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MYŚL TYGODNIA 
     Gdy Jezus spotkał głuchonie-
mego „wziął go na bok, z dala od 
tłumu, włożył palce w jego uszy i 
śliną dotknął mu języka; a spojrza-
wszy w niebo, westchnął i rzekł do 
niego: <Effatha>, to znaczy: Ot-
wórz się” (Mk 7, 33-34). 
 

 
 

   Chrystus w dzisiejszej Ewangelii 
uzdrawia człowieka głuchonieme-
go. Żył on w świecie ciszy, który 
zafundowała mu choroba. Był - tak 
jak każdy - ciekawy świata, ale nie 
mógł go poznać, nie słysząc jego 
dźwięków. Aż w końcu jego bliscy 
zaprowadzili go do Jezusa. I to był 
punkt zwrotny w jego życiu. 
   Czy pierwszy raz spotkał się 
z Mistrzem z Nazaretu? Nie wiemy. 
Być może spotykał Go wiele razy, 
ale dopiero wtedy był gotowy na 
Chrystusowy „zabieg”.  Aramejs-
kie słowo „Effatha” staje się klu-
czem do zrozumienia dzisiejszej 
Ewangelii. 

 

W POSZUKIWANIU DROGI 

 
     Od dziś (9.09) rozpoczyna się w Polsce VIII Tydzień 
Wychowania Katolickiego, który jest obchodzony we 
wrześniu każdego roku. W roku bieżącym będzie trwał 
do 15 września, a jego hasłem są słowa: „W poszuki-
waniu drogi”. Inicjatorem obchodów jest Komisja Wy-
chowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 
i Rada Szkół Katolickich. Na tę okoliczność księża bis-
kupi wystosowali list pasterski, który był odczytany 
w kościołach 2 września. W internecie jest także strona 
Tygodnia Wychowania (http://tydzienwychowania.pl), 
która działa przez cały rok, prezentując materiały przy-
datne w misji nauczycieli, wychowawców, rodziców, ka-
techetów i tych wszystkich, którym prawdziwy i pełny 
rozwój dzieci i młodzieży leży na sercu. Inicjatywa Ty-
godnia Wychowania została pomyślana jako wyraz tro-
ski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma zwrócenia 
uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę 
wychowania, jako pomoc w szukaniu prawdy, która po-
winna być fundamentem wychowania. 
     W nurt proponowany przez Tydzień Wychowania 
wpisuje się także siedleckie Forum Nauczycieli Wy-
chowawców i Rodziców, które zostało zwołane do 
Siedlec na sobotę 29 września. Szczegółowy program 
Forum podajemy na str. 3. 

TRZY MARYJNE AKCENTY 
  W tym tygodniu będzie-
my mieli okazję dwukrot-
nie pokłonić się Matce 
Bożej. Najpierw 12 wrze-
śnia, w Dniu Imienin Ma-
ryi, który liturgia nazywa 
wspomnieniem  Imienia 
Najświętszej Maryi Panny. 
Było ono znane w wielu   
krajach. Po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad 
Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Papież 
Innocenty XI rozszerzył ten obchód na cały Kościół. 
  Następnego dnia, w czwartek (13.09) spotkamy się na 
kolejnym i przedostatnim w tym roku Nabożeństwie 
Fatimskim. To piąte objawienie miało miejsce, zgodnie 
z dniem wyznaczonym przez Maryję. Przyjdźmy i my do 
naszego kościoła 13 września na Mszę Św. o godzinie 
18.00 oraz na Procesję Fatimską, która będzie po Mszy 
Św. Pamiętajmy o zabraniu lampionów i różańców. 
 

     Również „Maryjna” jest 
przyszła sobota (15.09). 
W tym dniu Kościół obcho-
dzi wspomnienie Najświęt-
szej Maryi Panny Bolesnej. 
Zostało ono upowszech-
nione przez Zakon Ojców 
Cystersów, za czasów Św. 
Bernarda z Clairvaux. 
     NMP Bolesna jest Pat-
ronką Słowacji, która w tym 
dniu obchodzi swoje  naro-   
dowe święto, podobnie jak my świętowaliśmy rocznicę 
„Cudu nad Wisłą” i Dzień Wojska Polskiego w Uroczys-
tość Wniebowzięcia NMP. 
 

