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MYŚL TYGODNIA 
     Maryja poleca organizatorom 
wesela w Kanie Galilejskiej: 
„Uczyńcie wszystko, cokolwiek 
wam powie” (J 2, 5). 

 
     To polecenie Matki Jezusa zos-
tało wyrażone na jasnogórskiej 
ikonie w geście prawej dłoni, którą 
Maryja wskazuje na swojego Syna. 
Jezus trzyma w jednej ręce księgę, 
a drugą unosi, by błogosławić. 
Ten sposób przedstawienia Maryi i 
Jezusa należy do najstarszych i 
nosi nazwę hodegetrii. W języku 
greckim słowo hodos oznacza 
drogę, a Matkę Bożą czcimy jako 
Przewodniczkę, która prowadzi 
nas do Chrystusa. Dla Polaków 
ikona Częstochowska jest zna-
kiem Jej opieki nad Narodem i nad 
każdym z nas. Ona zawsze wska-
zuje na Syna i wzywa do posłu-
szeństwa Jego Słowu. 

 

KONIEC WOLNOŚCI 

 

    I stało się! Rozpoczynamy 
ostatni tydzień wakacji. Trze-
ciego września marsz do 
szkoły! Skończył się czas za-
baw, swobody, radości i od-
poczynku. Były to najprzyje-
mniejsze dni w roku. Długo 
jeszcze będę wspominać 
zielony las, rzekę i łąkę w po- 

bliżu domu mojej wspaniałej babci, a także nadmorski 
piasek, który zobaczyłam pierwszy raz z rodzicami 
i dzięki rodzicom. W domu przeglądamy zdjęcia skopio-
wane z aparatu na dysk komputera. Już teraz dziękuję 
Bogu za szczęśliwe wakacje: za upalne dni, gorące 
słońce i wiejący wiatr oraz za to, że szczęśliwie wróci-
łam do domu. Znowu trzeba będzie wstawać wcześnie 
rano, żeby nie spóźnić się do szkoły. Oglądam w lust-
rze moją opaloną buzię. Wydaje mi się, że jestem doro-
ślejsza, a to wymaga ode mnie mądrości. Dlatego już 
od pierwszego dnia nauki postaram się tak pracować, 
by zdobyta wiedza pomogła mi jak najlepiej żyć i ko-
chać ludzi.                                                  Ewelina K. 
 

DO CHORYCH 
    W okresie wakacji nie 
było odwiedzin chorych 
ze względu na kapłańs-
kie urlopy. 8 września 
(wyjątkowo w drugą so-
botę miesiąca, ale za to 
w Dzień Urodzin Matki 
Bożej) księża o godzinie 
8.30 udadzą się do wszy- 

stkich zgłoszonych chorych. O następnych wizytach 
z posługą sakramentalną będziemy systematycznie in-
formować. Będą one zazwyczaj w pierwsze soboty mie-
siąca. Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej, któ-
rzy w okresie wakacji zanosili chorym Ciało Chrystusa, 
składamy słowa uznania i podziękowania. Spełnili oni 
oczekiwania chorych, którzy pragnęli częściej przyjmo-
wać Eucharystię. 
 

MIĘDZY MATKĄ, A SYNEM 

     O relacjach między 
matką i synem przypo-
mną nam dwa nadcho-
dzące dni: poniedziałek 
i wtorek (27 i 28.08), 
kiedy to Kościół obcho- 
dzi wspomnienie Św. Moniki, matki Św. Augustyna i jej 
Syna urodzonego w Tagaście (dziś Algieria w północ-
nej Afryce). Tak, jak każdej matce zależało Św. Monice 
na dobru syna. Przez wiele lat wytrwale modliła się 
o jego nawrócenie, a jej modlitwa była skuteczna. Jest 
patronką matek, mających trudne problemy z synami. 

 

ŚW. JOANNA 

     Na zdjęciach widzimy pięk-
ną, uśmiechniętą kobietę. Była 
świetnym lekarzem i cudowną 
matką. Znała się na modzie 
i kochała góry. Żona, mama, 
siostra, przyjaciółka. Św. Jo-
anna Beretta Molla. Kościół 
Powszechny wspomina ją 28 
kwietnia, a my każdego 28 dnia 
miesiąca. Właśnie w najbliższy 
wtorek (28.08)  zapraszamy na 
modlitwę różańcową ku Jej czci 
(o 17.30), na Mszę Św. w inten-
cjach uczestników Liturgii, uca-
łowanie Jej relikwii oraz uroczy-
ste błogosławieństwo rodziców, 
oczekujących narodzin swego   
dziecka. Modlić się też będziemy o łaskę potomstwa dla 
małżeństw, pragnących mieć dzieci oraz o zgodę i miłość 
w rodzinach. Serdecznie zapraszamy. 

