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MYŚL TYGODNIA 
    Dziś zatrzymujemy się przed ob-
razem Boga, jaki się objawia w przy-
powieściach, aby lepiej pojąć mis-
ję zbawienia Jezusa Chrystusa ja-
ko Tego, który „przyjmuje grzesz-
ników i jada z nimi” (Łk 15, 2). 
 

 
 

     Każdy z nas się tu odnajdzie, 
ponieważ relacja z Jezusem obja-
wia prawdę o nas samych. Wobec 
najświętszego Boga zawsze bę-
dziemy grzesznikami, niegodnymi 
Jego przyjaźni. Ale grzesznikami 
miłowanymi bezgranicznie, któ-
rych Jezus chce mieć blisko, przy 
jednym stole. Jego bliska obec-
ność zachęca i umożliwia pełne 
oddania i wdzięczności życie wia-
rą. Jednocześnie broni przed wyk-
luczaniem innych z Bożej miłości.  
    On każdego pragnie mieć blisko 
i nie chce, aby ktoś bał się Jego 
miłości. Boża radość z nawrócenia 
choćby jednego grzesznika może 
nam pomóc być bardziej miłosier-
nymi. 
 

 
 

JUBILEUSZ OPIEKUNA 
     Dwadzieścia jeden lat 
temu, 14 czerwca 1998 r. 
wyszedł pierwszy „specjal-
ny” numer naszej gazety 
parafialnej „Opiekun”. Dziś 
przeżywamy jubileusz. Bie-
rzemy do ręki już 1000-ny 
jego numer. Dziękujemy 
Bogu  za  pomysłodawców   
Opiekuna, jego twórców i pierwszych redaktorów, którzy 
włożyli na początku trwały wkład w jego rozwój. Śmiało mo-
żemy ich nazwać „Ojcami Założycielami” tego czasopisma.  
     Należą do nich miedzy innymi: ks. A. Majorek, p. A. Ab-
ramowicz, p. B. Baran, p. A. Bobryk, p. T. Cieciera, p. M. 
Czerski, p. D. Giewartowska, p. A. Krasuska, p. D. Krycki, 
p. M. Netczuk, p. M. Olewińska, pp. B. i T. Pezlerowie, p. 
A. Podniesińska, p. E. Szupiluk i wielu, wielu innych, któ-
rzy podejmowali trud pisania, składania i wydawania 
„Opiekuna”. Położyli oni trwały fundament, na którym, dzię-
ki nim i ich następcom, gazeta działa do dziś. 
     Dziękujemy także drukarni NOWATOR, która od lat 
(i po przyzwoitych cenach) powiela nasze czasopismo. 
Dziękujemy za solidność - bez opóźnień w wydaniu kolej-
nych numerów, zawsze są na czas i w dobrej jakości. W 
sposób szczególny dziękujemy tym, którzy chcą ją czytać 
i uczestniczą w zwrocie kosztów nakładu. 
     W zamieszczonym wyżej laurowym wieńcu jest znak 
tego małego „jubileuszu” – literka „M”. To cyfra rzymska 
oznaczająca 1000, pochodząca od łacińskiego słowa „mil-
le” znaczącego „tysiąc”.  
     Nasza parafialna gazeta jest dobrym źródłem informacji 
dla całej Parafii. Niech tak pozostanie, zwłaszcza teraz, 
gdy następuje „zmiana warty”. Ks. Henryk Drozd kończy 
redagowanie gazety, dziękując serdecznie wszystkim za 
współpracę i pomoc. Prosi także o modlitewne i „redakcyj-
ne” wsparcie Ks. Ireneusza Juśkiewicza, który od przyszłej 
niedzieli (22.09) przejmuje dzieło redagowania Opiekuna.  

