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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Oaza zaprasza

Dziś: XXV NieDziela zwykła
Módlmy się: Boże, Ty zawarłeś wszystkie 

nakazy świętego Prawa w przykazaniu  
miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy 
zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na 
życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W Ewangelii słyszymy: Żaden sługa nie 
może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo 
z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie. Łk 16, 13

Święty Ambroży (IV w.) napisał: „Bogactwa 
są dla was czymś obcym, są bowiem poza na-
szą naturą. Z nami się nie rodzą ani z nami nie 
przemijają. Chrystus jest naszym bogactwem, 
bo jest naszym życiem. Nie służmy obcym pa-
nom, ponieważ innego Pana nie powinniśmy 
znać jak tylko Chrystusa. Tylko jeden jest Pan”. 

Słowo Boże prowadzi nas do poszukiwania 
odpowiedzi na pytania: Komu służę? Jakich 
pragnień pełne są moje myśli i marzenia?  
Jakie znaczenie ma dla mnie jałmużna? Kiedy  
i po co ją daję? W jaki sposób mogę służyć tym,  
co posiadam, drugiemu człowiekowi? (IJ)

Dobry początek w imię boże

W najbliższą sobotę (28 września)  
odbędzie się parafialny dzień wspólnoty, 
w którym wezmą udział wszystkie grupy 
oazowe z naszej parafii. Rozpoczniemy 
Mszą Świętą o godz. 9.30 w naszym ko-
ściele. Następnie przejdziemy do sali pod 
kościołem, gdzie będzie czas na poznanie 
się z księdzem moderatorem, animatora-
mi i uczestnikami, a także na integrację  
i zabawę.

Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie 
dzieci (od IV klasy szk. podst.) i młodzież, 
którzy chcą dołączyć do wspólnoty oazo-
wej oraz obecnych uczestników. (IJ)

10 września br. odbyło się pierwsze spotka-
nie osób, które chcą pomagać w wydawaniu 
OPIEKUNA i tak powstał zespół redakcyjny. 
OPIEKUN to narzędzie ewangelizacji i przekazu 
informacji, które ma służyć nam wszystkim. 
Dołożymy wszelkich starań, by tak właśnie było. 

Szukamy też nowych tematów i sposobów 
docierania z dobrym przekazem do współcze-
snych czytelników w różnym wieku i o różno-
rakich zainteresowaniach.  Wszystkich chętnych 

zapraszamy do pisania tekstów i przedstawia-
nia różnych pomysłów na rozwój gazety. Każda 
wspólnota działająca w parafii i poszczególne 
osoby mogą wnieść swój cenny wkład w treść 
i formą OPIEKUNA. Spotkania Redakcji będą 
odbywały się zasadniczo we wtorki o 19.00 na 
plebanii. Można dołączyć do grona osób odpo-
wiedzialnych.

W imieniu Redakcji OPIEKUNA 
ks. Ireneusz JuśkIewIcz

wyrazy wdzięczności!
Parafialny tygodnik, który trzymasz 

w ręku to 1001 numer naszej gazety. Ten 
numer ukazał się dlatego, że nowy Wika-
riusz, ks. Ireneusz Juśkiewicz wyraził 
swoją wolę kontynuowania tej inicja-
tywy, która zrodziła się wśród parafian  
20 lat temu. W tym miejscu i w tym 
numerze pragnę bardzo serdecznie 
podziękować naszemu Seniorowi, ks. kano-
nikowi Henrykowi Drozdowi, za wieloletni 
trud związany z redakcją naszego parafialnego 
tygodnika. Wdzięczność moja jest tym większa, 
że Ks. Henryk nie zrezygnował z wydawania pi-
sma nawet wtedy, gdy przeszedł na zasłużoną 
emeryturę. Rezygnacja z wydawania Opiekuna  
z chwilą przejścia do grona Seniorów 1. 07. 2013 r. 
 oznaczałaby zamknięcie naszego tygodnika. 
Nowy redaktor wraz z całym zespołem prosili 
Ks. Henryka tylko o jedną przysługę: o wzięcie 
odpowiedzialności za rubrykę, w której znajdują 
się humory. Ktoś zauważył, że taniec, uśmiech, 
humor to ważne sprawy w życiu człowieka; tego 
trzeba się uczyć. W przeciwnym razie, gdy przej-
dziemy do wieczności bez powyższych umiejęt-
ności i zechcemy wejść do Królestwa, to anioło-
wie nie będą wiedzieli co z nami zrobić. 

