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MYŚL TYGODNIA 

 
 
     Początkowo Św. Piotr nie zro-
zumiał słów Pana Jezusa: „Jeśli 
kto chce pójść za Mną... niech we-
źmie krzyż swój i niech Mnie naś-
laduje” (Mt 16,24). 
     Podjęcie trudu życia i krzyża 
jest zewnętrznym rozpoznawczym 
znakiem ucznia Jezusa. Jest kry-
terium dla mnie i dla innych, czy 
podążam za Jezusem, czy tylko 
udaję, wyznaję Jezusa ustami, a w 
rzeczywistości załatwiam własne 
interesy i nie mam z Nim nic 
wspólnego. W takiej sytuacji może 
nas spotkać przykre doświadcze-
nie, które było udziałem Piotra. Ja-
ko jedyny odpowiedział na pyta-
nie, kim jest Jezus i jako jedyny 
z uczniów, choć najbliższy Mist-
rzowi, usłyszał twarde, bolesne 
słowa. 
 

 

DO SZKOŁY MARSZ !! 

 
     Chcemy iść do szkoły, czy nie? Oczywiście, że tak, 
ponieważ bez szkoły życie byłoby mało ciekawe. Stali 
byśmy w miejscu zupełnie się nie rozwijając, a raczej 
głupiejąc z dnia na dzień. Niektóre bajecznie głupie po-
rtale internetowe podają nawet sposoby na to co zrobić, 
by nie iść do szkoły: jak udawać infekcję, ból gardła, 
a jak dreszcze i grypę, a nawet w jaki sposób okłamać 
rodziców, nauczycieli, albo szkolną pielęgniarkę, że się 
wymiotowało. Nie warto, bo i tak każdy z nas zapamię-
tał szkołę, jako najpiękniejszy etap swego życia. A jeśli 
kogoś jeszcze to nie przekonuje, niech wie, że w tym 
roku Nowy Rok Szkolny rozpoczynamy w poniedziałek 
4 września, a więc w dniu, w którym Kościół obchodzi 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Pocie-
szenia, nazywanej także Pocieszycielką Strapionych. 

Ciąg dalszy na str. 3 
 

 
     W najbliższy piątek – 
8 września obchodzimy 
Święto Narodzenia Najś-
więtszej Maryi Panny 
w polskiej tradycji nazy-
wane „Świętem Matki 
Boskiej Siewnej”. Co wie-
my o Jej Dniu Urodzin? 
     Pismo Święte nie 
wspomina o narodzi-
nach Maryi. Tradycja je-
dnak przekazuje, że Jej 
rodzicami byli Św. Anna  

i Św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędzi-
wego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uwa-
żane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego An-
na i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wys-
łuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezg-
raniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Mary-
ję. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została 
niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego 
grzechu, by później, będąc posłuszną Bożej woli, stać 
się Matką Boga. Nie znamy też miejsca urodzenia Ma-
ryi, ani też daty jej przyjścia na ziemię. Przyszła na 
świat kilkanaście lat przed narodzeniem Pana Jezusa. 
Dzień diecezjalnych dożynek w Woli Gułowskiej;  

