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W TYM NUMERZE: 
  
1. Myśl tygodnia 
 2. Kocham cię życie 
 3. Stołeczny Patron 
 4. Madonna z Leśnej 
 5. „Nasza” Św. Joanna 
 6. Aniołowie z pierwszego rzędu 
 7. Forum pedagogów 
 8. Kalendarz nowego tygodnia 
 9. Misje Ewangelizacyjne 
10. Wojenne dramaty Kościoła 
11. Na chwałę Bożą 
12. W Parafii i w Diecezji 
13. Co piszą w „Echu” nr 38 
14. Dobry humor 
15. Redakcyjna stopka 

 

MYŚL TYGODNIA 
 

     „Jeśli ktoś chce być pierw-
szym, niech będzie ostatnim ze 
wszystkich i sługą wszystkich". 
Potem wziął dziecko, postawił je 
przed nimi” (Mk 9, 30-37). 
 

 
     Kiedy Chrystus mówi Aposto-
łom o czekającej Go męce, oni 
spierają się, który z nich jest waż-
niejszy. Pycha czyni z człowieka 
istotę bardzo słabą, egocentrycz-
ną, szukającą wygody, uciekającą 
od trudu i cierpienia. 
     Jezus uczy, że prawdziwa wiel-
kość człowieka polega na służbie, 
na oddaniu siebie Bogu. Aby ot-
rzymać tę mądrość zstępującą 
z góry trzeba trwać na modlitwie 
i stać się jak dziecko, które bez-
granicznie ufa Ojcu. 
 

 

KOCHAM CIĘ ŻYCIE 
  Obrońcy Życia i człon-
kowie Dzieła Duchowej 
Adopcji Dziecka Po-
czętego zapraszają we 
wtorek (25.09) na kolej-
ny Dzień Życia. Chociaż 
życie nie szczędzi nam smutnych chwil, porażek i roz-
czarowań, to jednak trzeba skupić się w nim przede 
wszystkim na tym, co warto kochać. Obok wszystkiego 
tego, co złe, możemy znaleźć w życiu dużo dobra i pię-
kna. Wystarczy czasem tylko przystanąć, rozejrzeć się 
i poświęcić otaczającemu nas światu odrobinę refleksji, 
by pokochać życie z całych sił. Szczególną troską 
DDADP jest życie dzieci poczętych, ale jeszcze niena-
rodzonych, w intencji których będziemy się tego dnia 
modlić podczas różańca o godzinie 17.30. 

STOŁECZNY PATRON 
 Bł. Władysław z Gielniowa, ostatnie lata ży-
cia spędził w Warszawie. Był kapłanem i ka-
znodzieją Zakonu OO. Bernardynów oraz 
gwardianem warszawskiego klasztoru. Zas-
łynął jako prawy i święty duszpasterz, a tak-
że jako średniowieczny poeta i pieśniarz, 
który pozostawił wiele utworów literackich. 
Są one ilustracją tamtej epoki. Kościół 
wspomina go w najbliższy wtorek (25.09). 
Jest bardzo potrzebny wielu mieszkańcom 
współczesnej Stolicy, którzy zapomnieli o ko-
rzeniach wiary i etyki chrześcijańskiej.  
 

MADONNA Z LEŚNEJ 

 

    Na północny zachód 
od Białej Podlaskiej le-
ży Leśna Podlaska. Jest 
tam bazylika i Sanktua-
rium Maryjne, w którym 
pod opieką OO. Pauli-
nów, jest obraz Opie-
kunki Podlasia – Leś-
niańskiej Królowej – 
Matki Jedności i Wiary. 
W środę (26.09) Koś-
ciół obchodzi Wspom-
nienie wizerunku Naj-  

świętszej Maryi Panny Leśniańskiej. Wprawdzie wakac-
je się skończyły, ale zapewne będzie jeszcze wiele 
okazji, aby poznać niezwykle ciekawą historię „Kamien-
nej Madonny”, dotyczącą objawień Maryi, budowy San-
ktuarium, czasów niewoli i wywiezienia obrazu oraz 
jego koronacji. Wiele szczegółów znajdziemy na pauliń-
skiej stronie internetowej http://www.lesnapodlaska. 
paulini.pl, z którą warto się zapoznać. 