Życzę nowemu Redaktorowi Naczel-
nemu i wszystkim członkom Zespołu Bo-
żego błogosławieństwa i światła Ducha 
Świętego na trud związany z wydawa-
niem naszego parafialnego czasopisma. 
Niech ten tygodnik dalej służy dziełu 
nowej ewangelizacji, niech parafia-
nie mają możliwość poznawania tego,  

co się dzieje w naszej Diecezji i parafii. 
Wracając w ubiegłą niedzielę z Medugorje, 

zatrzymaliśmy się w Budapeszcie, aby zwiedzić 
to piękne miasto. Przewodniczka, która poka-
zywała nam najważniejsze miejsca i zabytki  
w Budzie i w Peszcie, była bardzo dobrze zo-
rientowana w życiu swojej rodzinnej parafii 
dzięki pismu, które jest tam redagowane. Ona 
wiedziała, co dzieje się w jej parafii: że Naj-
świętszy Sakrament został przeniesiony w inne 
miejsce, bo kaplica jest w remoncie, że parafia 
przygotowuje się do Kongresu Eucharystyczne-
go, że w ołtarzu głównym znajduje się postać 
św. Stefana, że w bocznej kaplicy wisi obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej itd. 

Niech to pismo służy większej chwale Bożej  
i pożytkowi duchowemu naszych parafian.

 ks. Proboszcz
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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 Świętą.

k a l e N D a R z   P a R a F i a l N y

Poniedziałek – 23 września 2019 r.
Wspomnienie św. O. Pio z Pietrelciny, Kapłana i Zakonnika  

oraz św. Linusa Papieża i Męczennika.
XXV Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I:

Ezd 1,1-6 (Edykt króla perskiego w sprawie odbudowy świątyni);
Łk 8,16-18 (Przypowieść o lampie).

6.30 1. + Helenę, Walentego świątek, zm. z rodziny 
        Gajowniczków, of. rodzina
2. Dz. bł. w int. Jarosława w 40 r. urodzin z prośbą o dary  
    Ducha świętego, łaskę Bożą, zdrowie, of. rodzice

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Nie dziółków,  
    of. dzieci
2. + dusze w czyśćcu cierpiące
3. + Eugenię Trebnio, Władysława, Bronisławę, Mariana, 
        z rodziny Biegun, of. Zbigniew Trebnio
4. + Barbarę Remiszewską, of. koleżanki z pracy

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kapara)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. rodzina

2. + Józefa Pazdykę (w 12 r.), of. żona
3. + Marcina Głuchowskiego, of. pracownicy i nadzór 
          zakładu drobiarskiego
4. + Franciszka i Stanisławę, of. rodzina
5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Izy z prośbą o łaskę 
    kroczenia drogą przykazań Bożych w życiu, of. babcia
6. Dz. bł. w int. ks. Mateusza z racji imienin,  
    of. Domowy Kościół

wtorek – 24 września 2019 r.
Wspomnienie św. Męczenników Gerarda Biskupa i św. Tekli Dziewi cy.

