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MYŚL TYGODNIA 
   Jezus dziś mówi do nas: „Usiłuj-
cie wejść przez ciasne drzwi” (Łk 
13,23). 

 
    Dla ludzi Starego Testamentu by-
ło oczywiste, że wszyscy oni będą 
cieszyć się otrzymanym zbawie-
niem. Pytanie z dzisiejszej Ewange-
lii wydaje się wyrazem zaintereso-
wania losem nie-Izraelitów i ostate-
czną liczbą zbawionych. W odpo-
wiedzi Jezus zwraca uwagę na wa-
runki niezbędne, aby wejść do Jego 
królestwa.  
    Czy współczesny człowiek stawia 
sobie pytanie o swoje własne wie-
czne szczęście? Pytanie o zbawie-
nie jest pytaniem o Boga i o relację 
z Nim. Zbawienie nie jest złotym dy-
plomem wręczanym przy bramie 
nieba, lecz wejściem w osobistą, 
niekończącą się relację miłości 
z Ojcem. To pytanie pomaga w na-
wracaniu się, zrywaniu z grzechem, 
z okazją do niego, w wybieraniu Bo-
ga. Póki żyję, nie jest na to za póź-
no. Jezus chce przypomnieć, że 
w relacji z Nim nie ma automatyz-
mu. Jedynym zabezpieczeniem mo-
jej wolności jest Jezus. Tylko 
w Nim jest moje zbawienie 

 

POMOC I OBRONA 

 
     Jutro (26.08) przeżywać będziemy ostatni w sierpniu 
Maryjny dzień: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej. Dzień patronalny Pomocników Maryi 
Matki Kościoła. Msze Św. w naszym kościele będą 
w tym dniu o godzinie 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. 
  

WESTERPLATTE I KREMÓWKI 

 
     W tym roku minęła 20. rocznica wizyty w Siedlcach 
Papieża Jana Pawła II. Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Siedleckie Stowarzyszenie Literackie „Witraż” zapra-
szają wszystkich do udziału w spotkaniu plenerowym 
z Św. Janem Pawłem II pt. „Każdy ma swoje Wester-
platte”. W parku „Aleksandria” (przy stawie) wybrzmią 
Jego słowa z archiwalnych nagrań... słowa miłości... 
dobroci... przyjaźni... płynące prosto z serca. Posłucha-
my Jego mądrej poezji (recytacje z łodzi na stawie) 
oraz wspólnie zaśpiewamy ulubione pieśni Papieża Po-
laka, tj. „Barka”, „Czarna Madonna”, „Mój Mistrzu”, „Wa-
dowice” i inne. Symbolicznie „posmakujemy” papieskich 
„kremówek”. Spotkanie odbędzie się dziś (25.08) od 
godz. 16.00. Zapraszamy w myśl słów Papieża: „Szu-
kałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie...” 