„NASZA” ŚW. JOANNA 
     W piątek (28.09) po raz ko-
lejny będziemy obchodzili pa-
rafialne wspomnienie Św. Jo-
anny Beretty Molla. Będzie to 
więc kolejna okazja do modlit-
wy za narzeczonych i małżon-
ków. Za tych, którzy tworząc – 
jak dziś mówimy – „związek” 
są szczęśliwi i mają czyste su-
mienie, jak też za tych, którym   
się życie poplątało i cierpią z tego powodu, ale mają 
szczerą wolą ułożenia „po Bożemu” swoich spraw. Ma-
my z kogo brać przykład. Na dziesięć dni przed ślubem 
Joanna pisała do Piotra: „Chciałabym, aby nasza nowa 
rodzina mogła się stać jakby wieczernikiem zjednoczo-
nym wokół Jezusa”. 
     Zapraszamy w tym dniu na modlitwę różańcową 
(o 17.30) pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 
i na Mszę Św. (o 18.00). Zaś po Mszy Św. na uroczyste 
błogosławieństwo Matek (i Ojców) oczekujących naro-
dzin swego dziecka oraz na ucałowanie relikwii Świętej.  
 

ANIOŁOWIE Z PIERWSZEGO RZĘDU 

 
     W najbliższą sobotę (29.09) Kościół obchodzi Świę-
to Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Tych trzech 
więc znamy bliżej z ich symbolicznych, pełnych wymo-
wy imion. Tych też chrześcijaństwo od najdawniejszych 
czasów szczególnie czciło. Na tę cześć, okazywaną 
uroczyście, wyznaczano rozmaite dni w roku. Sami do 
niedawna czyniliśmy to w trzech odrębnych terminach. 
Obecnie, by nie przeciążać kalendarza liturgicznego, 
archaniołów wspomina się razem w dniu 29 września, 
natomiast o aniołach stróżach mówią teksty liturgiczne 
przeznaczone na 2 października. 

FORUM PEDAGOGÓW 

     Przypominamy, że w najbliższą sobotę odbędzie się 
XXVII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wy-
chowawców. Jego szczegółowy program podaliśmy 
w Opiekunie z 9 września br. (na str. 3). Rozpocznie się 
ono w naszym Sanktuarium Mszą Św. o godzinie 9.00, 
po której jego uczestnicy udadzą się autokarami na ob-
rady do Katolickiej Szkoły Podstawowej. 
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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 – 24 września 2018 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Gerarda, Biskupa i Św. Tekli, Dziewicy. 

XXV Tydzień Zwykły, Rok B, II. Czyt.: Prz 3,27-35 (Pouczenia o życiu 
społecznym); Łk 8,16-18 (Przypowieść o lampie). 

6.30 1. + Hannę i Walentego. zm. z Rodzin Świątków i Pałdynów, of. 
Rodzina 

 2. + Józefa Pazdykę (w 11 r.), of. Żona 
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 

 2. + Jerzego Biardę, of. Koledzy z pracy 
 3. Dziękczynna w intencji Roberta, z prośbą o potrzebne łaski na 

dalsze lata życia, of.  
 4. Dziękczynna w 65 r. urodzin Henryki, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla całej 
Rodziny, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

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

 2. + Agnieszkę Mamcarz oraz Reginę, Stanisława i Ryszarda Da-
widowiczów, of. Rodzina 

 3. + Wacława Zakrzewskiego (w 4 r.), of. Rodzina  
 4. Dziękczynna w 7 r. ślubu Magdaleny i Piotra, z prośbą o dary 

Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata małżeńs-
kiego życia, of. Małżonkowie 

Wtorek – 25 września 2018 r. Wspomnienie Bł. Władysława 
z Gielniowa, Kapłana, Patrona Warszawy, Dzień Życia. 

