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MYŚL TYGODNIA 
     "Jeśli ktoś chce pójść za Mną... 
niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje” (Mk 8, 28). 

 
     Jakże trudno jest przyjąć Chry-
stusowe wezwanie do codzienne-
go niesienia krzyża. Boimy się, że 
to ponad nasze siły, nie potrafimy 
zaufać i uwierzyć, że Pan nie pozo-
stawia nas samym sobie. 
     A przecież On nigdy nie prosi 
nas o coś, czego nie jesteśmy 
w stanie zrobić. 
     Zaufajmy Bogu, naszemu Stwó-
rcy, który naprawdę pragnie na-
szego dobra i szczęścia. On zna 
nas najlepiej i wie, do czego jeste-
śmy zdolni. Nigdy nie zostawia 
nas samych, lecz przez krzyż pro-
wadzi nas do pełni życia. 

 

ŚWIĘTA MŁODOŚĆ 

 

     Wtorek to dzień (18.09), 
w którym Kościół obchodzi 
Święto Św. Stanisława Ko-
stki, zakonnika, patrona 
dzieci i młodzieży, patrona 
Polski. Zmarł mając 17 lat. 
Mówił: „Do wyższych rze-
czy jestem stworzony i dla 
nich tylko żyć winienem”. 
Nastolatek, który za wszel-
ką cenę chciał być świętym 
– i udało mu się! Dziś nasto-
latkom trudno  jest  znaleźć 

powód, by być świętym, do czego zachęca ich Kościół.  
   Po pierwsze, większość z nich nie zadaje sobie pytań 
o to, czy istnieje coś poza doczesnością. Te sprawy 
stają się ważne dopiero wtedy, gdy ktoś uświadomi so-
bie własną śmiertelność, a to - zdaniem psychologów - 
przychodzi najczęściej po trzydziestce. 
   Po drugie, młodzi lubią wszystko to, na co Kościół ra-
dzi uważać. Interesuje ich: seks, używki, popularność, 
sukces, pieniądze, niezależność... 
   Po trzecie wreszcie, świat, w którym żyją, kieruje się 
wartościami zupełnie nieprzystającymi do tych, które 
proponuje religia. Z tego punktu widzenia polski nasto-
latek ma właściwie tylko jeden powód, by nazwać sie-
bie katolikiem: to, że jest Polakiem. W odbiorze społe-
cznym katolicyzm w Polsce jest nie tyle religią, co spo-
sobem na określenie tożsamości - zarówno jednostko-
wej, jak i grupowej. W naszym kraju powiedzenie: „jes-
tem katolikiem", jest często równoznaczne z deklaracją: 
„nie jestem Żydem", „nie jestem Niemcem – protestan-
tem”, „nie jestem prawosławnym Rosjaninem”. „Jestem 
Polakiem, czyli katolikiem". 
   A co z tego sformułowania wynika? To tylko, że w po-
lskości najważniejszy jest katolicyzm. Czy to dobrze? 
Chyba jednak nie, bo takie utożsamienie wiąże się w 
istocie zarówno ze zubożeniem sfery religijności, jak i 
rozumienia tożsamości narodowej. Wydaje się, że relig-
ia powinna wypełniać całą przestrzeń życia wierzącego, 
przenikać jego duchowość, psychikę, a także to, co on 
tworzy: pracę, kulturę, społeczeństwo. W przeciwnym 
razie staje się obca i niezrozumiała, niejako zewnętrzna 
w stosunku do tego, czym naprawdę żyje. 
   Powstaje potem paradoks, z jakim mamy do czynie-
nia obecnie w Polsce: 95% naszych rodaków deklaruje 
katolicyzm, a, jak pokazują badania, praktykuje go ok. 
30-40%. Jest on wprawdzie dominującym wyznaniem 
w naszym kraju, ale nie za sprawą swojej funkcji religij-
nej, tylko tożsamościowej. Polacy, mimo że bardzo czę-
sto nie żyją zgodnie ze wskazaniami Kościoła, nie tak 
łatwo zrezygnują z etykiety katolików, bo musieliby wte-
dy odrzucić też Boże Narodzenie, „koszyk wielkanoc-