W KRZYŻU NADZIEJA 
   Nasze Sanktuarium jest wyróżnio-
ne posiadaniem relikwiarza, który 
zawiera miniaturowy fragment Drze-
wa Krzyża Świętego, na którym 
umarł Pan Jezus. Znaczenie tej reli-
kwii podkreśla najbliższy piątek 
(14.09) kiedy to Kościół Powszech-
ny obchodzi Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Dzień ten przypo-
mina o odnalezieniu drzewa Krzyża 
Świętego w IV w. przez Św. Helenę 
po czasach prześladowań. 
   W naszej Parafii jest to dzień ado-
racji Krzyża Świętego. Po Mszy Św. 
o godzinie 18.00 będzie możliwość 
ucałowania relikwiarza. Wieczorna 
adoracja będzie połączona z Nabo- 

żeństwem do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapra-
szamy naszych Parafian i Gości na to szczególne spot-
kanie przypominające nam, że przez krzyż zostaliśmy 
zbawieni. 
 

ŚWIAT BEZ TERRORU 

 
  Siedemnaście lat temu, 11 września 2001 r. miał miej-
sce spektakularny zamach terrorystyczny na World Tra-
de Center w Nowym Jorku, który pochłonął 2749 osób 
(w tym 6 Polaków), z czego 1614 ciał zostało zidentyfi-
kowanych. 18 osób pracujących w WTC przeżyło za-
mach. Data ta stała się dniem modlitw o nawrócenie 
islamskich terrorystów. 
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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 września 2018 r. 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (2). 

Wspomnienie Św. Mikołaja z Tolentynu, Kapłana; 
XXIII Tydzień Zwykły, Rok B, II. Czyt.: 1 Kor 5,1-8 (Zgorszenie należy usunąć 

z Kościoła); Łk 6,6-11 (Uzdrowienie w szabat). 
6.30 1. + Wiesława Kokoszkę, of. Koleżanka Mamy 

 2. Dziękczynna Rodziny Kacprowskich, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Florentynę i Gustawa Tarkowskich, Alfreda, Stanisława, Wis-

ława, Mieczysława i Jerzego z Rodziny Szakowskich oraz zm. 
Dziadków, of. Marianna Demczenko 

 3. + Kazimierę Drozd (w 11 r.), zm. z Rodzin Drozdów i Domańs-
kich, of. Dzieci 

 4. Dziękczynna za Rodziny Dołgich i Bagińskich, z prośbą o łas-
kę zdrowia dla Mikołaja oraz o potrzebne łaski dla Janiny w dniu 
urodzin, of. Janina Dołgich 

 5. Dziękczynna w 83 r. urodzin Zofii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na każdy dzień 
życia, of. Córka 

13.00 - 15.00 Dyżur spowiedniczy naszych Kapłanów w Katedrze 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. + Jana (2 r.) i Krystynę Ostolskich oraz zm. Dziadków obu 
stron Rodziny, of. Syn z Rodziną 

 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Gabrysia, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo i opiekę Św. Józefa w całym życiu, of. Dziadkowie 

 4. Dziękczynna w 2 r. ślubów zakonnych S. Aleksandry (Domini-
ki) oraz o potrzebne łaski dla Córek: Marty i Karoliny, of. Rodzice 

Wtorek – 11 września 2018 r. 
Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (3) 

17 r. zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku. 
Dzień modlitw o nawrócenie terrorystów; 

Czyt.: 1 Kor 6,1-11 (Niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego); 
Łk 6,12-19 (Wybór Apostołów). 