Czyt.: Prz 21,1-6.10-13 (Pouczenia Mądrości); 
Łk 8,19-21 (Krewni Chrystusa). 

6.30 1. + Irenę, Wacława, Wandę i Michała Ślebzaków oraz Michalinę 
i Wacława Jakubiaków, of. Alicja Ślebzak  

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

 2. + Romana Kaniuka (w 40 r.), of. Córka 
 3. + Roberta (w dniu urodzin), of. Rodzice  
 4. + Piotra Pawła Kobuszewskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy 

Pogrzebu  
 5. + Jana Krzysztofa Mroczka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Szymona Stańczuka, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
w dorosłym życiu, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 

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

 2. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego (w 15 r.), of. Alina 
i Józef Oknińscy  

 3. + Sewerynę (w 18 r.), Wacława, Jana i Filomenę, of. Tadeusz 
Sroka  

 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Zosi, z prośbą by wzrastała w zdro-
wiu oraz w łasce u Boga i u ludzi, of. Babcia 

Środa – 26 września 2018 r. Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Leśniańskiej oraz Św. Męczenników Kosmy i Damiana. 

10 r. śm. Ks. Bpa Jana Mazura; Czyt.: Prz 30,5-9 (Nie dawaj mi bogactwa ni 
nędzy); Łk 9,1-6 (Rozesłanie Apostołów). 

6.30 1. + Zm. Rodziców Tadeusza i Henrykę, of. Córka  
 2. + Eugenię Kowal, jej zm. Rodziców i Brata, of. Teresa z Józefo-

wa i Maria z Warszawy  
 3. + Maksyma (w 17 r.), Władysława i Stanisławę Siwców oraz 

Helenę, Władysława i Witolda Myszkowskich, of. Rodzina  
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 

 2. + Jana Łęczyckiego (w 2 r.), of. Rodzina 
 3. + Barbarę Smarzewską (w 2 r.), of. Syn i Siostry  
 4. + Andrzeja Karabina (w 6 r.), of. Córka Milena 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

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

 2. + Henryka Czarnockiego (w 13 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Rodzina  

 3. + Zm. Rodziców Feliksę i Stanisława Wyrębków oraz zm. Dzia-
dków z obu stron Rodziny, of. Syn Aleksander  

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

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 27 września 2018 r. Wspomnienie Św. Wincentego 
a Paulo, Kapłana, założyciela Sióstr Szarytek; Czyt.: Koh 1,2-11 

(Nic nowego pod słońcem); Łk 9,7-9 (Herod chce zobaczyć Jezusa). 
6.30 1. + Józefę (w 65 r.) i Emilię (w 18 r.) Plichta, of. Kazimiera Wielgosz 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Sławomira Myszkę (w 30 dzień), of. Rodzina  
 3. + Wacława, Apolonię i Adama Kupa, Annę Stańczuk oraz Zofię 

i Stanisława Lech, of. Jadwiga Szewczyk 
 4. + Julię Piekart, of. Koło Żywego Różańca  
 5. + Jadwigę i Zygmunta Toczyskich oraz zm. Dziadków Francisz-

kę i Franciszka Miłobędzkich, of. Córka i Wnuczka Janina  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

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

 2. + Reginę Kryńską (w 11 r.) i Bolesława, of. Syn  
 3. + Janinę Kliczek, of. Syn z Żoną i Dziećmi  
 4. + Mariannę i Jana Zwierzów, zm. z Rodzin Zwierzów, Rybaków 

i Kaczyńskich, of. Rodzina  
 5. Dziękczynna w 7 r. urodzin Jasia, z prośba o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Jasia, Amelki 
i Rodziców, of. Rodzice  

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 WIECZÓR CHWAŁY (organizuje: Wspólnota Jednego Ducha) 

Piątek – 28 września 2018 r. Wspomnienie Św. Wacława, 
Męczennika i parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. 

