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MYŚL TYGODNIA 

 
    Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce 
nauczyć swoich uczniów wszyst-
kich epok. Dzisiejsza lekcja brzmi: 
„Kto się wywyższa, będzie poniżo-
ny” (Łk 14, 11). Pokora jest jedną 
z podstawowych cech chrześcija-
nina. Jezus potwierdził to całym 
swoim życiem. Maryja przy zwias-
towaniu określiła siebie Służebni-
cą Pańską. Święty Paweł napomi-
nał Rzymian: „Nie zabiegajcie o to, 
co wyniosłe” (Rz 12, 16).  
     Dlaczego mam zapominać o so-
bie? Odpowiedź jest prosta. Jeśli 
nie postawię Boga i drugiego czło-
wieka w centrum swojego życia, 
zmarnuję je. Pycha będzie kazać 
mi wierzyć, że jestem najważniej-
szą osobą i wszystko ma być pod-
porządkowane mnie. Z Bogiem 
włącznie. Wiara musi być budowa-
na na prawdzie. Stąd św. Teresa 
określała pokorę jako kroczenie w 
prawdzie. A prawda jest taka, że 
Jezus przyszedł na świat jako wyz-
walająca, bezinteresowna miłość.  

 

NAPRZÓD MARSZ! 

 
     A więc mamy koniec wakacji. Jutro (2.09) początek 
nowego Roku Szkolnego 2019/2020. Rzesze dziewcząt 
i chłopców wrócą do swych szkół. Ich szeregi zasilą ci, 
którzy dopiero rozpoczynają szkolną edukację. 
     Doskonale rozumiemy, że najważniejszym zada-
niem szkoły jest wychowanie następnego pokolenia. 
Nowy Rok Szkolny to święto dzieci i młodzieży, ale tak-
że rodziców, którzy w szkole zyskują pomoc dla wypeł-
nienia najważniejszej roli, jaką jest wychowanie. To tak-
że święto nauczycieli i wychowawców, rzeszy tych, któ-
rzy wybrali to powołanie, aby wejść w funkcję wspoma-
gania rodziny. Jest to także święto wszystkich odpowie-
dzialnych za oświatę i szkolnictwo, zwłaszcza samorzą-
dów, które prowadzą szkoły i dbają również o to, żeby 
dzieci mogły się uczyć w coraz lepszych warunkach. 
     To poczwórne świętowanie rozpoczniemy więc jutro 
w naszym kościele od Eucharystii, by na ołtarzu poło-
żyć to wszystko, co jest nam drogie i ważne, jeśli cho-
dzi o wychowanie, by Pan Bóg to przyjął i pobłogosła-
wił. Za św. Pawłem Apostołem warto podkreślić, że naj-
ważniejsze nie są „ludzkie mądrości”, ale poznanie Je-
zusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. 
To dlatego w program szkolny wpisują się lekcje religii. 
Ważne jest w szkole to, żeby poszerzać wiedzę, pozna-
wać siebie i świat, a przede wszystkim nauczyć ucz-
niów jak korzystać z wiedzy. Bo umiejętność korzysta-
nia ze zdobytej wiedzy to mądrość. 
     Jutro zapraszamy na Msze Św. inaugurujące Nowy 
Rok Szkolny. Będą one o godzinie 8.00 dla szkół pod-
stawowych, a szczególnie dla Katolickiej Szkoły Podsta-
wowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (z ul. Sokołows-
kiej 172), Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkie-
wicza (z ul. Granicznej 1), dla Szkoły Podstawowej im. 
Ireny Kosmowskiej (ze Strzały) oraz dla Społecznej 
Szkoły Podstawowej STO (z ul. Mireckiego). O godz. 
9.00 dla szkół średnich, a szczególnie dla Katolickie-
go Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny. 
     W nowym roku młodzież i dzieci zachęcamy do gor-
liwego uczestnictwa w lekcjach religii, a także zapra-
szamy do udziału w pracach wspólnot parafialnych. 
Szczególnie w grupach Ruchu Światło-Życie, w parafia-
lnym oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
w spotkaniach Służby Liturgicznej organizowanych dla 
ministrantów i lektorów. Niezwykle twórcze są spotka-
nia dla dzieci w muzycznym Zespole „Światełko”. 