MŁODZIEŻOWY PATRON 
     Początek roku szkolnego przypomina nam o Św. 
Stanisławie Kostce, zakonniku, patronie dzieci i mło-
dzieży, patronie Polski. Środa (18.09) to jego święto. 
     Zastanawiał się kiedyś, jaki sens i jaki cel ma ludz-
kie życie, próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie, 
poszukiwał swojej drogi życiowej. A kiedy już znalazł 
odpowiedź na to pytanie, nie bał się uciec z domu 
przez okno, robiąc linę z powiązanych prześcieradeł, 
a na stole zostawiając informację dla swoich blis-
kich: „Idę aby zostać świętym” I został nim…! 
     Rodzi się pytanie: Czy dzisiaj, młody człowiek chce 
zostać świętym? Gdy popatrzymy na to co nas otacza, 
gdy spotykamy ludzi którzy wokół nas żyją, z którymi na 
co dzień rozmawiamy, to musimy przyznać, że temat 
Pana Boga i dążenia do świętości, jakby nie istniał. No 

może kiedyś, ale nie dziś. Św. Stanisław nie bał się iść 
pod prąd, być w opozycji do mentalności, którą kierował 
się jemu współczesny świat, świat jego czasów – wtedy 
czasy też były trudne, tak jak dzisiaj. 

 
     Współczesny Kościół jakby ulega herezji protestan-
tyzmu, zapominając o świętych, którzy na przestrzeni 
wieków byli i są nadal sprawdzonym wzorem do naśla-
dowania. Warto do nich powracać. 
     Z tej okazji w środę (18.09) zapraszamy dzieci i mło-
dzież na Mszę Św. o godz. 18.00, adorację Pana Jezu-
sa i na niespodziankę w sali pod kościołem. Prosimy, 
aby w tym wydarzeniu wzięli udział dziewczęta i chłop-
cy z klas ósmych, którzy pragną rozpocząć przygoto-
wanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

KATEDRA MATKA 
     W przyszłą niedzielę (22.09) 
obchodzić  będziemy święto rocz-
nicy poświęcenia kościoła kated-
ralnego w Siedlcach, Matki wszys-
tkich kościołów naszej Diecezji. 
     W ostatnich latach nasza kate-
dra przeżywa szczególne roczni-
ce. W 2013 roku minęła 100 rocz-
nica konsekracji kościoła pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP przez 
Ordynariusza Diecezji Lubelskiej 
Biskupa Franciszka Jaczewskiego. 
W 2019 roku minęła 100 r. utworze-
nia parafii przy kościele pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP dekretem 
Biskupa Henryka Przeździeckiego. 
Natomiast 24 stycznia 2024 minie 
100 r. podniesienie tegoż kościoła   
do godności katedry i przeniesienie stolicy diecezji z Ja-
nowa Podlaskiego do Siedlec na mocy bulli papieża Piusa 
XI i adaptacja kościoła do funkcji katedry. 
     Dziękując Bogu za naszą katedrę, jako znak wspólnoty 
Kościoła Siedleckiego, starajmy się uczestniczyć w jej ży-
ciu. Mimo iż Kościół jako wspólnotę tworzą żywe kamienie, 
czyli ludzie, o czym mówi jedno z najstarszych dzieł litera-
tury chrześcijańskiej - „Pasterz” Hermasa, to jednak koś-
ciół jako budowla jest konieczny, zwłaszcza ze względu na 
swoje uprzywilejowanie w sprawowaniu kultu. Stanowi on 
specyficzną kondensację sacrum na ziemi, w naszej kru-
chej, ulotnej rzeczywistości. 
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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 – 16 września 2019 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Korneliusza, Papieża i Cypriana, 

Biskupa; XXIV Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I: 
1 Tm 2,1-8 (Wspólne błagania za wszystkich ludzi); 

Łk 7,1-10 (Uzdrowienie sługi setnika). 
6.30 1. + Tomasza i wszystkich zm. z Rodziny, of. Ewa Tchórzewska 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 

 2. Dziękczynna za wnuków Ignasia, Elę i Stasia oraz ich Rodzi-
ców, z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dziadkowie  

 3. Dziękczynna za Dzieci, z prośbą o Boże błogosławieństwo i ła-
skę nawrócenia oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice   

 4. Dziękczynna za Tomasza i Marcina, z prośbą o zdrowie i od-
krycie swojego powołania życiowego, of. Rodzice  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Stanisława Sadokierskiego (w 23 r.), Wandę, Jerzego, Pa-

wełka, Halinę i Romana, zm. z Rodzin Sadokierskich i Pawlu-
ków, of. Rodzina    

 3. + Zm. z Rodzin Staraków i Rębaczy, of. Rodzina  
 4. + Mariannę (w 1 r.) i Władysława Skaruz, of. Rodzina  
 5. + Danutę Jakubik (w r.), of. Ks. Ireneusz Głowacki  