KORONKA NA ULICACH 

 
     Koronka na ulicach miast świata to coroczne wyda-
rzenie, które w rocznicę beatyfikacji Bł. Michała Sopoć-
ki, spowiednika Św. Faustyny skupia tysiące ludzi na 
całym świecie. Od dziewięciu lat 28 września spotyka-
my się o godzinie 15.00 na skrzyżowaniach i placach 
naszych miast i miasteczek, by wspólnie odmówić Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia. W 2014 i 2015 roku jed-
noczył się z nami i błogosławił nam Papież Franciszek, 
którego także tym razem pokornie prosimy o błogosła-
wieństwo i zjednoczenie z nami w tej wspólnej modlit-
wie. W tym roku towarzyszą nam intencje: 
1. Za kapłanów, by wypełniali wolę Bożą przekazaną 
św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że zatwar-
dziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kie-
dy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o li-
tości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, 
którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam 
im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę 
serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521). 
2. O pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego 
Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych kra-
jów i pomoc w odbudowie ich domów! 
3. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych. 
 Na stronie iskra.info.pl można znaleźć fotorelacje z po-
przednich lat. Setki miast w Polsce i dziesiątki na całym 
świecie włączyły się w tę nadzwyczajną modlitwę. Je-
żeli czytasz to zaproszenie, to wierzymy, że nie zabrak-
nie tam także Ciebie. Weź swoją koronkę, zaproś in-
nych i módlcie się wspólnie tą prostą modlitwą w wy-
mienionych intencjach. Możecie też powierzyć Panu 
swoje osobiste sprawy i problemy miasta, o które się 
modlicie. Miłosierdzie Boże nie zna granic i rozlewa się 
wszędzie tam, gdzie wierni pokornie o nie proszą. Do-
łącz do rzeszy modlących się i wypraszaj miłosierdzie 
dla siebie i świata całego. 
     Zespół Iskra jako koordynator modlitwy na całym 
świecie prosi o potwierdzenie chęci uczestnictwa w tej 
modlitwie - przesyłając e-mail na adres: iskra111@onet 
.eu Telefon do kontaktu: 694 292 093 
Z modlitewnym pozdrowieniem o. Remigiusz Recław SJ 

z zespołem Iskra Bożego Miłosierdzia. 
 

DZIŚ W NASZYM SANKTUARIUM PARAFIAL-
NE DOŻYNKI, KTÓRYCH GOSPODARZAMI SĄ 
MIESZKAŃCY WSI ŻYTNIA. W NAJBLIŻSZY 

PIĄTEK - 8 WRZEŚNIA BĘDĄ ONI REPREZEN-
TOWALI NASZĄ PARAFIĘ NA DIECEZJAL-

NYCH DOŻYNKACH W WOLI GUŁOWSKIEJ. 
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU 

W TYM ŚWIĘCIE DZIĘKCZYNIENIA.  
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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 – 4 września 2017 r. Wspomnienie NMP Matki 
Pocieszenia (Pocieszycielki Strapionych)  oraz Bł. Marii Stelli 

i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic z Nowogródka rozstrzelanych przez 
hitlerowców w 1943 r., a także Św. Rozalii, Dziewicy; Początek Nowego 

Roku Szkolnego XXII Tydzień Zwykły, Rok A, I. Czyt.: 1 Tes 4,13-18 
(Zmartwychwstanie umarłych); Łk 4,16-30 (Jezus nie przyjęty w Nazarecie). 

6.30 1. + Barbarę Smarzewską (w 1 r.), of. Siostry  
7.00 1. Gregorianka: + Sylwestra, Tomasza, of. Ewa Tchórzewska 

 2. Gregorianka: + Józefa Ryszarda Więckowskiego, of. Celina 
Więckowska 

 3. + Irenę (w 8 r.) Stanisława Montewków i dusze w czyśćcu 
cierpiące, of. Córka  

 4. + Leokadię Pawłowską (w 7 dzień), of. Rodzina 
8.00 W intencji Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
9.00 W intencji I KLO im. Świętej Rodziny 

10.00 W intencji IV LO im. Hetmana Żółkiewskiego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana, Annę, Kazimierza i Mirosława, of. Kazi-
mierz Bulak 

 2. + Stanisława Belowskiego, of. Rodzina Cielemęckich  
 3. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn  
 4. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencjach członków 

Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC  
 5. Dziękczynna w 18 r. ślubu Ani i Arka, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich 
Dzieci Łukasza i Marysi, of. Rodzice  

W sali pod plebanią spotkanie wspólnoty Apostolatu Pomocy Duszom 
Czyśćcowym 

Wtorek – 5 września 2017 r. Wspomnienie św. Matki Teresa 
z Kalkuty, Dziewicy i Zakonnicy; Czyt.: 1 Tes 5,1-6.9-11 (Chrystus umarł za 

nas, abyśmy razem z Nim żyli); Łk 4,31-37 (Uzdrowienie opętanego). 
6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Sylwestra, Tomasza, of. Ewa Tchórzewska 

