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W TYM NUMERZE: 
 1. Myśl tygodnia 
 2. Nasi mężczyźni 
 3. Ostatni Fatimski akcent 
 4. Kochajmy nauczycieli 
 5. Papieski dzień 
 6. Kalendarz nowego tygodnia 
 7. Komunikat Biskupów  
 8. Ars Sacra ElGreca  
 9. W Parafii i w Diecezji 
10. Co piszą w „Echu” nr 40 
11. Dobry humor 
12. Redakcyjna stopka 
 

MYŚL TYGODNIA 
     Jezus przypomina nam dziś od-
wiecznę prawdę, że „Bóg stworzył 
ich jako mężczyznę i kobietę: dla-
tego opuści człowiek ojca swego 
i matkę i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem” (Mk 
10, 2-16). 

 
     Nie jest dobrze ze światem, w 
którym wszystko jest na chwilę, na 
niby, na próbę, dopóki nam się nie 
znudzi. Nie jest dobrze, żeby męż-
czyzna był sam; powiedział Bóg 
i dał Adamowi pomoc w osobie 
Ewy. Ewa to odpowiedź na samot-
ność mężczyzny, to matka jego 
dzieci. Razem budują nowy, wspó-
lny świat. Człowiek przestaje być 
samotny dopiero wtedy, gdy od-
najduje w sobie wiarę w niezawod-
ną Obecność. W małżeństwie jest 
ona zobowiązaniem nie na chwilę, 
nie na niby, nie na próbę, ale na 
zawsze, nawet wtedy, gdy się znu-
dzi. 

 

 

 
   Dziś (7.10) w Roku Jubileuszu 200-lecia istnienia na-
szej Diecezji od godz. 10.00 w Sanktuarium Pratulińs-
kim odbywa się po raz VIII Diecezjalna Pielgrzymka 
Mężczyzn. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa: 
„Jak być mężczyzną we współczesnym świecie”, które 
przybliża ks. dr Piotr Pawlukiewicz znany i ceniony re-
kolekcjonista. 
  Pojechali tam ojcowie wraz z synami, dziadkowie z ich 
wnukami. Są tam wspólnoty, ruchy  i organizacje zrze-
szające mężczyzn.  Dołączyło też wielu Księży. W spot-
kaniu tym uczestniczy także liczna grupa z naszej Pa-
rafii. Mamy nadzieję, że doroczne spotkanie w Pratuli-
nie przy relikwiach Błogosławionych Męczenników, mo-
dlitwa i słuchanie Słowa Bożego – staną się czasem ła-
ski i umocnieniem sił do godnego wypełniania powoła-
nia mężczyzn w rodzinie, w Kościele i społeczeństwie.  
   W spotkaniu bierze udział także IV Pielgrzymka Mo-
tocyklowa Mężczyzn do Pratulina. Uczestnicy wyjechali 
dziś o godz. 9.00 z parkingu przy kościele Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny przy ul. Brzeskiej w Białej 
Podlaskiej, by zdążyć na godz. 10.00. 
     Módlmy się, by wszyscy, którzy tam pojechali szczę-
śliwie wrócili do swych domów i rodzin. 

OSTATNI FATIMSKI AKCENT 

 
     W polskiej tradycji sobota jest „dniem maryjnym”, 
a szczególnie ta najbliższa (13.10) ponieważ przeży-
wać będziemy ostatni w tym roku Dzień Nabożeństwa 
Fatimskiego. 13 października 1917 r. w Fatimie Matka 
Boża po raz szósty ukazała się dzieciom. Towarzyszył 
ogromny tłum. Ludzie pobożni przyszli z nakazu sumie-
nia, inni ze zwykłej ciekawości. Trzy miesiące wcześ-
niej Maryja zapowiedziała: „W październiku powiem 

wam, kim jestem i czego chcę oraz dokonam cudu, któ-
ry wszyscy zobaczą, aby uwierzyli. Wezwania Matki 
Bożej skierowane do ludzi oraz tajemnice, które otrzy-
mały dzieci świadczyły o prawdziwości objawień. W so-
botę przyjdźmy i my, zabierając ze sobą różańce i lam-
piony. 
 