Rocznica śm. Papieża Jana Pawła I (1978 r.); 
Czyt.: Koh 3,1-11 (Wszystko ma swój czas); 

Łk 9,18-22 (Wyznanie Piotra i zapowiedź męki). 
6.30 1. + Wacława Pliszkę (z racji urodzin), of. Rodzina  

 2. + Wacława Chalimoniuka (w dniu imienin), Wandę, Mariannę, 
Stanisława i Jana oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. 
Jadwiga Chalimoniuk  

 3. Dziękczynna w 60 r. ślubu Adolfa i Sabiny, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jubilaci  

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Wacława Karcza (w dniu imienin), of. Syn Sławomir  
 3. + Helenę i Antoniego Wyrzykowskich, of. Tadeusz i Barbara 

Kosińscy  
 4. + Wacławę i Celinę, of. Jadwiga Jurzyk  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny  

18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 
 2. + Eugenię Kowal (w 30 dzień), of. Rodzina  
 3. + Wacława (w dniu imienin), Eugenię i Roberta, of. Teresa Pa-

zdyka  
 4. + Mariannę (w 21 r.), Józefa, Stanisława, Eleonorę, Stanisła-

wa, Mariannę i Tadeusza, of. Helena Barszcz  
 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-

cy Liturgii  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Próba Chóru „Lilia”  
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie  

Sobota – 29 września 2018 r. Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Patronki sobotniego dnia 

i Święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała; 
Czyt.: Dn 7,9-10.13-14 (Zastępy aniołów służą Bogu 

albo Ap 12,7-12a (Michał i jego aniołowie walczą z szatanem); 
J 1,47-51 (Ujrzycie aniołów Bożych). 

6.30 1. + Grażynę (w 29 r.), Ryszarda, Jerzego, Felicję, Czesława 
i Janinę, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Darii i Dominika Lipińskich, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of.  
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 2. + Jana i Helenę Stolarczyków, of. Dzieci  
 3. + Lucjana (w 28 r.), of. Córki 
 4. + Heronima Pietruczuka (z racji imienin), of.  

15.00 Zbiórka Ministrantów 

16.00 W intencji Nowożeńców: Leny i Macieja  
17.00 W intencji Nowożeńców: Sylwii i Daniela 

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

 2. + Agnieszkę Mamcarz oraz Reginę, Stanisława i Ryszarda, 
zm. z Rodziny Dawidowiczów, of. Jadwiga Artych  

 3. Msza Św. zarezerwowana przez Ewę Radzikowską 
19.00 Spotkanie KSM 

XXVI Niedziela Zwykła – 30 września 2018 r.  
Wspomnienie Św. Hieronima, Kapłana i Doktora Kościoła, światowy 

dzień modlitw za niesłyszących. Rok B, II; Czyt.: Lb 11,25-29 (Nie zazdrościć); 
Jk 5,1-6 (Niegodziwi bogacze); Mk 9,38-43.45.47-48 (Zazdrość. Zgorszenie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Stanisława Harasima (w 11 r.) oraz Jana i Wandę Ławec-

kich, of. Jadwiga Harasim  
8.30 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. + Czesława (w 3 r.) i Lucynę Oleszków, of. Córka Anna  
 3. + Hieronima Biadunia (z racji imienin), of. Ewa Wakuła  

10.00 1. + Stanisława (w 25 r.) i Halinę Koper oraz zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Córka Anna  

 2. + Józefa Duka (w 2 r.) i zm. z Rodziny Duków, of. Żona Barbara  
 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Bożeny i Jerzego Szczepaników, 

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

11.30 1. Gregorianka: + Mariana Osipiaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of. 
 2. + Lucjana (w 6 r.) i Stanisławę (w 5 r.) Domańskich, of. Córka Anna 

 3. + Alinę i Zygmunta Strusów, of. Córka i Syn  
13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 

 2. Dziękczynna w 15 r. ślubu Lilianny i Krzysztofa Matłaczów, 
z prośbą potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na 
dalsze lata rodzinnego życia, of. Małżonkowie  