 

     Dwa razy w roku 
wspominamy Św. Jana 
Chrzciciela: w dniu jego 
narodzin (24.06) oraz 
w najbliższą środę 
(29.08), czyli w dniu 
jego męczeństwa. Był 
on         bezpardonowy 

LOS PROROKA 

 
w walce o dobro, wynikające z Bożych przykazań. Zos-
tał skazany przez Heroda na karę śmierci, gdyż stanął 
w obronie nierozerwalności małżeństwa. 
 

ŚWIAT BEZ WOJNY 

 
     Dzień 1 września br. przypomina nam 79 rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. Jest to okazja do modlitw 
za poległych w obronie Ojczyzny. Św. Jan Paweł II 
podczas pobytu na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 roku  
ustanowił na dzień 1 września liturgiczne wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju. Modlitwa 
o pokój jest bardzo ważna. Wydaje się nam, że dziś 
wojna jest niemożliwa. Tymczasem przykład wschod-
niej Ukrainy, Syrii, Iraku, czy Palestyny, podpowiada, 
że wojna może pojawić się wszędzie. Wykorzystajmy 
Pierwszą Sobotę Miesiąca (1.09) do modlitwy o pokój, 
prosząc Boga o dar spokoju w naszej Ojczyźnie. 
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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 – 27 sierpnia 2018 r.  
Wspomnienie Św. Moniki (matki Św. Augustyna); 

XXI Tydzień Zwykły, Rok B, II. 
Czyt.: 2 Tes 1,1-5.11b-12 (Dziękczynienie za wytrwanie Tesaloniczan w wierze); 

Mt 23,1.13-22 (Zaślepienie faryzeuszów). 
6.30 1. + Elżbietę Izdebską i zm. Rodziców, of. Brat  

 2. Dziękczynna z racji ślubu Anny i Łukasza oraz w 2 r. ślubu 
Eweliny i Michała, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Św. Józefa oraz o dar potomstwa, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Gurbów, of. Córka Urszula 
Gurba 

 2. + Stanisława Gręziaka (w 18 r.), zm. Rodziców, Siostrę i Brata 
Daniela, of. 

 3. Dziękczynna w 7 r. ślubu Agnieszki i Łukasza, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
nich i dla ich Córki Darii w 1 r. urodzin, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Tomczaka, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Stanisława Myrchę (w 3 r.) i zm. z Rodziny Myrchów, of. Ba-
rbara Duk 

 3. Dziękczynna za otrzymane łaski przez Dzieci, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz wstawiennictwo Św. Moniki dla nich i dla 
ich Rodziców, of. Rodzice z Róży Różańcowej pw. Św. Moniki 

 4. Dziękczynna z racji urodzin Małgorzaty, z prośbą o dary Du-
cha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

Wtorek – 28 sierpnia 2018 r. 
Wspomnienie Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła, 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. 
Czyt.: 2 Tes 2,1-3a.14-17 (Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami); 

Mt 23,23-26 (Biada obłudnikom). 

6.30 1. + Henryka Osińskiego (w 3 miesiąc), of. Sąsiedzi z klatki 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Gurbów, of. Córka Urszula 

Gurba 
 2. + Jana (w 36 r.) i Annę Staniszewskich, of. Krystyna Staniszew-

ska 
 3. + Grażynę Małek (w 1 r.) i Pawła Góreckiego (w 2 r.), zm. z Ro-

dzin Szelęgowskich, Góreckich i Małkowskich oraz ks. Alfreda 
Hoffmana, of. Halina Iskra 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Tomczaka, of. Żona z Dziećmi 

 2. Poza Parafią: + Danutę (w 2 r.) i Augustyna Krasnodębskich, 
of. Rodzina 

 3. + Jana Szostka (w 12 r.), of. Dzieci 
 4. + Leokadię (w 1 r.) i Stanisława (w 5 r.) Pawłowskich, of. Ro-

dzina 
 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Berety Molla, of. Uczestnicy 

Liturgii 
 6. Dziękczynna w 25 r. urodzin Izabeli, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata, of. Siostra z Mężem 
Środa – 29 sierpnia 2018 r. 