Czyt.: Ezd 6,7-8.12b.14-20  
(Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy);

Łk 8,19-21 (Krewni Chrystusa).
6.30 1. + Leontynę, Jana, Stefana, zm. z rodziny 

    Skwierczyńskich, of. rodzina
2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Laury Wardak, za jej mamę 
Katarzynę i tatę Kamila z prośbą o zdrowie i potrzebne 
łaski oraz opiekę Maryi i św. Józefa, of. prababcia Alicja

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Nie dziółków, of. dzieci
2. + Kazimierę Wróblewską, of. sąsiedzi z bloku
3. Dz. bł. w 66 r. urodzin Henryki z prośbą o Boże 
    błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa 
    dla niej i dzieci Mariusza i Agnieszki, of. rodzina
4. Dz. bł. w int. Piotra, Ewy, dzieci Sary i Nadii, 
    w int. Łukasza o opiekę Matki Bożej i św. Józefa, 
    i potrzebne łaski, of. mama

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kapara)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. rodzina

2. + Edwardę, Mieczysława, of. Elżbieta Borkowska
3. + Marcina Pędę (w 3 r.),  zm. z rodzin Golców i Zabielskich
4. + Mariannę, Jana Zwierzów, zm. z rodzin Zwierzów,   
         Rybaków, Kaczyńskich, of. rodzina

środa – 25 września 2019 r. Dzień Życia.
Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, Kapłana, Pat ro na War sza wy, 

Czyt.: Ezd 9,5-9 (Modlitwa Ezdrasza za naród);
Łk 9,1-6 (Rozesłanie Apostołów).

6.30 1. + Henryka Czarnockiego i rodziców z obu stron, of. żona
2. Dz. bł. w 25 r. ślubu Marzeny i Jacka z prośbą 
    o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa 
    na dalsze lata życia, of. małżonkowie

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Nie dziółków,  
     of. dzieci
2. + Roberta (w rocznicę urodzin), of. rodzice
3. + Helenę, Wacława, Marię, of. rodzina
4. + Romana Kaniuka (w 41 r.), of. córka

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. rodzina

2. + córkę Agnieszkę Mamcarz, Reginę i Stanisława  
    Dawidowicz i Ryszarda, of. córka
3. + Iwonę Soszyńską, Grzegorza Oknińskiego, of. rodzice
4. O zdrowie i błogosławieństwo dla Zosi w 6 r. urodzin  
     jej rodziców i dziadków, o opiekę Matki Bożej  
     i św. Józefa, of. babcia

Nabożeństwo do św. Józefa
czwartek – 26 września 2019 r.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej  
oraz św. Męczenników Kosmy i Damiana.

10 r. śm. ks. bpa Jana Mazura;
Czyt.: Ag 1, 1-8 (Bóg nakazuje odbudowę świątyni);

Łk 9,7-9 (Herod chce zobaczyć Jezusa).
6.30 1. + Tadeusza i Henrykę, of. córka

2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agnieszki i Tomasza Wasiaków  
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla 
nich i ich dzieci Karoliny i Olafa, of. rodzice i siostra

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Nie dziółków,  
     of. dzieci
2. + Andrzeja Szczepaniaka
3. + Wacława Kupę, of. córka
4. + Andrzeja Karabluna (w 7 r.), of. żona

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kapara)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. rodzina

2. + rodziców Feliksę (w 19 r.), Stanisława Wyrębków,   
    dziadków z obu stron rodziny, of. syn Aleksander
3. + Jana Łęczyckiego (w 3 r.), of. Danuta Łęczycka
4. + Pawła Niedziółkę, of. Ignacy Niedziółka z rodziną

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 27 września 2019 r.
Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, Kapłana, założyciela Sióstr 

Sza rytek; Czyt.: Ag 1,15b-2, 9 (Przyszła chwała nowej świątyni);
Łk 9,18-22 (Wyznanie Piotra i zapowiedź męki).

6.30 1. + Irenę, Wacława, Wandę, Michała Ślebzaka, Michalinę,  
     Wacława Jakubiaka, of. Alicja Ślebzak
2. Dziękczynna w dniu urodzin ks. Józefa z prośbą o dary  
Ducha świętego oraz opiekę Maryi i św. Józefa, of. siostra