6.30 1. + Sewerynę Kupa i Wacława, of. Wnuczka z Rodziną 
 2. + Bronisława (w r.), Bronisławę i Kazimierza, Leontynę i Stani-

sława oraz Wiesława i Łukasza, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 

 2. + Wiesława Kokoszkę, of. Sąsiad Adam Kozioł z Rodziną 
 3. + Stanisławę Bilińską i Władysława, of. Syn 
 4. + Józefa Więsaka oraz zm. z obu stron Rodziny i Teściów, of. 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. Dziękczynna w 4. r. urodzin Józefa, z prośbą o dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Patrona na dalsze lata, 
of. Rodzice i Rodzeństwo 

 3. O potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków, of. 
Ks. Proboszcz 

 4. Dziękczynna w intencji Urszuli, z prośbą o Boże błogosławieńs-
two oraz opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i Św. Joanny Beretty 
Molla, of. p. Barbara 

Środa – 12 września 2018 r. 
Wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny. 

Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (4); 
Czyt.: 1 Kor 7,25-31 (Celibat i małżeństwo); 

Łk 6,20-26 (Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom). 
6.30 1. + Janusza Sawickiego (9 miesiąc) i zm. z Rodziny Sawickich, 

of. Syn 
 2. Dziękczynna za nowonarodzonego Piotrusia, z prośbą o pot-

rzebne łaski dla niego i dla jego Rodziców, of. Ciocia 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 

 2. + Mieczysława Zakrzewskiego, Alodię, Adolfa, Florentynę, Gu-
stawa, Alfredę, Stanisława, Wiesława, Jerzego, Adelę i Mariannę 
oraz zm. Dziadków, of. Marianna Demczenko 

 3. + Zbigniewa Lipińskiego, of. Rodziny Skłodowskich i Chojec-
kich 

 4. + Czesława Krasuskiego, of. Rodzina Grabowskich 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. + Wacława (w r.), Eugenię i Roberta, of. Teresa Pazdyka 
 3. + Stanisława Jodełkę (w 35 r.), zm. z Rodzin Sobiechów i Jo-

dełków, of. Żona Alfreda z Córkami 
 4. + Jadwigę, Aleksandrę i Mariana, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w intencji Ks. Pawła Siedlanowskiego, z prośbą 

o dary Ducha Świętego w dziele tworzenia hospicjum dla dzieci, 
of. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 13 września 2018 r. 
Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła. 

Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (5); Dzień Nabożeństwa 
Fatimskiego. Czyt.: 1 Kor 8,1b-7.10-13 (Miłość jest ważniejsza niż wiedza); 

Łk 6,27-38 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół). 
6.30 1. + Czesława Krasuskiego, of. Sąsiedzi z bloku 

 2. Dziękczynna w 15 r. ślubu Agnieszki i Piotra, z prośbą o opie-
kę Św. Rodziny dla nich i Aniołów Stróżów dla ich Dzieci: Zosi 
i Stasia, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Rafała Choińskiego, of. Szwagier i Szwagierki 
 3. W intencjach Czcicieli Św. Antoniego, którzy za jego pośredni-

ctwem zanoszą prośby do Boga, aby zostali wysłuchani i otrzy-
mali potrzebne łaski, of. Parafialny Zespół Caritas 

 4. Dziękczynna za całą Rodzinę, z prośbą o dary Ducha Święte-
go, wyzwolenie z nałogów, umocnienie wiary oraz wstawiennict-
wo Św. Rodziny z Nazaretu, of. Bezimienna 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. + Zofię Popek (w 3 r.), Józefa i Czesława, of. Syn 
 3. + Aleksandra (w 23 r.), Edytę, Janinę i Romana, zm. z Rodzin 

Jastrzębskich, Dziadków i Czerskich, of. Marianna Kałtuniak 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Józefa, z prośbą o potrzebne łaski 

i opiekę Matki Bożej w całym życiu, of. Rodzina 
Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 14 września 2018 r. Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Dzień adoracji relikwii Krzyża Świętego w naszej Parafii. 