KOCHAJMY NAUCZYCIELI 

 
     14 października 2018 r. to Dzień Edukacji Narodo-
wej, dzień modlitw za nauczycieli i wychowawców. 
Dzieci kochają nauczycieli za ich wyrozumiałość, cierp-
liwość za to, że doceniają uczniów i czasami przymyka-
ją oko na niedociągnięcia. My dorośli powinniśmy cenić 
nauczycieli za to, że stawiają dzieciom i młodzieży wy-
sokie wymagania. Jeśli rodzice przyzwolą na to, że 
dzieci nie będą szanowały nauczycieli, muszą liczyć się 
z tym, że przez własne dzieci też nie będą szanowani. 
     Wszystkim nauczycielom i wychowawcom z racji 
zbliżającego się ich święta życzymy, by czerpali ra-
dość z podejmowania wychowawczego trudu, cie-
szyli się Bożym błogosławieństwem i wdzięcznoś-
cią swoich wychowanków i ich rodziców.  

 

 

PAPIESKI DZIEŃ 
     W przyszłą niedzielę (14.10) 
obchodzić będziemy XVIII Dzień 
Papieski pod hasłem: „Promie-
niowanie Ojcostwa”. Nasze roz-
ważania i działania chcemy zog-
niskować wokół rocznic z życia 
św. Jana Pawła II. 

     W bieżącym roku przeżywaliśmy 60. r. sakry bisku-
piej Karola Wojtyły (4 lipca 1958 r. papież Piusa XII 
mianuje go biskupem pomocniczym archidiecezji kra-
kowskiej. Święcenia biskupie Biskup nominat otrzymu-
je 28 września 1958 roku). 
     W tym roku obchodzimy również 40 rocznicę wybo-
ru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego – sta-
ło się to pamiętnego 16 października 1978 roku. 
     Jest to także dzień  Fundacji „Dzieło Nowego Tysią-
clecia”, wspierającej – dzięki naszym ofiarom – zdolną 
młodzież z ubogich środowisk. Pamiętajmy o tym, aby 
w przyszłą niedzielę wesprzeć to dzieło. Zachęcamy 
także do lektury pism Św. Jana Pawła II, pamiętając, 
że tegoroczne hasło „Promieniowanie ojcostwa” to ty-
tuł dramatu Karola Wojtyły napisanego w 1964 roku. 
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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 – 8 października 2018 r. 
XXVII Tydzień Zwykły, Rok B, II. 

Czyt.: Ga 1,6-12 (Jedna jest Ewangelia Chrystusa); 
Łk 10,25-37 (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie). 

6.30 1. + Dariusza Wojciuka, of. Żona 
 2. + Witolda i Henrykę, zm. z Rodzin Wierzbickich i Kobylińskich 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Synowa 
7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 

 2. + Krystynę Włodarek (w 1 r.), of. Dzieci 
 3. + Adama Gałeckiego (w 9 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. 

Mariola Gałecka 
 4. + Edwarda Gadomskiego (z racji imienin), of. Żona 
 5. Dziękczynna w intencji Syna Michała, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci. 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 

 2. + Mariannę Koprowską (w 3 r.), Natalię, Eugeniusza, Jana 
i Zdzisławę Olędzką, zm. z Rodzin Kukawskich, Kamińskich, Ko-
prowskich i Kaczyńskich, of. Grażyna Kukawska 

 3. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 16 za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej Różańcowej oraz o wiecz-
ny pokój dla zmarłych z tego Koła, zel. KŻR nr 16 

 4. O Boże błogosławieństwo dla żyjących i radość życia wieczne-
go dla zmarłych z Koła Różańcowego nr 5, zel. KŻR nr 5 

Wtorek – 9 października 2018 r. 
Wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa, Św. Dionizego, 
Biskupa i Towarzyszy Męczenników oraz Św. Jana Leonardiego, 

Kapłana. Czyt.: Ga 1,13-24 (Paweł powołany przez Chrystusa); 
Łk 10,38-42 (Jezus w gościnie u Marty i Marii). 

6.30 1. + Juliannę (w 17 r.), Stanisława i Kazimierza Jurków, of. Córki 
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Agnieszki Stańczuk, z prośbą 

o dary Ducha Świętego i opiekę Maryi w dorosłym życiu, of. Ro-
dzice 

7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 
 2. + Barbarę Celińską-Mysław i jej zm. Rodziców i Teściów, of. 

Mąż 
 3. + Józefa Świnarskiego (w 18 r.), Zofię (w 19 r.) i Sylwię, of. 