16.30 1. + Antoniego Stefaniuka (w 20 r.), Helenę, Stanisława, Krzysz-
tofa, Aleksandra i Stanisławę, of. Alina Kozioł  

18.00 1. + Zdzisława, zm. z Rodzin Małychów i Wysokińskich oraz Marię 
i Tadeusza Czubaszków, of. Rodzina  

 2. O Boże błogosławieństwo w nowym Roku Akademickim dla 
wykładowców, pracowników i studentów Collegium Mazovia  

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

MISJE EWANGELIZACYJNE 
     Kilka dni temu rozpoczęły się we 
wschodnich parafiach naszej Diece-
zji Jubileuszowe Misje Ewangeliza-
cyjne, które są przeprowadzane 
przez zespoły misjonarzy. Będą one 
trwały etapami, a zakończą się la-
tem 2022 roku w Siedlcach.  
     Dużą rolę w odnowionej formie tych szczególnych rekolekcji odegrają 
osoby świeckie, angażując się zarówno w przygotowanie Misji na tere-
nie własnej parafii, jak i poprzez pomoc misjonarzom w innych częś-
ciach Diecezji. W tym celu Szkoła Nowej Ewangelizacji organizuje war-
sztaty ewangelizacyjne (ostatnie odbyły się 15 września br.) Uczestnicy 
szkolenia dowiadują się, jak składać świadectwo, poznają sposoby za-
chęcenia niepraktykujących do udziału w misjach, zaznajomią się z for-
mami rozmawiania o wierze przy kolportażu zaproszeń i ulotek misyj-
nych na terenie parafii itd. O włączeniu w prace konkretnego zespołu 
ewangelizacyjnego decydować będą księża misjonarze odpowiedzialni 
za przeprowadzenie Misji w poszczególnych parafiach i dyrektor SNE. 
     W szkoleniach uczestniczyć może każdy, kto jest po bierzmowaniu, 
jest osobą zrównoważoną psychicznie i ma nieskazitelne świadectwo 
moralności od swojego proboszcza, przeżył przynajmniej kurs Nowe Ży-
cie lub Seminarium Odnowy Wiary. Ponadto, należy do jakiejkolwiek 
pełnej życia grupy formacyjnej i pragnie posługiwać nieodpłatnie pod-
czas Misji. Zapisy przyjmuje Maria Chromińska (kom. 507.071.642). 

Szkolenie odbędzie się na początku przyszłego roku. Dokładna data zo-
stanie podana wkrótce. 