Tydzień Chrześcijańskiego Wychowania (6); Czyt.: Lb 21,4b-9 (Wąż z brązu 
znakiem ocalenia); Flp 2,6-11 (Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go 

wywyższył); J 3,13-17 (Krzyż narzędziem zbawienia). 
6.30 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Małgorzaty i Mariana, z prośbą o 

zdrowie dla nich i potrzebne łaski dla całej Rodziny, of. Rodzina 
 2. + Kazimierza Dziwulskiego, of. Sąsiedzi z klatki 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Tomasza, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, 
of. Rodzice 

 3. Dziękczynna w 6 r. urodzin Juliana, z prośbą by wzrastał w łas-
ce u Boga i u ludzi pod opieką  Św. Anioła Stróża, of. Dziadkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka)  

18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 
 2. + Zofię Kozaczyńską (w 19 r.), of. Hanna Krupa 
 3. + Pawła Sadokierskiego (w 34 r.), zm. z Rodziny Kupów i Sa-

dokierskich, of. Mama 
 4. + Józefa Małychę (w 11 miesiąc), of. Rodzina Małychów 
 5. + Sabinę (w r.), Wacława (w r.) i Irenę (w 1 r.), of. Córka i Sios-

tra 
 6. Dziękczynna w 16 r. ślubu Anny i Sebastiana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej, Św. Józefa dla nich 
i dla ich Dzieci Bartosza i Dominika, of. Rodzina 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego oraz adoracja i ucałowanie 
relikwii Drzewa Krzyża Świętego  
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Sobota – 15 września 2018 r. Wspomnienie NMP Bolesnej 
(upowszechnione przez Św. Bernarda z Clairvaux i Zakon Cystersów). 

Narodowe święto Słowacji, której Patronką jest NMP Bolesna. 
Zakończenie Tygodnia Chrześcijańskiego Wychowania (7) 

Czyt.: Hbr 5,7-9 (Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia); 
J 19,25-27 (Maryja pod krzyżem Jezusa). 

6.30 1. + Dariusza, Władysława i Helenę, of. Danuta Żurek 
 2. + Helenę Pyrdoł i Barbarę Buchalik, of. Koleżanka Marylka 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Wojciecha Markiewicza (w 4 r.), Bolesława, Bronisławę i Te-

resę Markiewiczów, of. Mirosława Markiewicz 
 3. + Tomasza (w 12 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 4. + Tomasza (w 10 r.), zm. z Rodzin Tchórzewskich i Pogonows-

kich, of. Ewa Tchórzewska 
13.00 - 15.00 Dyżur spowiedniczy naszych Kapłanów w Katedrze 
15.00 Zbiórka Ministrantów i kandydatów na ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka)  

18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. Dziękczynna w 35 r. ślubu Anny i Zygmunta Łaszczyków, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Dzieci 

 3. Dziękczynna w 65 r. urodzin Urszuli Ferens, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej, 
dla jej Dzieci i Wnucząt, of. Dzieci z Rodziną 

 4. Dziękczynna w 25 r. urodzin Mateusza, z prośbą o dary Ducha 
Świętego i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Babcia 

19.00 Spotkanie formacyjne KSM 

XXIV Niedziela Zwykła – 16 września 2018 r.  
Wspomnienie Św. Męczenników Korneliusza, Papieża i Cypriana, Bis-
kupa; Niedziela Seminaryjna. Ofiary składane dziś na tacę są przezna-
czone na Wyższe Seminarium Duchowne naszej Diecezji. Rok B, II; Czyt.: 

Iz 50,5-9a (Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach); Jk 2,14-18 (Wiara 
bez uczynków martwa); Mk 8,27-35 (Zapowiedź męki Chrystusa). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Tadeusza Pruchnickiego (w 17 r.) i Zbigniewa Krupę, zm. 

z Rodzin Pruchnickich i Marciniaków, of. Rodzina Czarnockich 
8.30 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. + Stanisława Sadokierskiego (w 22 r.), Wandę, Jerzego i Pa-
wełka, zm. z Rodzin Pawlaków i Sadokierskich, of. Rodzina 

