONUJĄ: 

     Wolna niedziela jest marzeniem wielu Polaków. Podobnie jak obywa-
tele innych krajów europejskich, także Polacy - bez względu na religię 

czy światopogląd - winni mieć prawo do wolnej niedzieli. Święty Jan Pa-
weł II pisał o tym w specjalnym dokumencie: „Także w obecnej sytuacji 
historycznej mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać 
wolności, odpoczynku i odprężenia, 
które są człowiekowi niezbędne ze 
względu na jego ludzką godność oraz 
związane z nią potrzeby religijne, ro-
dzinne, kulturowe i społeczne, trudne 
do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwa-
rantowany przynajmniej jeden dzień w 
tygodniu dający wszystkim możliwość 
wspólnego odpoczynku i świętowania  

 (List Apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli, 66).  
     W tym kontekście pragniemy przypomnieć, iż na zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu br. biskupi polscy jednomyśl-
nie poparli obywatelski projekt ustawy zgłoszony przez NSZZ „Solidar-
ność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Ten projekt jest gło-
sem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystywaniem praco-
wników, a także próbą podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli.  
     Powszechnie oczekuje się, że inicjatywa związku zawodowego 
NSZZ „Solidarność” i znaczące poparcie społeczeństwa nie zostaną 
zlekceważone, a Parlament Rzeczypospolitej Polskiej przywróci i zabez-
pieczy narodowi polskiemu niedzielę jako wartość religijną, rodzinną i 
kulturową. 
(-) Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP 

(-) Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny KEP 
(-) Abp Marek Jędraszewski, Z-ca Przewodniczącego KEP, Metropolita Łódzki 

 
     W dniu 12 października (w środę) o godz. 10.00 w sali Centrum Kul-
tury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 
w Siedlcach odbędzie się XVI Edycja Koncertu Integracyjnego „Ten 
Sam Świat”. Odbywać się ona będzie pod hasłem: „Kto Ty jesteś? Polak 
mały”, które wpisuje się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Honorowy 
patronat nad koncertem objął Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda oraz 
Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski. 
     Tegoroczny koncert ma obudzić w uczestnikach i widzach ducha pat-
riotyzmu i jedności narodowej. Poprzez nasze występy i prezentacje 
chcemy pokazać talenty jakie drzemią w każdym z nas. Celem koncertu 
jest integracja społeczna oraz prezentacja działań artystycznych 
(tj. występy teatralne, śpiew, taniec, recytacja i inne) placówek działają-
cych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych na 
terenie regionu siedleckiego, sąsiednich powiatów i diecezji siedleckiej. 

 

NIECH WRÓCI KSM 

 
   W naszej Parafii przed laty bardzo prężnie działało Katolickie Stowa-
rzyszenia Młodzieży. Chcemy odnowić tę inicjatywę i reaktywować gru-
pę KSM. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 19.00. Pierw-
sze spotkanie odbyło się w sobotę 1 października. 
   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jako organizacja i wspólnota ko-
ścielna skupia osoby młode, które chcą pożytecznie i na chwałę Bożą 
wykorzystać swój wolny czas. Potrafimy się nie tylko bawić, „wygłupiać”, 
ale także robić coś dobrego dla innych oraz modlić się. 
   Będąc Stowarzyszeniem ogólnopolskim możemy więcej niż jednostka. 
Prowadzimy formację dla członków i kandydatów na wszystkich stop-
niach. Podstawową komórką zrzeszającą młodych jest oddział przy pa-
rafii. KSM zawsze jest i pozostaje wspólnotą wewnątrz całego Kościoła. 
Jego członkowie to osoby wierzące i praktykujące. Serdecznie zapra-
szamy.                                                                    Ks. Kamil Duszek 
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DOM MORIA 