PRZYJDŹCIE DO JOANNY 

     W środę (28.08) wypada 
kolejne parafialne wspom-
nienie Św. Joanny Beretty 
Molla. Czciciele Św. Joanny 
zapraszają o 17.30 na mod-
litwę różańcową, na Mszę 
Św. o godzinie 18.00. Po 
Mszy Św. będzie błogosła-
wieństwo matek oczekują-
cych narodzin dziecka i uca-
łowanie relikwii Świętej.  
     Dziś prezentujemy ostatni fragment wywiadu red. 
Joanny Bątkiewicz-Brożek z synem Świętej Pierluigim 
Molla: Jak zapamiętałeś swoją Mamę? 
     Twoja Mama dokonała heroicznego wyboru. Od-
dała życie swoje za życie Twojej siostry. Zostaliście 
nagle sierotami. Zaakceptowałeś jej wybór? 
     Tysiące razy zadawałem sobie pytanie: dlaczego? 
W wieku 5 lat znalazłem się nagle z jedną siostrą wię-
cej i bez mamy. Jedyne, co miałem ochotę zrobić, to 
wyrzucić moją siostrę przez okno. Dla małego dziecka 
mechanizm był jasny: przez siostrę umarła mama. Do 
końca przyjąłem i zaakceptowałem ten wybór, dopiero 
kiedy sam zostałem rodzicem. Trzymając dziecko w ra-
mionach, nabrałem przekonania, że dokonałbym tego 
samego wyboru co mama. Zrozumiałem, że Gianna od 
momentu poczęcia miała prawo do życia jak my. A ma-
ma jej to prawo do życia zagwarantowała. Mama jed-
nak do ostatniej chwili miała nadzieję, że wszystko 
skończy się dobrze. Podjęła się ryzyka urodzenia Gian-
ny świadomie, była lekarzem, zdawała sobie sprawę 
z konsekwencji operacji nowotworu. Niestety, po poro-
dzie wdało się zakażenie. 
     Pamiętasz ostatnie spotkanie z mamą? 
– Jakby to było wczoraj! Widzieliśmy się po raz ostatni, 
jak wychodziła z domu do szpitala. Pożegnała się ze 
mną inaczej niż zwykle… mam to przed oczami do dzi-
siaj. Jej spojrzenie, przytuliła mnie jakoś inaczej. Zasta-
nawiałem się, czemu mama tak się ze mną pożegnała. 
Jakby coś chciała mi przekazać. Nie zdawałem sobie 
sprawy ze stanu mamy. Próbowaliśmy z siostrami od-
wiedzić ją w szpitalu, ale nie wpuszczono nas. Tak nap-
rawdę widziałem ją ostatni raz już martwą w domu… 
     Odeszła przy Was… 
     Mama zmarła w swoim łóżku w domu. Przeniesiono 
ją ze szpitala na jej prośbę, kiedy było jasne, że to ko-
niec. Wróciła po południu i zmarła następnego dnia 
o 7 rano. Do końca była świadoma, nie chciała środków 
uspokajających. Chciała słyszeć nasze głosy… Popro-
siła, by podać jej Gianninę. Powiedziała: „Będziesz ros-
ła beze mnie”. Tata położył martwą mamę pięknie ubra-
ną, jak lubiła. W tym czasie zbierałem dla mamy jej ulu-
bione konwalie w ogrodzie. Ale nie zdążyłem jej dać…  
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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 – 26 sierpnia 2019 r. 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

CZĘSTOCHOWSKIEJ. 
Dzień patronalny Pomocników Maryi Matki Kościoła. 

XXI Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I: 
Prz 8,22-35 (Maryja stolicą mądrości); 

Ga 4,4-7 (Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty); 
J 2,1-11 (Wesele w Kanie Galilejskiej), 

6.30 1. + Józefa (w 35 r.) i Natalię, zm. z Rodziny Wymiatał, of. Ro-
dzina Wymiatał 

 2. Poza Parafią: + Bolesława Paczuskiego (w 17 r.), Helenę, 
Eugeniusza, Stanisławę i Franciszka, of. Rodzina Paczuskich 

7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 
 2. + Mariannę (w 25 r.), Jadwigę i Mariana, of. Rodzina  

10.00 1. Dziękczynna sióstr z KŻR nr 13, z prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i Św. Józefa dla nich i dla 
ich Rodzin, zel. Zofia Dmowska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Piotra-Pawła Kobuszewskiego (w 1 r.), of. Żona  
 3. + Annę i Józefa Szachnowskich oraz Krzysztofa, Grażynę 

i Witolda, of. Córki Maria i Elżbieta 
 4. + Tadeusza (w 13 r.), Bronisławę i Antoniego, of. Żona  
 5. Dziękczynna Koła ŻR nr 11, z prośbą o zdrowie, Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę NMP Częstochowskiej i Św. Rodziny dla 
członkiń Koła i łaskę nieba dla zmarłych, zel. Mirosława Kłos 