Wspomnienie Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela; 
Czyt.: Jr 1,17-19 (Mów wszystko, co ci rozkażę); 

Mk 6,17-29 (Ścięcie Jana Chrzciciela). 
6.30 1. + Zofię Chorąży, of. Sąsiedzi 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Gurbów, of. Córka Urszula 

Gurba 
 2. Dziękczynna w 70 r. urodzin Barbary, z prośbą o potrzebne 

łaski i opiekę Maryi na dalsze lata życia, of. Mąż 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Tomczaka, of. Żona z Dziećmi 

 2. Poza Parafią: + Mariannę Ścibor, Sławomira Zalewskiego i Ja-
na Rogulskiego (w r.), of. Rodzina 

 3. + Barbarę Celińską-Mysław (w 5 r.), jej zm. Rodziców i Teściów, 
of. Rodzina 

 4. + Zofię Grodecką (w 4 r.), Helenę, Feliksa, Hannę i Mariannę 
oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Bożena Pytla 

 5. Dziękczynna w 3 r. ślubu Tomasza i Aleksandry, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
Małżonków i ich Dzieci, of. Małżonkowie 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 30 sierpnia 2018 r. 
Czyt.: 1 Kor 1,1-9 (Pozdrowienie Koryntian i dziękczynienie); 

Mt 24,42-51 (Wezwanie do czujności). 
6.30 1. + Zofię Chorąży, of. Rodzina Korczewskich 
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Irenę i Stanisława 

Gurbów, of. Córka Urszula Gurba 
 2. + Jadwigę, Eugeniusza i Mariana, of. Leszek Stański 
 3. + Henryka Osińskiego, of. Szwagierka Wiktoria 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Józefa Tomczaka, of. 
Żona z Dziećmi 

 2. + Krzysztofa (w 2 r.), of. Mama Janina Chojecka  
 3. + Zygmunta Prachnio, of. Janina Chojecka 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
Dzieci i Wnuczków, of. Mama i Babcia 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 31 sierpnia 2018 r. 
Wspomnienie Św. Nikodema i Św. Józefa z Arymatei, którzy zdjęli Ciało 

Pana Jezusa z krzyża. Zakończenie miesiąca trzeźwości i pamięci 
narodowej. Czyt.: 1 Kor 1,17-25 (Mądrość świata i mądrość Boża); 

Mt 25,1-13 (Przypowieść o dziesięciu pannach). 
6.30 1. + Mirosława Małymina (w 15 r.) oraz zm. Rodziców Antoninę 

i Feliksa, of. Żona Henryka 
 2. + Stanisława i Martę, zm. z Rodzin Ostolskich i Biernackich, of. 

Córka 
7.00 1. Poza Parafią: + Zdzisława Marciniaka (w 30 dzień), of. Dzieci 

 2. + Wiktorię Płóciennik i wszystkich zm. Małych Rycerzy Miło-
siernego Serca Jezusowego, of. Zofia Czerska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)  

18.00 1. + Stanisława Studzińskiego (w 23 r.), of. Żona z Dziećmi 
 2. Dziękczynna w intencjach uczestników 81 Pielgrzymki Nau-

czycieli i Wychowawców na Jasną Górę, of. Pielgrzymi 
 3. Dziękczynna w intencji Urszuli, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. p. Barbara 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 1 września 2018 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju 

i Bł. Bronisławy, Dziewicy. 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. 
Dzień modlitw za poległych w obronie Ojczyzny. 

Czyt.: 1 Kor 1,26-31 (Chrystus stal się dla nas mądrością); 
Mt 25,14-30 (Przypowieść o talentach). 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Wnuczek: Natalii, Heleny i Otylii, z pro-
śbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa, of. Babcia 

 2. Poza Parafią: + Stefana Okuniewskiego (z racji imienin), of. 
Córka 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariana Osipaka i Zbig-
niewa Śledziewskiego, of. 