WOJENNE DRAMATY KOŚCIOŁA 

 
     Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik 
w dniu 1 września (w 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej) przypom-
niał, że co piąty ksiądz diecezjalny został zamordowany w okupowanej 
przez Niemców i Rosjan Polsce. W obozach zginęło 4 tys. polskich du-
chownych, a blisko połowa diecezji rzymskokatolickich została pozba-
wiona biskupów. To była również wojna z religią – podkreślił Rzecznik 
Episkopatu przypominając, że w czasie II wojny światowej w Polsce 
miało miejsce zmasowane prześladowanie duchowieństwa. „Księża, za-
konnicy, siostry zakonne byli rozstrzeliwani, wysyłani do obozów kon-
centracyjnych, więzieni i torturowani. Niemcy rekwirowali dobra kościel-
ne, zamykali kościoły. Mimo to wiara Kościoła w Polsce przerwała ten 
mroczny okres niemieckiego terroru”. 
     „Według badań, na około 10 tys. księży diecezjalnych (stan w 1939 
r.) Niemcy zamordowali ok. 2 tysięcy, czyli co piątego kapłana. Spośród 
8 tys. zakonników (stan w 1939 r.), zamordowanych zostało 370. Pona-
dto, z około 17 tys. sióstr naziści zamordowali 280. Około 4 tys. księży 
i zakonników oraz ok. 1100 sióstr było więzionych w niemieckich obo-
zach. Ci zaś, którzy zostali na wolności również byli represjonowani”. 
„Na 21 diecezji rzymskokatolickich w Polsce, 9 było bez biskupów diece-
zjalnych, którzy zostali internowani albo zmuszeni do emigracji, a jedne-
go z biskupów diecezjalnych zamordowano. „Na emigracji przebywał 
kard. August Hlond, Prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński i poznański 
oraz biskup włocławski Karol Radoński. Biskup płocki Antoni Julian No-
wowiejski został zamordowany w Dachau. Niemcy internowali biskupa 
lubelskiego Mariana Fulmana,  biskupa łódzkiego Włodzimierza Jasińs-
kiego i biskupa łódzkiego Stanisława Adamskiego. Biskup piński Kazi-
mierz Bukraba po zajęciu Pińska przez Armię Czerwoną wyjechał do 
Lwowa, a potem bezskutecznie zabiegał u władz okupacyjnych o powrót 
do diecezji. W Warszawie zaś po śmierci kard. Aleksandra Kakowskiego 
w grudniu 1938 r., archidiecezją zarządzał administrator apostolski – 
abp Stanisław Gall, który zmarł w 1942 r.”. 
     Niemieccy naziści zamordowali także trzech biskupów pomocni-
czych: bpa Władysław Gorala z Lublina w obozie koncentracyjnym Sa-
chsenhausen; bpa Leona Wetmańskiego z Płocka w obozie w Działdo-
wie oraz bpa Michała Kozala w obozie koncentracyjnym w Dachau. 
     „W sytuacjach, w których pojawiają się pogarda i nienawiść do czło-
wieka trzeba zawsze przypominać konsekwencje II wojny światowej, 
czyli upadek cywilizacji europejskiej, masowe prześladowanie ludności 
cywilnej i Holokaust. Stąd Kościół przypomina prawo naturalne o konie-
czności poszanowania życia każdego człowieka od poczęcia do natu-
ralnej śmierci. Tu nie może być żadnych wyjątków. Wojna pokazała, jak 
tragiczne są skutki próby negacji Boga i walki z religią. 
 

ZAPROSZENIE A.P.D.C. DO NIEPOKALANOWA 

  
     Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym zaprasza członków Aposto-
latu i sympatyków na pielgrzymkowy wyjazd formacyjny do Niepokala-
nowa w Pierwszą Sobotę Miesiąca dnia 6 października 2018 r. Zgłosze-
nia na wyjazd są przyjmowane pod numerem telefonu 664 178 249, pod 
którym można także uzyskać szczegółowe informacje o Pielgrzymce.   
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NA CHWAŁĘ BOŻĄ 