Wtorek – 27 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Moniki (matki Św. Augustyna); Czyt.: 1 Tes 2,1-8 

(Życzliwość św. Pawła dla Tesaloniczan); Mt 23,23-26 (Biada obłudnikom). 
6.30 1. + Mariana (w 20 r.) i Otolię Świniarskich, Zofię i Franciszka 

Księżopolskich, zm. z Rodzin Świniarskich, Księżopolskich Pa-
czóskich i Kosieradzkich, of. Rodzina  

 2. Dziękczynna w 45 r. ślubu Krzysztofa i Haliny, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla Jubilatów ich Dzie-
ci, Wnuków i Prawnuczki, of. Jubilaci  

7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka  
 2. + Stanisława Gręziaka (w 19 r.), zm. Rodziców, Siostrę i Brata 

Daniela, of.  
 3. + Elżbietę Izdebską i zm. Rodziców, of. Brat  
 4. Dziękczynna w 8 r. ślubu Agnieszki i Łukasza, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
nich, dla ich Dzieci Filipa i Darii, of. Rodzice  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Stanisława Myrchę (w 4 r.), of. Córka Barbara Duk  
 3. + Jana i Mariannę Szostek, of. Dzieci  
 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 17 r. ślubu Magdy i Przemka 

oraz w 7 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o potrzebne łaski, opie-
kę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jubilaci  

Środa – 28 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła, 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. Czyt.: 1 Tes 2,9-13 
(Owocność apostolatu Pawła); Mt 23,27-32 (Biada obłudnikom); 

6.30 1. + Kazimierza, Wiktorię, Stanisława i Józefa, zm. z Rodziny 
Malinowskich, of.  

7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 
 2. + Włodzimierza Paudynę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 3. + Jana (w 37 r.) i Annę Staniszewskich, of. Córki  
 4. + Grażynę Małek (w 2 r.) i Pawła Góreckiego (w 3 r.), zm. 

z Rodzin Szelągowskich, Góreckich i Małkowskich oraz Ks. Alf-
reda Hoffmana, of. Halina Iskra  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Sławomira Myszkę (w 1 r.), zm. Rodziców Zygmunta i Czes-

ława, of. Rodzina  

 3. Dziękczynna w 30 r. urodzin Moniki, z prośbą o potrzebne łas-
ki i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Rodzice  

 4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-
cy Liturgii 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 29 sierpnia 2019 r. 

Wspomnienie Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela; 
Czyt.: 1 Tes 3,7-13 (Dziękczynienie za wiarę Tesaloniczan); 

Mt 24,42-51 (Wezwanie do czujności). 
6.30 1. + Hannę-Marię Łęczycką, of. Mąż  
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kali-

cka 
 2. + Barbarę Celińską-Mysław (w 6 r.), jej zm. Rodziców i Teś-

ciów, of. Mąż  
 3. + Anielę (w 27 r.) i Jana (w 36 r.), zm. z Rodzin Kuźmów i Wa-

wryniuków, of. Syn  
 4. Poza Parafią: + Oktawiana (w 60 r.) i Jadwigę (w 20 r.), of. 

Córka  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Mariannę Ścibor, Stanisława Zalewskiego i Jana Roguskie-

go, of. Rodzina  
 3. Poza Parafią: + Danutę (w 3 r.) i Augustyna Krasnodębskich, 

of. Rodzina  
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 30 sierpnia 2019 r. 
Czyt.: 1 Tes 4,1-8 (Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości); 

Mt 25,1-13 (Przypowieść o dziesięciu pannach). 
6.30 1. + Anielę Stachowicz, of. KŻR z Kolonii Strzała  
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stefanię Raczyńską, 

of. Córka Jadwiga Kalicka 
 2. + Krzysztofa Kwiatkowskiego, of. Żona  
 3. + Mariannę Tarkowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 4. Dziękczynna za Synów i Wnuków, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i łaskę trzeźwości, of. Rodzina  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar)  

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Jana Skupa, of. Żo-
na 

 2. + Krzysztofa Chojeckiego (w 3 r.), Zygmunta i Józefa oraz zm. 
z obu stron Rodziny, of. Żona  

 3. Dziękczynna w 40 r. urodzin Oli, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsza lata życia, of. Mąż 
z Dziećmi  

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 31 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Nikodema 
i Św. Józefa z Arymatei, którzy zdjęli Ciało Pana Jezusa z krzyża. 