 2. Gregorianka: + Józefa Ryszarda Więckowskiego, of. Celina 
Więckowska 

 3. + Aleksandrę (w 18 r.), zm. z Rodzin Iskrów, Januszów, Pło-
zów oraz Antoniego, Marię i ks. Alfreda Hoffmana, of. Halina Iskra  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana, Annę, Kazimierza i Mirosława, of. Kazi-
mierz Bulak 

 2. + Saturnina Newela i Romualda Wołosa oraz zm. z Rodzin 
Bielawskich i Newelów, of. Franciszek i Maria Newel  

 3. + Leszka Daniluka, of. Rodziny Strożyńskich i Słomków  
 4. Za zmarłych polecanych w rocznych Wypominkach 2016/17 

Środa – 6 września 2017 r. 
Wspomnienie Bł. Michała Czartoryskiego, Kapłana i Męczennika, 
kapelana Powstania Warszawskiego. Czyt.: Kol 1,1-8 (Pozdrowienie i 

dziękczynienie za wiarę Kolosan); Łk 4,38-44 (Liczne uzdrowienia). 
6.30 1. + Józefa i Eugenię Piechowicz oraz Jana Daniela, of. Władys-

ława Daniel  
7.00  1. Gregorianka: + Sylwestra, Tomasza, of. Ewa Tchórzewska 

 2. Gregorianka: + Józefa Ryszarda Więckowskiego, of. Celina 
Więckowska 

 3. + Barbarę Lichaczewską (w 5 r.), of. Mama  
 4. Dziękczynna w 10 r. ślubu Ewy i Adama oraz Edyty i Macieja, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa dla nich i dla Juli, of. Rodzice  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana, Annę, Kazimierza i Mirosława, of. Kazi-
mierz Bulak 

 2. + Edwarda Sosnowskiego (w 7 r.) oraz zm. Rodziców, Teś-
ciów, Braci i Siostry zm. z Rodzin Sosnowskich, Czapskich, Bor-
kowskich, Lewockich i Czarneckich, of. Syn Włodek z Rodziną  

 3. Dziękczynna w 5 r. urodzin Madzi i 5 miesiąc Michałka, z proś-
bą o zdrowie, opiekę Św. Rodziny i Boże błogosławieństwo dla 

nich i dla ich Rodziców Anny i Piotra, of. Dziadkowie  
 4. Dziękczynna w 6 r. urodzin córeczki Zuzanny Małgorzaty, 

z prośbą by wzrastała w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice  
 5. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii  

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 7 września 2017 r. 
Wspomnienie Św. Kapłanów Melchiora Grodzieckiego Męczennika 
oraz Bł. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr 
Loretanek; Czyt.: Kol 1,9-14 Modlitwa Pawła o postęp duchowy Kolosan); 

Łk 5,1-11 (Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów). 
6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Sylwestra, Tomasza, of. Ewa Tchórzewska 

 2. Gregorianka: + Józefa Ryszarda Więckowskiego, of. Celina 
Więckowska 

 3. + Walentego (w 26 r.), Mariannę i Weronikę, of. Córka  
 4. + Rozalię (w 26 r.), Wacława, Ryszarda, Jadwigę i Adama, zm. 

z Rodzin Krzyckich, Replinów, Omieciuchów, Salachów, Rozbic-
kich i Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak  

 5. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złotej Róży, z darem go-
rliwej modlitwy za powołania kapłańskie i zakonne, of. Wanda 
Matejczuk  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana, Annę, Kazimierza i Mirosława, of. Kazi-
mierz Bulak 

 2. + Stanisława Stańczuka (w 10 r.) oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące, of. Żona Halina z Córkami  