Wtorek – 17 września 2019 r. 
Wspomnienie Św. Biskupów:Roberta Bellarmina, Doktora Kościoła 

i Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - wychowawcy kleru, założyciela 
Sióstr Franciszkanek. Wspomnienie stygmatów Św. Franciszka. Dzień 

czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Czyt.: 1 Tm 3,1-13 (Cechy wymagane od biskupów i diakonów); 

Łk 7,11-17 (Wskrzeszenie młodzieńca z Nain). 
6.30 1. + Szymona i Genowefę Grzechników, of. Synowa  

 2. Dziękczynna w intencji Jadwigi, z prośbą o zdrowie i potrzeb-
ne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Córka  

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 
 2. + Teresę Krukowską, of. Rodzina  
 3. + Romana Adamczyka, of. Rodzina  
 4. Dziękczynna w intencji Ewy, Jana i Antosia, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Świętej Rodziny, of. Babcia  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Marcina Głuchowskiego, of. Pracownicy i nadzór Zakładu 

Drobiarskiego, Wydział Konserw 
 3. + Jerzego i Bolesława Sikorskich (w 25 r. ich śm.), zm. z Ro-

dzin Sikorskich i Thelów, of. Rodzina  
 4. Dziękczynna w 8 r. ślubu Natalii i Tomasza Bobaków, z prośbą 

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

 5. Dziękczynna w intencji Elżbiety, z prośbą o łaskę zdrowia 
oraz dalszą opiekę Św. Judy Tadeusza i Św. Rity, of. Rodzina  

Środa – 18 września 2019 r. 
Święto Św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona dzieci i młodzieży, 

patrona Polski. Czyt.: Mdr 4,7-15 (Miarą starości jest życie nieskalane); 
Łk 2,41-52 (Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca). 

6.30 1. Dziękczynna w 48 r. ślubu Krystyny i Szczepana, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz wstawiennictwo Świętej Rodziny 
i Św. Joanny Beretty Molla, of. Małżonkowie  

 2. Dziękczynna w 33 r. urodzin Anny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i łaskę silnej wiary, of. Jadwiga Machała 

 3. + Urszulę Chromińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 

 2. + Aldonę Sulej (w 8 r.) oraz zm. jej Rodziców i Dziadków, of. 
Rodzina  

 3. + Wacława Piskorza, of. Rodzina Ornowskich  
 4. Dziękczynna w intencji Rodziny, z prośbą o dary Ducha Świę-

tego, łaskę wiary, zgodę i pojednania oraz wstawiennictwo Świę-
tej Rodziny, of. Babcia 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Józefa Tomczaka (w 3 r.) i zm. Rodziców, of. Żona z Dziećmi  
 3. + Stanisława i Zygmunta Traczyków, Janinę i Kazimierza We-

redów oraz Andrzeja Mućko, of. 
 4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Agnieszki i Grzegorza Świdrów, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa, of. Małżonkowie 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 19 września 2019 r. 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z La Salette, Św. Januarego, 
Biskupa i Męczennika z Neapolu oraz Św. Józefa z Kupertynu, 

Kapłana. Czyt.: 1 Tm 4,12-16 (Bądź wzorem dla wiernych); 
Łk 7,36-50 (Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała). 

6.30 1. + Ireneusza Kozieła, of. Rodzina Wymiatałów  
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci 

 2. + Wacława i Helenę Rymuza, of. Syn  
 3. Dziękczynna w 4 r. urodzin Aleksandra, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice  
 4. Dziękczynna za otrzymane życie i powrót do zdrowia, of. An-

na Błońska  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Marcina Głuchowskiego, of. Pracownicy Zakładu Drobiars-

kiego, Wydział Konserw  
 3. + Tomasza Wasilewskiego (w 15 r.) i zm. z Rodziny, of. Leszek 

Wasilewski 
 4. + Danutę Bajek (w 3 r.), of. Dzieci  
 5. + Andrzeja (w 12 r.), Zofię, Józefa, Roberta i Jerzego, of. Ro-

dzina  
 6. Poza Parafią: + Stanisława Woźnego (w 10 r.), of. Córka  

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy  
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 20 września 2019 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników z Korei Andrzeja Kim Teagon, Ka-

płana oraz Pawła Chong Hasang (1821-1867) i Towarzyszy. 
Czyt.: 1 Tm 6,2c-12 (Wierność zdrowej nauce bezinteresowność w służbie 