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Nie dziółków,  
    of. dzieci
2. + Michalinę, Lucjana, Tadeusza, Witolda Cymerman 
     oraz Lucynę i Kazimierza Kołodziejuków,  
     of. Danuta Cymerman
3. + Lucjana Stefaniuka (w 7 r.), Jadwigę, Wiesławę,  
    Arkadiusza, zm. z obu stron rodziny, of. rodzina
4. Dziękczynna w 50 r. ślubu Teresy i Franciszka  
    Malinowskich z prośbą o Boże błogosławieństwo  
    i opiekę św. Rodziny dla jubilatów i ich dzieci,  
    wnuków i prawnuczki Marysi, of. jubilaci

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kapara) 
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18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. rodzina
2. + Czesława Oleszka (w 4 r.), zm. z obu stron rodziny,  
    of. córka Anna
3. Dziękczynna w int. członków Żywego Różańca  
    ze Strzały i ich rodzin, of. Maryla Wrona
4. Dziękczynna z racji imienin i urodzin Michała  
    z prośbą o Boże błogosławieństwo, of. rodzice

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
sobota – 28 września 2019 r.

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i św. Wacława  
Męczennika oraz parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla.  

Rocznica śm. Papieża Jana Pawła I (1978 r.)
Czyt.: Za 2,5-9.14-15a (Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga);

Łk 9,43b-45 (Druga zapowiedź męki).
6.30 1. + Wacława w dniu imienin, zm. z rodziny of. Karcz

2. Dz. bł. z racji imienin Gabrysi i Michała z prośbą  
    o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Archaniołów,  
    of. mama

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Nie dziółków,  
    of. dzieci
2. + Jana, Helenę Stolarczyk, of. córka i syn
3. + Wacława (z racji imienin), Eugenię, Roberta, of. córka
4. + Helenę i Antoniego Wyrzykowskich, ich rodziców  
     i rodzeństwo, of. Tadeusz i Barbara Końscy
5. + Wacława Chalimoniuka (w dniu imienin),  
     Wandę, Stanisława, Wacława, Marię, Jana,  
     dziadków z obu stron rodziny

16.00 W intencji Nowożeńców: Eweliny Pietrasik i Bartłomieja 
Dębskiego

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli św. Joanny B. Molla
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. rodzina

2. W int. czcicieli św. Joanny Beretty Molla, of. K. Boruta
XXVI nIeDzIeLA zwYkŁA – 29 września 2019 r.
święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;

Rok C, I; Czyt.: Am 6,1a.4-7 (Lekkomyślność bogaczy);
1 Tm 6,11-16 (Zachować przykazanie nieskalane  

aż do przyjścia Chrystusa);
Łk 16,19-31 (Przypowieść o bogaczu i Łazarzu).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Hieronima Pietruczuka (z racji imienin)
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Nie dziółków,  

    of. dzieci
2. + Hieronima Biadunia (z racji imienin), of. Ewa Wakuła
3. + Wiesława Kokoszkę, of. mama

10.00 1. + Stanisława (w 26 r.), Halinę Koper, rodziców obu stron,  
     of. córka Anna
2. + Jana Gawrońskiego, Marka, Daniela, zm. z rodzin  
    Gawrońskich i Guzów, of. Leokadia Gawrońska
3. + Romana, zm. z rodziny Staręgów, of. Helena Staręga

11.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. rodzina
2. + Stanisławę (w 6 r.), Lucjana (w 7 r.), zm. z rodzin  
    Domańskich, Ryszkowskich, Pogonowskich, of. córka Anna
3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Bożeny i Pawła z prośbą  
    o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
    dla małżonków i córki Aleksandry, of. małżonkowie

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych
16.30 1. + Jana Szymczuka (w 19 r.), zm. z rodzin Tobotów  

     i Szymczuków, of. żona
18.00 1. Dz. bł. w int. społeczności profesorów, wychowawców,  

    pracowników i studentów Collegium Masovia – Innowacyjnej     
   Szkoły Wyższej z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy i nauce

Niedzielna adoracja Najświęt szego Sa k ra mentu (do godz. 20.00)

26 września w naszej diecezji wspo-
minamy najświętszą Maryję Pannę  
Leśniańską. Dlatego też przypomi-
namy historię tego wizerunku i Leśnej 
Podlaskiej. 