 3. + Elżbietę, Władysława i Franciszka, zm. Rodziców Chrzest-
nych, Urszulę, Janinę, Kazimierza i Władysława, of. Rodzina 

10.00 1. + Halinę (w 4 r.) i Kamila (z racji urodzin), of. Bożena z Rodziną 
 2. + Wiesława Duka, Stanisława, Władysławę, Andrzeja, Barbarę 

i Józefę, of. Jadwiga Duk 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Córki Ewy, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Maryi w dorosłym życiu, of. Rodzice 
11.30 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 

 2. + Elżbietę Kozaczyńską (w 9 r.), of. Mąż i Córka 
 3. Dziękczynna w 2 r. ślubu Agnieszki i Pawła, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
i dla ich Córeczki Julianny, of. Rodzice 

13.00 Spotkanie dzieci Pierwszokomunijnych 
1. W intencjach Parafian i Gości 

16.30 1. + Jana (w 6 r.) i zm. z Rodziny Soczewków, of. Żona Wiesława 
18.00 1. Dziękczynna w 1 r. urodzin Matyldy, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla niej i dla jej Rodziców, of. 
Dziadkowie 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

XXVII FORUM PEDAGOGÓW 

 

     W sobotę 29 września br. 
odbędzie się XXVII Siedleckie 
Forum Nauczycieli, Rodziców 
i Wychowawców, które podej-
mie kilka ważnych tematów: 

 „Integralna profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzie-
ży”. „Jak skutecznie przeciwdziałać agresji”? „Pedagogika i wy-
chowanie moralne wobec świata pełnego agresji i przemocy”.  
     Program Forum będzie następujący: 

9.00-10.00 Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Sawczuka 
w Sanktuarium Św. Józefa (ul. Sokołowska 124). Po mszy przejazd auto-
karami do budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej, ul. Sokołowska 172. 
10.10 Otwarcie Forum 
10.20-11.30 Wykład inauguracyjny: „Świat wielu kultur, świat wielu agre-
sji. Jak się uczyć od innych, jak szanować i trwać przy swoich wartoś-
ciach. Tradycja jako fundament trwałości wobec ponowoczesnego świa-
ta” - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Mariusz Jędrzejko 
11.35-12.20 „Zrozumieć dziecko z FAS” - dr Teresa Jadczak- Szumiło 
12.20-12.35 pytania do wykładowców, dyskusja 
12.35-13.20 przerwa 
13.30-15.00 Certyfikowane warsztaty profilaktyczno-metodyczne przy-
gotowane przez Fundację Bonum Humanum i Centrum Profilaktyki Spo-
łecznej (4 grupy): 
Grupa 1: Profilaktyka zachowań agresywnych w sieci, cyberpornografia, 
cyberpedofilia - doktor Sylwester Bębas 
Grupa 2: Profilaktyka zachowań agresywnych w sieci - video games. Co 
powinni wiedzieć nauczyciele i rodzice? - mgr Agnieszka Taper 
Grupa 3: Granice i normy w wychowaniu - rodzice i nauczyciel jako prze-
wodnicy w ponowoczesnym świecie - prof. Mariusz Jędrzejko 
Grupa 4: Profilaktyka nienormatywnych zachowań nastolatków w Inter-
necie - mgr Leszek Roszczenko, mgr Maciej Szczodrowski 
15.00-15.10 - Podsumowanie konferencji. 
     Organizatorami Forum są: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Błogos-
ławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach ul. Sokołowska 172, Ka-
tolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Siedlcach, Prezydent 
Miasta Siedlce i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siedlce. Zgłoszenia 
od 10 września br. pod numerem telefonu: 25-7533084, lub emailem: 
sekretariat@kspig.pl 
 

DZIEŃ MODLITW ZA SEMINARIUM 

 