 
Od wakacji posługę w Siedlcach rozpoczęli 
nowi kapłani: Do Parafii Bożego Ciała przybył 
Ks. Grzegorz Matysiak (z Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu, a Ks. 
Piotr Łyczewski z Parafii Bożego Ciała prze-
szedł do Parafii Parysów). Do Parafii Św. Stani-
sława przybył Ks. Krzysztof Korolczuk (z Parafii 
Św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim na miej-
sce Ks. Piotra Sawiuka, który przeszedł do Pa-
rafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podl. 
Do Katedry przybył Ks. Łukasz Szczeblewski 
(z Parafii Bł. Męczenników Podlaskich w Siedl-
cach). W klasztorze Franciszkanów są dwaj 
nowi Ojcowie: o. Maksymilian (nowy prefekt 
w „Rolniku”) i o. Grzegorz. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
RODZINA RODZINIE. Nadal kontynuowany 
jest program „Rodzina Rodzinie”, dotyczący ro-
dzin w Syrii, poszkodowanych przez wojnę. De-
kanat siedlecki obejmuje miesięcznie 2 rodziny 
z Aleppo, przekazując miesięcznie po 510 zł od 
dekanatu na każdą ze wskazanych rodzin. 
ADOPCJA MISJONARZA. Każdy dekanat 
w naszej diecezji obejmuje modlitewną adopcją 
jednego z księży pracujących na misjach. Nasz 
dekanat (siedlecki) modlitwą i ofiarami wspiera 
ks. Adama Przywuskiego, kustosza sanktuarium 
Matki Bożej w Latyczowie na Ukrainie. 
WENECKI BENEDYKTYN  Św. Jerzy nazy-
wany potem Św. Gerardem, był przeorem klasz-
toru na wyspie, sąsiadującej przez wąską cieśni-
nę z placem San Marco. Po ukończeniu studiów 
był zaproszony na Węgry przez króla Węgier, 
Św. Stefana. Po śmierci monarchy został zamo-
rdowany na wzgórzu nad Dunajem, nazywanym 
do dziś Wzgórzem Gerarda (po węgiersku Gele-
rta). Kościół wspomina go jutro (24.09). 
UCZENNICA ŚW. PAWŁA, Św. Tekla Dziewi-
ca, z rąk Apostoła Narodów przyjęła Chrzest Św. 
Byłą towarzyszką jego apostolskich podróży. Jutro 
(24.09) obchodzimy dzień jej narodzin dla nieba. 
BP IGNACY. 25 dnia każdego miesiąca o go-
dzinie 12.00 jest w naszej katedrze Msza Św. 
koncelebrowana w intencji beatyfikacji Sługi Bo-
żego Biskupa Ignacego Świrskiego. 
STAROŻYTNA MEDYCYNA. W środę (26.09) 
Kościół czci Św. Męczenników Kosmę i Damiana. 
Byli lekarzami. Zginęli za wiarę w roku 300. Są 
patronami fakultetów medycznych. Sanktuarium 
im poświęcone znajduje się w Rzymie przy Fo-
rum Romanum. Mała cząstka ich relikwii znajduje 
się także w białostockiej cerkwi na „Bacieczkach”. 
KATECHECI. 29 września br. odbędzie się  
spotkanie Księdza Biskupa z katechetami tak 
duchownymi jak i świeckimi. 
BP JAN MAZUR.  W środę (26.09) mija 10 r. je-
go śmierci. Zachęcamy do lektury artykułu w dzi-

siejszym numerze „Echa katolickiego”. To piękna 
opowieść o Pasterzu naszej 200-letniej Diecezji. 
WIECZÓR CHWAŁY na który zaprasza 
Wspólnota Jednego Ducha będzie w czwartek 
(27.09) o godzinie 19.00 w Sali Wielofunkcyjnej.  
ISLAMSKI NIEWOLNIK – był nim porwany 
przez tureckich piratów i sprzedany do niewoli 
Św. Wincenty a Paulo. Po odzyskaniu wolności 
założyciel Sióstr Szarytek i Misjonarzy – Lazary-
stów. Czcimy go w czwartek (27.09).  
PATRON CZECH Św. Wacław żył w X wieku. 
Doprowadził do zjednoczenia kraju i odnowy Ko-
ścioła. Pod jego wezwaniem jest w Czechach 
180 kościołów i 100 kaplic. Kościół Powszechny 
wspomina go w piątek (28.09). Jest także patro-
nem katedry krakowskiej na Wawelu 
POPRZEDNIK ŚWIĘTEGO. W piątek (28.09) 
mija 40 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła I 
(1978 r.) poprzednika Papieża-Polaka. 
MOC SŁOWA. W przyszłą niedzielę (30.09) 
Kościół wspomina Św. Hieronima, kapłana i do-
ktora Kościoła, patrona Dzieła Biblijnego i wszy-
stkich, którzy chętnie czytają Biblię. 
ŚWIAT CISZY. Niedziela 30 września br. to 
światowy dzień modlitw za niesłyszących. 
DLA PRAWDZIWYCH MĘŻCZYZN. W nie-
dzielę 7 października do Pratulina uda się Die-
cezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. To największe 
spotkanie: dziadków, ojców, synów i wnuków, 
jakie ma miejsce w naszej Diecezji. Zapisy na 
autokarowy wyjazd są przyjmowane w zakrystii. 
KONIEC JUBILEUSZU. 8 grudnia br. o godz. 
12.00 w katedrze siedleckiej będzie Msza Św. 
na zakończenie Jubileuszu 200-lecia Diecezji. 
Delegaci z poszczególnych parafii otrzymają 
Dokumenty Synodalne. Wieczorem w katedrze 
będzie jubileuszowy koncert o godzinie 19.30.  
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: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 38 
Odmówiła leczenia, by ratować życie nienaro-
dzonego syna. Historia młodej Włoszki przeko-
nuje, że Pan Bóg odpowiada na ludzkie pragnie-
nie świętości. Poruszające świadectwo na str. 16; 
Jakich kobiet potrzebują mężczyźni? I co jest 
gwarantem małżeńskiego szczęścia? Odpowiedź 
w artykule „Nie zgadzajmy się na maliznę”; 
W numerze relacja z pielgrzymki diecezjalnej 
do Krakowa oraz wspomnienie o bp. Janie Ma-
zurze w 10 rocznicę śmierci; 
Czy pacjenta w przychodni można wywołać 
po nazwisku? O RODO-panice skutkującej absu-
rdalnymi sytuacjami piszemy w dziale „opinie”; 
Nieswoiste zapalenie jelit - jak rozpoznać 
choroby i jak ją leczyć? Podpowiedź w dziale 
„zdrowie”.               Zapraszamy do lektury 