 

LEK NA SMUTEK 
   Uśmiechnięte twarze Ma-
donny z Dzieciątkiem każą 
nam pamiętać, że w pierw-
sze dni września obchodzi-
my dwa ważne „Maryjne” 
dni. Pierwszy z nich wypa-
da w środę (4 września), 
kiedy to Kościół obchodzi 
wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Matki Pocie-
szenia, nazywanej także Po-
cieszycielką Strapionych. 
     Najbliższe nam sanktuarium NMP Pocieszycielki 
Strapionych znajduje się w miejscowości Kożuchówek 
i Miedzna (na północ od Sokołowa i Węgrowa). Tam 
też znana jest modlitwa, której fragment przytaczamy: 
     Przeto i ja klękam z tą ufnością, że mnie wysłuchasz 
i nie opuścisz w moim ciężkim strapieniu, jako najlepsza 
i litościwa Matka, że otoczysz mnie swoją opieką jako Po-
cieszycielka strapionych i Ucieczka grzeszników. Matko 
Boża, Miłosierna Pani, ukaż swoją moc i potęgę, udziel mi 
swojej pomocy i zmiłuj się nade mną. Bądź mi Matką 
przez całe życie, bądź przy mnie w godzinie śmierci, a ja 
będę Cię wielbił, chwalił i kochał na wieki wieków. Amen. 
 

HAPPY BIRTHDAY 

 

    Miniaturka obok przedsta-
wia scenę narodzenia Ma-
ryi. Jest łudząco podobna 
do ilustracji Bożego Naro-
dzenia, ale nie widzimy tu 
aury stajenki betlejemskiej, 
gdyż wydarzenie miało miej-
sce gdzie indziej.  
    Przypominamy o tym dla-
tego, że w przyszłą niedzie-
lę (8.09) obchodzić będzie- 

my Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w po-
lskiej tradycji nazywane Świętem Matki Boskiej Siew-
nej. Przypomina ono, że Maryja była zwykłym człowie-
kiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez ca-
łe życie posiadała wolną wolę i nie była do niczego zde-
terminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodzi-
ców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, 
miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufa-
nie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na 
Boży głos sprawiły, że mogła powiedzieć: „Oto bowiem 
odtąd błogosławić mnie będą Wszystkie pokolenia” (Łk 
1, 48). Naszym bliskim, którzy obchodzą dzień swoich 
urodzin z radością składamy najserdeczniejsze życze-
nia. Cieszmy się więc także z dnia urodzin Maryi.  
     Happy Birthday Maryja!  
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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 – 2 września 2019 r. 
Początek Nowego Roku Szkolnego 2019/2020 

XXII Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I: 1 Tes 4,13-18 
(Zmartwychwstanie umarłych); Łk 4,16-30 (Jezus nie przyjęty w Nazarecie). 

6.30 1. + Annę Wysocką (w 12 r.), Józefa, Henryka, Janinę i zm. Ro-
dziców obu stron Rodziny, of. Córka z Rodziną 

 2. + Józefa, Genowefę i Mariannę, zm. z Rodziny Staręgów, of. 
Córka 

 3. Poza parafią: + Stefana Okuniewskiego (z racji dnia imienin), 
of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 
 2. + Rafała Krzewniaka (w 6 r.), of. Rodzice 
 3. + Władysławę Marciniuk (w 10 r.) i Jana, of. Teresa Bieńkowska 
 4. + Janinę Nasiłowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Apostolatu Pomocy Duszom 
Czyśćcowym 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Honoratę (w 4 r.) i Kazimierza Kowalczyków oraz Weronikę 

i Romana Graniszewskich, of. Rodzina Kowalczyków 
 3. + Stefanię Sopińską (z racji imienin), of. Rodzina 
 4. + Ojca Stefana i Dziadka Stefana (z racji ich imienin) oraz 

Hannę, Ryszarda i Stanisławę, of. Rodzina Wymiatał 
 5. + Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla 

wspólnoty Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 
Spotkanie formacyjne Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym 

Wtorek – 3 września 2019 r. 
Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła;  

Czyt.: 1 Tes 5,1-6.9-11 (Chrystus umarł za nas, abyśmy razem z Nim żyli); 
Łk 4,31-37 (Uzdrowienie opętanego). 