Płaskorzeźba, umieszczona w głównym ołtarzu, wykona jest w po-
lnym kamieniu o odcieniu czerwonym. Wizerunek przedstawia Matkę 
Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku. Historia obrazu zaczyna się od 
roku 1683, kiedy to dnia 26 września dwaj chłopcy pasący bydło, 9-letni 
Aleksander Stalmaszczuk i 10-letni Miron Makaruk, znaleźli jaśniejący 
blaskiem wizerunek na drzewie dzikiej gruszy. Jej kamienny wizerunek 
przywieziono do Bukowic, których właściciel zdecydował o wzniesie-
niu w miejscu objawienia drewnianego kościoła rzymskokatolickiego.  
Powstał on 1686 roku i przyozdobiony został znalezionym „obrazem”. W 
roku 1700 biskup łucki i brzeski Franciszek Prażmowski po przebadaniu 
świadków uznał niezwykłość łask i zezwolił na publiczny kult. W 1716 r. 
książę Karol Stanisław Radziwiłł, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, ufundował złote korony.

W 1731 r. przystąpiono w Leśnej do budowy nowego kościoła. Ukoń-
czono ją w 1758 r.   Ostatni biskup katolicki Janowa – Beniamin Szy-
mański, wielki czciciel  Najświętszej Panny, przewidując popowstaniowe 
represje, ukrył oryginał Matki Bożej Leśniańskiej w Łomży, w bocznym 
ołtarzu. Biskup umarł, jedyna wtajemniczona przeorysza klasztoru także 
i tak byłby ślad zaginął, gdyby nie intensywne poszukiwania.  W 1927 r. 
udała się z Siedlec niezwykła procesja, sam biskup wraz z tłumem wier-
nych pieszo przynieśli cudowny obraz do Leśnej.

  W 1983 r. obchodzono w Leśnej uroczyście 300-lecie  zjawienia się 
Matki Bożej. Z okazji tej rocznicy w roku 1984 sanktuarium leśniańskie 
podniesione zostało przez Stolicę Apostolską  do rangi Bazyliki Mniejszej.  

Szczególne ożywienie kultu Matki Bożej datuje się od roku 1980, we-
szła wtedy w życie stała nowenna 26 dnia każdego miesiąca. Słynący 
łaskami wizerunek  Patronki od lat cieszy się czcią okolicznego ludu i całej 
podlaskiej diecezji.

Pielgrzymują do niego członkowie Rodzinnego Różańca, a także piel-
grzymki piesze i autokarowe grup parafialnych, zawodowych, stanowych 
i pierwszokomunijnych. 

Źródło: www.lesnapodlaska.paulini.pl

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego  
na IX Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina

Drodzy Diecezjanie!
 w dniu 6 października br. odbędzie się już po raz IX Diecezjalna 

Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina. Hasłem tegorocznego spotkania są 
słowa św. Ignacego Antiocheńskiego: „Bądź odporny jak uderzone kowa-
dło”. Rozpocznie się ono o godz. 10.00 w Martyrium Pratulińskim.

Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie: ojców 
wraz synami, dziadków z ich wnukami. Zapraszam wszystkie katolickie 
wspólnoty, ruchy  i stowarzyszenia zrzeszające mężczyzn. Księży Dzie-
kanów i Proboszczów proszę o zorganizowanie w swoich parafiach grup 
pielgrzymkowych. Niech doroczne spotkanie w Pratulinie przy relikwiach 
Błogosławionych Męczenników Podlaskich, modlitwa i słuchanie Słowa 
Bożego będą czasem łaski 
i umocnieniem sił do god-
nego wypełniania swojego 
powołania w rodzinie, w Ko-
ściele i społeczeństwie.

Na pielgrzymi trud wszyst-
kim z serca błogosławię.