 
     Ruch Światło-Życie Diecezji Siedleckiej zap-
rasza do Domu Moria w Łukowie na Dni Skupie-
nia dla osób dorosłych. Odbywać się one będą 
pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Pierwsze 
spotkanie odbywa się dziś, w niedzielę, 9 paź-
dziernika. Rozpocznie się o godzinie 15.00. Te-
mat wiodący brzmi: „Nie rodzimy się, lecz staje-
my się chrześcijanami”. 
     Cykl comiesięcznych spotkań w ramach Dni 
Skupienia będzie poświęcony dojrzewaniu 
w chrześcijaństwie. Kolejne odbywać się będą 
w każdą drugą niedzielę miesiąca. Na Dni Sku-
pienia nie trzeba się zapisywać. Drzwi Domu 
Moria są otwarte dla każdego. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
MISJONARZ. Dziś gościmy w naszej Parafii 
wielkiego Misjonarza Wschodu, Ks. Jarosława 
Mitrzaka, proboszcza parafii w Stawropolu. Wy-
głosi on Słowo Boże, a po Mszy Św. chętni będą 
mogli materialnie wesprzeć jego dzieła. 
HONOROWY OBYWATEL. Dziś (9.10) w Ra-
dzyniu Podlaskim odbywają się uroczystości 
nadania honorowego obywatelstwa tego miasta 
Ks. Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze, Metro-
policie Diecezji Szczecińsko-Kamińskiej. Ks. Ar-
cybiskup urodził się w Radzyniu Podlaskim, tam 
tez ukończył szkołę podstawową i liceum. 
ROCZNICA. Dziś rozpoczynamy Papieski Ty-
dzień. Zakończy się on w przyszłą niedzielę 
(16.10) wspomnieniem 38-ej rocznicy wyboru 
Św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 
KATECHEZY. Kolejna (druga) Katecheza dla 
Narzeczonych będzie w sobotę 15 października 
Są one w każdą sobotę o godzinie 17.00 w sali 
przy zakrystii lub w auli pod kościołem (w zależ-
ności od ilości uczestników). Natomiast Kate-
chezy Chrzcielne są w 4 kolejne niedziele paź-
dziernika o godzinie 17.30 w sali przy zakrystii. 
PAPIEŻ DOBROCI. Tak historycy mówią o Św. 
Papieżu Janie XXIII, którego Kościół wspomina 
w najbliższy wtorek (11.10). Był on kanonizowany  
razem ze Św. Janem Pawłem II 27 kwietnia 2014 r. 
SYNOD. Dużego tempa nabierają prace Syno-
du naszej Diecezji. Wszystko wskazuje na to, że 
jego prace zostaną zakończone w przyszłym 
roku, a dokumenty synodalne będą gotowe na 
jubileusz 200-lecia naszej Diecezji obchodzony 
w 2018 r. We wtorek (11.10) o godz. 15.00 zbie-
rze się po raz kolejny Komisja Główna Synodu. 
SEMINARIUM. W czwartek (13.10) Wyższe 
Seminarium Duchowne naszej Diecezji przeży-
wa uroczystą inaugurację Roku Akademickiego 
2016 z udziałem wielu zaproszonych gości. 
O godz. 10.00 Ks. Biskup Ordynariusz będzie 
celebrował Mszę Św. po której wszyscy spotkają 
się w seminaryjnej auli. Patronem tego dnia jest 
Bł. Honorat Koźmiński, który w trudnych cza-