     W naszej Diecezji istnieje piękna tradycja „Nie-
dziel Seminaryjnych”, podczas których do parafii 
przybywają przedstawiciele Seminarium – profe-
sorowie, diakoni lub klerycy. W tym roku przybę-
dą do nas w niedzielę 16 września, wygłoszą nie-
dzielne Słowo Boże, opowiedzą o życiu i działal-
ności Seminarium  oraz zbiorą  tacę  na  rzecz  tej 

Uczelni. Pozostawią także pamiątki. Tym razem pamiątką będzie kalen-
darz na rok 2019. Zebrane ofiary przeznaczone będą na konieczne re-
monty oraz na codzienne funkcjonowanie naszego Seminarium, ponie-
waż obecnie utrzymuje się ono przede wszystkim z ofiar wiernych. 
     Jeśli ktoś z rolników naszej Parafii miałby nadmiar plonów ziemi, ta-
kich jak: warzywa, owoce, ziemniaki lub zboże, może również ofiarować 
na Seminarium. W sprawach transportu należy skontaktować się z na-
szym Ks. Proboszczem, lub bezpośrednio z dyrektorem ds. ekonomicz-
nych WSD ks. Krzysztofem Domańskim (tel. 504162715), ustalając ter-
min odbioru. Seminarium codziennie modli się za swoich dobrodziejów, 
postarajmy się o to, aby do nich należeć. 
 

SPOTKANIA GRUP 
    Nowy Rok Szkolny rozpoczyna także nowy cykl spotkań formacyjnych 
wszystkich grup parafialnych. Zwracamy się z propozycją do liderów po-
szczególnych grup, aby korzystały z systemu informacyjnego, jakim jest 
„Opiekun”. Gazetka nasza ukazuje się w piątek, natomiast informację 
należy dostarczyć najpóźniej w niedzielę poprzedzającą ukazanie się 
gazety. Do dnia oddania Opiekuna do druku (5.09) otrzymaliśmy ustalo-
ne informacje o spotkaniach: Apostolat Pomocy Duszom Czyśćco-
wym spotyka się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali pod 
plebanią o godzinie 18.45, natomiast przed Mszą Św. wieczorową prze-
wodniczy modlitwie Różańcowej. W czwartki są spotkania Wspólnoty 
Jednego Ducha. Animatorzy Ruchu Światło-Życie będą spotykać się 
w każdy piątek o godzinie 19.00. Chór „Lilia” ma pierwszą próbę w pią-
tek 21 września po Mszy Św. wieczorowej. W każdą sobotę o 15.00 zbiór-
ka Ministrantów. Koła Żywego Różańca spotkają się w I-szą niedzielę 
miesiąca po Mszy Św. o godzinie 13.00. 
     O zgłoszonych innych spotkaniach będziemy na bieżąco informować. 
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KSIĘŻA BISKUPI 

 
     25 sierpnia, w przeddzień Uroczystości NMP Czę-
stochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie 
Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował 
abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP. 
1. Podczas obrad przedstawiono inicjatywy ewange-
lizacyjno-modlitewne, które w Rzymie i w Polsce będą 
podejmowane przez młodzież i duszpasterzy w cza-
sie trwania obrad Synodu Biskupów poświęconego 
młodzieży (3-28.X br.). W nawiązaniu do ŚDM w Pa-
namie w styczniu 2019 r., podkreślono wolę licznego 
udziału młodzieży polskiej i duże zainteresowanie 
młodych Polaków posługą wolontariatu podczas 
spotkania z Papieżem Franciszkiem w Panamie. 
2. Biskupi łączą się duchowo z Ojcem Św. Francisz-