ny", św. Mikołaja, Jana Pawła II... I co by im wtedy po-
zostało? Pogański Światowid? 
     Problem tkwi przypuszczalnie w tym, że my nie ma-
my właściwie żadnej tożsamości poza katolicyzmem. 
Brakuje nam więc jakiejś innej spójnej tradycji, na której 
moglibyśmy się oprzeć, szukając polskiej tożsamości. 
    Warto więc ludziom młodym przypomnieć Św. Stani-
sława Kostkę, nastolatka, który tożsamość swego życia 
budował na wierze, a nie na innych przemijających 
wartościach. 
 

KATEDRALNE 100-LECIE 

 
     Sobota – 22 września to dzień, w którym obchodzo-
ne jest święto rocznicy poświęcenia kościoła katedral-
nego w Siedlcach, Matki wszystkich kościołów naszej 
Diecezji. Dzień ten rozpoczyna przygotowania do ob-
chodów 100-lecia powstania Parafii Katedralnej w Sied-
lcach. Została ona utworzona przy nowo zbudowanym 
kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, na mocy 
dekretu Ks. Biskupa Henryka Przeździeckiego w dniu 
22 maja 1919 r. Pierwszym proboszczem parafii został 
Ksiądz Antoni Suracki. Pierwotnie była to świątynia filia-
lna najstarszej siedleckiej parafii pw. Św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika. 
     Wcześniej, bo 21 lipca 1903 r. władze carskie wyda-
ły zgodę Księdzu Józefowi Scipio del Campo na budo-
wę nowego kościoła. Budowa nowej świątyni trwała od 
1906 do 1912 roku. 24 stycznia 1924 r. na mocy bulli 
Papieża Piusa XI nastąpiło podniesienie kościoła do 
godności katedry i przeniesienie stolicy diecezji z Jano-
wa Podlaskiego do Siedlec. 
 

GOŚĆ Z SEMINARIUM 

 
     Dziś w naszej Parafii Niedziela Seminaryjna. Pod-
czas Mszy Św. Słowo Boże wygłosi przedstawiciel Wy-
ższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. 
Będziemy mieli okazję do modlitwy o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne, za społeczność tej uczelni oraz 
do złożenia ofiary na tacę, przeznaczoną na jej utrzy-
manie i rozwój. 
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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 – 17 września 2018 r. 
Wspomnienie Św. Biskupów Św. Roberta Bellarmina, Doktora Kościoła 
i Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - wychowawcy kleru, założy-
ciela Sióstr Franciszkanek. Wspomnienie stygmatów Św. Franciszka. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
XXIV Tydzień Zwykły, Rok B, II. Czyt.: 1 Kor 11,17-26.33 (Eucharystia 
sakramentem miłości bratniej); Łk 7,1-10 (Uzdrowienie sługi setnika). 

6.30 1. + Julię Piekart, of. Koło Żywego Różańca 
 2. + Andrzeja Chibowskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Piotra Pytlaka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w doros-
łym życiu, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Sabinę Prochenka (w 35 r.), of. Rodzina 
 3. + Jerzego Demczenko, Janinę, Aleksandra, Florentynę, Gus-

tawa, Alfredę, Stanisława, Wiesława i Mieczysława oraz zm. 
Dziadków, of. Marianna Demczenko 

 4. + Walentego (w 27 r.), Mariannę i Weronikę, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

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

 2. + Matyldę (w 22 r.) i Józefa Sawickich, Antoniego i Mariannę 
Mazurków oraz Janusza i Zofię, of. Rodzina 

 3. + Wiesława Chmielowskiego, of. Wnuczki Dmowskie 
 4. Dziękczynna w 7 r. ślubu Natalii i Tomasza Bobaków, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla nich i dla ich Dzieci Anieli i Krzysia, of. Rodzice 

Wtorek – 18 września 2018 r. Święto Św. Stanisława Kostki, 
Zakonnika, Patrona dzieci i młodzieży, patrona Polski. Czyt.: Mdr 4,7-15 
(Miarą starości jest życie nieskalane) lub 1 J 2,12-17 (Kto wypełnia wolę Bożą, 
trwa na wieki); Łk 2,41-52 (Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca). 