Zakończenie miesiąca trzeźwości i pamięci narodowej. 
Czyt.: 1 Tes 4,9-11 (Miłość braterska); 
Mt 25,14-30 (Przypowieść o talentach). 

6.30 1. + Stanisława i Martę, zm. z Rodzin Ostolskich i Biernackich, 
of. Córka  

 2. + Anielę Stachowicz, of. KŻR z Kolonii Strzała  
7.00 1. + Mirosława Małymina oraz Antoninę i Feliksa Kutyłów, of. Żo-

na Henryka  

 2. + Halinę Krasuską, of. Sąsiedzi z klatki  
 3. + Annę Wereda (w 3 r.) i Mariannę Niedziółka (w 10 r.), of. Te-

resa Niedziółka   
 4. + Andrzeja Dymnego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  

16.00 W intencji Nowożeńców: Anny i Mariusza  
17.00 W intencji Nowożeńców: Małgorzaty i Bartłomieja  
18.00 W intencji Nowożeńców: Anny i Piotra  
21.00 Nocna pielgrzymka do Mokobód. Przewodniczy Parafia Miłosier-

dzia Bożego (we wrześniu Parafia Bożego Ciała, a w październiku 
Parafia Św. Jana Pawła II)  
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1 września 2019 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju  

i Bł. Bronisławy, Dziewicy. 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.  
Dzień modlitw za poległych w obronie Ojczyzny. Ostatni dzień wakacji 
Pierwsza niedziela września. Dzień solidarności z I KLO w Siedlcach. 

Rok C, I; Czyt.: Syr 3,17-18.20.28-29 (Bóg miłuje pokornych); 
Hbr 12,18-19.22-24a (Stare i nowe przymierze); Łk 14,1.7-14 (Kto się wywyższa, 

będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Stanisława Nocnia oraz Reginę i Mariana Szymańskich, of. 

Rodzina 
8.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę i Wacława 

Niedziółków, of. Dzieci  
 2. + Bronisława Wakułę (w dniu imienin), Wacławę i Mariana, of. 

Ewa Wakuła  
 3. + Bronisława, Bronisławę (w dniu ich imienin) i Kazimierza 

zm. z Rodziny Gałązków oraz Stanisława, Leontynę, Wiesława i 
Łukasza, of.  

10.00 Msza Św. Dożynkowa (Gospodarzami mieszkańcy Strzały) 
1. + Mariannę Lech (w 4 r.), of. Mąż Wiesław z Dziećmi 

 2. + Antosia (w 30 dzień), of. Rodzina  
 3. Poza Parafią: + Edwarda (w r.), zm. z Rodzin Romaniuków 

i Maciejuków, of. Rodzina  
 4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anny i Arkadiusza, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
nich i dla ich Dzieci Łukasza i Marysi, of. Rodzice  

11.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Andrzeja Mroczka, of. 
Rodzina 

 2. + Bogusławę Harasim, of. 
 3. + Ireneusza Kozioła (w 4 miesiąc), of. Koleżanki i Koledzy 
 4. Dziękczynna w 15 r. ślubu Marty i Piotra, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. 
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 

Wystawienie i  Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej Nie-
dzieli Miesiąca, wymiana tajemnic różańcowych i katecheza dla Kół Ż.R. 