 2. + Annę (w 11 r.), Józefa i Henryka oraz zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Córka Krystyna 

 3. W intenc. wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, z pro-
śbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z racji I-szej Soboty Miesią-
ca oraz różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o uwolnienie z nałogów 

16.00 W intencji Nowożeńców Anny i Adama 

17.00 W intencji Nowożeńców Marty i Tomasza 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Teresę i Józefa Bobrow-
skich, of. Córka 

 2. + Wiesława Walczuka (w 9 r.), Andrzeja i Kazimierza oraz zm. 
Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona Teresa 

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi z racji I-szej Soboty Miesiąca  
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XXII Niedziela Zwykła – 2 września 2018 r.  
Pierwsza Niedziela Miesiąca. Ostatni dzień wakacji 2018 

Rok B, II; Czyt.: Pwt 4,1-2.6-8 (Zachowywać prawo Boże); 
Jk 1,17-18.21b-22.27 (Wprowadzać słowo w czyn); 

Mk 7,1-8.14-15.21-23 (Prawo Boże a zwyczaje). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Ojca Stefana i Dziadka Stefana (z racji ich imienin) oraz 

Hannę, Ryszarda i Stanisławę, of. Rodzina Wymiatał 
8.30 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. + Bronisława Wakułę (z racji imienin), Wacławę i Mariana, of. 
Ewa Wakuła 

 3. + Genowefę, Stanisława, zm. Teściów: Bronisławę i Bolesława 
oraz Braci Stanisława i Zdzisława, of. Córka Teresa 

10.00 1. + Stefanię Sopińską (z racji imienin), of. Córka Magdalena 
 2. + Bogusławę i Ryszarda Harasimów, of. Mariola Myszkiewicz 
 3. + Stanisławę (w 19 r.), Andrzeja i Jadwigę Krupów, zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny oraz Bożenę Jakimiak i Zofię Janusz, 
of. Anna Jakimiak 

11.30 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Bogusławę Harasim, of. Dzieci  
 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Agnieszki i Krzysztofa Stachowi-

czów, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci, 
of. Jubilaci 

13.00 1. W intencjach Mieszkańców Purzeca i wszystkich rolników na-
szej Parafii, z racji Dożynek Parafialnych 

Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej Niedzieli 
Miesiąca, wymiana Tajemnic i katecheza dla Kół Żywego Różańca 

Uwaga: od dziś (2.09) wracamy do zwykłego porządku popołudniowych 
niedzielnych Mszy Św. Będą one o 16.30 i 18.00. 
Jutro (3.09) początek Nowego Roku Szkolnego 

16.30 1. + Honoratę (w 3 r.), zm. z Rodzin Graniszewskich i Kowalczy-
ków, of. Marianna i Henryk Kowalczykowie 

18.00 1. + Ewę i Edwarda Flisów oraz Janinę, Wiktorię, Kazimierza, Wan-
dę, Lucjana i Leokadię, of. Córki 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 
 

30, CZY 100 DNI? 

 W najbliższy piątek (31.08) zakończy-
my sierpień, miesiąc trzeźwości i pa-
mięci narodowej. Wielu z nas podjęło 
w tym czasie decyzję o sierpniowej 
abstynencji od napojów alkoholowych. 
Nie dlatego, że często piją alkohol, al-
bo też są nałogowymi alkoholikami, 
ale dlatego, że ludzie wokół nas pot-
rzebują świadectwa, że można żyć bez  
alkoholu, niszczącego zdrowie i życie wielu ludzi. Biskupi Polscy w liście 
pasterskim, czytanym w kościołach 29 lipca br. zaproponowali, z racji 
Jubileuszu Niepodległości, abyśmy podjęli udział w akcji: „100 dni trzeź-
wości na 100-lecie Niepodległości”, zachęcając Polaków do rezygnacji 
z alkoholu od 4 sierpnia do 11 listopada. Kto wie, czy to nie będzie 
ratunkiem dla wielu naszych bliskich, którzy toną w dziesiątkach litrów 
piwa, wina i wódki? Patronami ostatniego dnia sierpnia są Św. Nikodem 
i Św. Józef z Arymatei, którzy zdjęli Ciało Pana Jezusa z krzyża. Być 
może taka decyzja o abstynencji zdejmie niejedna rodzinę z krzyża 
cierpienia, jakim jest alkoholizm w rodzinie. 
 