6.30 1. Dziękczynna w 47 r. ślubu Krystyny i Szczepana, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz wstawiennictwo Św. Rodziny i Św. 
Joanny Beretta Molla na dalsze lata życia, of. Małżonkowie 

 2. Dziękczynna w 11 r. ślubu Ewy i Adama, także za Edytę i Ma-
cieja oraz ich Córkę Julię, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata rodzinnego życia, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. Dziękczynna w 32 r. urodzin Anny, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dalszym życiu, 
of. Babcia 

 3. + Czesławę (z racji urodzin) i Stanisława Jurko oraz zm. z Ro-
dziny Rosików, of. Córka z Rodziną 

 4. + Stanisławę, Wiktora i Kazimierza oraz zm. z obu stron Ro-
dziny, of. p. Leokadia 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

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

 2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Anny i Leszka, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla nich oraz opiekę Św. Józefa dla ich Synów 
Damiana i Kamila, of. Rodzice 

 3. Dziękczynna w intencji wnuków Kajetana i Olgierda, z prośbą 
o życie w łasce u Boga i ludzi pod opieką Św. Aniołów Stróżów, 
of. Babcia 

 4. Dziękczynna w 9 r. ślubu Katarzyny i Michała, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz 
dla ich dzieci Zuzi i Krzysia, of. Mama 

 5. Dziękczynna w 50 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Mama 

Środa – 19 września 2018 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z La Salette, Św. Januarego, 

Biskupa i Męczennika z Neapolu oraz Św. Józefa z Kupertynu, 
Kapłana. Czyt.: 1 Kor 12,31-13,13 (Hymn o miłości); 

Łk 7,31-35 (Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego). 
6.30 1. O łaskę zdrowia dla ciężko chorej Ewy, of. Koleżanki i Koledzy z pracy 

 2. Dziękczynna za łaskę zdrowia Piotra po przeszczepie nerki, 

z prośbą o dar życia wiecznego dla dawcy organu, of. Mariola 
Dzido 

 3. + Danutę Bajek (w 2 r.), of. Dzieci 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 

 2. + Marię Czarnocką (z racji imienin), of. Mąż i Dzieci 
 3. + Romana i Sławomira Stańczuków, of. Mama 
 4. Dziękczynna w intencji Marii, z prośbą o Boże błogosławieńst-

wo i opiekę Matki Bożej, of.  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

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

 2. + Annę i Zdzisława Kowalewskich, of. Córka 
 3. + Andrzeja (w 11 r.), Józefa, Zofię, Roberta i Jerzego, of. Rodzina 
 4. + Tomasza Wasilewskiego (w 14 r.), Łucję i Jadwigę, of. Tata i Mąż 
 5. + Józefa Tomczaka (w 2 r.), of. Żona z Dziećmi 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 20 września 2018 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników z Korei Andrzeja Kim Teagon, Ka-

płana oraz Pawła Chong Hasang i Towarzyszy (1821-1867). 
Czyt.: 1 Kor 15,1-11 (Paweł świadkiem wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego); 

Łk 7,36-50 (Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała). 
6.30 1. + Stanisławę Stefaniuk, of. Parafianie 

 2. + Andrzeja Rucińskiego (w 6 miesiąc), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 40 r. urodzin Alicji i Artura, z prośbą o zdrowie 

i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla Jubilatów i dla ich Syna Frania, of. Babcia 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Annę (w 23 r.) i Władysława, zm. z Rodzin Gołąbków, Bara-

nowskich i Prządków, of. Barbara Prządka 
 3. + Julię Piekart, of. Koło Żywego Różańca 
 4. + Krystynę Pachocińską (w 1 r.) i Irenę Obrębską, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

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

 2. + Grażynę (w 9 r.), Henryka i Ryszarda Tomaszewskich, Krys-
tynę Ostojską oraz zm. z Rodziny Łastowieckich, of. Dzieci 

 3. + Stanisława Miszczaka (w 14 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona z Dziećmi 

 4. Dziękczynna w 90 r. urodzin Danuty, z prośbą o potrzebne łas-
ki i opiekę Maryi na dalsze lata życia, of. Dzieci 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 21 września 2018 r. 
Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, Patrona Celników 

i Skarbowców. Dzień modlitw za chorych na Alzheimera. Światowy 
Dzień Orderu Uśmiechu. Dzień imienin Ks. Mateusza Gomółki. 

