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we wtorek 22 września o 19.00  
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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
IDŹCIE I WY DO MOJEJ WINNICY (Mt 20, 1-16a)

Gospodarz oznacza samego Boga. Robotni-
kami są ludzie powołani do królestwa Bożego, 
tj. do królestwa łaski, do Kościoła i zbawienia. 
Winnica to królestwo Boże w swej fazie ziem-
skiej; najdoskonalej realizuje się ono w Kościele 
Chrystusowym. Dzień roboczy, to życie ludzkie. 
Bóg w różnym czasie powołuje ludzi do króle-
stwa łaski i zbawienia. Jednych o szóstej rano, 
tj. od najwcześniejszego dzieciństwa; innych  
w wieku dojrzałym, jeszcze innych pod wieczór 
ich życia, nawet na łożu śmierci. Wypłata - to 
nagroda za pracę.  (ks. J. Kudasiewicz)

Rynek to miejsce poza winnicą, czyli poza 
Kościołem Chrystusa (Orygenes). Każdego z nas 
Bóg w różny sposób odnajdywał na rynkach 
świata i przyprowadzał do Kościoła, nadając 
zupełnie nowy sens naszemu życiu: abyśmy 
żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nas 
umarł i zmartwychwstał (IV Modlitwa euchary-
styczna). Spróbuj przypomnieć sobie konkret-
ny moment tego powołania i ucieszyć się, że 
zostałeś odnaleziony przez Boga. O jakiej porze 
życia się to wydarzyło? U zarania, w młodości, 
czy w wieku dojrzałym?

ks. Józef Maciąg, Lublin [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Benedykt XVI: Móc pracować w winnicy 
Pańskiej, pójść na służbę u Niego, współpra-
cować w Jego dziele stanowi samo w sobie 
bezcenną nagrodę, która wynagradza wszelki 
trud. Rozumie to jednak tylko ten, kto miłuje 
Pana i Jego Królestwo; kto natomiast pracuje 
wyłącznie dla zapłaty, nie dostrzeże nigdy 
wartości tego nieocenionego skarbu.

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, Twoje-
go Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen. 

Nasza to uroczystość i naszego kościoła

Święto Rocznicy Poświęcenia  
Kościoła Katedralnego (22 IX) 

Kazanie św. Bernarda, opata  
na poświęcenie kościoła

Dzisiejsza uroczystość, drodzy 
bracia, jest nam bardzo bliska,  
i dlatego z tym większą pobożnością 
powinniśmy ją uczcić. Uroczysto-
ści świętych obchodzimy wspólnie  
z innymi kościołami, natomiast 
święto naszego kościoła jest tylko 
nasze i dotyczy tylko nas samych, 
a poza nami nikt go nie będzie ob-
chodzić. Nie powinno nas to dziwić 
czy zawstydzać, że samych siebie 
czcimy dzisiejszą uroczystością. Nie 
kamienie tej świątyni są święte i nie 
one wymagają naszej czci. Ale to 
wy jesteście święci i dzięki wam ten 
dom Boży jest święty.

Wy bowiem jesteście świątynią Ducha Świę-
tego, który został wam dany i który uświęca wa-
sze dusze i ciało po to, by wasze życie było świę-
te. Przecież w więzach grzechu i skażony był ten, 
który wyznawał swoją winę, a jednak mówił: 
„Strzeż duszy mojej, bo jestem Ci oddany”. Za-
iste, godny podziwu jest Bóg w swoich świętych,  
a są nimi nie tylko ci, którzy przebywają w niebie, 
ale także i ci, którzy żyją jeszcze na ziemi. Jedni  
i drudzy są świętymi Pana. A jest On godny 

podziwu, bo jednych uszczę-
śliwia, a drugich uświęca.  
A więc dzisiejsza uroczystość 
jest wasza, ukochani bracia. To 
wy jesteście oddani i poświę-
ceni Panu; to was On wybrał  
i wziął w posiadanie.

Słusznie przeto czcimy jako 
święty ten dzień, w którym 
Bóg nas wybrał i uświęcił za 
pośrednictwem sług swoich. 
Spełniło się wtedy to, co nam 
obiecał przez usta proroka: 
„Oto Ja zamieszkam w pośrod-
ku ciebie”; my zaś jesteśmy lu-
dem i owcami Jego pastwiska. 
Bo kiedy ten dom został odda-
ny Panu przez ręce kapłańskie, 

stało się to ze względu na nas: nie tylko tych, któ-
rzy wtedy byli tam obecni, ale i tych wszystkich, 
którzy poprzez wieki mieli w tym miejscu służyć 
Panu. Trzeba więc, by w nas dokonało się to, co 
się dokonało w murach tej świątyni. A było to 
obmycie, zapis, namaszczenie, oświecenie, po-
błogosławienie. Dokonał tego biskup we wnętrzu 
świątyni, sprawia to codziennie Chrystus w wa-
szych duszach, On, który jest arcykapłanem dóbr 
przyszłych.                           Źródło: www.brewiarz.pl

Kościół parafialny w Siedlcach, pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, 
został zbudowany w początkach XX wieku z ofiar złożonych przez wiernych  
i poświęcony przez biskupa Franciszka Jaczewskiego 21 września 1913 r.  
W 1924 r. papież Pius XI przeniósł stolicę biskupią z Janowa Podlaskiego  
do Siedlec, a dotychczasowy kościół parafialny otrzymał tytuł katedry.