FORMACJA SPECJALISTÓW 
     13 września 2018 roku w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie o go-
dzinie 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne dla osób posługujących 
w Duszpasterstwie Rodzin w Diecezji Siedleckiej. Na to spotkanie są za-
proszeni Doradcy Życia Rodzinnego i Dekanalni Duszpasterze Rodzin. 
W programie spotkania przewidziano omówienie ważnych kwestii bioe-
tycznych przez Ks. Prof. Piotra Kieniewicza i zapoznanie z planem pra-
cy rocznej duszpasterstwa. Na to spotkanie zapraszają: 

mgr Anna Stephan (Doradca Życia Rodzinnego) 
i  ks. Jacek Sereda (Diecezjalny Duszpasterz Rodzin).  

ZAPROSZENIE 
     Stowarzyszenie Akademia 
Familijna zaprasza małżonków 
na kurs „Miłość małżeńska”. 
Tematyka kursu obejmuje zagadnienia: więzi małżeńskiej, małżeństwa – 
jako wspólnego projektu, komunikacji małżeńskiej, równowagi między 
życiem zawodowymi i małżeńskim oraz życia małżeńskiego. Kurs pro-
wadzony jest z wykorzystaniem metody analizy przypadków, trwa ok. 6 
miesięcy i obejmuje 11 spotkań po 1,5 godziny oraz dodatkowo pracę 
indywidualną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organi-
zatorów.  
     Spotkanie wprowadzające z wykładem na temat „Relacje małżeńskie 
a wychowanie dzieci” odbędzie się już 8 września, a cały kurs rozpocz-
nie się 14 października. 
     Miejscem spotkań jest Ośrodek „Przylesie” w Bożej Woli niedaleko 
Siennicy. Cena kursu wynosi 250 zł od małżeństwa.  
     Akademia Familijna korzysta z wzorców i doświadczeń Międzynaro-
dowej Federacji na Rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD), która na całym 
świecie, od ponad czterdziestu lat zajmuje się organizowaniem kursów 
dla rodziców pragnących doskonalić swoje umiejętności wychowawcze. 
Więcej informacji: Małgorzata Burta, tel. 500 027 658 oraz na stronie 
www.akademiafamilijna.pl 
 

 

ŚWIĘTO PIOSENKI 
   Dziś (w niedzielę 26.08) finałowy dzień festiwa-
lu piosenki religijnej. Przed południem o 10.00 
Eucharystia dla festiwalowych wykonawców, 
a o 11.30 próby akustyczne uczestników i gwiaz-
dy wieczoru. 

   Po południu o 16.00 Koncert laureatów, ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród, zaś o 19.00 Koncert gwiazdy wieczoru, który potrwa do 
21.00. Skorzystajmy: póki lato, póki ciepło, póki nie pada!  
 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 

 
     Firma Green Office Ecologie od kilku lat zajmuje się zbiórką i utyliza-
cją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odzysk surow-
ców, pochodzących z demontażu zebranego sprzętu, pozwala na gro-
madzenie środków finansowych, dzięki którym możemy wspierać proje-
kty misyjne. Dzięki dobremu wykorzystaniu bezwartościowego i bezuży-
tecznego złomu, można pomóc i uszczęśliwić wielu ludzi. W ubiegłych 
latach, we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie, przeprowadziliśmy akcję zbiórki elektroodpadów w para-
fiach 37 diecezji. Relacja ta pozwoliła pozyskać środki finansowe, dzięki 
którym dotarliśmy do najbardziej potrzebujących ludzi. 
     W tym roku prosimy o ponowne przyłączenie się do naszej akcji. 
Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpi-
tala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce, ponieważ Siostry Orionistki 
Misjonarki zwróciły się do naszej Firmy, z prośbą o wsparcie finansowe. 
TERMIN ZBIÓRKI na dużym parkingu przy kościele Św. Józefa: 12 
września br. godzina 14.30. Wyznaczona godzina jest porą zakończe-
nia zbiórki i odbioru zebranego przy Parafii sprzętu przez Green Office 
Ecologie. Wszelkich informacji Biuro Akcji udziela pod numerem telefo-
nu 83 341 75 94 wew. 10, natomiast w dniu zbiórki: 663 991 777 