Rodzina 
 4. + Halinę Radzikowską i Zygmunta oraz zm. z Rodziny i dusze 

w czyśćcu cierpiące, of. Córka 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 

 2. + Wiesława Chmielewskiego (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Andrzeja Chibowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-

bu 
 4. + Za zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2017/2018 
 5. Dziękczynna w 2 r. ślubu Piotra i Beaty, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia mał-
żeńskiego i rodzinnego, of. Rodzice 

Środa – 10 października 2018 r. 
Wspomnienie Bł. Angeli Truszkowskiej, Zakonnicy, 

Czyt.: Ga 2,1-2.7-14 (Paweł wyrzuca Piotrowi chwiejność); 
Łk 11,1-4 (Jezus uczy modlitwy). 

6.30 1. + Andrzeja Chibowskiego, of. Danuta Kucharczyk 
 2. + Halinę Ilińską, of. Rodzina Wymiatałów 

7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 
 2. + Za zm. Przyjaciół z pracy, of. Bezimienna 
 3. + Piotra Kobuszewskiego, of. Mieszkańcy wsi i Kol. Żytnia 
 4. Dziękczynna w intencji Ignasia oraz jego Rodziców Zbigniewa 

i Barbary, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Św. Józefa, of. Barbara z par. Górzno 

17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 

 2. + Eugenię (w 8 r.), of. Rodzina 

 3. + Gabrielę Marchel (w 1 r.), of. Rodzina 
 4. + Grzegorza, Zbigniewa i Tadeusza Mitrzaków, of. Brat 
Czwartek – 11 października 2018 r. Wspomnienie Św. Jana 

XXIII, Papieża. Dzień modlitw za Ojczyznę w 100-lecie jej 
Niepodległości; Czyt.: Ga 3,1-5 (Ducha otrzymaliśmy dlatego, że wierzymy); 

Łk 11,5-13 (Wytrwałość w modlitwie). 
6.30 1. + Zofię Bogdaniuk, of. Sąsiedzi 

 2. + Halinę Ilińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Stefana (w 12 r.) i Helenę, zm. z Rodzin Czarnockich i Pap-

rockich, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 

 2. + Danutę Jakubik, of. Rodzina Karczów 
 3. + Marcina Zubka (w 15 r.), Mariannę (w 9 r.), Annę (w 15 mie-

siąc) i Czesława oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Teresa Nie-
dziółka 

 4. Dziękczynna w 27 r. urodzin Piotra, z prośbą dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci. 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 

 2. + Stanisławę (w 11 r.), Jana (w 10 r.) i Władysława, zm. z Ro-
dzin Podlipniaków i Gabranów, of. Córka 

 3. + Wiesława Chmielewskiego (w 1 r.), of. Córka Elżbieta 
 4. Dziękczynna w 4 r. ślubu Marty i Daniela, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Małżon-
kowie 

 5. O pomyślność dla naszej Ojczyzny i Bożą opiekę dla Polaków, 
of. Ksiądz Proboszcz 

Piątek – 12 października 2018 r. 
Wspomnienie Bł. Jana Beyzyma, Kapłana; Czyt.: Ga 3,7-14 (Abraham 

ojcem wierzących); Łk 11,15-26 (Walka Chrystusa ze złym duchem). 
6.30 1. + Jerzego Biesiadę, of. Rodzina Powojskich z Wysokiego Ma-

zowieckiego 
 2. Dziękczynna w 20 rocznicę urodzin Radosława, z prośbą 

o zdrowie i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu, of. Babcia 
7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 

 2. + Janusza Sawickiego (w 10 miesiąc) i zm. z Rodziny Sawic-
kich, of. Syn 

 3. + Tadeusza Suchożebrskiego (w 7 r.) i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny oraz Mariana, Stanisława i Cecylię, of. Kazimiera 
Suchożebrska 

 4. + Andrzeja Chibowskiego, of. Pracownicy firmy Kriosonik 
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 
 2. + Mariannę (w 19 r.), Antoniego (w 12 r.) i Tadeusza oraz zm. 

z Rodziny Piechurów, of. Rodzice i Dzieci 
 3. + Romana Norwę (w 6 r.) i Edmunda Stepczuka, of. Żona 
 4. + Leszka Kolka oraz zm. z obu stron Rodzin Chacińskich i Kol-

ków, of. Żona Halina 
 5. Dziękczynna w intencji Małgorzaty, Ewy i Wojciecha, z prośbą 

o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i dla całej Rodziny, 
of. Mama 

19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 13 października 2018 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Patronki sobotniego dnia 

i Bł. Honorata Koźmińskiego, Kapłana. 
Dzień Nabożeństwa Fatimskiego (ostatniego w 2018 r.) 