Czyt.: Iz 49, 1-6 (Ustanowię Cię światłością dla pogan) lub Ef 4,1-7.11-13 
(Chrystus ustanowił Apostołów); Mt 9,9-13 (Powołanie Mateusza). 

6.30 1. + Jerzego Biardę, of. Sąsiedzi 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 

 2. + Stanisława Lipińskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Franciszka i Stanisławę (w 2 miesiąc), of. Rodzina 
 4. + Leszka Nieścioruka, of. Żona i Córka 
 5. + Bogusława Materę (w 10 r.), of. Żona 
 6. Dziękczynna w 36 r. urodzin Łukasza i 5 r. urodzin Syna Filip-

ka, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa dla nich, of. Rodzina 

15.00 W intencjach Czcicieli Bożego Miłosierdzia 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara)  

18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 
 2. + Kazimierza (w 25 r.), Leokadię, Stanisława, Krystynę, Czes-

ława, Janinę, Barbarę i Jerzego, zm. z Rodzin Satyłów i Głowac-
kich, of. Rodzina Szczepaników 

 3. + Feliksa (w 12 r.), zm. z Rodzin Mikiciuków i Koplejewskich 
oraz Anielę Szkodzińską, of. Wiesława Koplejewska 

 4. Dziękczynna z okazji imienin Ks. Mateusza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Patrona na dal-
sze lata kapłańskiej służby, of. Domowy Kościół  
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 5. Dziękczynna w intencji Dzieci objętych modlitwą różańcową, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla ich Rodziców, of. Monika Kosiorek 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 22 września 2018 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Patronki sobotniego dnia 
i Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Siedlcach, 

Matki wszystkich kościołów naszej Diecezji; 
Czyt.: 1 Kor 15,35-37.42-49 (Ciała zmartwychwstałe będą przemienione); 

Łk 8,4-15 (Przypowieść o siewcy). 
6.30 1. + Janusza Biardzkiego, of. Sąsiedzi z klatki 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 

 2. + Czesława Bryzka (w 25 r.), Stanisławę i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Rodzina 

 3. + Antoniego (w 38 r.), Józefę, Władysława, Juliannę, Aleksand-
ra, Mariannę i Czesława, zm. z Rodziny Sawczuków, of. Rodzina 

 4. + Edwardę (w 11 r.), zm. Rodzin Sadokierskich i Borkowskich, 
of. Córka Elżbieta 

 5. Dziękczynna w 25 r. ślubu Anny i Zbigniewa Prokuratów, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa dla ich Synów Piotra i Karola, of. Danuta Janusiewicz 

15.00 Zbiórka Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

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

 2. + Stefana Gajowniczka (w 4 miesiąc), of. Córka Krysia 
 3. + Tomasza Górzyńskiego (z racji imienin) oraz Irenę i Feliksa 

Wawrzonowskich (z racji ich imienin), of. Rodzina 
 4. + Marcina Pędę (w 2 r.) i zm. z Rodziny, of. Dziadkowie 

XXV Niedziela Zwykła – 23 września 2018 r.  
Wspomnienie Św. O. Pio z Pietrelciny, Kapłana i Zakonnika 

oraz Św. Linusa Papieża i Męczennika. 
Rok B, II; Czyt.: Mdr 2,12.17-20 (Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg 
ujmie się za nim); Jk 3,16-4,3 (Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny); 