+ Kazimierz Gurda 
BIskuP sIeDLeckI

leśniańska 
królowa
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W poniedziałek 23 września Kościół wspo-
mina św. Ojca Pio. Francesco Forgione, który 
przyjął imię zakonne Pio, urodził się 25 maja 1887 r. 
 w Pietrelcinie, a zmarł 23 września 1968 r. w San 
Giovanni Rotondo. Jako dziecko postanowił po-
święcić swoje życie służbie Bogu oraz swojemu 
patronowi, świętemu Franciszkowi. Chłopiec pod-
dawał swoje ciało pokucie, twierdził, iż widzi swo-
jego anioła stróża i prowadzi z nim długie rozmo-
wy. Objawiali mu się także Matka Boska oraz Jezus. 
W wieku 15 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów, 7 lat później został wyświęcony na 
kapłana. Na prymicyjnym obrazku wypisał słowa, 
które stały się programem jego kapłańskiego ży-
cia: Jezu, tchnienie mego życia, oto drżący unoszę 
Cię do góry w misterium miłości. Obym wraz z Tobą 
był dla świata Drogą, Prawdą i Życiem, a dla Ciebie 
był świętym kapłanem, doskonałą ofiarą. Ten włoski 
zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez 
długie godziny przygotowywał się do niej, trwając 
na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej od-

prawieniu. Uczestnicy 
tych mszy św. opowia-
dali, że ojciec Pio w ich 
trakcie – zwłaszcza  
w momencie Przeisto-
czenia – w widoczny 
sposób bardzo cierpiał 
fizycznie. Po konse-
kracji i podniesieniu na jego twarzy widać było coś 
niezwykłego. Ludzie mówili: – Wygląda jak Jezus!

 Chrystus obdarzył Go stygmatami. Poprzez 
cierpienia pięciu ran Święty uczestniczył w spo-
sób heroiczny w męce Zbawiciela. Przez  pół 
wieku zanurzał w ranach Chrystusa całe swoje 
życie. Otrzymał również dar bilokacji i poznania 
języków obcych, których nigdy nie studiował. 
Przewidywał przyszłość, uzdrawiał słowem, do-
tykiem, a także na odległość. Był człowiekiem 
nieustannej modlitwy, czcicielem Matki Bożej. 
Nie wypuszczał z rąk różańca. Toczył zwycięskie 
boje z szatanem. (GŁ-k)

W Zgorzelcu przy niemieckiej granicy, Niemcy 
przybywają na polski targ, ponieważ warzywa 
i owoce są tańsze w Polsce, niż w Niemczech. 
Niemiec pyta:
 – Są pomidory?
 – Tak, są.
 – A czemu takie małe? U nas mamy takie duże...
 – A są ogórki?
 – Tak, mamy...
 – U nas są większe!
     Zdenerwowana ekspedientka wychodzi na 
zaplecze i przynosi arbuza:
 – A może pan chce groszek. Mamy taki...
JeSieNNa zabawa
     Wychowawczyni do uczniów w klasie:
 – Pamiętajcie dzieci! Zawsze trzeba słuchać 
rodziców.
 – To ja mam problem, proszę pani.
 – Jaki znowu problem?
 – Moja mama śpiewa w zespole disco-polo.
MORSkie PRzyGODy 
Na oceanie zatonął statek. Niektórym pasaże-
rom udało się uratować. Dopłynęli do bezludnej 
wyspy. Są na niej już żona i dzieci. Po dwóch 
dniach zobaczyli dopływającego resztkami sił 
ojca rodziny. Żona z brzegu krzyczy:
 – Gdzie ty się stary włóczysz? Statek przecież 
zatonął już dwa dni temu! 
Nie wSzySTkiCH lUbiMy
Nielubiany szef firmy zostawił sekretarce kartkę 
na biurku:
 – „Jestem na cmentarzu”.
     Ktoś z pracowników dopisał:
 – „Niech ci ziemia lekką będzie”.
wieJSka zabawa
Podchmielony facet podchodzi do orkiestry,  
kładzie 100 zł i mówi:
 – Panowie, zagrajcie „Myszerej...”
 – Dobrze, ale co to jest?
 – Płacę i wymagam – grajcie!
 – No dobrze, ale jak to idzie?
 – Myy... szereeeej pancerniiii... (opr. HD)