kiem i wszystkimi uczestnikami Światowego Spotka-
nia Rodzin w Dublinie. Podkreślają, że duszpasterst-
wo rodzin stanowi priorytet posługi Kościoła katolic-
kiego w Polsce. Szczególnym wyzwaniem jest przy-
gotowanie narzeczonych do małżeństwa. Biskupi 
przypominają o konieczności towarzyszenia osobom 
żyjącym w sakramentalnych związkach, jak również i 
tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji małżeńskiej. 
3. Z wdzięcznością i powagą biskupi przyjęli list pa-
pieża Franciszka do Ludu Bożego, który jest odpo-
wiedzią na doniesienia o cierpieniu osób małoletnich 
z powodu ich wykorzystywania seksualnego. Papież 
Franciszek napisał m.in: „Cierpienie ofiar i ich rodzin 
jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie 
podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę niele-
tnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia”. 
4. Omawiano także założenia nowych zasad forma-
cji kandydatów do kapłaństwa. Kandydaci, żyjący 
w tak bardzo zmieniającej się współczesnej kulturze, 
wymagają nowego, bardziej personalnego stylu towa-
rzyszenia i rozeznawania na ich drodze przygotowa-
nia się do kapłaństwa. Aktualnie opracowywany jest 
dokument, który stanowi aplikację do polskich realiów 
dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa zatytuło-
wanego „Dar powołania do kapłaństwa. Ratio funda-
mentalis institutionis sacerdotalis”. 
5. Szczyt klimatyczny organizowany pod auspicjami 
ONZ w grudniu br. w Katowicach będzie okazją do 
przypomnienia odpowiedzialności całej rodziny ludz-
kiej za dzieło stworzenia, za nasz wspólny dom – Zie-
mię. W poszanowaniu świata stworzonego wyraża się 
respektowanie Boga-Stwórcy. To On powierzył czło-
wiekowi Ziemię. Potrzeba więc porozumienia i wspól-
nego wysiłku w trosce o Ziemię, o co apeluje papież 
Franciszek w encyklice Laudato si’. 
6. Biskupi są bardzo wdzięczni wszystkim, którzy 
w czasie wakacyjnym podjęli trud pielgrzymowania na 
Jasną Górę i do innych sanktuariów oraz wszystkim 
tym, którzy ich przyjmowali w drodze i towarzyszyli im 
modlitwą. Biskupi wyrażają wdzięczność również oso-
bom duchownym i świeckim za zaangażowanie w ró-
żne dzieła ewangelizacyjne podczas wakacji. 
    Z Jasnej Góry biskupi błogosławią Rodakom w kra-
ju i za granicą. Swym błogosławieństwem obejmują 
szczególnie wychowawców, nauczycieli, katechetów, 
dzieci i młodzież, którzy wkrótce rozpoczynają nowy 
rok szkolny i katechetyczny. Wyrażają wdzięczność 
także rolnikom za ich trud zebrania plonów ziemi i łą-
czą się we wspólnym dziękczynieniu Panu Bogu. 