16.30 Dziękczynna w 2 r. ślubu Darii i Dominika Lipińskich, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of.  

18.00 1. + Mariannę i Tadeusza Bieleckich, zm. Dziadków, Rodziców 
Chrzestnych, zm. z Rodzin Bieleckich i Pawłowskich, of. Córka 
Henryka Bielecka  

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 
 

OŚWIADCZENIE 

 

     Biskup Siedlecki wraz z duchowieństwem i wiernymi 
świeckimi Diecezji Siedleckiej wyraża swoje poparcie 
i modlitewne wsparcie abp. Markowi Jędraszewskiemu, 
Metropolicie Krakowskiemu, w związku z licznymi ata-
kami, jakich doświadcza  ze  strony  środowisk  liberal- 

nych w związku z homilią, wygłoszoną 1 sierpnia 2019 roku w Bazylice 
Mariackiej w Krakowie. Wierni Diecezji Siedleckiej włączyli się osobiście 
i w zorganizowanych grupach w modlitewne zgromadzenie, które miało 
miejsce 10 sierpnia 2019 roku w Krakowie, jak również w licznych miejs-
cach naszej Diecezji, by wesprzeć Metropolitę Krakowskiego. 
     Kościół Siedlecki w pełni rozumie, iż słowa wypowiedziane przez 
krakowskiego metropolitę nie były atakiem na jakąkolwiek osobę ludzką, 
lecz obowiązkiem głoszenia prawdy, jaki spoczywa na każdym biskupie 
z racji sprawowanego przezeń urzędu apostolskiego. Wskazanie zła nie 
jest potępieniem grzesznika, lecz wskazaniem mu drogi wyjścia z sytua-
cji grzechu. Jest zatem czynem miłosierdzia i miłości chrześcijańskiej. 
Stanowi również ostrzeżenie dla wszystkich wiernych, by trzymając się 
ścieżki Prawdy, mogli bez przeszkód osiągnąć właściwe człowiekowi 
szczęście. Największą zaś winą Kościoła byłoby odejście od Prawdy lub 
jej pomijanie dla doraźnych korzyści. 
     Wyrażamy nadzieję, że trudna sytuacja przyczyni się do wzmocnie-
nia wewnętrznej siły Kościoła – wspólnoty Ludu Bożego i pozwoli lepiej 
odczytywać znaki czasu.                       ks. Jacek Wł. Świątek 

dyrektor Diecezjalnego Biura Prasowego 

80 LAT TEMU 
     Za tydzień (1.09) Kościół będzie obchodził wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Pokoju. Wypada ono zawsze w rocznicę wybu-
chu II Wojny Światowej. Jest to dzień modlitw za poległych w obronie 
Ojczyzny oraz w intencji pokoju na świecie. W tym roku dzień ten ma 
szczególne znaczenie, ponieważ będzie to 80 rocznica wybuchu tragicz-
nej w swych następstwach wojny. W dniu 1 września wypada także 
wspomnienie Bł. Bronisławy, Dziewicy. Etymologia tego imienia: „bronią-
ca sławy” przypomina poległych, którzy bronili sławy i wolności Ojczyzny 
i za nią oddali swoje życie. 