Bożej); Łk 8,1-3 (Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia). 
6.30 1. + Helenę Wolską, of. Sąsiedzi z klatki  

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

 2. + Annę (w 24 r.) i Władysława, zm. z Rodzin Gołąbków, Bara-
nowskich i Prządków, of. Barbara Prządka  

 3. + Danutę Zając, of. Mąż z Dziećmi  
 4. + Antoniego (w 42 r.), Jana, Franciszka, Kazimierza, Juliannę, 

Aleksandra, Józefę i Mariannę, zm. z Rodziny Sawczuków, of. 
Żona  

15.00 W intencjach Czcicieli Bożego Miłosierdzia, of. Wspólnota Ma-
łych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka)  

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Grażynę (w 10 r.), Henryka i Ryszarda Tomaszewskich oraz 

Krystynę Ostojską i zm. z Rodziny Łastowieckich, of. Dzieci  
 3. + Stanisława Miszczaka (w 15 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona z Dziećmi  
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Macieja, z prośbą o potrzebne 

łaski oraz opiekę Anioła Stróża i Św. Patrona, of. Rodzice  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 21 września 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Święto Św. 

Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, Patrona Celników i Skarbowców. 
Dzień modlitw za chorych na Alzheimera. Światowy Dzień Orderu 

Uśmiechu. Dzień imienin Ks. Mateusza Gomółki. 
Czyt.: Ef 4,1-7.11-13 (Chrystus ustanowił Apostołów); 

Mt 9,9-13 (Powołanie Mateusza). 
6.30 1. + Władysławę, Zygmunta, Andrzeja i Adama oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Rodzina   
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 2. + Mariannę Radomyską (w 37 r.), of. Córka Elżbieta  

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

 2. + Czesława Bryzka (w 26 r.) i Stanisławę oraz zm. Rodziców 
z obu stron Rodziny, of. Rodzina  

 3. + Feliksa, Leokadię, Anielę, Wandę i Feliksa, zm. z Rodzin 
Koplejewskich i Mikiciuków, of. Wiesława Koplejewska  

 4. Dziękczynna w 37 r. urodzin Łukasza i w 6 r. urodzin syna Fili-
pa, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa, of. Rodzina  

16.00 W intencji Nowożeńców: Moniki i Michała 
17.00 W intencji Nowożeńców: Doroty i Rafała 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Adama Lipińskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 3. Dziękczynna w 16 r. ślubu Łukasza i Magdaleny oraz w 15 r. 

Marcina i Joanny, z prośbą o potrzebne łaski dla nich i dla ich 
Dzieci: Oli, Gabrysi, Błażeja i Dominika, of. Rodzice  

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 września 2019 r. 
Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Siedlcach, 

Matki wszystkich kościołów naszej Diecezji; 
Dziś Gościem naszej Parafii jest Ks. Edward Łojek z Lwowa 

Rok C, I; Czyt.: Am 8,4-7 (Bóg ukarze gnębicieli ubogich); 1 Tm 2,1-8 (Wspólne 
błagania za wszystkich ludzi); Łk 16,1-13 (Przypowieść o nieuczciwym rządcy). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Barbarę (w 47 r.) i Marka Mrawców oraz Jadwigę i Mieczys-

ława Burgsów, of. Wanda Cieloch  
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci  

 2. + Elżbietę Kozaczyńską (w 10 r.), of. Mąż z Córką  
 3. + Helenę, Zdzisława i Henryka, zm. z Rodziny Suchożebrs-

kich, of. Barbara Kołodziejczyk  
10.00 1. + Andrzeja Montewkę (w 15 r.) i Tadeusza oraz zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. Justyna Montewka 
 2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Beaty i Cezarego, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich 
Dzieci Magdaleny i Jakuba, of. Rodzice  

 3. Dziękczynna w 50 r. ślubu Mieczysława i Marii Ksionków, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa dla nich, dla ich Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci  

11.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina 
 2. + Tomasza Górzyńskiego (z racji dnia imienin) oraz Irenę i Fe-

liksa Wawrzonowskich (z racji imienin), of. Rodzina  
 3. Dziękczynna Rodzin Kłosów, Jastrzębskich i Sędzimierzów, 

z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Świętej 
Rodziny dla nich i dla ich Dzieci, of. Mama  

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
16.30 1. + Jana (w 7 r.), zm. z Rodzin Soczewków i Woźniaków, of. 