Mk 9,30-37 (Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Barbarę (w 46 r.) i Marka Mrawiec oraz Jadwigę i Mieczysła-

wa Burgs, of. Wanda Cieloch 
8.30 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. + Aldonę Sulej (w 7 r.) oraz jej zm. Rodziców i Dziadków, of. 
Rodzina 

 3. Dziękczynna w 60 r. ślubu Edwardy i Jana, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Edwarda i Jan Dębscy 

10.00 1. + Andrzeja Montewkę (w 14 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 
Justyna Montewka 

 2. Dziękczynna w 24 r. ślubu Beaty i Cezarego, z prośbą o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i 
dla ich Dzieci Magdaleny i Jakuba, of. Rodzice 

 3. Dziękczynna za Dzieci i ich Rodziny, z prośbą o zdrowie, Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny, of. Mama Mirosława Kłos 

 4. Dziękczynna w 55 r. ślubu Elżbiety i Zbigniewa, z prośbą o po-
trzebne łaski dla Jubilatów oraz opiekę Św. Rodziny, of. Jubilaci 

11.30 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Władysławę, Zygmunta, Andrzeja i Adama oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 3. + Romana i zm. z Rodziny Staręgów, of. Helena Staręga 

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
16.30 1. Dziękczynna w 3 r. urodzin Aleksandra, z prośbą by wzrastał 

w łasce u Boga i ludzi pod opieką Św. Anioła Stróża, of. Rodzice 
18.00 1. + Helenę, Zdzisława i Henryka, zm. z Rodziny Suchożebrs-

kich, of. Barbara Kołodziejczyk 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

 

WSPOMNIENIA Z PIELGRZYMKI NA KAUKAZ 

     Daleko na Wschodzie, na Syberii i na Kaukazie, my katolicy stanowi-
my „małą trzódkę” w gąszczu ludzi niewierzących lub innego wyznania 
czy innej wiary. Kiedy odwiedza nas ktoś „ze świata”, z daleka, tym bar-
dziej gdy gościem jest kapłan katolicki, czujemy się częścią wielkiej 

wspólnoty Kościoła. Wizyta Księdza Proboszcza z dalekich Siedlec, 
z Polski, była dla naszej wspólnoty wielkim wydarzeniem. 
     Najstarsza parafianka, 82 
letnia pani Ludmiła Konstanti-
nowna, która w imieniu staw-
ropolskiej parafii dziękowała 
na ręce Księdza Proboszcza 
całej Parafii św. Józefa w Sie-
dlcach za okazywaną nam po-
moc, za pamięć modlitewną 
i ofiary, tak  się  wzruszyła,  że  
aż zasłabła i trzeba było wezwać pogotowie. Na szczęście wszystko się 
dobrze zakończyło. Ja osobiście jestem bardzo umocniony wizytą Pro-
boszcza mojej rodzinnej parafii, który jak wiem już trochę opowiedział o 
swojej pielgrzymce na Kaukaz. W następną niedzielę, 23 września, ja 
opowiem nieco więcej, a zebrane do puszek ofiary przeznaczę na wypo-
sażenie naszej kaplicy i salki katechetycznej. 
     I jeszcze mam małe ogłoszenie: zapraszam wszystkich członków 
naszej modlitewnej grupy „Wspólnota dla powołań” na spotkanie po 
Mszy św. o 16.30 (w salce przy zakrystii). Do zobaczenia za tydzień! 

Ksiądz Jarosław Mitrzak 

 
     Apostolat „Złota Róża”, zaprasza w sobotę 22 września br. na diece-
zjalną pielgrzymkę do Kodnia, która odbędzie się pod hasłem: „Napeł-
nieni Duchem Świętym”. Również z naszej Parafii pojedzie grupa auto-
karowa. Zapisy przyjmuje i informacji udziela p. Wanda (tel. 667 879 
135). Oto przewidywany program pielgrzymki: 
11.15 Koncert dla Maryi. Uroczyste powitanie i zawiązanie wspólnoty. 
12.00 Msza Święta. 
13.00 Bieżące informacje o działalności Apostolatu. 
13.30 Przerwa obiadowa spotkanie księży i animatorów. 
15.00 Wystawienie Najśw. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
15.30 Konferencja. 
16.45 Droga Krzyżowa. 
18.00 Agapa. 
19.00 Świadectwa. 
20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec część Chwalebna 
oraz Błogosławieństwo Lourdzkie. 
21.00 Apel Jasnogórski, zakończenie, krąg przyjaźni i rozesłanie. 
     Warto także dodać, że odpowiedzialnym z ramienia Diecezji za pielg-
rzymkę jest ks. dr Grzegorz Koc Diecezjalny Asystent Stowarzyszenia 
„Żywy Różaniec”. 