Green Office Ecologie, Sp. z.o.o. ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa 
Oddział Łomazy: ul. Spółdzielcza 6c 21-532 Łomazy 
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KRAKOWSKIE  
DZIĘKCZYNIENIE 
     Pisaliśmy już o propozycji 
Ks. Biskupa Ordynariusza, 
dotyczącej Diecezjalnej Piel-
grzymki do  Krakowa,  w  ra-  
mach obchodów 200-lecia naszej Diecezji, w 
dniach 15 i 16 września br. Wyjazd organizują 
poszczególne parafie, a także Biuro Pielgrzym-
kowe Arka. Na stronie „Arki” można znaleźć 
szczegółowy program Diecezjalnej Pielgrzymki: 
https://arkapielgrzymki.pl/krakow-kalwaria-wa-
dowice-czestochowa/.  
   Również z naszej Parafii do Krakowa pojedzie 
autokar. W programie między innymi: nawiedze-
nie Kościoła Świętego Krzyża, związanego 
z prześladowanymi Unitami, Eucharystia w San-
ktuarium Św. Jana Pawła II, Koronka w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia, nawiedzenie Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, Wadowic i Częstochowy. Za-
pisy przyjmowane są w zakrystii i kancelarii pa-
rafialnej. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
WAKACYJNE GODZINY. Jeszcze tylko dziś, 
w ostatnią niedzielę wakacji, Msze Św. popołud-
niowe będą o godzinie 18.00 i 20.00. Już za ty-
dzień, od I-szej niedzieli września (2.09), nie-
dzielne popołudniowe Msze Św. będą o godzinie 
16.30 i 18.00. 
 

KATECHEZY. Dziś w naszym Sanktuarium os-
tatnia z cyklu czterech sierpniowych Katechez 
Chrzcielnych dla rodziców naturalnych i chrze-
stnych. Są one w miesiące „parzyste”, w sali 
przy zakrystii o godzinie 17.30. Następny cykl 
rozpocznie się w I-szą niedzielę października 
(7.10). 
 

Z BOGIEM W NOWY ROK SZKOLNY. Wa-
kacje dobiegają końca. W poniedziałek, 3 wrze-
śnia we wszystkich szkołach podstawowych 
i średnich inauguracja nowego Roku Szkolnego. 
Szczegółowy porządek Mszy Św. związanych z 
uroczystą inauguracją podamy za tydzień. 
 

KOŁA RÓŻAŃCOWE W LEŚNEJ. Dziś 
w Leśnej Podlaskiej odbywa się Diecezjalna 
Pielgrzymka Stowarzyszenia Żywy Różaniec. 
Również z naszej Parafii uczestniczy tam „ró-
żańcowa” delegacja. 
 

WSKSiM (czyli Wyższa Szkoła Kultury Społe-
cznej i Medialnej w Toruniu) zaprasza młodych 
ludzi po maturze, z rodzin wierzących do podję-
cia studiów dziennikarskich licencjackich i magi-
sterskich. Więcej informacji na plakatach oraz 
na stronie internetowej https://wsksim.edu.pl 
 

WE WRZEŚNIU POD ŻAGLE. Wspólnota 
Jednego Ducha organizuje rekolekcje pod żag-
lami w dniach od 7 do 9 września br. Będzie to 
„rejs na żaglach w kierunku Jezusa”. Nie ma 
ograniczenia wiekowego i nie są wymagane 
umiejętności żeglarskie. Msza Św. i konferencje 
głoszone przez kapłana będą miały miejsce na 

jachcie. Koszt rekolekcji: 230 zł. Tylko osoby 
cierpiące na chorobę morską nie mogą brać 
udziału w tych rekolekcjach.  Więcej  informacji 
na Facebooku: Wspólnota Jednego Ducha. 
 

KAPLICA. Prośba do osób starszych i mają-
cych dobrą pamięć: może ktoś pamięta kaplicę 
pod wezwaniem Opieki Św. Józefa na Nowych 
Siedlcach przy ul. Jagiellońskiej, która stanowiła 
zaczątek naszej Parafii. Jakiej (miej więcej) była 
wielkości i czym była pokryta. Została ona zbu-
rzona przez Niemców w lipcu 1944 r. 
 

DOŻYNKI. Uroczystość „Matki Bożej Zielnej” 
(15.08) rozpoczęła czas dziękczynienia za tego-
roczne plony ziemi. Rolnicy z naszej Parafii po-
dziękują Bogu w niedzielę dożynkową 2 wrześ-
nia, podczas Mszy Św. o godzinie 13.00. Gos-
podarzami tegorocznych dożynek będą miesz-
kańcy Purzeca, którzy będą reprezentowali na-
szą Parafię 8 września na dożynkach diecezjal-
nych w Woli Gułowskiej. 
 