6.30 1. + Joannę Borowską (w 7 r.), of. Mama 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 

 2. + Barbarę Smażewską (w 3 r.), of. Elżbieta Tomczyk 
 3. + Helenę Świniarską, of. Rodzina Jeruzalskich i Czarnockich 
 4. + Piotra Żukowskiego (w 6 r.), Rafała Choińskiego, Stanisła-

wę, Kazimierza, Ryszarda i Danutę Chomków, of. Barbara Żu-
kowska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Józefa Duka (z racji urodzin), zm. Rodziców i Rodziców 

Chrzestnych, of. Barbara Duk 
 3. + Zm. Rodziców Stanisławę i Heronima, zm. z Rodzin Koko-

szków, Kopciów, Posiadałów, Woźnych, Sawickich i Kaliszów, 
of. Dzieci 

Środa – 4 września 2019 r. 
Wspomnienie NMP Matki Pocieszenia (Pocieszycielki Strapionych)  

oraz Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic z Nowogród-
ka rozstrzelanych przez hitlerowców w 1943 r., 

a także Św. Rozalii, Dziewicy; Czyt.: Kol 1,1-8 (Pozdrowienie i 
dziękczynienie za wiarę Kolosan); Łk 4,38-44 (Liczne uzdrowienia). 

6.30 1. + Anielę Stachowicz, of. KŻR z Kolonii Strzała 
 2. + Dorotę Sidun i Janinę Wyrzykowską, of. Córka 

7.00 1. + Wiesława, zm. z Rodzin Pucyków, Frankowskich, Stańczu-
ków, Maliszkiewiczów i Michalaków, of. Rodzina 

 2. + Mariannę Teresę Koziej, of. Sąsiedzi 
 3. + Saturnina, Franciszka, Romualda i Józefa, zm. z Rodzin 

Newelów i Bieleckich, of. Mama i Brat z Synem 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 
 3. + Anielę Stachowicz, of. Rodzina Guzków 
 4. + Leokadię Ornowską, of. Córka Chrzestna Hanna z Rodziną  
 5. + Pawła Niedziółkę, of. Koleżanki i Koledzy z firmy Bozamet 
 6. Dziękczynna z racji imienin Izabeli, z prośbą o zdrowie i pot-

rzebne łaski oraz opiekę Matki Bozej i Św. Józefa, of.  
 7. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, z racji Pierwszej Środy 

Miesiąca, of. Uczestnicy Liturgii 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 5 września 2019 r. 
Wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty, Dziewicy i Zakonnicy; 

Czyt.: Kol 1,9-14 (Modlitwa Pawła o postęp duchowy Kolosan); 
Łk 5,1-11 (Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów). 

6.30 1. + Anielę Stachowicz, of. Siostra Maria  
 2. + Stanisława Adamczyka, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 
 2. + Aleksandrę (w 21 r.), zm. z Rodzin Iskrów, Januszów, Pła-

zów, Pisarskich i Kruczków, Antoniego i Marię Januszów oraz 
ks. Alfreda Hofmana, of. Halina Iskra 

 3. + Grzegorza Soszyńskiego, of. Alicja i Józef Czarnoccy 
 4. + Mariana Pióro (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. Dziękczynna za naszych kapłanów, z prośbą o obfitość łask 

Bożych dla nich oraz o dobre powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne z naszej Parafii, of. Apostolat Złotej Róży 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/2019 
 3. + Stanisławę (w 20 r.), Stanisława (w 48 r.),  zm. z Rodzin Mi-

rońskich i Szpurów, of. Dzieci 
 4. + Zm. z Rodzin Ratyńskich, Godlewskich, Jasińskich, Czarno-

ckich, Radzikowskich i Sowów, of. Rodzina 
Czuwanie Godziny Świętej (do 20.00) 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 6 września 2019 r. 
Wspomnienie Bł. Michała Czartoryskiego, Kapłana i Męczennika, 

kapelana Powstania Warszawskiego. Czyt.: Kol 1,15-20 (Chrystus pierwo-
rodnym stworzenia i Głową Kościoła); Łk 5,33-39 (Nowość nauki Jezusa). 