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy 
na X Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina

Drodzy Diecezjanie!
W niedzielę 4 października br. już po raz 

dziesiąty w Sanktuarium Błogosławionych Mę-
czenników w Pratulinie odbędzie się Diecezjalna 
Pielgrzymka Mężczyzn. W tym roku będzie nam 
towarzyszyć hasło: „Strażnicy Kościoła”. Ufam, że 
spotkanie to zapoczątkuje powstanie w naszych 
parafiach bractwa pod nazwą ,,Strażnicy Kościo-
ła” w oparciu o duchowość Błogosławionych Mę-
czenników z Pratulina. Spotkanie rozpocznie się  
o godz. 10.00 w Martyrium Pratulińskim.

Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału 
w tej inicjatywie: ojców wraz synami, dziadków  
z wnukami. Zapraszam wszystkie katolickie 

wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia zrzeszające 
mężczyzn.

Księży Dziekanów i Księży Proboszczów pro-
szę 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, by mężczyźni naszej diecezji byli prawdziwymi 
strażnikami Bożego porządku.

Na pielgrzymi trud wszystkim z serca błogo-
sławię

 BISKUP SIEDLECKI
Kazimierz Gurda



Strona 2 OPIEKUN nr 38 20 września 2020 r.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ruch Światło-Życie jako pedagogia  
nowego człowieka (cz. 1/3)

Referat przygotowany na VIII Krajową Kongregację Odpowie-
dzialnych Ruchu w lutym 1983 roku.

Jedna z pierwszych prób scharakteryzowania oazowego Ruchu Świa-
tło-Życie na Zachodzie pojawiła się we włoskim czasopiśmie „Comunio” 
pod tytułem „La pedagogia del uomo nuovo” – „Pedagogia nowego 
człowieka”. Tak odczytali istotę naszego ruchu, po odkryciu go w Polsce 
i zapoznaniu się z nim, nasi przyjaciele z ruchu Comunione e Liberazio-
ne. Określenie to pozostało aktualne do dziś, a nawet, w miarę rozwoju  
i dojrzewania ruchu w minionych kilku latach, nabrało treści jeszcze peł-
niejszej i głębszej.

Temat „Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka” zosta-
nie rozwinięty w trzech częściach. Pierwsza przedstawi go w aspekcie 
genetycznym ukazując źródła i etapy takiego rozwoju ruchu. Część dru-
ga zarysuje ideał, czy model wychowawczy ruchu, czyli jego rozumienie 
pojęcia nowego człowieka. Trzecia wreszcie przedstawi elementy metody 
wychowawczej oraz drogi stawania się nowym człowiekiem, czyli etapy 
procesu wychowawczego.

CZĘŚĆ I GENEZA
System formacyjny Ruchu Światło-Życie będący od strony treści peda-

gogią nowego człowieka, jest nie tyle rezultatem teoretycznych przemy-
śleń i studiów, ile owocem dłuższego procesu wzrostu i dojrzewania oraz 
inspirowanego przez pewną intuicję poszukiwania.

Aby naszkicować etapy tego procesu i tych poszukiwań, muszę tutaj 
z konieczności sięgnąć do przeżyć własnego życia. Cechowała je zawsze 
próba ucieczki od sformalizowanych i bezowocnych systemów urzędo-
wych, jak można by powiedzieć, do środowisk nacechowanych autenty-
zmem, tętniących życiem i owocnych.

Przed wojną, w latach pobytu w szkole średniej, była to ucieczka 
w ruch harcerski Szkoła znajdowała się na drugim planie, jako pewna 
konieczność, której trzeba było się poddać i której program należało za-
liczyć. W centrum zainteresowania zaś była fascynująca przygoda har-
cerska ze swoim programem wychowawczym, zawartym w przykazaniu 
harcerskim, ze swoją metodą wychowania rówieśniczego, systemem ma-
łej grupy – zastępu, wychowaniem metodą gry wzbudzającej inicjatywę 
i aktywność, ze swoistą obrzędowością i bliskim kontaktem z przyrodą 
oraz ideą rycerskiej służby wobec bliźnich. W tych doświadczeniach już 
formalnie były obecne najważniejsze elementy pedagogii ruchu oazowe-
go, odnalezione później w nim na płaszczyźnie o wiele głębszej.

Następne lata, aż do rozpoczęcia pracy w duszpasterstwie, przyno-
siły dalsze doświadczenia po tej samej linii poszukiwań: negatywne  
i pozytywne. Służba wojskowa była doświadczeniem negatywnym, jako 
zetknięcie się z bezsensownym, w moim odczuciu, systemem tresury.

Początek okupacji na Śląsku łączy się z ucieczką do grup konspiracyj-
nych, pragnących ratować wartości wolności i patriotyzmu wobec zagro-
żeń totalitarnego systemu okupacyjnego.

Obóz koncentracyjny przyniósł załamanie się wiary w człowieka, któ-
rego tzw. dobre maniery, wyniesione z cywilizowanego i kulturalnego 
świata, topniały, jak śnieg w ogniu, w obliczu brutalnej walki o życie  
w obozowych warunkach. Także to było doświadczeniem negatywnym, 
wskazującym na potrzebę autentycznego wychowania człowieka.

Wreszcie, już po wojnie, z doświadczeń z pobytu w seminarium, 
trzeba wspomnieć to przeżycie, towarzyszące przez cały okres pobytu  
w seminarium, polegające na tym, że istotne dla wewnętrznego wzrostu 
okazywały się nie tyle oficjalne programy, co małe kółka zainteresowań, 
rozwijające własną aktywność i twórczość; takie jak: koło liturgiczne, koło 
abstynenckie, Sodalicja Mariańska, seminaria u niektórych profesorów.

Po opuszczeniu Seminarium Duchownego i wejściu w pracę duszpa-
sterską wnet ten sam problem stanął przede mną i to w podwójnym sfor-
mułowaniu jako: elita i masa w duszpasterstwie, i jako: duszpasterstwo 
a wychowanie.