 3. + Aleksandra Dębskiego (w 4 r.), of. Żona i Syn  
 4. + Zygmunta Czarnockiego (w 4 r.) oraz zm. z Rodzin Czarnoc-

kich i Garbaczewskich, of. Synowie z Rodzinami  
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 8 września 2017 r. 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (w polskiej tradycji 

nazywane „Świętem Matki Boskiej Siewnej”). 
Dzień diecezjalnych dożynek w Woli Gułowskiej;  
Czyt.: 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: + Sylwestra, Tomasza, of. Ewa Tchórzewska 

 2. Gregorianka: + Józefa Ryszarda Więckowskiego, of. Celina 
Więckowska 

 2. + Janinę Skólimowską, of. Mąż i Córki  
 3. + Reginę (z racji imienin), Jana i Janinę zm. z obu stron Ro-

dziny, of. Wanda Matwiejuk  
 4. + Radosława Brochockiego (z racji imienin), Henryka, Ryszar-

da, Mariana, Tadeusza, Annę, Leokadię i Sewerynę, zm. z Ro-
dzin Brochockich i Woźnych, of. Adam i Maria Brochoccy  

 5. Dziękczynna w 95 r. urodzin Józefa Łęczyckiego, z prośbą o 
zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Córka  

10.00 1. + Stanisława Zwolińskiego (w 8 r.), zm. Rodziców i Dziadków 
z obu stron oraz Teresę Dzikowską, of. Żona Krystyna  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana, Annę, Kazimierza i Mirosława, of. Kazi-
mierz Bulak 

 2. + Mariannę Lech (w 2 r.), of. Mąż i Dzieci  
 3. + Bożenę Bosek (w 7 r.), of. Mąż 
 4. + Stanisławę (w 18 r.) i Stanisława (w 46 r.) oraz zm. z Rodzin 

Mirońskich i Szpurów, of. Dzieci  
 5. + Eugenię (w 24 r.), Wacława i Roberta, of. Teresa Pazdyka  

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 9 września 2017 r. Wspomnienie NMP Patronki Sobot-
niego dnia, Św. Piotra Klawera, Kapłana apostoła czarnoskórych nie-
wolników i Bł. Anieli Salawy, Dziewicy z III Zakonu Franciszkańskie-

go; Czyt.: Kol 1,21-23 (Bóg pojednał nas ze sobą przez śmierć Chrystusa); 
Łk 6,1-5 (Chrystus jest panem szabatu); 
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DO SZKOŁY MARSZ !!          ciąg dalszy ze str. 1 

     Szkołę zacznijmy z Bogiem, dlatego zapraszamy na Msze Św. inaugu-
rujące Nowy Rok Szkolny. W naszym kościele będą one o godzinie:  
8.00 dla Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Granicznej, Zespołu Edukacyjnego 
w Strzale o Zespołu Szkół Katolickich przy ul. Sokołowskiej. O godz. 9.00 
dla I KLO, zaś o 10.00 dla IV LO im. Hetmana Żółkiewskiego. Uroczyste 
błogosławieństwo uczniów oraz poświecenie tornistrów i przyborów 
szkolnych będzie w przyszłą niedzielę (10.09) o godzinie 11.30. 

 
     W trakcie obrad Konferencji Episko-
patu Polski zadecydowano, że z okazji 
100-lecia objawień fatimskich we wrze-
śniu 2017 r. Polacy przekażą sanktua-
rium w Fatimie wotum w postaci Mon-
strancji Fatimskiej. Wcześniej wotum to 
odbywa  Pielgrzymkę Pokoju i Pojedna-
nia po polskich sanktuariach i wspólno-
tach.  
     Monstrancja Fatimska odwiedziła już 
przeszło 70 miejsc kultu, m.in. Jasną Gó-
rę, Zakopane, Kalisz, Radom, Gdańsk, 
Gdynię, Piekary Śląskie, Turzę Śląską, 
Pszów, Dąbrowę Górniczą, Kalwarię Ze-
brzydowską, Gniezno, Ludźmierz, War-
szawę, Rychwałd, Kalwarię Pacław- 