 

LIST Z BOBROWNIK 
  Czcigodny Księże Proboszczu. W ramach wa-
kacyjnych rekolekcji Domowego Kościoła gałęzi 
rodzinnej Ruchu Światło-Życie przeżyliśmy Oazę 
Rekolekcyjną dla Rodzin 1°. Celem rekolekcji by-
ło doprowadzenie uczestników do Przyjęcia Jezu- 

sa jako jedynego Pana i Zbawiciela, jak i też wdrożenie ich do rozwijania 
duchowości małżeńskiej. W naszej Oazie Rodzin 1° wzięło udział 13 ro-
dzin z dziećmi. Posługę moderatora pełnił ks. Witold Juszczuk, a parą 
prowadzącą byli Monika i Daniel Leszczyńscy. W diakonię zaangażowa-
ne były małżeństwa z Domowego Kościoła, siostra Amadeusza ze Zgro-
madzenia Sióstr Opatrzności Bożej, młodzież z Ruchu Światło-Życie i 
nie tylko. Chcemy dodać, iż pragniemy kontynuować formację w naszej 
Parafii. Jej istotnym elementem są comiesięczne spotkania w kręgu, na 
którym bardzo potrzebna jest obecność kapłana. 
     Polecając Bogu, za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej Matki Koś-
cioła oraz Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, wszystkie sprawy 
naszej Wspólnoty, pozdrawiamy w Panu Księdza Proboszcza, zapew-
niamy o naszej modlitwie i deklarujemy gotowość do służby Bogu i Koś-
ciołowi w naszej Parafii. Podpisani:         ks. Witold Juszczuk, Katarzyna 