Czyt.: Ga 3,22-29 (Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi); 
Łk 11,27-28 (Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego). 

6.30 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Jerzego i Elżbiety, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia 
rodzinnego, of. Małżonkowie 

 2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Ewy i Damiana, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz 
dla ich Dzieci: Anny, Michała, Martyny i Agaty, of. Rodzice  
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7.00 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 

 2. + Franciszka Mędzę (w 35 r.), Zofię, Kazimierę, Stefana, Sta-
nisławę i Wiktora, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 11 r. ślubu Moniki i Marcina, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. 
Małżonkowie 

 4. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o dary Ducha 
Świętego, potrzebne łaski, wyzwolenie z nałogu, umocnienie wiary 
oraz wstawiennictwo Św. Rodziny z Nazaretu, of. Bezimienna 

15.00 Zbiórka Ministrantów i Lektorów 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych  
17.15 Zakończenie Różańcowych Nabożeństw Fatimskich 

18.00 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 

 2. + Elżbietę Przekopiak (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Ryszarda Guzka, Marię i zm. z obu stron Rodziny, of. Dzieci 
 4. + Janinę (w 1 r.), zm. z Rodziny Burków, of. Anna Sobiczewska 
 5. + Jana Kowalczyka (w 7 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Da-

nuta Kowalczyk 
 6. + Jerzego Biesiadę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

19.00 Spotkanie formacyjne KSM 

XXVIII Niedziela Zwykła – 14 października 2018 r. 
Wspomnienie Św. Kaliksta Papieża i Męczennika, 

Św. Małgorzaty Marii Alacoque. Dzień Edukacji Narodowej.  
Dzień modlitw za nauczycieli i wychowawców. 

Rok B, II; Czyt.: Mdr 7, 7-11 (Mądrość to skarb najcenniejszy); 
Hbr 4, 12-13 (Skuteczność słowa Bożego); 

Mk 10, 17-30 (Rada dobrowolnego ubóstwa). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Barbary, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla ca-
łej Rodziny, of. Rodzina 

8.30 1. Gregorianka: + Jana Multana, of. Żona i Córka z Rodziną 
 2. + Barbarę Lichaczewską (z racji urodzin), of. Mama 
 3. + Za zm. z Rodzin Staraków i Rembaczy, of. Rodzina 

10.00 1. + Tadeusza (w 7 r.), zm. z Rodziny Strusów, of. Żona Anna z 
Dziećmi 

 2. + Jadwigę Kroll (w 39 r.) i Henryka Maciąga (w 8 r.), of. Córka 
Ewa Jasińska 

 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Małgorzaty i Józefa Dziędzikows-
kich, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Jubilaci 

11.30 1. Gregorianka: + Martę Mroczek, of. Rodzina 
 2. + Stefana Mazura (w 10 r.), of. Żona 
 3. Dziękczynna w 8 r. urodzin Macieja, z prośbą dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Mariana Gałeckiego (w 20 r.), Adama (w 9 r.) i Pawła, of. 

Marianna Kryńska 
17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Jana Montewkę (w 20 r.), Leokadię, Ludwika, Andrzeja, Sta-
nisława i Helenę, zm. z Rodzin Piechotków i Montewków, of. Ro-
dzina 

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i niedzielna adoracja 
Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

 

KOMUNIKAT BISKUPÓW 

z 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
     W dniach 25-26 września 2018 r. w Płocku miało miejsce Zebranie 
Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stani-
sław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na po-
czątku obrad słowo do księży biskupów skierował abp Salvatore Pen-
nacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W trakcie zebrania plenarnego 
biskupi modlili się w intencji Papieża Franciszka, nawiedzającego z apo-
stolską posługą kraje bałtyckie. Biskupi wyrażają wdzięczność bp. Piot-
rowi Liberze i Diecezji Płockiej za zaproszenie i bardzo gościnne przyję-
cie w Płocku, w Roku św. Stanisława Kostki, pochodzącego z tej diece-
zji, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. 