„SZACUNEK DO ZIEMI NASZĄ PRZYSZ-
ŁOŚCIĄ”. Pod takim hasłem przebiegać będą 
XXV Jubileuszowe Dni z Doradztwem Rolni-
czym w dniach 1 i 2 września br. Jest to najwięk-
sza siedlecka impreza, którą w ubiegłym roku 
odwiedziło ponad 100 tysięcy zwiedzających. 
Oprócz wystaw branżowych rolniczo-hodowla-
nych będą występy współczesnych zespołów 
folklorystycznych oraz z muzyką pop i disco 
polo, a także wiele innych atrakcji. Szczegóły 
w internecie i na plakatach. 
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I:Patryk Czesław Lenartowicz 
z naszej Parafii i Karolina Matczak z Parafii 
Chrystusa Dobrego Pasterza z Ostrowi Mazo-
wieckiej (Diecezja Łomżyńska) (58). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia-
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżur-
nego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 34 
 Jak poruszyć niebo? O mocy modlitwy uwiel-
bienia i dziękowaniu w ciemno, które „zmusza 
Boga” do działania - w rozmowie z dziennika-
rzem i liderem wspólnoty modlitewnej; 
 Czy rodzice wiedzą, do jakich materiałów 
w internecie mają dostęp ich dzieci? Jakie są 
skutki zaniedbań i uzależnienia od sieci? Więcej 
w dziale „opinie”; 
 Nie urodziła się świętą. Do świętości dojrze-
wała m.in. przez codzienne obowiązki przeży-
wane z Bogiem. Jaka była św. Faustyna? Odp. 
w tekście „Owszem, jestem Królewną”; 
 Jak skutecznie wzywać orędownictwa Ducha 
Świętego? W numerze zamieszczamy tekst mo-
dlitwy ułożonej przez Małą Arabkę, patronkę od 
trudnych spraw; 
 W numerze materiały formacyjne dla kół Ży-
wego Różańca;  

 O potrzebie modlitwy o nawrócenie swojego 
dziecka mówią osoby związane ze Wspólnotą 
św. Moniki;                    Zapraszamy do lektury 

 
MIEDZY KOLEGAMI 

 
- Idziemy do kościoła na Mszę Św.? 
- Po co? 
- Żeby pójść do nieba. 
- Nie trzeba chodzić do kościoła, żeby pójść do nieba. 
- Nie trzeba też spadochronu, żeby wyskoczyć z sa-
molotu, ale to pomaga. 

 

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

ODRZUCONY. Syn skarży się Ojcu: 
- Tato, poznałem fajna dziewczynę, ale miała strasz-
ne wymagania. Zapytała mnie: „Studiujesz na SGH”? 
Odpowiedziałem: „Nie”. Masz Mercedesa? Też po-
wiedziałem prawdę, że „Nie”. Dodała: „A Twój dom 
ma dwa pietra?”. No nie. Więc mnie rzuciła. 
- Synku, oczywiście możesz rzucić Oxford i przenieść 
się na SGH. Możesz sprzedać swoje Ferrari i kupić 
Mercedesa. Ale wyburzać trzecie i czwarte piętro na-
szego domu dla jakiejś „laski”, to już zdecydowana 
przesada! 
W PIZZERII. Chłopak z dziewczyną siedzą w pizzerii i 
przeglądają menu. Chłopak pyta dziewczynę: 
- Jaką pizzę lubisz? 
- Jadam tylko dużą. 
ŻARTOWNIŚ PONURY. 
     Mąż z żoną rozwiązują krzyżówkę. Żona pyta: 
- Krem dla ludzi w podeszłym wieku na 8 liter? 
- Hm... Może kremacja?? 
SERCE. Na randce spotyka się dwoje „w związku”. 
Oboje mają już trochę lat i są „po przejściach”. Dziew-
czyna do chłopaka: 
- Mam do oddania serce, zużyte, zranione, w kawał-
kach. Chcesz? 
- Tak. 
- Ale po co ci takie? 
- Naprawię ci je. Tylko daj mi szansę. 
IDEAŁ FACETA WEDŁUG DZIEWCZYN. 
     Chłopak dzwoni do dziewczyny. Ona odbiera, ale 
w słuchawce cisza. 
- Płaczesz? 
- Tak. 
- To zaraz będę. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
1800 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, 

p. Agata Zielińska 
sM Arleta, sM Agnieszka i sM Irena. 

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. 

Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości 
 