6.30 1. + Irenę i Stanisława Montewków oraz zm. ich Rodziców, of. 
Córka 

 2. + Henrykę Wierzbicką i Witolda oraz dusze w czyśćcu cierpią-
ce, of. Synowa 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 
 2. + Edwarda Sosnowskiego (w 9 r.) i zm. z Rodziny, of. Żona 

Julia z Rodziną 
 3. + Barbarę Lichaczewską (w 7 r.), of. Mama Daniela 
 4. + Kazimierza Lewickiego (w 2 r.) i zm. Rodziców, of. Rodzina 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
17.20 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa, z racji Pierwszego Piątku Miesiąca, of. Uczestnicy Liturgii 
 3. Dziękczynna z racji imienin Beaty, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla całej 
Rodziny, of. Mąż Leszek z Córką Agatą 

 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Arkadiusza Ferensa, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla niego, dla jego Rodziców i Siostry Aleksandry, of. Rodzice 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 7 września 2019 r. Wspomnienie 
NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Kapłanów Melchiora Gro-

dzieckiego i Ignacego Kłopotowskiego. Czyt.: Kol 1,21-23 (Bóg pojednał 
nas ze sobą przez śmierć Chrystusa); Łk 6,1-5 (Chrystus jest Panem szabatu). 

6.30 1. + Aleksandra Dębskiego (w 6 r.), of. Żona 
 2. + Bogdana Borkowskiego (w 2 r.), zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, Kazimierę i Czesława Borkowskich oraz Bronisławę 
i Czesława Chromców, of. p. Borkowska 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 3. + Reginę (z racji imienin), Jana i Janinę oraz zm. z Rodziny, 

of. Wanda Matwiejczuk  
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 4. + Walentego, Mariannę i Weronikę, of. Córka 
 5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi 

z prośbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka 

Nab. Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi i modlitwa różań-
cowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji: o uwolnienie z nałogów. 
8.30 Wyjazd kapłanów do chorych 

15.00 W intencji Nowożeńców: Katarzyny i Piotra 
16.00 W intencji Nowożeńców: Katarzyny i Piotra 
17.00 W intencji Nowożeńców: Justyny i Wojciecha 
18.00 W intencji Nowożeńców: Izabeli i Sebastiana 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi 

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 września 2019 r. 

Rok C, I; Czyt.: Mdr 9,13-18b (Prawdziwa mądrość); 
Flm 9b-10.12-17 (Wszyscy są braćmi); 

Łk 14,25-33 (Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Radosława Brochockiego (z racji imienin), Henryka, Ryszar-

da, Mariana, Tadeusza, Annę, Leokadię i Sewerynę, zm. z Ro-
dzin Brochockich i Woźnych, of. Adam i Maria Brochoccy 

8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci  
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Magdaleny Banaszczuk, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Św. Józefa na 
dalsze lata dla niej, dla jej Brata Michałka i Rodziców, of. Babcia  

10.00 1. + Janinę Skólimowską (w 3 r.), of. Mąż Ryszard z Córkami 
 2. + Stanisława Stańczuka (w 12 r.), of. Żona Halina Stańczuk z 

Córkami 
 3. + Joannę Zembek (w 5 r.), of. Roman Zembek 

11.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Zm. Rodziców Genowefę i Stanisława, Brata Zdzisława, zm. 

Teściów i Stanisława, of. Córka Teresa 
 3. Dziękczynna w 3 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego, dla 
jego Rodziców i rodzeństwa: Kamila i Karoliny, of. Rodzice 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
 2. Dziękczynna w 4 r. urodzin Franciszka, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa i Anioła Stróża, of. 
16.30 1. + Eugenię (w 26 r.), Wacława (w 64 r.) i Roberta, of. Córka 
18.00 1. + Teresę i Kazimierza Makowskich, of. Adam i Elżbieta Kowa-

lczuk  
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

 

ZAPROSZENIE „KRÓLÓWKI” 
     14 września br. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach odbędzie się VIII Zjazd 
absolwentów „Królówki" oraz jubileuszowe uroczystości związane ze 
stuleciem upaństwowienia szkoły oraz 115. rocznicą nadania szkole 
imienia św. Królowej Jadwigi. Obchody rozpoczną się Mszą św. w Koś-
ciele p.w. św. Stanisława B.M. w Siedlcach o godz. 9.00. Szczegółowy 
program można znaleźć na stronie www.krolowka.siedlce.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń. 
 