1. W trosce o odpowiedzialną i dojrzałą służbę młodym w Kościele, bi-
skupi podjęli refleksję nad świadectwem życia i świętości św. Stanisława 
Kostki oraz nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed duszpasterst-
wem młodzieży. W związku z tym zapoznano się z opisem warunków 
życia młodych Polaków i ich oczekiwaniami wobec inicjatyw Kościoła. 
Została też przedstawiona analiza różnych form duszpasterskiej troski 
o młodzież w Polsce, dzięki którym liczne grono młodych – poprzez za-
angażowanie duchownych i świeckich – odkrywa oraz rozwija swoje 
uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i w społeczeństwie. Zaprezento-
wano biskupom również tematykę wystąpień, które zostaną przedsta-
wione przez Episkopat Polski na Synodzie Biskupów w Rzymie. Wystą-
pienia będą poruszały kwestie dotyczące wpływu ideologii ponowoczes-
ności na młodych, konieczności ewangelizacji młodzieży oraz odpowie-
dzialności za dotarcie do nich poprzez szkolne lekcje religii i formy zaan-
gażowania sportowego. 

2. Biskupi zajęli się duszpasterstwem rodzin, które w zmieniającym się 
świecie jest podstawową troską Kościoła. Przypomniano pełne nadziei 
i radości przesłanie Ojca Świętego Franciszka ze Światowego Spotka-
nia Rodzin w Irlandii. Biskupi podkreślili, że małżeństwo oparte na pra-
wie naturalnym, jako związek kobiety i mężczyzny, otwarte na życie i sil-
ne Bogiem jest drogą do rozwoju człowieka, umocnienia Kościoła i od-
nowy Ojczyzny. Natomiast z niepokojem odnotowano próby indoktryna-
cji dzieci i młodzieży w ramach różnorodnych projektów ideologii gen-
der. Biskupi kierują prośbę do rodziców, aby czuwali nad wychowaniem 
dzieci w szkołach i innych placówkach wychowawczych. Zaproponowali 
również, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość 
małżeństw i rodzin. Zachęcili, by w tym dniu w parafiach umożliwić wier-
nym odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

3. Dzieci i młodzież są stałą troską Kościoła, która wymaga m.in. dzia-
łań mających na celu ochronę małoletnich przed nadużyciami. Stanowi-
sko w tej sprawie jest ciągle aktualne i niezmienne: zero tolerancji dla 
grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie. Podczas 
ostatniej sesji Rady Biskupów Diecezjalnych w sierpniu br., jak i pod-
czas obecnego zebrania plenarnego, pasterze Kościoła w  Polsce jesz-
cze raz potwierdzili swoją zdecydowaną wolę walki z tym grzechem 
i przestępstwem, podkreślając konieczność troski o ofiary i potrzebę bu-
dowania kultury zdolnej do zapobiegania takim czynom. Obecna sytua-
cja – zgodnie ze wskazaniem papieża Franciszka wyrażonym w Liście 
do Ludu Bożego z 18 sierpnia 2018 r. –  wymaga kontynuacji działań. 
W związku z tym w diecezjach prowadzone są prace nad programem 
prewencji nadużyć względem nieletnich. Obejmie on poszczególne sek-
tory i osoby nimi kierujące: duszpasterstwo rodzin, wydziały katechety-
czne, szkoły i przedszkola katolickie, wydziały duszpasterskie, Caritas, 
seminaria duchowne i formację permanentną kapłanów. Kontynuowane 
są szkolenia związane z tą tematyką. Ponadto biskupi podjęli decyzję 
o zebraniu danych statystycznych na temat tych nadużyć. 
     Episkopat Polski od wielu lat podejmuje prace, których celem jest 
zdecydowane postawienie tamy nadużyciom wobec dzieci i młodzieży. 
Opracowane zostały zasady reagowania na zło. Wiarygodne zgłoszenia 
obejmowane są dochodzeniem wstępnym, a ich wyniki przekazywane 
do Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Postępowanie w tej kwestii 
jest również zgodne z obowiązującym prawem państwowym. W kontek-
ście zaś Listu do Ludu Bożego Papieża Franciszka, Konferencja Epi-
skopatu Polski przygotowuje na koniec listopada dokument ukazujący 
działania dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Polsce. 