Był to okres, kiedy problem: elita i masa w duszpasterstwie stawiano 
jeszcze alternatywnie: elita albo masa. Mówiono: na Zachodzie wobec 

procesu laicyzacji i dechrystianiza-
cji, gdy małe tylko garstki pozostały  
w Kościele, można sobie pozwolić na 
luksus pracy w małych grupach eli-
tarnych, my natomiast nie mamy na 
to czasu, musimy zająć się masami. 
Nie trzeba było wielu doświadczeń  
w tzw. zwyczajnym, masowym duszpasterstwie, aby uświadomić sobie, 
jak sformalizowane i powierzchowne jest to życie chrześcijańskie, jak ono 
niezdolne jest oprzeć się procesom przemian socjologicznych i idącej za 
nimi laicyzacji. Bez istnienia grup elitarnych, nastawionych dynamicznie, 
apostolsko wobec środowiska, proces ten jest również u nas nie do po-
wstrzymania. W miejsce alternatywy: elita czy masa trzeba więc wpro-
wadzić, zgodnie z prawami socjologicznymi, zasadę: masy przez elity, 
elity w służbie masy.

Gdzie jednak są te elity? Wszędzie wtedy były pustki. Po zlikwidowa-
niu Akcji Katolickiej, stowarzyszeń kościelnych, szkół, internatów, zakła-
dów wychowawczych, pozostały w parafiach tylko formy duszpasterstwa 
masowego. Sytuację ówczesną trafnie charakteryzowało porównanie: 
powszechnie panował typ duszpasterza – rolnika, siewcy, który wpraw-
dzie rozsiewał ziarno, ale nie mógł zająć się potem pielęgnowaniem 
tego wzrastającego ziarna. Brakowało zupełnie w duszpasterstwie pracy 
ogrodnika, który nie tylko zasiewa, ale i pielęgnuje wzrastające rośliny, 
broni przed tym, co szkodliwe, zapewnia warunki wzrostu, podlewa, ob-
cina itd. Innymi słowy brak było duszpasterstwa typu wychowawczego, 
które jedynie może wychować elity apostolskie, bez których duszpaster-
stwo tzw. masowe nie ma przyszłości i szans rozwoju.

Po tej linii poszły więc poszukiwania w latach 1950-1960. Jedyną 
grupą w parafii, z którą można było podjąć pracę typu wychowawczego, 
byli ministranci. Tej pracy nie mogły władze zakazać, mimo rozwiązania 
wszystkich kościelnych organizacji młodzieżowych. Liturgia przy tym 
i związana z nią służba, stwarzały doskonałe ramy dla pracy wycho-
wawczej. Powstaje w tym czasie cała pedagogia ministrancka osnuta 
wokół idei dziecięctwa Bożego. Jest to jak gdyby prehistoria późniejszej 
pedagogii nowego człowieka.

W tym czasie rozwija się również, z roku na rok w doświadczeniach 
doskonalona, metoda rekolekcji dziecięcych  pod nazwą  Oaza Dzieci 
Bożych. Oaza to rekolekcje przeżyciowe i wychowawcze. Jest to najin-
tensywniejsza forma realizacji idei duszpasterstwa wychowawczego. 
Oaza ta przy tam od początku wbudowana jest w rytm całorocznej pra-
cy wychowawczej z tą samą grupą ministrancką, prowadzonej w czasie 
cotygodniowych spotkań. Tutaj więc są już obecne wszystkie elementy 
tej pedagogii duszpasterskiej, które potem weszły do Ruchu Światło-Ży-
cie, a mianowicie: oaza rekolekcyjno-wychowawcza, całoroczna praca  
w cotygodniowych spotkaniach związanych z konkretną służbą i odpo-
wiedzialnością w szerszej wspólnocie parafialnej.

W tym okresie następuje jeszcze wzbogacenie tej pedagogii mini-
stranckiej przez poznanie i przyjęcie metody wychowawczej św. Jana 
Bosko, tzw. metody zapobiegawczej; zastosowanie tej metody (dotych-
czas stosowanej tylko w zakładach zamkniętych) w pracy parafialnej nad 
ministrantami. Na bazie doświadczeń z ministrantami podejmowane są 
różne próby podobnej pracy duszpastersko-wychowawczej z dziewczę-
tami: żywy różaniec, z młodzieżą: tzw. godzina religijna, wprowadzona 
zamiast nauki religii, i także już z dorosłymi: tzw. wczasy maryjne.

Następny etap łączy się z akcją przeciwalkoholową pod nazwą: Krucja-
ta Wstrzemięźliwości w latach 1957-1960. Podjęcie się ratowania alkoho-
lików prowadzi do odkrycia, że problem alkoholizmu może być ostatecz-
nie rozwiązany tylko przez wychowanie całego człowieka, a to może się 
dokonać tylko w środowisku ludzi zdrowych, poświęcających się dla rato-
wania braci. Powstają wtedy zręby jakiejś pedagogii społecznej, w której 
centralną rolę zaczyna już odgrywać pojęcie nowego człowieka. W tym 
czasie bardzo silna staje się także inspiracja O. Maksymiliana Kolbego, 
która prowadzi do odkrycia Niepokalanej jako ideału wychowawczego.

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
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.