 
POSZUKIWANIE 

 
     W domu sielsko: żona krząta się w kuchni, a mąż 
rozparł się na kanapie w pokoju przed telewizorem, 
sącząc piwo z kufla. Żona woła: 
- Kotku, gdzie jesteś? 
     Mąż na to: 
- Tu jestem. 
- Zamknij się ty alkoholiku. Ja kota szukam! 

 

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

ZASIĘG. Pewna kobieta mieszkała blisko kościoła 
tak, że przy otwartych drzwiach świątyni widziała ta-
bernakulum. Często też chodziła na Mszę Św. po któ-
rej przy kościele dzieliła się z uczestnikami liturgii plo-
tkarskimi obserwacjami i uwagami o sąsiadkach, o in-
nych uczestnikach liturgii, a nawet o duszpasterzach. 
Któregoś dnia zachorowała i telefonuje na plebanię: 
- Księże proboszczu, jestem chora i proszę, aby ktoś 
z kapłanów przyniósł mi Komunię Św. 
- Nikt nie musi chodzić! Pani ma tak długi jęzor, że 
sięgnie nim bez problemu z domu do tabernakulum! 

(Z opowiadania Papieża Franciszka). 
ZEZNANIA BABCI. 
     Przychodzi babcia do przychodni. Lekarz pyta: 
- Co pani dolega? 
- Panie doktorze, mam cukrzycę, nadciśnienie, niedo-
wład prawej ręki, grzybicę miażdżycę, reumatyzm 
i skoliozę. 
- O... to dużo pani nazbierała. A czego pani nie ma? 
- Hm... no nie mam zębów. 
MIŁOSNY ZAWÓD. Córka siedzi przy stole nad książ-
ką i szlocha, ponieważ rzucił ją chłopak. Mówi do matki: 
- Chcę ze sobą skończyć. 
- Tak? To dobrze, ale najpierw studia skończ! 
PRZEPYCH. Mąż z żoną wracają zmęczeni do domu: 
- W autobusie tłok, na poczcie tłok, w sklepie tłok. 
- Bo my żyjemy w przepychu... 
- Raczej w przepychaniu się przez życie. 
ZAINTERESOWANIE. Dziewczyna wraca zmartwio-
na do domu. Skradziono jej pieniądze. Koleżanka 
chce ją pocieszyć i pyta: 
- Jacy mężczyźni najczęściej interesują się tobą? 
- Chyba tylko kieszonkowcy. 
 

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 
 