DZIĘKCZYNIENIE 

 
     W przyszłą niedzielę (1.09) podczas Mszy Św. rolnicy naszej Parafii 
przeżywać będą Dożynki Parafialne. Ich gospodarzami w tym roku są 
mieszkańcy Strzały, którzy przygotują wieniec dożynkowy, zaprezentują 
go podczas Mszy Św. o godzinie 10.00. Będą także reprezentować na-
szą Parafię podczas dożynek diecezjalnych 8 września w Woli Gułows-
kiej. 
     Zgromadzimy się w kościele, aby podziękować Bogu za tegoroczne 
zbiory, za „z-boże”, a więc za to, co w żniwnym trudzie „z Bożego” obda-
rowania, „z Bożej” łaski zostało zebrane. W centrum dożynek jest zaw-
sze Eucharystia dożynkowa, bo to ona pozwala nam zachować świado-
mość, że w żniwach łączy się zawsze to, co ludzkie – z tym co Boskie. 
W całej tej pracy na roli, przy zasiewach, przy żniwach jest świadomość 
tego, że rolnicy pracują wokół Bożego cudu. Słowo „Eucharystia” ozna-
cza po grecku: dziękczynienie, podziękowanie. 
     Pan Jezus patrzył z podziwem na cud maleńkiego ziarna i dziwił się: 
skąd w nim ta moc, że wsiane w dobrze uprawioną glebę, może wydać 
nawet stukrotny plon! Opowiadał też o gromadzeniu ziarna w spichlerzu, 
o tym, że jest ono ważne, ale nie może stanowić sensu życia, bo jesz-
cze tej nocy mogą zapytać człowieka, który ma pełne spichlerze: a co 
zrobiłeś ze swoim życiem? Opowiadał Jezus o zazdrości i zawiści, gdy zły 
sąsiad wsiewa kąkol na pole pszenicy... Kąkol zawiści, zazdrości, 
czasem kłótni może towarzyszyć cudowi ziarna i chleba.    
     Dlatego dożynki będą dobrą sposobnością do przeproszenia, poda-
nia ręki, wyspowiadania się. Także dzisiaj Jezus mówi nam w Ewangelii 
o życiu: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 
wywyższony” (Łk 14,9). Pokora jest jedną z podstawowych cech chrześ-
cijanina. Jezus potwierdził to całym swoim życiem, a Maryja przy zwia-
stowaniu określiła siebie Służebnicą Pańską. 

SZKOLNA KAPLICA 
     W przyszłą niedzielę gościem naszej Parafii bę-
dzie Dyrektor I Katolickiego Liceum Ogólnokształcą-
cego w Siedlcach im. Świętej Rodziny Ks. dr Jacek 
Świątek, który opowie o planach budowy szkolnej 
kaplicy przy KLO. Kto chciałby wesprzeć tę budowę, 
będzie mógł po Mszy Św. złożyć ofiarę na ten cel.   
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WITAJ W DOMU! 

 

     Cieszymy się, że od 
dziś, Ks. mgr Mariusz 
Grzegorz Baran, rozpo-
czyna służbę duszpas-
terską wśród nas, jako 
nowy Wikariusz. Ks. 
Grzegorz urodził się 30 
grudnia 1978 r. Pocho-
dzi z Parafii Górzno 
k/Garwolina. Święcenia 
kapłańskie  przyjął  10  