SzMUGiel
życie pełne cudów

św. Ojciec Pio

W pr z ysz łą  n iedzie lę 
(29.09) gościem naszej Pa-
rafii będzie ks. Grzegorz 
sagan misjonarz z Peru. 
Ks. Grzegorz urodził się  
w 1971 roku. Pochodzi  
z Parafii Ostrów Lubelski. 
Jako seminarzysta wyje-
chał w 2000 r. na misje 
do Peru. Cztery lata 
później przyjął świe-
cenia kapłańskie w Wikariacie Apostolskim 
w San Ramon (Św. Romana). Od tamtej pory 
pracował na parafiach wśród biednej ludności, 
zarówno w wysokich Andach, jak i w dżun-
gli. Opowie on nam o swojej pracy misyjnej.  
My wesprzemy jego dzieło modlitwą i ofiarami 
złożonymi do puszki po Mszy Św. (HD)

Misjonarz z Peru

św. Joanna beretta Molla 
W najbliższą sobotę 28 września przypada 

kolejne parafialne wspomnienie św. Joanny 
Beretty Molla. Czciciele św. Joanny zapraszają  
o godz. 17.30 na modlitwę różańcową oraz 
Mszę Św. o godzinie 18.00. 

Po zakończeniu Eucharystii odbędzie się bło-
gosławieństwo matek oczekujących narodzin 

dziecka i ucałowanie relikwii Świętej.
Postarajmy się pamiętać o św. Joannie na co 

dzień, a nie tylko w tym jednym, poświęconym 
Jej dniu. Niech będzie dla każdej z nas wzorem 
matki i żony, przykładem tego jak można żyć 
pięknie z Bogiem i dla Boga, zawsze i wszędzie, 
dokądkolwiek tylko pośle nas Pan... (Bw)

MĘczennIk z FILIPIn:
26 września wspominamy Wawrzyńca Ruiz 

męża i ojca. Poddany torturom podczas prze-
śladowań chrześcijan w XVII w. w Japonii nie 
wyparł się Chrystusa. „Jeżeli chcecie, możecie 
mnie zabić. Chcę umrzeć dla Boga.”

kAPŁAŃsTwO DLA kArIerY?
W najbliższy piątek czcimy św. Wincentego 

a Paulo. Zdolny, z biednej rodziny, przyjmuje 
święcenia kapłańskie aby wspomóc rodzinę. 
Przeżywa kryzys kapłaństwa i nawrócenie. Do-

strzega, że Bóg pozwala się dotknąć w ubogich. 
Po nawróceniu pracuje dla ubogich. „Szczęśliwy 
jest człowiek, który spełnia czyny miłosierdzia”.

krÓL, MĘczennIk:  Na koniec tygodnia 
przypada wspomnienie św. Wacława, który w X w. 
zastąpił na tronie czeskim swoją oddaną pogań-
skim kultom matkę. Poświęcił się odbudowie  
Kościoła na ziemiach czeskich. Został zamordo-
wany przez bandytów, nasłanych przez swego 
brata. Żywoty świętego głoszą jego głęboką 
pobożność i wielkie serce dla ubogich. (kz)

wzORy świĘTOśCi

w najnowszym numerze 
„echa katolickiego”
•	 Potężna i piękna manifestacja wiary. O akcji 

„Polska pod Krzyżem” mówią uczestnicy spo-
tkania w Kruszynie i nabożeństw organizo-
wanych w naszej diecezji;

•	 Jak przekonać młodych, że bycie mężem  
i żoną jest fajne? 

•	 O tym, co nam grozi, jeśli nie zaczniemy 
troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy 
- w rozmowie z Tomaszem Rożkiem, fizykiem 
i dziennikarzem;

•	 Z jakimi problemami mierzy się dorosłe 
dziecko alkoholika? Czym jest syndrom DDA? 
Jak go rozpoznać i sobie pomóc? 

•	 O czym usłyszymy podczas tegorocznej Die-
cezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn do Pratulina 
i dlaczego warto wziąć w niej udział? 
Zachęcamy do lektury!