ską i Łódź. Peregrynacji towarzyszy zachęta do jałmużny na rzecz pow-
stającego w Wilnie pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci.  
     Co przedstawia Monstrancja Fatimska? Monstrancja Fatimska przed-
stawia Maryję - Niewiastę obleczoną w słońce, u której stóp znajduje się 
księżyc. W centrum, w sercu Niewiasty Eucharystii, znajduje się miejs-
ce, w którym jest umieszczany Najświętszy Sakrament. Niepokalane 
Serce Maryi to Dom Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju. 
     Symboliczną wartość monstrancji podkreślają fragmenty 12 meteory-
tów, rozmieszczone w aureoli oraz fragment skały księżycowej, wtopio-
ny pod stopami Maryi. Każdy z tych dodatkowych elementów posiada 
certyfikat NASA. Projekt i wykonanie: renomowana pracownia Drapiko-
wski Studio (autor ołtarza adoracji na Campus Misericordiae). 
     Na szlaku „peregrynacji” monstrancji znajdą się największe ośrodki 
kultu maryjnego w Polsce oraz wybrane parafie i ośrodki dla niepełnos-
prawnych. Idąc za wezwaniem objawień fatimskich (a także głosem św. 
Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Kolbe oraz 
Papieży Benedykta XVI i Franciszka) chcemy zainicjować „codzienną, 
prostą ścieżkę pokoju” śladami Maryi, w prostych czynnościach życia, 
dając okazję nie tylko do modlitwy, ale także do czynu miłosierdzia. 
     Maryja, wskazując nieustannie na Syna - Księcia Pokoju, odrywa 
nasz wzrok od zapatrzenia w swoje własne problemy, wyzwala z preten-
sji i wycisza argumenty przeciwko bratu. Podobnie chorzy - odrywają 
nas od przekleństwa życia tylko dla siebie. Dlatego zarówno Maryja, jak 
i chorzy to żywe monstrancje: wnoszą żywą obecność Boga do naszej 
udręczonej historii. Monstrancja Fatimska będzie znakiem modlitwy Po-
laków w Portugalii, tak po drugiej stronie Europy oraz w Wilnie.  
     Skąd pomysł? Pomysł stworzenia Monstrancji Fatimskiej poddał ks. 
Marian Mucha, kustosz zakopiańskiego Sanktuarium na Krzeptówkach.  
Proponuje on, by oddać Niepokalanej brak pokoju w świecie, w Polsce i 
w rodzinach, prosząc, by Maryja wyprowadziła je z wszelkich konfliktów, 
zniewoleń, także niewoli wirtualnego świata, z jego iluzji. Ona jedyna z 
ludzi może to zrobić. My chcemy Jej po prostu towarzyszyć. 
     Monstrancja ta gościła także w naszej Diecezji: 23 sierpnia odwie-
dziła Parafię Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, 24 sierpnia była w 
parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie, i 25 sierpnia w parafii w 
Zbuczynie oraz w Parafii Św. Stanisława w Siedlcach. 
     Podczas  pobytu  program  nawiedzenia  rozpoczynał  się  adoracją 

o godz. 15.00, która trwała do godz. 21.00. O godz. 18.00 podczas 
Mszy Św. trzy siostry zakonne z Fatimy dzieliły się z wiernymi świadect-
wem i odczytały akt zawierzenia Matce Bożej. Spotkanie kończyło się 
o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim. 
6.30 1. + Ksawerego i Mariannę Zbieć oraz ich zm. Rodziców i Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Wnuczka Monika z Rodziną  
7.00 1. Gregorianka: + Sylwestra, Tomasza, of. Ewa Tchórzewska 

 2. Gregorianka: + Józefa Ryszarda Więckowskiego, of. Celina 
Więckowska 

 3. + Kazimierę Drozd (w 9 r.), of. Dzieci  
 4. + Marię, Stanisława, Jerzego, Mieczysława, Antoninę i Mikoła-

ja, zm. z Rodziny Niedziałków, of.  
18.00 1. Gregorianka: + Jana, Annę, Kazimierza i Mirosława, of. Kazi-

mierz Bulak 
 2. + Irenę Annę Głuchowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-

bu  
 3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Eweliny i Pawła, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
i dla ich Córki Julii, of. Rodzice  