 i Piotr Wyczółkowscy, Monika i Daniel Leszczyńscy  
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W PARAFII I W DIECEZJI 
JUBILEUSZ „KATOLIKA”. I KLO im. Świętej 
Rodziny w Siedlcach obchodzi w tym roku 95 r. 
powstania i 20 r. reaktywacji. Z tej racji zaprasza 
wszystkich absolwentów do udziału w III Zjeź-
dzie, który odbędzie się 29 września br. Bliższe 
in formacje są na stronie http://www.klosiedlce.pl 
Patronat nad Jubileuszem objął Prezydent R.P. 
p. Andrzej Duda. 
ZJAZD „PRUSA”. Komitet Organizacyjny za-
prasza na XI zjazd Wychowanków, absolwentów 
i nauczycieli oraz na obchody rocznicowe 95-le-
cia I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach, które 
odbędą się 5 i 6 października. Zgłoszenia (pilne) 
w sekretariacie szkoły. 
SPOTKANIE z dziećmi, które w przyszłym 
roku przystąpią do Pierwszej Komunii św. i z ich 
rodzicami będzie dziś (16.09.) o godz. 13.00. 
WIZYTACJE. W Siedlcach do biskupiej wizytacji 
kanonicznej przygotowuje się jeszcze 5 Parafii. 
Oto one: 23.IX Par. Bożego Ciała (ul. Monte Cas-
sino), 30.IX Par. Miłosierdzia Bożego (ul. S. Faus-
tyny), 14.X Par. Św. Jana Pawła II (ul. Rakowiec-
ka), 21.X Par. Bł. Męczenników Podlaskich (ul. 
Daszyńskiego) i 4.XI – Par. Św. Stanisława B.M 
(ul. Floriańska). Pozostałe siedleckie Parafie (w 
tym nasza) są już po wizytacji kanonicznej. 
TRAGARZ KURII RZYMSKIEJ – tak nazy-
wano Św. Roberta Bellarmina, Biskupa i Doktora 
Kościoła, którego wspominamy jutro  (17.09). 
Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym 
i wykształconym, dlatego sprawował wiele odpo-
wiedzialnych funkcji w Watykanie, często ponad 
swoje siły i kosztem swego zdrowia.  
BISKUP ZESŁANIEC. Św. Zygmunt Szczęsny 
Feliński był arcybiskupem warszawskim w czasie 
rozbiorów. Założył Zgromadzenie Sióstr Francisz-
kanek i zreformował seminarium. Za aktywność 
duszpasterską skazany na zesłanie w głąb Rosji. 
17 września to dzień jego wspomnienia. 
ZNAK STYGMATÓW. Również jutro (17.09) 
Kościół wspomina  Św. Franciszka z Asyżu, a 
raczej dar jaki otrzymał od Boga, czyli stygmaty 
– takie same rany, jakie były na ciele Chrystusa 
po Jego męce Śmierci i Zmartwychwstaniu.  
NIEUSTAJĄCY. Poniedziałek (17.09) to dzień 
czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieus-
tającego. Członkowie Wspólnoty zapraszają jutro 
na wspólną modlitwę różańcową o godz. 17.30. 
MADONNA Z ALP. W sercu francuskich Alp 
Izerskich koło Grenoble znajduje się Sanktuarium 
NMP z La Salette. Tam ma swój rodowód Zgro-
madzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. 
Łaskami słynącą figurę Matki Bożej z tego Sank-
tuarium Kościół czci w środę (19.09). 
WZBURZONA KREW. W środę (19.09) Koś-
ciół czci Św. Januarego, Biskupa z Neapolu. W 
katedrze neapolitańskiej znajduje się ampułka z 
zakrzepłą krwią tego Męczennika. Krew ta dwa 
razy w roku (m.in. 19 września) podczas Mszy 
Św. przyjmuje postać płynną. Nauka do dziś nie 
potrafi wyjaśnić tego zjawiska.   
PATRON EGZAMINOWANYCH. Jest nim Św. 
Józef z Kupertynu, którego czcimy w najbliższą 
środę (19.09). Był pobożny i miał dar lewitacji 