czerwca 2006 roku. Ostatnio pracował jako wika-
riusz w Parafii Trójcy Św. w Radzyniu Podlaskim, 
a od 22 sierpnia 2016 roku w Parafii Narodzenia 
NMP w Białej Podlaskiej. Z tej Parafii przybył do 
nas wraz z Ks. Ireneuszem Juśkiewiczem, które-
go już wcześniej powitaliśmy.  
     Ks. Mariusz brał udział w NCM (Nocnych Czu-
waniach Młodych w Kodniu) i przewodniczył im.  
Został wybrany na Dekanalnego Referenta ds. 
Duszpasterstwa Młodzieży w Dekanacie Biała 
Podlaska Północ, a także na członka Diecezjalnej 
Rady Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedlec-
kiej. Życzymy Ks. Mariuszowi radosnego pobytu 
i owocnej pracy wśród nas. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BISKUP IGNACY. Dziś (25.08) o godzinie 12. 
00 w katedrze kolejna Msza Św. w intencji bea-
tyfikacji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrs-
kiego. Siedlce. 
W LITURGII. Służba Liturgiczna pamięta o tym, 
że w tym tygodniu przeżywamy XXI Tydzień 
Zwykły. Czytania mszalne są z roku C, I: 
FINAŁ. Dla dzieci i młodzieży mamy smutną 
wiadomość: przed nami ostatni tydzień wakacji. 
PIELGRZYMKA do Niepokalanowa, Lichenia 
i Torunia będzie 6 i 7 września. Rada Różańco-
wa zaprasza Pielgrzymów na spotkanie organi-
zacyjne w piątek (30.08) o godzinie 18.30 w sali 
przy zakrystii. Zapisy w zakrystii lub pod nume-
rem telefonu 606 902 159. 
ZAKOŃCZENIE. Sobota (31.08) jest ostatnim 
dniem sierpnia, kończącym miesiąc trzeźwości 
i pamięci narodowej. Dziękujemy wszystkim, 
którzy podjęli dzieło sierpniowej abstynencji 
i trwali na modlitwie ze wspólnotą Kościoła. 
PIERWSZE DNI. Za tydzień (1.09) przeżywać 
będziemy pierwszą niedzielę miesiąca września. 
Po sumie będzie wystawienie i adoracja Najś-
więtszego Sakramentu, wymiana Tajemnic Ró-
żańcowych oraz katecheza dla Kół Żywego Ró-
żańca. W przeddzień (31.08) autokarowa dele-
gacja z naszej Parafii uda się na Diecezjalną 
Pielgrzymkę Stowarzyszenia Żywy Różaniec do 
Leśnej Podlaskiej. Są jeszcze wolne miejsca. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Ewelina Pietrasik z Parafii pw. 
Św. Kazimierza w Pruszkowie (Archidiecezja Wa-
rszawska) i Bartłomiej Dębski z naszej Parafii (52). 

Bartłomiej Mielcarz i Małgorzata Kutnik, 
oboje z naszej Parafii (55). 

Zapowiedź I:Andrzej Gajowniczek z Para 

fii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach i Monika Pli-
szka z naszej Parafii (53). 
Piotr Daniel Głuchowski z Parafii Przesmy- 
ki i Katarzyna Tkacz z naszej Parafii (54). 

Rafał Woźny i Dorota Ornowska, oboje 
z naszej Parafii (56). 
Piotr Zbigniew Juśkiewicz i Katarzyna Ma-
rzena Pielesiak, oboje z naszej Parafii (57). 
Maciej Jaszczuk z naszej Parafii i Katarzyna 
Golec z Parafii Ducha Świętego w Siedlcach (58). 
Karol Aleksander Cieślar z Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Łodzi i Joanna Ciozda z naszej 
Parafii (59). 

Krzysztof Kruszewski z Parafii w Skórcu i 
Małgorzata Godlewska z naszej Parafii (60). 

     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia-
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżur-
nego w Kancelarii Parafialnej. 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
RODZINNE WSPOMNIENIE. We wtorek i śro-
dę (27 i 28.08) Kościół obchodzi wspomnienie Ma-
tki i Syna: Św. Moniki oraz Św. Augustyna, Bis-
kupa i Doktora Kościoła. Św. Monika jest patronką 
cierpliwej i wytrwałej modlitwy matek w intencji 
dzieci. Św. Augustyn urodzony w Tagaście (dziś 
Algieria), nawrócił się w Mediolanie pod wpływem 
listów Św. Pawła Apostoła i kazań Św. Ambroże-
go. Po latach przyjął chrzest, został kapłanem i bi-
skupem Hippony. Pozostawił kilkadziesiąt tomów 
swoich pism oraz autobiografię pt. „Wyznania”. 
ZAMĘCZONY PROROK. Czwartek (29.08) to 
dzień wspomnienia Męczeństwa Św. Jana Chrzci-
ciela; Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, które-
go Kościół czci w ciągu roku dwukrotnie: 24 czer-
wca - w uroczystość jego narodzenia i 29 sierpnia 
- we wspomnienie jego męczeńskiej śmierci. 
ŚWIADKOWIE KRZYŻA. W sobotę (31.08) 
obchodzimy wspomnienie Św. Nikodema i Św. 
Józefa z Arymatei. To właśnie oni zdjęli Ciało 
Pana Jezusa z krzyża. Mieli świadomość, że Je-
zus umiera na krzyżu niewinnie, ponieważ wy-
dano na niego niesprawiedliwy wyrok. Niektórzy 
powtarzają żart dotyczący Józefa z Arymatei: 
     Po śmierci Chrystusa Józef z Arymatei i Ni-
kodem poszli do Piłata, aby ten pozwolił im na 
zabranie martwego Ciała Jezusa. Józef oświad-
czył Piłatowi, że chce je pochować w grobie, 
który przygotował dla siebie. Piłat na to: 
- Józefie, czy nie szkoda ci oddawać tak piękne-
go grobu temu Złoczyńcy? 
     Józef z Arymatei odpowiedział: 
- Piłacie, to tylko na weekend! 
     Józef bowiem głęboko wierzył w to, że Chry-
stus zmartwychwstanie.  