 4. Dziękczynna w 4 r. ślubu Agnieszki i Mirosława, z prośbą 
o potrzebne łaski oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa 
dla nich i dla ich Dzieci Miłosza i Amelki, of. Rodzice  

 5. Dziękczynna w intencji Rodziców Barbary i Józefa, z prośbą 
o zdrowie i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa w dalszym życiu, of. Dzieci  

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 września 2017 r. 
Wspomnienie Św. Mikołaja z Tolentynu, Kapłana; 

Rok A, I, 
Czyt.: Ez 33,7–9 (Obowiązek upominania); 

Rz 13,8–10 (Miłość jest wypełnieniem Prawa); 
Mt 18,15–20 (Upomnienie braterskie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Sylwestra, Tomasza, of. Ewa Tchórzewska 

 2. Gregorianka: + Józefa Ryszarda Więckowskiego, of. Celina 
Więckowska 

 3. + Stanisława Duka (w 11 r.), of. Barbara Duk  
8.30 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Krystyny i Janusza, z prośbą o Bo-

że dary oraz opiekę Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Józefa 
dla nich i dla ich Dzieci, of. Córki  

 2. Dziękczynna w 15 r. ślubu Iwony i Michała, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa 
dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie  

10.00 1. Gregorianka: + Jana, Annę, Kazimierza i Mirosława, of. Kazi-
mierz Bulak 

 2. + Józefa Brzóskę (w 11 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Żona 
Barbara  

 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agnieszki i Karola, z prośbą o pot-
rzebne łaski oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa dla 
nich i dla ich Córki Heleny, of. Mama  

11.30 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu Beaty i Huberta Bałażyk, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Mama  

 2. Dziękczynna w 14 r. ślubu Łukasza i Magdaleny oraz w 13 r. 
ślubu Marcina i Joanny, z prośbą o potrzebne łaski dla nich i dla 
ich Dzieci: Oli, Gabrysi, Błażeja i Dominika, of. Rodzice  

 3.Dzięk-błag. z prośbą o łaskę zdrowia dla Patrycji za przyczyną 
Matki Bożej i św. Józefa, of. Matka 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Jarosława i Barbary Głowackich, 
z prośbą o opiekę Bożą dla nich i dla ich Syna Sebastiana, of. 
Rodzice  

14.00 Msza Św. dożynkowa w Strzale, w intencji mieszkańców Gminy 
Siedlce  

16.30 1. + Jana Ostolskiego (w 1 r.), of.   
18.00 1. + Reginę i Stanisława Błaszczak oraz Anitę, Jerzego i Alinę 

Wąsowskich, of. Synowa  
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00)  
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MATKA TERESA 
I SPRAWA POLSKA 
  We wtorek (5.09) Kościół 
wspomina Św. Matkę Tere-
sę z Kalkuty, Dziewicę i Za-
konnicę. Warto dodać, że 
Matka  Teresa  wielokrotnie  

gościła w Polsce, odkąd w 1983 r. jej Misjonarki 
Miłości podjęły służbę w naszym kraju. Podczas 
tych wizyt witana była przez Księży Biskupów 
i rzesze wiernych. Przyjmowała śluby swoich 
sióstr, odwiedzała prowadzone przez nie domy 
i otwierała nowe. Spotkać ją można było też 
wśród bezdomnych na Dworcu Wschodnim czy 
u więźniów na Służewcu w Warszawie. W 1993 
r. przyjęła doktorat honoris causa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Dyplom wręczył jej rektor Uni-
wersytetu; uroczystość odbyła się jednak nie 
w murach krakowskiej uczelni, ale w Warszawie, 
w pomieszczeniu, które na co dzień służy jako 
stołówka dla najuboższych. 