(unoszenia się nad ziemią), ale był mało uzdolnio-
ny i wielokrotnie musiał przystępować do egzami-
nów, które w końcu zaliczał dzięki pomocy przyja-
ciół i nauczycieli. Zachęcamy by ci, którzy mają 
kłopoty z „zaliczeniami” egzaminów i kolokwiów 
poznali życiorys tego Świętego, prosząc go w mo-
dlitwie o pomoc.    
„LEWI, SYN ALFEUSZA” nazywany Mateu-
szem został powołany przez Chrystusa i należał 
do grona 12 Apostołów. Wcześniej był poborcą 
ceł i podatków na rzecz Rzymian, okupujących 
Izrael, dlatego czczony jest jako patron celników 
i skarbowców. W modlitwach pamiętajmy w tym 
dniu o celnikach i pracownikach urzędów skar-
bowych z Siedlec i z naszej diecezji oraz o ich 
duszpasterzu Ks. Robercie Mirończuku. Św. Ma-
teusz jest także patronem naszego Ks. Mateu-
sza. Pamiętajmy o życzeniach imieninowych. 
CHOROBA ALZHEIMERA to dolegliwość po-
nad 250 tys. Polaków po 65 roku życia. Otępie-
nie izoluje ich od otoczenia. Dzięki najbliższej 
rodzinie można łagodzić jej skutki. Piątek (21.09) 
to dzień modlitwy za cierpiących na tę chorobę. 
ORDER UŚMIECHU to międzynarodowe od-
znaczenie nadawane za działania, przynoszące 
dzieciom radość. Światowy dzień tego orderu ob-
chodzimy w piątek (21.09). Kornel Makuszyński 
powiedział, że „uśmiech to pół pocałunku”. Uś-
miechamy się we Mszy Św. podczas „Znaku Po-
koju”. Znajdźmy wiele innych okazji do uśmiechu.  
ŚWIĘTY Z PIETRELCINY. Jest nim Św. O. 
Pio Kapłan i Zakonnik, który podobnie jak Św. 
Franciszek miał dar stygmatów. Czcimy go w 
niedzielę 23 września.  
DLA PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN. Tak jak 
w latach ubiegłych w niedzielę 7 października 
do Pratulina uda się Diecezjalna Pielgrzymka 
Mężczyzn. To największe spotkanie: dziadków, 
ojców, synów i wnuków, jakie mają miejsce w 
naszej Diecezji. Pomyślmy i my o tym, jak zor-
ganizować wyjazd z naszej Parafii do Sanktuar-
ium Bł. Męczenników z Pratulina, aby wzięła 
w nim dział jak największa liczba mężczyzn. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Sławomir Paczuski z Parafii 
Mokobody i Aneta Długołęcka z naszej Parafii (60). 
 Jakub Tadeusz Bartoszuk i Alicja Elżbieta 
Jabłońska, oboje z naszej Parafii (61). 
 Daniel Dąbrowski z Parafii Bł. Męczenni-
ków Podlaskich w Siedlcach i Sylwia Świderska 
z naszej Parafii (62). 
Zapowiedź I:Maciej Kobyliński i Lena Ag-
nieszka Zielonka, oboje z naszej Parafii (59). 
Sebastian Ścibor z Parafii Kożuchówek 
(Diecezja Drohiczyńska) i Andżelika Gozdek 
z naszej Parafii (63). 
     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 37 
Dlaczego czcimy krzyż? Jak rozumieć jego sens i 
jakie miejsce powinien zajmować on w życiu każdego 
chrześcijanina? Odpowiedzi w tekście na str. 13; 

O kryzysie w Kościele, który zawsze jest szansą, 
i obietnicy Chrystusa, że „bramy piekielne go nie 
przemogą” - w artykule „Zawsze było pod górkę”; 
Kto ze czcią nosi medalik, dostąpi wszelkich łask – 
obiecała Maryja. O Jej opiece i mocy cudownego meda-
lika mówią siostry zakonne i ludzie, którzy uprosili cuda;  
Szczęście mieszka za klasztornym progiem – mó-
wią siostry. O radosnej służbie piszemy też w kontek-
ście 25-lecia obecności w Siedlcach S. Służebniczek;  
Stadion Młodych: włącz pełnię życia! - to hasło 
ogólnopolskich rekolekcji, które odbędą się 6 paździe-
rnika. Dlaczego warto, by młodzież wzięła w nich 
udział?                                Zapraszamy do lektury 
 

 
POWTÓRKA Z ŻYCIA 

 
     Początek nowego roku akademickiego. W akade-
miku spotykają się koleżanki. Przypominają sobie roz-
mowę, którą przed wakacjami powtarzały co tydzień: 
- Jakie jesteśmy? 
- Grube! 
- Co musimy zrobić? 
- Zacząć dietę, ćwiczenia i odchudzanie. 
- Kiedy zaczynamy? 
- W poniedziałek. 
- Dziś jest poniedziałek. 
- To dziś jeszcze nie. W następny poniedziałek! 

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

PRZEDSZKOLNA LOGIKA. Pani nauczycielka roz-
mawia z dziećmi w przedszkolu: 
- Kochane dzieci. Czego strzeże straż graniczna? 
- Granicy Polski. 
- A czego strzeże straż miejska? 
- Naszego miasta. 
- A straż pożarna? 
- Straż pożarna na pewno strzeże pożaru, żeby nie 
zgasł – odpowiada rezolutny Jaś. 
WIARA. Kadrowa pyta pracownika: 
- Przyjdzie pan jutro do pracy? 
- Nie. Wiara mi nie pozwala. 
- A w co pan wierzy? 
- W wolne soboty! 
BIEGANIE. Tato pyta mocno dojrzałą córkę: 
- Gdzie idziesz? 
- Idę biegać. 
- A za kim? 
 

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 
 