GRZEGORZ ZWANY WIELKIM 
     Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża, obchodzimy we 
wtorek (3.09). Żył i działał w VI w. Od niego pochodzi zwyczaj odprawia-
nia 30 Mszy Św. za zmarłych, zwanych „gregoriańskimi”. Za czasów 
Grzegorza w Rzymie, zmarł mnich, przy którym znaleziono pieniądze. 
Wtedy posiadanie pieniędzy przez zakonnika uważano za przestępstwo. 
Grzegorz dał lekcję mnichom, nakazując pogrzebać ciało zmarłego poza 
klasztorem. Pełen troski o jego duszę nakazał odprawić 30 Mszy Św. 
dzień po dniu. Gdy odprawiono ostatnią, ów zakonnik ukazał się mu i 
podziękował, oświadczając, że te Msze Św. skróciły mu czas czyśćca. 
W Kościele od dawna jest przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy Św. 
Pan Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, za którą są one ofiaro-
wane i wprowadza ją do nieba.   

 
     Wakacje dobiegają końca i już jutro rozpoczyna się nowy Rok Szkolny. 
Jednak gdy rodzice szykują szkolne wyprawki, edukatorzy seksualni po-
bierają krajowe i zagraniczne dotacje, by wejść do szkół z wulgarnymi tre-
ściami dotyczącymi seksualności. Co gorsza cieszą się oficjalnym wspar-
ciem niektórych samorządów, które chcą uczyć nasze dzieci o „radości 
i przyjemności z dotykania własnego ciała” oraz „masturbacji w okresie 
wczesnego dzieciństwa”. Jakiś czas temu Komisja Wychowania Katolic-
kiego Episkopatu Polski ostrzegła rodziców przed zajęciami finansowany-
mi przez samorządy oraz wezwała do składania oświadczeń wychowaw-
czych. Każdy rodzic ma prawo bronić własne dziecko przed zgorszeniem, 
dlatego w szkole należy złożyć poniższe oświadczenie. Można je pobrać na 
stronie: https://episkopat.pl w zakładce: Apel Komisji Wychowania Kato-
lickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach (na dole zakładki). 
 

Miejscowość, data .................................……….…… r. 
 

.................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania 

dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami 
zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej – 

nie wyrażam zgody, aby moje dziecko 
 

.................................................................................................................... 
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia 

uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach 
związanych z szeroko rozumianą edukacją seksualną, których tematyka 
wykracza poza treści podstawy programowej obowiązującej na danym 
etapie kształcenia. Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejsze-
go informowania mnie o planowanych inicjatywach odnoszących się do 
powyższego zagadnienia (mój numer telefonu .......................................). 
     W przypadku nieuwzględnienia wyrażonej powyżej woli poinformuję 
kompetentne instytucje państwowe oraz dołożę wszelkich starań, aby 
konsekwentnie bronić dóbr osobistych mojego dziecka na drodze po-
stępowania cywilnego. 

.......................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

      W sali NoveKino można jeszcze przez 
kilka dni zobaczyć film pt. „Tajemnice Ojca 
Pio”. Ukazuje on trudną drogę, jaką prze-
szedł Święty, by na jej końcu stać się jed-
nym z największych świętych Kościoła.  
     Twórcy zadbali o niepublikowane dotąd 
materiały i zeznania świadków życia Świę-
tego. Z obrazu widz dowiaduje się, jak nie-
wyobrażalnemu ogromowi prób został pod-
dany skromny zakonnik z Pietrelciny: osz-
czerstwa i poddawanie w wątpliwość styg-
matów, podsłuchy zakładane nawet w kon-
fesjonale, posądzanie o intymne kontakty 