Poniedziałek 21 września 2020 r.
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13) Usiłujcie zachować jedność
Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 9, 9-13) Powołanie Mateusza na Apostoła

6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro 
2. + Feliksa w 14 r., Leokadię, Anielę, zm. z rodz. Mikiciuków, Wandę 

i Feliksa, zm. z rodz. Koplejewskich – of. Wiesława Koplejewska 
7.00 1. + Stanisława Sadokierskiego w 25 r., Wandę, Halinę, Romana, 

Jerzego i zm. z rodz. Sadokierskich i Pawluków – of. rodzina 
2. Dziękczynna w 38 r. urodzin Łukasza oraz w 7 r. urodzin Filipa 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa – of. rodzina 

3. + Helenę Bagińską w 7 dz. – of. rodzina 
4. Dziękczynna w r. ślubu Beaty i Mariusza z prośbą o Boże miło-

sierdzie dla nich i ich synów Gerarda i Dawida – of. mama 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego 

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego 
3. + Władysławę, Zygmunta, Andrzeja, Adama, dziadków z obu 

stron – of. rodzina 
4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Aleksandra z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice 
5. + Waldemara Szmurło – of. Firma Tanitex 
6. Poza parafią: + Franciszka, Amelię, Sabinę Buczyńskich – of. córka 
7. Gregorianka: + braci Józefa i Stanisława Kirylczuków 

Wtorek 22 września 2020 r.
W diecezji siedleckiej: ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA  

KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W SIEDLCACH
1. czytanie (Ef 2, 19-22) Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Psalm (Ps 84, 3-5. 10-11) Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Ewangelia (Łk 19, 1-10) 

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro 

2. + Kazimierza, Cecylię, Antoniego, Marka, Krzysztofa, Józefa, 
Tadeusza i Marcina Szczepaniaków, dusze w czyśćcu cierpiące 
– of. Zdzisława Szczepanik 

7.00 1. + Czesława Ryzka w 27 r., Stanisławę i rodziców z obu stron 
2. + Edwardę w 13 r. i Mieczysława – of. córka 
3. + Tomasza Radzimirskiego w 7 dz. – of. rodzina 
4. + Antoniego w 40 r., Jana, Ulę, Franciszkę, Kazimierza, zm.  

z rodz. Sawczuków 
5. Poza parafią: + Teresę Pszkit – of. pracownicy Drosedu 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego 

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Helenę, Zdzisława, Henryka, zm. z rodz. Suchożebrskich  

– of. Barbara Kołodziejczyk 
4. + Tomasza Górzyńskiego, Irenę i Feliksa Wawrzonowskich  

– of. rodzina 
5. Gregorianka: + braci Józefa i Stanisława Kirylczuków

19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego 
Środa 23 września 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA
1. czytanie (Prz 30, 5-9) Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy

Psalm (Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163 (R.: por. 105a))
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

Ewangelia (Łk 9, 1-6) Rozesłanie Dwunastu
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro

2. + Krzysztofa Akus – of. sąsiedzi z klatki 

7.00 1. + Otolię, Wacława, Stanisława, Józefa, Jolantę – of. rodzina 
2. + Wiesława Wołosa – of. sąsiedzi z klatki 
3. + Halinę, Andrzeja, Jakuba, zm. z rodz. Łebkowskich – of. siostra 

Wanda 
4. + Józefa Pazdykę w 13 r. – of. żona 
5. + Mariannę Rucińską w 7 dz. – of. rodzina 
6. Poza parafią: + Walentego, Helenę, zm. z rodz. Świątków, Ga-

jowniczków, Mieczysława Pałdynę 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Agnieszkę Mamcarz, Reginę, Stanisława, Ryszarda, zm.  

z rodz. Dawidowiczów – of. rodzina 
4. Dziękczynno-błagalna w 9 r. ślubu Magdaleny i Piotra z prośbą  

o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny – of. Małżonkowie 
5. Poza parafią: + Wojciecha Kowalskiego – of. sąsiedzi z klatki 
6. Gregorianka: + braci Józefa i Stanisława Kirylczuków

Nowenna do św. Józefa 
Czwartek 24 września 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Koh 1, 2-11) Nic nowego pod słońcem

Psalm (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b))
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Ewangelia (Łk 9, 7-9) Herod chce zobaczyć Jezusa
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro

2. + Mirosława Raszuka – of. siostra Grażyna z mężem 
7.00 1. + Jolantę Łazarską w 1 r. – of. mąż, syn i córka 

2. Dziękczynna w 67 r. urodzin Henryki z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina 

3. + Zdzisława w 1 r., Marcina Peda w 4 r., zm. rodziców z obu 
stron rodziny – of. Barbara Zabielska 

4. + Halinę Muszyńską – of. zięć z rodziną 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + rodziców Zofię i Eugeniusza w 20 r., dziadków Helenę i Stani-

sława oraz szwagra Stanisława – of. Bożena Olędzka 
4. + Iwonę Soszyńską, Grzegorza Oknińskiego – of. rodzina 
5. + Tadeusza Jastrzębskiego w 30 dz. – of uczestnicy pogrzebu 
6. Gregorianka: + braci Józefa i Stanisława Kirylczuków

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 
Piątek 25 września 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Koh 3, 1-11) Wszystko ma swój czas

Psalm (Ps 144 (143), 1b i 2abc. 3-4 (R.: 1b))
Błogosławiony Pan, Opoka moja

Ewangelia (Łk 9, 18-22) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro

2. Dziękczynno – błagalna w 2 r. ślubu Sylwii i Daniela Dąbrow-
skich – of. rodzina 

7.00 1. + Mariannę i Jana Zwierzów – of. rodzina 
2. + Bolesława i Irenę Sobiesiak, Stefana i Zofię Jareckich, zm.  

z obu stron z rodzin Karaban i Janas – of. rodzina 
3. Dziękczynno-błagalna w intencji Zofii Kurowskiej – of. rodzice 

17.30 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Helenę, Wacława, Marię Kępów – of. syn 
4. Dziękczynna w 7 r. rodzin Zofii z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, potrzebne łaski dla niej, jej rodziców i dziadków  
– of. Wiesława Koplejewska 

5. + Wojciecha Kowalskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
6. Gregorianka: + braci Józefa i Stanisława Kirylczuków

Koronka do Bożego Miłosierdzia 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

•	Eryk Żuk, kawaler i Karolina Ancuta, panna; oboje parafii tutejszej  
 – zapowiedź 1. 