Żona Wiesława 
18.00 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Sylwii i Daniela Dąbrowskich, z pro-

śbą o opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata życia małżeńskiego 
i rodzinnego, of. Rodzina  

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

UCZYMY SIĘ ŻYCIA 
     Pewnego dnia, bardzo bogaty mężczyzna wziął swo-
jego syna na wieś, aby pokazać mu, jak żyją biedni lu-
dzie. Spędzili kilka dni i nocy w gospodarstwie, gdzie 
chłopiec mógł zobaczyć życie zupełnie inne od swojego. 
Kiedy wracali ze swojej podróży, ojciec zapytał syna: 

- Jak ci się podobała nasza wycieczka? 
- Było fantastycznie, tato! 
- l już teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie? - dopytywał ojciec. 
- Tak, już wiem. 
- No to opowiedz mi, czego nauczyłeś się podczas naszej podróży. 
     Syn odpowiedział: 
- Zobaczyłem, że my mamy jednego psa, a oni aż cztery. My mamy basen, 
który sięga do środka naszego ogrodu, a oni mają strumyk bez końca. My 
mamy lampiony, a im noc rozświetlają gwiazdy. My mamy patio, a oni mają 
cały horyzont. My mamy mały kawałek ziemi, a oni duże pola, których nie 
jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. My mamy służących, którzy nam służą, 

a oni służą innym. My kupujemy jedzenie, oni je sami produkują. My mamy 
wysokie mury, które nas bronią, a ich chronią przyjaciele. 
     Ojciec chłopca zamilkł. Nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. 
Wtedy chłopiec dodał: 
- Dziękuję ci tato, że pokazałeś mi, jak bardzo biedni jesteśmy. 
     Ta historia ma nam pokazać, że bogactwo to nie tylko pieniądze, szla-
chetne kamienie, piękne budowle. To przede wszystkim to, co uznamy za 
bogactwo, czyli przyjaciele, niebo pełne gwiazd, możliwość kąpieli w czy-
stym strumyku. Doceniajmy to, co mamy. 
 

ROWERZYŚCI 

 
     Kochani rowerzyści! Nie przywiązujcie rowerów do ławek przy Św. 
Józefie, do śmietnika, albo do altany. Tuż obok, przy parkingu dla niepe-
łnosprawnych jest przygotowanych dla was 16 miejsc parkingowych – 
bezpiecznych bo pod okiem kamery monitoringu, znajdującej się na na-
rożniku kościoła. 

 
 

 
Podczas Jerycha Młodych 2019 r. wśród wielu inicjatyw była mowa o 
spotkaniu młodych katolików diecezji siedleckiej podczas HOSANNY 
MŁODYCH. Będzie miała miejsce w najbliższą sobotę 21 września w 
Siedlcach. Oto program: 9.30 - Rozpoczęcie (zawiązanie wspólnoty - 
sala wielofunkcyjna przy naszym kościele). 10.00 - spotkanie z ks. Bi-
skupem Kazimierzem Gurdą i konferencja Łukasza Czechyry. 
10.45 - praca w grupach nt. adhortacji Chrystus Żyje! (konspekt 3) 
11.30 - podsumowanie pracy w grupach; 12.00 – Eucharystia; 
13.00 - Ewangelizacja w 6 miejscach Siedlec, 15.00 - Hosanna Festival. 
18.00 - Koncert Małe TGD. Konferencję wygłosi Łukasz Czechyra, który 
w wielkim poście przygotowywał dla nas rekolekcje BOŻYsłów. 
Ewangelizacja polegać będzie na zatańczeniu w 6 miejscach Siedlec 
flashmobu do utworu „Góry do góry” Małego TGD. 6 miejsc - bo każdy 
rejon naszej diecezji będzie miał swoje miejsce! 
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GOŚĆ ZE LWOWA 