CO PISZĄ W „ECHU” nr 34 
W kodeńskim sanktuarium wciąż dzieją się cuda. 
Królowa Podlasia uzdrawia i ciało, i ducha. Historie Bo-
żych interwencji - w artykule „Tyś nasza, podlaska!”;  
 „Chciałem iść środkiem” - wyznaje Michał. Był uza-
leżniony od pornografii. Jego życie zmieniła spowiedź 
i decyzja o oddaniu życia Jezusowi. Z czytelnikami 
„Echa” dzieli się świadectwem życia z Bogiem; 
Rozpacz matki po śmierci dziecka koi sen, w którym 
zmarły syn prosi ją o modlitwę w intencji dusz czyśćco-
wych. O odkrytym powołaniu i woli Boga, który chce 
wyłącznie naszego dobra - w dziale „opinie”; 

Wspominamy też księdza z naszej diecezji, więźnia 
Dachau i budowniczego kościoła w Gręzówce, który - 
ocalony - do końca życia szerzył kult Czarnej Madonny; 
Wydarzenia poprzedzające wybuch II wojny świato-
wej, jej genezę w kontekście 80 rocznicy, przybliżamy 
w tekście „Marsz ku wojnie”;  
W numerze materiały formacyjne dla Kół Żywego 
Różańca;                                Zapraszamy do lektury 

 
TOREBKA ŻONY 

      
     Żona do męża: 
- Kochanie, kupisz mi nową torebkę? 
- A po co? Widzę przecież doskonale, że stara 
jest jeszcze w bardzo dobrym stanie! 
- No widzisz! Sam mówisz, że jest stara. 

 

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

 

WYJĄTKOWA DZIEWCZYNA. 
     Jaś z kolegą rozmawia o dziewczynach: 
- Chodzę z Małgosią, bo jest zupełnie inna niż 
pozostałe dziewczyny. 
- A co w niej innego? 
- Ona jedna chce ze mną chodzić!  
PRZYKAZANIE. Podczas misji parafialnych jest 
nauka stanowa dla mężczyzn. Rekolekcjonista 
omówił przykazanie „Czcij ojca swego i matkę 
swoją”, a następnie zadaje słuchaczom pytanie: 
- A które przykazanie uczy, jak traktować współ-
małżonkę? 
   Starszy doświadczony mężczyzna odpowiada: 
- Nie zabijaj! 
WIECZORNE ROZMOWY. Żona do męża: 
- Kochanie, czemu jesteś dla mnie taki mało ro-
mantyczny? 
- Ja nieromantyczny? Przecież wczoraj i przed-
wczoraj jedliśmy kolację przy świecach. 
- No tak, bo elektrownia z powodu remontów 
prąd wyłączyła na naszej ulicy. 
 
 

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: Santander Bank Polska S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: 
Ks. Sławomir Olopiak, ks. Henryk Drozd, 
ks. Mariusz Baran, ks. Mateusz Gomółka, 
ks. Ireneusz Juśkiewicz, 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 
 