z kobietami. kary i prześladowania także ze strony osób związanych z Ko-
ściołem. Niezwykłe emocje towarzyszą widzowi, gdy śledzi autentyczne 
nagrania Ojca Pio i słyszy jego charakterystyczny, jakby niepasujący do 
wizerunku głos. Całości dopełnia sprawiający ogromne wrażenie eksklu-
zywny materiał dokumentujący niedawną ekshumację ciała Św. Ojca Pio. 
Stygmatyk z Pietrelciny to nie tylko surowy zakonnik. Film odkrywa go dla 
wiernych jako pełnego radości, poczucia humoru, a nade wszystko jako 
osobę wypełnioną w całości miłością do Boga i ludzi. Tajemnica Ojca Pio” 
to ogromny atut filmu - pozwala widzowi autentycznie dotknąć świętości. 
Warto zobaczyć ten film. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
LITURGIA. Służba Liturgiczna pamięta o tym, 
ze przeżywamy XXII Tydzień Zwykły. Czytania li-
turgiczne są z roku C, I: 
KAPLICA SZKOLNA. Dziś Gościem naszej 
Parafii jest Ks. Jacek Świątek, dyrektor I KLO im. 
Św. Rodziny, który opowiada o planach oddania 
do użytku szkolnej kaplicy przy tym Liceum. 
KONIEC WAKACJI. Od dziś powracamy do 
zwykłego porządku niedzielnych Mszy Św. po-
południowych. Będą one o godz. 16.30 i 18.00. 
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada Pier-
wszy, Piątek i Sobota Miesiąca. 
W Pierwszy Czwartek (5.09) po Mszy Św. wie-
czorowej będzie czuwanie Godziny Św. (do 20.00). 
W Pierwszy Piątek (6.09) Nabożeństwo do Ser-
ca Pana Jezusa po Mszy Św. o g. 7.00 i 18.00. 
Spowiedź Pierwszopiątkowa od 17.30. 
W Pierwszą Sobotę (7.09) Nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi będzie po Mszy Św. 
o godz. 7.00 i 18.00. Po rannym Nabożeństwie 
Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w in-
tencji: o uwolnienie z uzależnień.   
PIELGRZYMKA do Niepokalanowa, Lichenia 
i Torunia będzie 6 i 7 września. Zapisy w zakrys-
tii lub pod numerem telefonu 606 902 159. 
KATECHECI. W sobotę (7/09) w naszej Parafii 
odbędzie się Diecezjalne spotkanie Ks. Biskupa 
Kazimierza Gurdy z katechetami naszej Diecezji. 
JUBILEUSZOWY OPIEKUN. W niedzielę 
(15.09) ukaże się jubileuszowy – bo tysięczny nu-
mer naszej parafialnej gazety „Opiekun”, która 
ukazuje się od 20 lat. Również od tego dnia reda-
gowanie gazety zakończy ks. Henryk Drozd, 
a rozpocznie ks. Ireneusz Juśkiewicz.  
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 War-
szawska) i Bartłomiej Dębski z naszej Parafii (52). 

Andrzej Gajowniczek z Parafii w Pruszynie 
i Monika Pliszka 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). 