KSIĄDZ IGNACY I LORETANKI 
     W tym tygodniu (7.09) 
wspominamy naszego Roda-
ka-Podlasiaka Bł. Ignacego 
Kłopotowskiego, który urodził 
się 20 lipca 1866 r. w Korze-
niówce koło Drohiczyna w pa-
triotycznej i wierzącej rodzi-
nie. Uczył się w gimnazjum 
klasycznym w Siedlcach. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
5 lipca 1891 r. w katedrze lubelskiej (wtedy na-
sza Diecezja była przez cara skasowana). Tam 
też został wykładowcą Pisma Św. katechetyki, 
kaznodziejstwa, teologii moralnej i prawa kano-
nicznego. Zajmował się bezdomnymi i wydawał 
czasopisma: „Polak-Katolik”, tygodniki „Posiew” 
i „Anioł Stróż”, miesięczniki „Dobra Służąca” 
i „Kółko Różańcowe”. Łączny ich nakład wyniósł 
ponad 8 milionów egzemplarzy. Po odzyskaniu 
niepodległości redagował „Przegląd Katolicki”. 
Założył Zgromadzenie Sióstr Loretanek, które 
kontynuuje jego dzieło oraz Loretto k. Łochowa - 
klasztor sióstr Loretanek. Dziś jest tam dom dla 
ludzi starszych pod nazwą „Dzieło Miłości im. 
Ks. Ignacego Kłopotowskiego”, domy rekolekcyj-
ne, wypoczynkowe, kolonijne. W kościele klasz-
tornym znajduje się grób Bł. Ignacego. Z Siedlec 
to tylko godzina jazdy samochodem. Warto zo-
baczyć to niezwykłe miejsce i pomodlić się tam. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 

W PIENINY. Dziś (3.09) wracają z wyjazdu 
dzieci i młodzież z naszej Parafii, którzy zwie-
dzali góry nad Dunajcem. Modlimy się o ich 
szczęśliwy powrót do domu. 
KATECHEZY. Zakończyły się sierpniowe Ka-
techezy Chrzcielne dla rodziców naturalnych 
i chrzestnych. Są one głoszone w miesiące „pa-
rzyste”, dlatego następna ich seria rozpocznie 
się w niedzielę 1 października. 
     Natomiast w ostatnią sobotę września 
(30.09) o godzinie 17.00 rozpocznie się jesienna 
seria ośmiu Katechez Przedmałżeńskich, dla 

tych, którzy zamierzają przyjąć Sakrament Mał-
żeństwa. 
ROCZNICA POWROTU. We wtorek 5 wrześ-
nia br. mija 90  lat od powrotu cudownego obra-
zu Matki Bożej Kodeńskiej z carskiego wygna-
nia. Warto dodać, że w Siedlcach na Skwerze 
Wileńskim jest pomnik Matki Boskiej Kodeńskiej 
przypominający to wydarzenie. 
NAZARETANKI. Jutro (4.09) czcimy Bł. Marię 
Stellę i 10 jej Towarzyszek, Dziewic i Męczennic 
z Nowogródka rozstrzelanych przez hitlerowców 
w 1943 r. na własną prośbę, w zamian za ocale-
nie kapłana oraz 10 więźniów osadzonych 
w więzieniu i skazanych na śmierć. 
Z RÓŻĄ W IMIENIU.  Również jutro (w ponie-
działek) wspomnienie Św. Rozalii, Dziewicy; Uro-
dziła się na zamku Olivella w pobliżu Bergamo 
(Italia) ok. 1130 roku, jako córka księcia Sinibal-
da. Nie chciała dziedziczyć majątku, ani brać 
udziału w dworskim życiu. Wyjechała na Sycylię, 
mieszkając samotnie w skalnej grocie i oddając 
się modlitwie. Nazywano ją najpiękniejszym kwia-
tem rodu i wyspy lub różą wyspy, stąd „Rozalia”.  
KAPELAN POWSTANIA. Powstanie Warsza-
wskie miało wielu swoich bohaterów. Należał do 
nich także powstańczy kapelan wyniesiony na oł-
tarze Bł. Michał Czartoryski, Kapłan i Męczennik, 
którego wspominamy w środę (6.09). 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Marek Szczepanik z naszej 
Parafii i Kamila Stępniewska z Parafii Wniebow-
zięcia NMP w Białej Podlaskiej (64). 
Sylwester Krasnodębski z Parafii Hadynów 
i Marzena Świątkowska z naszej Parafii (65). 
Zapowiedź I: Piotr Łubianka i Julita Dybi-
kowska oboje z naszej Parafii (66). 
Mateusz Miłosz z naszej parafii i Marta 
Wójcik z Parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Po-
dlaskim (67). 
Sebastian Hunder i Katarzyna Hunder 
oboje z naszej Parafii (68). 
Robert Bobryk z Par. Knynówek i Agniesz-
ka Smuniewska z naszej Parafii (69). 
Jarosław Ornowski z naszej Parafii i Jolan-
ta Anna Starzewska z Parafii w Krynicy (70). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
  