4. Dnia 16 października br. będziemy obchodzić 40. rocznicę wyboru 
kard. Karola Wojtyły na papieża. Szczególnie w tym dniu zachęcamy do 
dziękowania Panu Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II oraz do modli-
twy w intencjach Papieża Franciszka i całego Kościoła katolickiego. 
W roku 100-lecia odzyskania niepodległości, biskupi błogosławią Pola-
kom w kraju i za granicą, powierzając Maryi Stolicy Mądrości, studentów 
i wykładowców, którzy rozpoczynają nowy rok akademicki. Jednocześ-
nie zachęcają do modlitwy różańcowej, szczególnie podczas nabo-
żeństw październikowych. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
obecni na 380. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 
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     „Ars Sacra” (z łaciny) znaczy „Sztuka Święta” 
– taki tytuł nadało nasze Muzeum Diecezjalne 
wystawie, na której wyeksponowano 7 obrazów 
Mistrza z Toledo, sprowadzonych do Siedlec 
z Hiszpanii i Austrii. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronach http://muzeum. 
siedlce.pl oraz http://elgreco.siedlce.pl 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DEKANAT. W czwartek (11.X) kapłani Deka-
natu Siedleckiego (proboszczowie i wikariusze, 
pełniący posługę w duszpasterstwie parafialnym) 
spotkają się u Ks. Dziekana. Spotkania te są 
w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19.15. 
SYNOD BISKUPÓW. W środę rozpoczął się 
w Rzymie Synod Biskupów, poświęcony ludziom 
młodym, na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie 
powołania”. Synod będzie trwał do 28 paździer-
nika. W dniach od 19 do 30 października  do 
Rzymu uda się pielgrzymka młodych Polaków 
po 3 osoby z każdej diecezji. Trójka młodzieży 
reprezentuje także naszą Diecezję. 
DO CZĘSTOCHOWY. W sobotę 27 paździer-
nika rozpocznie się na Jasnej Górze nocne czu-
wanie młodych Diecezji Siedleckiej. Będzie ono 
trwało od godziny 21.00 do 5.00 rano. Zapisy na 
wyjazd przyjmowane są w zakrystii. 
BISKUP KRONIKARZ. We wtorek (9.X) Koś-
ciół wspomina Bł. Wincentego Kadłubka, Bisku-
pa krakowskiego, ojca Soboru Laterańskiego IV 
(1215). Był wielkim czcicielem Eucharystii. Zo-
bowiązał do palenia „wiecznej lampki” przed ta-
bernakulum. Pod hasłem „Bogu wszystko – so-
bie nic” pozostawił swój majątek rodowy, sławę 
i biskupstwo, boso i pieszo jako pokutnik udał 
się do klasztoru cystersów i tam pozostał do koń-
ca życia, pisząc „Kronikę Polską”. Dzięki niemu 
mamy zapis dziejów Polski od początku do 1202 r. 
APOSTOŁ PARYŻA Św. Dionizy, Biskup, 
apostołował w połowie III w. na terenie Galii, za-
nosząc tam chrześcijaństwo. Zginął wraz z To-
warzyszami z rąk pogan na „Wzgórzu Męczen-
ników” (dziś dzielnica Paryża Montmartre). 
Wspominamy go we wtorek (9.X). 
PATRON FARMACEUTÓW Św. Jan Leonar-
di żył na przełomie XVI i XVII w. Był apteka-