•	Konrad Brochocki, kawaler z parafii tutejszej i Sylwia Ługowska, 
panna z parafii św. Stanisława BM w Zbuczynie  – zapowiedź 2.

•	Piotr Sebastian Sych, kawaler z parafii św. Kazimierza w Pruszko-
wie i Katarzyna Kalicka, panna z parafii tutejszej  – zapowiedź 2.

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narze-
czonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Informacje o życiu parafii (20.09)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Helena Bagińska + Tomasz Radzimirski 
+ Marianna Rucińska + Kazimierz Krupa

+ Ewa Strzeszewska 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
•	 z	ul.	10	-go	lutego	15	c	–	100	zł	
•	 z	ul.	Jagiellońskiej	39	–	100	zł	
•	 z	ul.	Nowy	Świat	7	–	50	zł	

•	 z	ul.	Słonecznej	39	–	100	zł	
•	 z	ul.	Sokołowskiej	70	–	100	zł	
•	 z	ul.	Sokołowskiej	141	–	100	zł	

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto 
parafialne. 

•	 Trwają zapisy młodzieży (z klas 8 i starszych) do grupy kandydatów 
do bierzmowania, którzy rozpoczną okres dwóch lat przygotowań do 
przyjęcia tego sakramentu. Zgłaszający się kandydat przychodzi razem 
z jednym z rodziców do sali przy zakrystii dziś po każdej Mszy Świętej 
lub we wtorek do sali w dolnym kościele w godzinach 17.00-19.00. 
Mogą się też zgłosić osoby dorosłe, które uznały, że już potrzebują łaski 
sakramentu bierzmowania. Odpowiedzialnym za przygotowania jest  
ks. Ireneusz (tel. 500 636 490). Potrzebni są animatorzy do prowadzenia 
małych grup kandydatów. 

•	 W tym tygodniu Krąg biblijno-liturgiczny wyjątkowo we wtorek  
22 września o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

•	 Trwają zapisy na Oazę Dzieci Bożych. Spotkanie dzieci odbędzie się  
w czwartek 24 września o godz. 17.00 w dolnym kościele; od paździer-
nika każda grupa będzie miała cotygodniowe spotkanie w ustalonym 
przez siebie terminie. 

•	 Spotkanie dla młodzieży, która należy lub chce należeć do Oazy, będzie 
w piątek 25 września: o godz. 18.00 Eucharystia, następnie spotkanie 
w dolnym kościele. 

•	 I Komunia Święta odbędzie się w naszej parafii w sobotę 26 września 
o godz. 11.00. Spowiedź dzieci, rodziców i rodzin w piątek 25 września 
od godz. 17.00. 

•	 Rocznica Komunii Świętej dzieci z klas 5 w niedzielę 4 października  
o godz. 11.30. Spowiedź przed Rocznicą w sobotę 3 października od 
godz. 17.00. 

•	 Spotkanie dzieci z klas 5 i ich rodziców w sprawie Rocznicy I Komunii 
Świętej odbędzie się w niedzielę 27 września w kościele po zakończeniu 
Mszy Świętej o godz. 13.00. 

•	 W najbliższy czwartek 24.09 nie będzie wieczornej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu za racji przygotowań do Uroczystości I Komunii Świętej. 

Sobota 26 września 2020 r.
w diecezji siedleckiej:  

WSPOMNIENIE NMP LEŚNIAŃSKIEJ
1. czytanie (Koh 11, 9 – 12, 8) Wszystko przemija

Psalm (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b))
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

Ewangelia (Łk 9, 43b-45) Druga zapowiedź męki
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro

2. + Andrzeja Karabin w 8 r. – of. żona 
7.00 1. + rodziców Feliksę w 20 r. i Stanisława Wyrębków, dziadków  

z obu stron rodziny – of. syn 
2. + Tadeusza i Henrykę – of. córka 
3. + Romana i zm. z rodz. Staręgów 

11.00 I Komunia Święta 
17.00 Ślub: Dominik Iwaniuk i Katarzyna Dmowska 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. Dziękczynno-błagalna w 1 r. ślubu Bartłomieja i Eweliny o Boże 

błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Józefa 
4. Gregorianka: + braci Józefa i Stanisława Kirylczuków

Niedziela 27 września 2020 r. 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. czytanie (Ez 18, 25-28)Bóg nie chce śmierci grzesznika
Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a))

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie
2. czytanie (Flp 2, 1-11)Jezus Chrystus wzorem pokory

Ewangelia (Mt 21, 28-32)  
Grzesznicy uwierzyli Janowi

7.00 1. + Andrzeja Montewkę w 15 r., Tadeusza i rodziców z obu stron 
– of. żona 

8.30 1. + Stanisława w 7 r., Lucjana w 8 r., zm. z rodz. Ryszkowskich  
i Domańskich – of. córka 

2. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
10.00 1. Dziękczynna w 20 r. ślubu Agnieszki i Dariusza z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny – of. dzieci 
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Jasia w 9 r. urodzin z prośbą  

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – of. rodzice 
3. Gregorianka: + braci Józefa i Stanisława Kirylczuków

11.30 1. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
2. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego
3. W 1 rocznicę urodzin Hani z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of babcia 
4. Dziękczynno-błagalna w intencji Władysława i Krystyny w 50 r. 

ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. małżonkowie 

13.00 1. W intencji Parafian
2. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w 1 r. urodzin Aleksandry  

z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
16.30 1. + Henryka w 6 r., Bożenę, zm. z rodz. Paluchów i Całów  

– of. Bożena 
18.00 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Michała z racji imienin z proś-

bą o Boże błogosławieństwo w życiu i opiekę św. Józefa  
– of. mama 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego  
do udziału w I Spotkaniu Środowisk 
Twórczych Diecezji Siedleckiej

Drodzy Siostry i Bracia!
Dnia 22 września br. Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Siedlec-

kiej organizuje I Spotkanie Środowisk Twórczych. Jest to zarazem inauguracja 
działalności nowego duszpasterstwa specjalistycznego naszej diecezji.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą św. sprawowaną w intencji 
uczestników w kościele parafialnym w Kotuniu. Następnie o godz. 11.15  
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach będzie miała miej-
sce dalsza część spotkania, konferencja i koncert.

Serdecznie zapraszam ludzi świata kultury do wzięcia udziału w tym wy-
darzeniu. Niech wspólna modlitwa i spotkanie, otworzą nową kartę dialogu 
Kościoła i kultury, tak bardzo potrzebną w dzisiejszych czasach.

Szczegóły spotkania i informacje związane ze zgłoszeniem swojego  
w nim udziału, można odnaleźć na stronie: diecezja.siedlce.pl.

Z pasterskim błogosławieństwem
BISKUP SIEDLECKI

Kazimierz Gurda

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach
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Informacje Dzieła Biblijnego 
im. św. Jana Pawła II
Dzieło Biblijne naszej diecezji w najbliższym czasie 
przygotowuje następujące inicjatywy:

Rekolekcje biblijne „Weekend ze Słowem Bożym” – zaadreso-
wane do dorosłych, którzy chcieliby bliżej spotkać się ze Słowem Bożym,  
w kontekście zaproponowanych tematów biblijnych:
•	 2-4.10.2020 – temat: „Bóg wychowawca”, Dom Rekolekcyjny w Nowym 

Opolu,
•	 6-8.11.2020 – temat: „Bóg wychowawca”, Dom Rekolekcyjny w Nowym 

Opolu,
•	 29-31.01.2021 – temat: „Nadzieja”, Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie,
•	 12-14.03.2021 – temat: „Nadzieja”, Dom Rekolekcyjny w Nowym Opolu,
•	 14-16.05.2021 – temat: „Grzech”, Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie,
•	 11-13.06.2021 – temat: „Grzech”, Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie.

Skupienie dla parafialnych grup biblijnych – propozycja dla osób 
uczestniczących w spotkaniach kręgów biblijnych, kręgów liturgicznych 
czy posługujących w zespołach liturgicznych:
•	 28.11.2020 r. – godz. 14.00, Dom Rekolekcyjny w Nowym Opolu,
•	 9.05.2020 r. – godz. 14.30, Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie.

„Niedziela Biblijna” w parafii – promocja życia Słowem Bożym na 
niedzielnych Mszach Świętych, możliwość konferencji biblijnej dla wspól-
not parafialnych lub młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Strony internetowe:
https://dzielojp2siedlce.com
https://www.facebook.com/dzielojp2siedlce/
Na stronach umieszczane są m.in.: codzienne komentarze do Ewan-

gelii, aktualne inicjatywy Dzieła Biblijnego naszej diecezji. Zachęcamy do 
upowszechniania powyższych adresów internetowych na stronach para-
fialnych.

Decyzją księdza biskupa Kazimierza Gurdy nowym moderatorem Dzie-
ła Biblijnego w naszej diecezji został ks. mgr lic. Rafał Pietruczuk, 
wykładowca Pisma Świętego w WSD w Nowym Opolu i na IT w Siedlcach. 
Kontakt: tel. 502 908 476, email: dzielo.siedlce@gmail.com.

Szkoła Nowej Ewangelizacji wraz ze Wspólnotą  
Jednego Ducha organizuje cykl jesiennych  
rekolekcji (kursów). 

Wszystkie kursy poprowadzi ks. Tomasz Bieliński – Dyrektor Szkoły 
Nowej Ewangelizacji wraz z zespołem ewangelizacyjnym. 

Kolejna edycja kursu Emaus planowana jest w dn. 25-27.09.2020 r. 
 To rekolekcje dotykające naszej relacji ze Słowem Bożym. Daje on szan-
sę osobistego doświadczenia mocy Słowa Bożego. Atutem kursu jest 
przejrzyste przesłanie konferencji, wciągające dynamiki, liczne anima-
cje angażujące wszystkich uczestników i trafne wizualizacje głoszonych 
treści. Ponadto jego zaletą jest to, że w przystępny i zrozumiały sposób 
uczestnicy poznają metody owocnego czytania Pisma św., zapamiętywa-
nia kluczowych cytatów oraz nabywają zdolności do prawidłowego po-
sługiwania się Biblią w sytuacjach, gdy potrzeba rozeznać wolę Bożą dla 
konkretnych decyzji. Zapraszamy na te rekolekcje osoby w każdym wieku, 
które są po bierzmowaniu i wcześniej przeżyły kurs Nowe Życie lub Semi-
narium Odnowy Wiary lub kursu Alfa (u nas w Siedlcach lub gdziekolwiek 
indziej). Zachęcamy do przeczytania kilku świadectw uczestników takie-
go kursu: http://sne.siedlce.pl/swiadectwo-z-kursu-emaus-05-2018/