 
    W przyszłą niedzielę (22.09) gościć będziemy 
Ks. Edwarda Łojka ze Zgromadzenia Księży Mi-
sjonarzy Św. Wincentego a ‘Paulo, pracownika 
Sądu Biskupiego przy Kurii Lwowskiej oraz Pro-
boszcza Parafii Św. Anny w Storożyńcu na Uk-
rainie, który podzieli się z nami swoim doświad-
czeniem w pracy duszpasterskiej w tym kraju.  
     Myśli nasze w tym dniu pobiegną do Lwowa, 
gdzie król Jan Kazimierz wybrał Matkę Bożą na 
Królową Polski. Ks. Edward jest przedstawicie-
lem wielkiej Rodziny Wincentyńskiej, założonej 
przez Św. Wincentego a Paulo, liczącej 165 róż-
nych wspólnot. Są wśród nich zakonne zgroma-
dzenia męskie i żeńskie, a także stowarzyszenia 
osób świeckich, działające na całym świecie. 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
CZAS MĘCZENNIKÓW. W połowie III w., 
prawie w tym samym czasie zginęli za wiarę Św. 
Papież Korneliusz i Cyprian, Biskup Kartaginy, 
których Kościół wspomina jutro (16.09). 
PATRON KANONISTÓW. Wtorek (17.09) to 
dzień wspomnienia Św. Roberta Bellarmina, 
Doktora Kościoła, żyjącego w XVI w. Był absol-
wentem kilku europejskich uniwersytetów i auto-
rem wielu cennych dzieł teologicznych.  
OJCIEC ZAŁOŻYCIEL. Św. Zygmunt Szczęs-
ny Feliński, w okresie rozbiorów metropolita wa-
rszawski, wychowawca kleru, założyciel Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. 
Kościół przypomina o nim we wtorek (17.09). 
ZNAKI Z NIEBA. We wrześniu 1224 roku Św. 
Franciszek podczas modlitwy na górze La Verna 
otrzymał dar stygmatów, czyli takich samych 
ran, jakie miał Chrystus po ukrzyżowaniu. We 
wtorek (17.09) Kościół przypomni nam o tym 
wydarzeniu. 
Z WYSOKICH GÓR. W połowie drogi między 
Genewą, a Niceą w Alpach Wysokich (Izerskich)  
leży górska osada La Salette w której znajduje 
się Sanktuarium NMP. 19 września (we wtorek) 
obchodzimy wspomnienie wizerunku (rzeźby) 
NMP z La Salette.  
ZBURZONA KREW. „Istnieje w Neapolu krew, 
która nie może doczekać się zmartwychwsta-
nia...” – napisał Papież Benedykt XIV w 1750 r. 
W czwartek (19.09) wspominamy Św. Januare-
go, Biskupa i Męczennika z Neapolu, ściętego 
mieczem za wiarę pod koniec III w. Ampułka 
jego zakrzepłej krwi w tamtejszej katedrze kilka 
razy w roku przybiera postać płynną.   