rzem, potem został kapłanem i dał początek ins-
tytucjom kształcącym przyszłych misjonarzy. Był 
inicjatorem watykańskiego Instytutu Propagandy 
Wiary. Czcimy go we wtorek (9.X). 
BŁ. ANIELA, nazywana Angelą Truszkowską 
ma niezwykle bogatą historię. W wieku 29 lat 
wstąpiła do zgromadzenia S. Szarytek. Wpat-
rzona w postać Św. Feliksa z Kantalicji pod 
wpływem o. Honorata Koźmińskiego założyła 
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, z części które-
go utworzyła grupę kontemplacyjną Sióstr Kapu-
cynek. Odeszła do Pana 10 października 1899 r. 
i ten dzień jest jej wspomnieniem liturgicznym. 
PAPIEŻ DOBROCI, taki tytuł towarzyszy 
wspomnieniu Św. Jana XXIII, które obchodzimy 
w czwartek (11.X). 
DO GIETRZWAŁDU. Siedleckie Duszpasters-
two Nauczycieli na czele z diecezjalnym dusz-
pasterzem ks. Jackiem Szostakiewiczem zapra-
sza na dwudniową pielgrzymkę do Gietrzwałdu. 
Wyjazd 12.X z parkingu przy katedrze o godzi-
nie 14.00. Zapisy i szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu 504 178 921.  
BOHATER Z MADAGASKARU, tak możemy 
nazwać Bł. Jana Beyzyma, Kapłana. Podjął on 
odważną decyzję opieki nad chorymi na trąd, 
którego sam padł ofiarą. Na Madagaskarze zbu-
dował szpital dla 150 trędowatych i kaplicę z ob-
razem Matki Boskiej Częstochowskiej, które ist-
nieją do dziś. Wspominamy go w piątek (12.X). 
BŁ HONORAT Koźmiński, Kapłan, pochodzi z 
naszej Diecezji. Urodzony i ochrzczony w Białej 
Podlaskiej. Jego rodzice zawarli ślub w Ostrowie 
Lubelskim. Był architektem po Szkole Sztuk Pię-
knych w Warszawie, doskonałym i pokornym 
spowiednikiem, założycielem kilkudziesięciu 
zgromadzeń zakonnych. Wspominamy go w so-
botę (13.X). 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I:Paweł Truszkowski i Agata 
Kobylińska, oboje z naszej Parafii (64). 
     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 40 
Różaniec jest bronią w dzisiejszych czasach. 
O związanych z nim obietnicach Maryi i łaskach 
uproszonych poprzez tę modlitwę piszemy 
w dziale „opinie”;  
Dobra spowiedź, czyli jaka? Dlaczego warto 
na oścież otworzyć drzwi Chrystusowi? Odpo-
wiedź w dziale „Formacja”; 
Czy wystarczy być tylko „dobrym człowie-
kiem”, aby trafić do nieba? O tzw. dobroludziz-
mie wykluczającym łaskę, bez której nie ma 
zbawienia - na str. 15;  
Cudownie uzdrowiona Włoszka dziś wyciąga 
ludzi z ziemskiego piekła. Chcący poznać jej hi-
storię mogę wygrać książkę. 
Św. ojciec Pio i św. Rita to niezawodni orędo-
wnicy. W numerze m.in. o tym, o co najczęściej 
proszą ich ludzie i jak wiara przekłada się na 
Boże działanie;               Zapraszamy do lektury 

 
SMUTNA 

 
     Smutna dziewczyna siedzi przy oknie. Tato pyta: 
- Czemu jesteś smutna, o czym myślisz? 
- Szukam osoby, która zmieni moje życie. 
- Chcesz taką osobę znaleźć? To najlepiej spójrz 
w lustro. 

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

OKNA. Słoneczny dzień. Dwie koleżanki przy kawie: 
- Czym myłaś okna, że są tak idealnie przejrzyste? 
- Młotkiem. 
PRZEMIANA. Po smacznym obiedzie rozmawiają 
dwie koleżanki o życiu i o swojej przyszłości. 
- Tyle się zmienia w naszym życiu. Jak byś nazwała 
przemianę, która w tobie teraz zachodzi? 
- Teraz, po obiedzie? To oczywiście trawienie! 
ROZSTANIE. Kolega pyta kolegi: 
- Czemu rozstałeś się z Jolką? To ładna i dobra laska. 
- Bo mi ciągle gadała: „Ty mnie już nie kochasz”, „Je-
steś taki nieczuły”. 
- No i...? 
- No i przekonała mnie! 
RÓŻNICA WIEKU. Na przystanku autobusowym sie-
dzi „podchmielony” facet. Zaczepia chłopaka: 
- Synek, ile ty masz lat? 
- Sześć. 
- Ja w twoim wieku miałem już siedem! 
ZASKOCZENIE. Żona wraca z pracy. W domu leży w 
łóżku mąż, który „złapał” infekcję. Żona przypomina: 
- Pamiętasz, że o 16.00 masz wziąć antybiotyk? 
- Wziąłem go już o 12.00. 
- Dlaczego nie słuchasz lekarza? 
- Bo chciałem zaskoczyć bakterie! 
LATO, ZIMA FIGURĘ SIĘ TRZYMA. Koleżanki roz-
mawiają o odchudzaniu i figurze: 
- Jak się teraz trzymasz. Masz nadwagę? 
- Staram się trzymać lekką nadwagę. Byłoby to nie 
fair wobec innych kobiet, gdybym oprócz swojej urody 
i inteligencji była również szczupła. 
POSTANOWIENIE. 
- To jak będzie z twoimi postanowieniami? 
- Odstawiłem piwo. 
- Dawno? 
- Jakieś pół godziny temu. Do lodówki, niech się schłodzi. 
 

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 
 