Z kolei kolejna edycja kursu Nowe Życie planowana jest w terminie 
16-18.10.2020 r. Czym jest kurs Nowe Życie? To propozycja dla każdego, 
kto chce doświadczyć nowego życia. Mogą w nim wziąć udział zarówno 
neofici, jak i członkowie ruchów i stowarzyszeń, osoby zaangażowane  
w życie parafii, członkowie rad parafialnych, lektorzy, oraz osoby prze-
żywające kryzysy wiary. Chętni powinni mieć ukończone przynajmniej  
16 lat życia. O tym, jak bardzo adekwatną jest sama nazwa kursu – Nowe 
Życie przekonują liczne świadectwa: http://sne.siedlce.pl/swiadectwa- 
z-kursu-nowe-zycie-05-2019/

Oba kursy (Emaus i Nowe Życie) odbędą się w Bursie św. Stanisła-
wa Kostki w Siedlcach (ul. Biskupa Świrskiego 56). Zwykle rozpoczy-
nają się w piątek o godz. 17.30 a kończą w niedzielę ok. godz. 14.00.  
Koszt każdego z nich to 120 zł.

Zapisy na każdy z kursów u Marii Chromińskiej (kom. 507 071 642). 

Jesienne kursy

Lata 1961-1969 mają decydujące znaczenie dla wypracowania inte-
gralnej pedagogii nowego człowieka. Jest to okres teoretycznych stu-
diów naukowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim połączonych 
ze stałym eksperymentem doskonalenia i rozwijania metody oazy re-
kolekcyjnej z całym programem pracy pooazowej. Przedmiotem pracy 
naukowej stała się najpierw sama metoda oazy rekolekcyjnej. Została 
ona zweryfikowana w swoich wynikach i skonfrontowana z psychologią, 
pedagogiką, teologią wychowania. Wyniki tej pracy stały się bodźcem 
do podjęcia dalszych prób stosowania tej metody, tym razem z młodzie-
żą szkół średnich. Powstaje od r. 1963 Oaza Niepokalanej dla dziewcząt  
i Oaza Nowego Życia dla chłopców.

Dochodzą jeszcze dwa ważne źródła inspiracji: studia teoretyczne 
nad personalizmem dialogicznym, związane z pracą doktorską, które 
prowadzą do pogłębionego ujęcia ideału wychowawczego jako osoby 
posiadającej siebie w dawaniu siebie. Powstaje opracowanie: Personali-
styczno-maryjna koncepcja wychowania młodzieży jako pierwsza próba 
syntetycznego opracowania pedagogii nowego człowieka.

Potem przychodzi wchłanianie, można by powiedzieć, wielkiej inspira-
cji II Soboru Watykańskiego. Najpierw Konstytucji o świętej liturgii, potem 
szczególnie Konstytucji Lumen Gentium o Kościele. Soborowa wizja czło-
wieka – osoby i Kościoła – wspólnoty zaczyna przenikać głęboko w oazowy 
system wychowawczy. Na tym jednak nie kończy się jeszcze ta ewolucja.

Można wskazać na przynajmniej dwa jeszcze nurty inspirujące roz-
wój i pogłębienie tej pedagogii w latach już siedemdziesiątych. Pierwszy 
nurt to nurt biblijno-ewangelizacyjny, związany zwłaszcza z kontaktami 
z braćmi z innych Kościołów i ruchów ewangelizacyjnych. W nim idea 
nowego człowieka otrzymuje swoją biblijną podbudowę i swój biblijny 
wyraz. Ten nurt zresztą zaczął się już wcześniej przez wprowadzenie 
programu formacji lektorów, którego centralną ideą wychowawczą stała 
się biblijna idea jedności światła i życia. I wtedy wszedł do ruchu oazo-
wego symbol Fos-Zoe.

Drugie źródło inspiracji łączy się ze studiami w dziedzinie katechety-
ki fundamentalnej, prowadzącymi do  odkrycia katechumenatu jako 
starochrześcijańskiej metody inicjacji i formowania nowego człowieka. 
Kolejnym odkryciem był posoborowy dokument: Ordo initiationis chri-
stianae adultorum, który stał się ostatecznym katalizatorem procesu 
rodzenia się i rozwoju swoistej pedagogii nowego człowieka w Ruchu 
Światło-Życie.

W swej ostatecznej postaci pedagogia ta jawi się jako pełny system 
formacji deuterokatechumenalnej, który wszczepiony w życie wspólnot 
lokalnych, parafii, może z nich uczynić miejsce i ramy dla wychowania 
nowego człowieka, miejsce, gdzie możliwe się staje realizowanie peda-
gogii nowego człowieka jako funkcji Kościoła, absolutnie decydującej dla 
jego przyszłości.            Źródło: www.oaza.pl

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka
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WZORY ŚWIĘTOŚCI

Prymas Kardynał  
Stefan Wyszyński 

Naród bez dziejów, bez 
historii, bez przeszłości, 
staje się wkrótce narodem 
bez ziemi, narodem bez-
domnym, bez przyszłości. 
Naród, który nie wierzy  
w wielkość, i nie chce ludzi 
wielkich, kończy się.