Zapowiedź I:Damian Ossowski z Parafii 
Rossosz i Kinga Krasuska z Parafii Męczenni-
ków Podlaskich w Siedlcach (61). 
Daniel Nasiłowski z naszej Parafii i Milena 
Kuźma z Parafii Bł. Męczenników Podlaskich w 
Siedlcach (62). 
     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 
BOHATERKI Z NOWOGRÓDKA. Najbliższa 
środa (4.09) przypomni nam Siostry Nazaretanki 
Bł. Marię Stellę i jej Towarzyszki, Dziewice i Mę-
czennice z Nowogródka rozstrzelane przez hitle-
rowców w 1943 r. Siostry oddały swoje życie 
w zamian za życie grupy Polaków skazanych na 
śmierć ze swoim proboszczem.  
BIAŁA RÓŻA. 4 września obchodzimy wspom-
nienie Św. Rozalii, dziewicy i pustelnicy z Sycy-
lii. Jej imię hagiografowie wiążą z białą różą, 
w której kolce są symbolem jej pokutnego życia, 
a biel kwiatu znakiem niewinności. 
CHLUBA ALBANII. Jest nią niewątpliwie św. 
Matka Teresa z Kalkuty, dziewica i zakonnica, 
urodzona w Skopie (dziś Macedonia). Pracowała 
jako misjonarka w Indiach i tam założyła Zgroma-
dzenie Misjonarek Miłości. Jako swój habit siostry 
zakładają sari, czyli tradycyjny strój hinduski. Koś-
ciół przypomina o niej w czwartek (5.09). 
BŁOGOSŁAWIONY HRABIA. We wrześniu 
1944 r. toczyły się zacięte walki na Powiślu pod-
czas Powstania Warszawskiego. Kapelanem III 
Zgrupowania AK „Konrad” był tam dominikanin 
Bł. Michał Czartoryski. Gdy powstańcy zostali 
wyparci z Powiśla, Bł. Michał pozostał z ciężko 
rannymi powstańcami. 6 września został wraz 
z nimi rozstrzelany przez Niemców. W tym dniu 
obchodzimy jego liturgiczne wspomnienie.  
MELCHIOR Grodziecki żył na przełomie XVI 
i XVII wieku. Wstąpił do zakonu Jezuitów. Dzia-
łał na terenie Czech, Węgier i Austrii. Zamęczo-
ny przez protestantów 7 września 1619 r. Naj-
bliższa sobota (7.09) jest dniem jego wspomnie-
nia. W tym roku mija 400 lat od jego męczeńs-
kiej śmierci. 
ŚWIĘTY ZAŁOŻYCIEL. Urodzony koło Drohi-
czyna, wykształcony w Siedlcach i Petersburgu 
nasz rodak, Św. Ks. Ignacy Kłopotowski dopro-
wadził do założenia żeńskiego zgromadzenia 
Sióstr Loretanek. Kościół przypomina o nim w so-
botę 7 września. Jego relikwie spoczywają w Lo-
retto k. Wyszkowa. Samochodem to tylko ok. 75 
km od Siedlec. Warto zobaczyć to niezwykłe miej-
sce. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 35 
Postawić krzyż w centrum swojego życia - co 
to znaczy? O akcji „Polska pod krzyżem” - mó-
wią w wywiadzie „Echa” jej organizatorzy; 
Źle się dzieje, jeśli szkoła zaczyna zastępo-
wać rodzinę. Gorzej, gdy w imię ulegania polit-
poprawności zaczyna wprowadzać demoralizu-
jące programy. Co powinni zrobić rodzice, aby 
ocalić niewinność swoich dzieci? Polecamy arty-
kuł na str. 15;  
Czy uzdrowienie jest dzisiaj możliwe i jak o nie 
prosić? Odpowiedź w świadectwie „Jestem cho-
dzącym cudem”; 
Chcą żyć długo i szczęśliwie, ale - co najważ-
niejsze - wyznając wspólne wartości. Jak Polak 
katolik szuka miłości? O popularności katolickich 
portali randkowych - w artykule na str. 18; 
W numerze także relacje z uroczystości doży-
nkowych odbywających się w naszym regionie; 

Zapraszamy do lektury 

 
POST 

 
     Do restauracji w piątkowy dzień wchodzi 
klient i pyta kelnera: 
- Czy macie państwo ryby? 
- Oczywiście. 
- A czy ryba to postne danie? 
- Tak. 
- To poproszę trzy porcje. Niech chociaż raz po-
poszczę jak należy. 

 

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

AUTOBUS. Idzie rodzina ślimaków: rodzice 
i dzieci. Jedno z dzieci chce przejść na drugą 
stronę ulicy. Tato-ślimak ostrzega: 
- Nie przechodźcie! Za sześć godzin przejeżdża 
tędy autobus. 
NOWY ROK SZKOLNY. Wkrótce po rozpoczę-
ciu nowego Roku Szkolnego ojciec pyta syna: 
- Jak ci idzie w szkole? 
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości! 
- Zazdrości? A czego? 
- Już kilka razy złapał się za głowę i mówił: 
„Gdybym ja był twoim ojcem...” 
BASTYLIA I ZŁODZIEJE. Zdenerwowany nau-
czyciel od historii skarży się woźnemu: 
- Już nie daje rady z tymi osłami z klasy IVb. 
Niech pan sobie wyobrazi: dziś pytam ich: „Kto 
wziął Bastylię”? A oni przysięgają mi, że żaden 
z nich. 
- To może rzeczywiście zrobił to ktoś z innej kla-
sy. 
GRAMATYKA. 
 Na lekcji gramatyki nauczycielka pyta chłopaka: 
- Gdzie jest podmiot w zdaniu: „Złodziej klejno-
tów został aresztowany”? 
- Oczywiście, że w więzieniu, proszę pani. 
 
 

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. Ireneusz Juśkiewicz, 

ks. Mariusz Baran, ks. Mateusz Gomółka, 
ks. Henryk Drozd, ks. Kamil Duszek, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Agata Zielińska 
p. Tomasz Końko, 

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 
  