CO PISZĄ W „ECHU” NR 35 
Bieżący numer pod znakiem kultu Maryi. Po-
lecamy wywiad na temat objawień maryjnych 
w Gietrzwałdzie (świętujemy ich 140. rocznicę) 
i relację z Diecezjalnej Pielgrzymki Kół Różań-
cowych do Leśnej Podlaskiej. Przeczytamy też, 
że do Maryi można nie tylko iść, ale także biec – 
na taką pielgrzymkę do Woli Gułowskiej zapra-
szamy wszystkich biegaczy. W dziale „Historia” 
zaś relacja z uroczystości koronacyjnych obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej, które odbyły się 
300 lat temu, 8 września 1717 r. 
Historia świętości i męczeństwa Sióstr Naza-
retanek z Nowogródka oraz o plonach, jakie wy-
dała ofiara ich życia; 

Dla rolników – o nowych zasadach odszkodo-
wań za szkody wyrządzone w uprawach przez 
zwierzęta.                      Zapraszamy do lektury 

 
ROZMOWY PRZEDSZKOLAKÓW 

 
- Krokodyl jest bardziej długi, czy bardziej zielony? 
- Bardziej zielony. Bo długi jest od noska do ogonka, 
a zielony także na łapkach! 

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

 

DIETA. Spotkanie towarzyskie już niemłodej pary. On 
chudy jak patyk, ona starsza od niego o kilkadziesiąt 
kilogramów. 
- Ale pan szczuplutki. Co pan takiego je? 
- Chyba to samo co pani, tylko tak z pół wiadra mniej. 
DIALOG PRZYJACIÓŁEK. 
- W końcu musimy zacząć się odchudzać? 
- Mam w nosie odchudzanie. Jedną wadę można 
mieć! 
PERFEKCYJNA. Mężczyźni rozmawiają o tym, czy 
są doskonałe kobiety. Do rozmowy wtrąca się żona 
gospodarza: 
- Ja jestem perfekcyjną panią domu. 
- Poważnie? 
- Tak. Dziś na przykład zrobiłam dwudaniowy obiad 
dla mnie i dla siebie! 
ZWIERZENIA KOLEŻANEK: 
- Wiesz wczoraj wieczorem tak się zamyśliłam, że 
całe życie przeleciało mi przed oczami! 
- I co widziałaś? 
- W życiu nie widziałam czegoś tak głupiego! 
- A  ja miałam najpiękniejszy sen w życiu. 
- O czym śniłaś? 
- Śniło mi się, że się w końcu wyspałam! 
- A ja wstałam w nocy, bo mi się chciało pić. Przez 
nieuwagę zeżarłam też pół makowca. 
JAK DŁUGO? 
- Jak długo ktoś jest komunistą? 
- Dopóki się nie wzbogaci! 
- Jak długo kobieta jest feministką? 
- Dopóki nie wyjdzie za mąż! 
- Jak długo ktoś jest ateistą? 
- Dopóki samolot, którym leci nie zacznie spadać. 
ZMIANA: 
- Widzę, że masz chłopaka? 
- Mam. 
- A mówiłaś, że Bóg powołuje Cię do samotności? 
- Już mi przeszło. 

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 

 