LEWITUJĄCY ROLNIK. Św. Józef z Kuperty-
nu, kapłan, z pochodzenia rolnik, miał dar „lewi-
tacji” i czynienia cudów. Liturgia przypomni 
o nim w czwartek (19.09). 
MADE IN KOREA. Również Korea ma swoich 
chrześcijańskich męczenników, których Kościół 
wspomina w piątek (20.09). Są nimi Andrzej Kim 
Teagon, kapłan i Paweł Chong Hasang oraz ich 
Towarzysze, którzy zginęli za wiarę podczas 
prześladowań w Korei, w latach 1821-1867. 
PATRON PODATKÓW. Św. Mateusz, zanim 
Chrystus powołał go na Apostoła i Ewangelistę, 
był poborcą podatkowym. Dziś jest patronem 
pracowników Krajowej Administracji Skarbowej 
i Celnej. Jego Święto obchodzimy w sobotę 
(21.09). W modlitwach pamiętajmy o pracowni-
kach K.A.S. oraz o ich duszpasterzu w naszej 
Diecezji Ks. Robercie Mirończuku. W tym dniu 
nie zapomnijmy o naszym Solenizancie – Ks. 
Mateuszu. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
SŁUŻBA LITURGICZNA. Służba liturgiczna 
zapewne pamięta, ze obecnie w liturgii mamy 
XXIV Tydzień Zwykły, a czytania liturgiczne są 
z roku C, I: 
DZIŚ w naszej Parafii dzień Ruchu Światło-Ży-
cie. Zachęcamy młodzież do wysłuchania świa-
dectw i poznania charyzmatu tej Wspólnoty. 
NIEUSTAJĄCY Wtorek (17.09) - to kolejny 
dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca 
Nieustającego. Członkowie Wspólnoty zapra-
szają wszystkich na wtorkową modlitwę różań-
cową o godzinie 17.30.  
W POSZUKIWANIU ANIOŁÓW. Sobota (21.09) 
to dzień modlitw za cierpiących na chorobę Alz-
heimera. Módlmy się za ubezwłasnowolnionych 
tą chorobą, a szczególnie o dar cierpliwości dla 
opiekujących się nimi.   
RADOSNY ŚWIAT. Sobota (21.09) - to Świa-
towy Dzień Orderu Uśmiechu. Prośby Boga 
o piękny dar uśmiechu dla każdego z nas. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 37 
 Idealny spowiednik - to znaczy jaki? Czego 
spowiednik oczekuje od penitentów? Odpowiedź 
w tekście na str. 17; 
 W jakich okolicznościach zrodziła się Ko-
ronka do Krwawych Łez Matki Bożej? Jak ją 
odmawiać i jakie obietnice wiążą się z tym na-
bożeństwem? - w artykule „Ocalenie przez łzy 
Matki”;  
 Wychowawca powinien bezinteresownie 
pomagać i towarzyszyć młodemu człowiekowi. 
O potrzebie autorytetu - tematyce IX Tygodnia 
Wychowania - na str. 15; 
 O losach kampanii wrześniowej przesądziła 
agresja sowiecka. Analiza i ocena okiem histo-
ryka - w artykule „17 września”; 
 Dlaczego warto założyć swój własny ogród? 
Jakich wskazówek potrzebują początkujący 
ogrodnicy? - podpowiedź na str. 28. 
 Lourdes to inne oblicze Francji. O tym, że 
warto odwiedzić sanktuarium i przejść ścieżkami 
św. Bernadety - w artykule „Zaproszenie do Lo-
urdes”;                       Zapraszamy do lektury 

 
NIC, ZNACZY NIC 

 
     Pierwszoklasistka wyjmuje z tornistra zeszyty i po-
dręcznik. Mama pyta: 
- Czego nauczyłaś się dziś w szkole? 
- Chyba niczego, bo jutro mam tam iść znowu. 

 

 

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

CO IDZIE DO NIEBA. Mały Jasio ogląda podręcznik 
swojej siostry, studentki medycyny. Na jednej ze stron 
jest ludzki szkielet. Jaś pyta: 
- Co to takiego? 
- To jest szkielet z kości. Tyle zostaje z człowieka, 
gdy ten umiera. 
- A, rozumiem. Czyli do nieba idzie samo mięsko. 
ZMIANA MIEJSCA. Koleżanka skarży się koleżance: 
- Nie mogę męża nauczyć porządku. 
- A co on takiego robi? 
- Za każdym razem portfel chowa w innym miejscu! 
LANIE. Pierwsze dni roku szkolnego i pierwsze nega-
tywne oceny. Chłopak nie chciał odrobić pracy domo-
wej i w zeszycie przyniósł „jedynkę”. Tato niewiele 
myśląc spuścił „lanie”, wyjaśniając: 
- Dostałeś ode mnie solidne lanie, bo bardzo cię ko-
cham i chciałbym, żebyś był mądrym i dobrym czło-
wiekiem! 
- Och, tatusiu. Ja chyba nie zasługuję na tyle miłości. 
LIST. Mąż wrócił z sanatorium. Żona w nocy usłysza-
ła, jak przez sen powtarzał: 
- Basiu, Basiu, Basiu... 
     Rano zażądała wyjaśnień. Mąż na to: 
- Koło sanatorium było gospodarstwo rolne, a tam 
w zagrodzie stała piękna klacz o tym imieniu. Karmi-
łem ją chlebem. Pewnie mi się przyśniła. 
     Któregoś dnia mąż przychodzi z pracy i widzi na 
stole otwarty list. Pyta żony: 
- Od kogo? 
- Ta klacz z sanatorium do ciebie napisała. 
CHŁOPAK DO DZIEWCZYNY: 
- Chcesz ze mną chodzić? 
- A co sam się boisz? 
 

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. Mateusz Gomółka, ks. Mariusz Baran, 
ks. Henryk Drozd, 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 
 