Na szkolnym korytarzu jest duże ogłoszenie:
– Drodzy uczniowie myjcie ręce, bo złapiecie koro-
nawirusa. Od niego nie umrzecie, ale musicie wie-
dzieć, że na Oddziale Zakaźnym naszego szpitala 
nie ma WiFi, a tego nie potrafilibyście przeżyć!
GDYBYŚ BYŁA…
Rozmawiają młodzi małżonkowie. On nadzwyczaj 
spokojny, ona gadatliwa, ciągle zadaje mu pytania:
 – Kochanie, a jakbym była niewidoma, to kochał-
byś mnie?
 – Tak.
 – A jakbym kulała na jedna nogę, to kochałbyś 
mnie?
 – Oczywiście.
 – A jakbym była niema, to też byś mnie kochał?
 – Wtedy to bym chyba oszalał z miłości! 
PREZENT
Żona poprosiła męża, aby ten na urodziny kupił 
jej wagę łazienkową. Małżonek spełnił to życzenie  
i wręczył prezent. Żona pyta:
 – Mamy małe mieszkanie i nie wiem gdzie najle-
piej wagę postawić?
 – Myślę, że w pobliżu lodówki.
 – A dlaczego tam?
 – To będzie dla ciebie dobry „próg zwalniający”.
BUTY
Spotykają się dwie sąsiadki:
– A co sąsiadka na czarno?
– Mój mąż dziś zmarł.
– O... jak to się stało. Jeszcze wczoraj kopał  
w ogródku.
– Poszliśmy kupić mu buty. Mierzy jedna parę, 
druga, trzecią... dziesiątą. Mówię mu: „nie spiesz 
się, mierz, kup dobre”. I kupił. W domu mierzy  
i mówi, że za ciasne. No nie zabiłaby pani?!
LOKATOR
Lekarz psychiatra rozmawia z pacjentem:
 – Dlaczego pan sądzi, że w waszej lodówce ktoś 
mieszka?
 – Bo żona ciągle tam zanosi jedzenie.
PRAKTYKANT
Oddział chirurgiczny. Przed operacją lekarz pro-
wadzący odbywa rozmowę z pacjentem. Na jej 
zakończenie pacjent pyta doktora:
 – Panie doktorze, czy to prawda, że będzie mnie 
operował młody praktykant.
 – Zgadza się.
 – A co będzie, jak mu się operacja nie uda?
 – To mu praktyk nie zaliczymy
CO BĘDZIE?
Dziewczyna rozmawia z mocno zakochanym chło-
pakiem:
 – A jeśli pewnego dnia będę musiała od ciebie 
odejść i to na długo? Co wtedy?
 – Nic wielkiego. Posiedzę tu sobie i na ciebie po-
czekam. Kiedy się kocha, to ten drugi ktoś nigdy 
nie znika na stałe.
(Fragment bajki „Kubuś Puchatek i Krzyś”)

Redakcja „Opiekuna” poszukuje 
współpracowników, którzy:

Wspomnienie NMP Leśniańskiej (26 IX) 

Zawierzenie siebie  
Matki Bożej Leśniańskiej

Najświętsza Maryjo Panno, Przedziwna Opie-
kunko Podlasia! Wyznaję, że jesteś Matką Boga  
i naszą Matką. Uznaję, że jestem Twoją cał-
kowitą własnością oraz oświadczam,  
że kocham Ciebie i Syna Twego Pana na-
szego Jezusa Chrystusa. Tobie, Najświęt-
sza Maryjo Panno, wsławiona łaskami  
w Sanktuarium Leśniańskim, Przedziwna  
w cudownie zjawionym Obrazie, za-
wierzam i oddaję siebie i swoją rodzinę 
– wszystko, czym jestem; wszystko co 
posiadam. Umocnij moją wiarę w Boga, 
spotęguj moją ufność ku Niemu, spraw, 
żebym z całego serca miłował(a) Boga  
i bliźnich ze względu na Boga. Dopomóż 
mi, żeby me życie codzienne stawało 
się coraz bardziej chrześcijańskie, żeby 
było trwałym świadectwem Jezusowi 
Chrystusowi i jego Ewangelii. Spraw, 
Najświętsza Maryjo Panno, żebym 
był wierny łasce i niestrudzenie budo-
wał Kościół Święty. Uczyń mnie swym 
dzieckiem. Przejasna Pani Leśniańska, 

broń mnie przed grzechem i uproś mi wzrost  
w cnotach. Liczę na Twoją pomoc. Bądź zawsze 
ze mną. Amen.   Źródło: www. sanktuariapolskie.com.pl

•	 Komu przeszkadza dzisiaj Chrystus? I co kryje 
się pod określeniem ateizm płynny?

•	 Coraz częściej mężczyźni wychodzą na uli-
ce, by publicznie modlić się na różańcu – za 
Polskę, swoje rodziny, za siebie. Dlaczego ten 
obraz tak złości środowiska lewicowe?

•	 Dbanie o ciało wpływa na sferę duchową  
– przypomina św. Hildegarda. O jej filozofii 
życia i diecie orkiszowej.

•	 Czym jest stwardnienie rozsiane? Jakie są ob-
jawy tej choroby i jak wygląda jej przebieg? 

W „Echu Katolickim”

•	 chcą pisać teksty do naszej gazety, 
•	 mają pomysły na tematy artykułów, 
•	 chcą zrobić relacje z ważnych  

wydarzeń parafialnych i nie tylko, 
•	 pragną podzielić się świadectwem  

wiary.
ks. Ireneusz Juśkiewicz – redaktor

ZAPROSZENIE NA STUDIA
Collegium Verum (dawniej: Szkoła Wyższa 

Przymierza Rodzin w Warszawie) od założenia 
w 2001 r. kształci pedagogów, zaś od 2008 r. 
na 3-letnich studiach licencjackich na kierunku 
Pedagogika. Obecnie kształcimy pedagogów  
w zakresie specjalizacji: Psychopedagogiki, Te-
rapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych 
oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
(WWRD) i współpracy z jego rodziną. Studia 
prowadzimy w systemie zaocznym. Zaprasza-
my do spojrzenia na naszą stronę internetową 
(Collegium Verum).

Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Rektor Collegium Verum