Podpisali: Biskupi diecezjalni zgromadzeni 
na Jasnej Górze, 25 sierpnia 2018 r. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZEBRANIE RADY RÓŻAŃCOWEJ odbędzie 
się w poniedziałek (10.09) po Mszy Św. wieczoro-
wej. Zapraszamy na to spotkanie Zelatorki wszys-
tkich Kół Żywego Różańca z naszej Parafii. 
MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ. Z inicjatywy Ks. 
Biskupa Ordynariusza i naszego Księdza Probo-
szcza od marca br. każdego 11 dnia miesiąca, 
w naszym kościele są celebrowane Msze Św. 
w intencji: „O pomyślność dla naszej Ojczyzny 
i Polaków”. Najbliższa z nich będzie w nadcho-
dzący wtorek o godzinie 18.00. Zapraszamy do 
wspólnej modlitewnej troski o nasz Kraj. 
ELEKTROŚMIECI. Przypominamy, że w środę 
(12.09) do godz. 14.30, na dużym parkingu przy 
naszym kościele będzie zbiórka elektrośmieci, 
o której pisaliśmy w poprzednich numerach 
Opiekuna. 
DO KRAKOWA. Już wkrótce (15.09) wyruszy 
tam trzydniowa Jubileuszowa Diecezjalna Pielg-
rzymka. Wśród pątników siedleckich będzie gru-
pa z naszej Parafii i z Katedry. 
MINISTRANCI. W najbliższą sobotę (15.09) 
zapraszamy chłopców, którzy chcą zostać minis-
trantami oraz tych, którzy już służą przy ołtarzu. 
Początek spotkania g. 15.00 w sali przy zakrystii. 
I KOMUNIA. W niedzielę 16 września na Mszę 
Św. o godz. 13.00 zapraszamy dzieci przygoto-
wujące się do I Komunii św. i ich rodziców. Po 
Eucharystii odbędzie się spotkanie organizacyjne. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: Sławomir Paczuski z Parafii 
Mokobody i Aneta Długołęcka z naszej Parafii (59). 
 Jakub Tadeusz Bartoszuk i Alicja Elżbieta 
Jabłońska, oboje z naszej Parafii (60). 
 Daniel Dąbrowski z Parafii Bł. Męczenni-
ków Podlaskich w Siedlcach i Sylwia Świderska 
z naszej Parafii (61). 
     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 36 
 Jak rozeznawać powołanie? I jak odkrywanie 
powołania łączy się z wychowaniem? Polecamy 
wywiad „Echa”; 
 Porażki wychowawcze nie pojawiają się nag-
le! O tym, jak ważna jest rozmowa z dzieckiem, 
a jeszcze bardziej obecność - w artykule „Gdy 
są zasady, nie ma kwasów”; 
 Dziecko umiera, a ludzie, którzy czynią zło, 
mają się dobrze... Dlaczego? O rozumieniu trud-
nej woli Bożej - w dziale „Formacja”; 
 Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej - na 
czym polega wielkości tej modlitwy i w jaki spo-
sób ją odmawiać? - piszemy na str. 18;  
 W Ostrożnem koło Zambrowa s. Czesława 
spotkała Pana Jezusa. W miejscu śladów, które 
zostawił, dziś stoi sanktuarium. Relacja z podró-
ży w to miejsce - w dziale „opinie”; 
 Czym jest autyzm? Jak pomóc dziecku z au-
tyzmem? - radzą matka oraz psycholog; 

Zapraszamy do lektury 

 
ZAPYTANIE O MIŁOŚĆ 

 
     Pięciolatka pyta starszego brata: 
- Piotrek, co to jest miłość? 
- Miłość jest wtedy, gdy ty każdego dnia podkradasz 
z mojej szkolnej torby moje czekoladki, a ja nic nie 
mówię, tylko następne wkładam w to samo miejsce. 

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

 

ZŁOŚLIWY MĄŻ. 
     Małżonkowie zostali zaproszeni na wesele. Przed 
wyjściem żona przegląda sukienki i radzi się męża: 
- W czym wyglądam najładniej? 
- W ciemności. 
W PRZEDSZKOLU. Tato rano zaprowadził córeczkę 
do przedszkola. Po południu mama ją odbiera. Pani 
przedszkolanka zwraca mamie uwagę: 
- Pani córka jest nieodpowiednio ubrana. Jest zimno, 
a ona przyszła w sukni balowej i sandałkach! 
- Rozumiem. Proszę nam to wybaczyć. Ja byłam dziś 
na nocnej zmianie, dlatego mąż rano ubierał naszą 
Kasię. Chciał jak najlepiej. 
RANDKA. 
     Dziewczyna nie chce iść z chłopakiem na randkę. 
- Nie, to nie. Twoja strata. Ja mogę mieć każdą dzie-
wczynę. 
- Mówisz, że możesz mieć każdą, a nie masz żadnej. 
Ciekawe! 
ODWAGA. Przed kościołem dwaj starsi mężczyźni 
przyglądają się wchodzącym kobietom. 
- Zobacz, jakie wytapetowane, mają po kilogramie 
makijażu. 
- O... zobacz. Stasia żona chyba się wcale nie poma-
lowała! 
- Rzeczywiście... Brak makijażu to dziś odwaga, na 
którą stać tylko niektóre kobiety! 
WYCHODNE. Małżonkowie wybierają się do przyja-
ciół na imieniny. Mąż pyta: 
- Co robisz? 
- No... idę się przebrać. 
- A za kogo? 
 

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 
 