sach zaborów założył wiele bezhabitowych zgro-
madzeń zakonnych. Jedyny w naszej Diecezji 
kościół pod wezwaniem Bł. Honorata znajduje 
się w Białej Podlaskiej przy ul. Terebelskiej. 
NAUCZYCIELE I ŚW. MAŁGORZATA. W dniu, 
w którym obchodzimy Dzień Nauczyciela (14.10 
w piątek), Kościół wspomina Św. Małgorzatę 
Marię Alacoque z zakonu Sióstr Wizytek, której 
Chrystus objawił tajemnice kultu Swego Serca. 
Jej objawienia przyczyniły się do popularyzacji 
Pierwszych Piątków Miesiąca oraz Uroczystości 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
ŻYCIE KONSEKROWANE. W piątek (14.10) 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Kazimierza 
Gurdy odbędzie się w Warszawie spotkanie re-
ferentów i wikariuszy biskupich ds Życia Konse-
krowanego z polskich diecezji. Nasz Ksiądz Bi-
skup z upoważnienia Konferencji Episkopatu 
Polski kieruje formalnymi spotkaniami różnych 
wspólnot zakonnych w Polsce. 
JUBILATKA. Siedlecka szkoła Podstawowa nr 6 
im. Władysława Broniewskiego (przy ul. Sienkie-
wicza 49) obchodzi jubileusz 100-lecia powsta-
nia. Z tej racji w środę (12.10) o godzinie 10.00 
Ks. Biskup odprawi w Katedrze Mszę Św. w in-
tencji nauczycieli i uczniów tej szkoły. 
DZIEŃ BIAŁEJ LASKI. W sobotę (15.10) ob-
chodzony jest międzynarodowy dzień niewido-
mych, nazywany „Dniem białej laski”. To dobra 
okazja do modlitwy za tych, którzy mają kłopot 
ze wzrokiem. 
PODZIĘKOWANIE. Składamy serdeczne po-
dziękowania za ofiary przeznaczone na nowy 
dach na kościele: 
Of. Bezimienna z ul. Mieszka I 100,-zł 
Of. Bezimienna 700,-zł.              Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: 
Artur Wielogórski i Emilia Wielogórska zd. 
Jasińska, oboje z naszej Parafii (68). 
      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 
 Relacja z VI Diecezjalnej Pielgrzymki Męż-
czyzn do Pratulina - w dziale „Publicystyka”; 
 Jak długo pisano Biblię, czy wszystkie jej fra-
gmenty należy rozumieć dosłownie? Odpowiedź 
w wywiadzie „Biblia fascynuje nawet niewierzą-
cych” na s. 17. 
 Mówić o demonach czy milczeć? A jeśli mó-
wić, to w jaki sposób? Więcej pytań i odpowiedzi 
- na s. 15; 
 O pierwszym ojcu białym pochodzącym z na-
szej diecezji - na s. 18; 
 Czy bł. o. Honorat Koźmiński jest ciągle nie-
co zapomnianym i niedocenianym świętym? 
Więcej w dziale „Publicystyka”; 
 Ponad 70% wypadków w rolnictwie odbywa 
się bez udziału maszyny, a blisko połowę wszy-
stkich zdarzeń stanowią upadki z drabin i scho-
dów. O bezpieczeństwie w rolnictwie w dziale 
„Rozmaitości”; Zapraszamy do lektury 

 
KOGUT I KURA 

 
     Do dowcipnego wujka mieszkającego na wsi przy-
jechał mały kuzyn z miasta, który przygląda się sta-
dzie wolno biegających kur na podwórku. 
- Wujku, co to jest? 
- Kury i koguty. 
- A potrafisz szybko odróżnić kurę od koguta? 
- Tak. Wystarczy rzucić garść ziarna. Bo kogut będzie 
dziobał, a kura będzie dziobała! 

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

KONTROLA. 
     Policjant zatrzymuje samochód do kontroli. 
- Czy wie pan, jaki jest powód zatrzymania? 
- Nie wiem. Może dziura w budżecie gminy? 
MAŁŻEŃSKIE SPIĘCIE. 
     Podczas rozmowy mąż stawia żonie wiele zarzu-
tów. Małżonka pojednawczo odpowiada na to: 
- Wiesz Stefan, jedyną rzecz, jaką można mi zarzucić, 
to ciepły kocyk na plecy, bo PEC jeszcze nie grzeje 
i jest chłodnawo. 
SPOSÓB NA ŻYCIE. Kolega skarży się koledze: 
- Jakoś życie nieustannie rzuca mi kłody pod nogi. 
- Mówisz kłody? To najlepiej otwórz tartak! 
RANDKA. 
     Chłopak spotyka się w kawiarni na randce z dzie-
wczyną. W jednym ręku trzyma szklankę z „colą”, 
a drugą bez przerwy przegląda internet w telefonie. 
Zirytowana dziewczyna mówi: 
- Czy będzie ci przeszkadzać, jeśli przykleję sobie 
twój telefon do czoła, tak żebym miała wrażenie, że 
patrzysz na mnie, gdy rozmawiamy?   
KAWA CZY HERBATA? 
     Przed wyjściem do pracy żona prosi męża: 
- Kochanie włącz czajnik z wodą, wypijemy herbatę 
przed wyjściem do pracy. 
- Ale ja włączyłem czajnik z wodą na kawę. 
- Hm…? No trudno, napijemy się kawy. 
ROZMOWA KOLEŻANEK. Jedna żali się drugiej: 
- Wiesz chodzę bez przerwy zdenerwowana, muszę 
chyba zamówić prywatną wizytę u psychiatry. 
- Potraktuj siebie samą humorem, oszczędzisz sobie 
kosztów na psychiatrę! 

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, ks. Kamil Duszek, 

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 

 

 




