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Totus Tuus
List pasterski Episkopatu Polski o obchodach XX Dnia Papieskiego [fragment]

Aby zgłębiać orędzie, które Swoim życiem 
przekazała nam Maryja, zachęcamy wszystkich 
do codziennej modlitwy różańcowej. Jest ona 
prośbą i medytacją kształtującą w nas postawę 
zawierzenia – „TOTUS TUUS”. Praktykujmy tę 
postawę, udając się do pracy, do szkoły, uczelni 
czy choćby na zakupy. Niech będzie ona zarów-
no wspólną modlitwą małżonków, jak i całych 
rodzin, a także ludzi samotnych, chorych i cier-
piących, pozostających w kwarantannie czy  
w izolacji. W nawale obowiązków i zadań roz-
ważenie choćby jednej różańcowej tajemnicy 
będzie źródłem pociechy i natchnienia. Róża-
niec uczy nas słuchać natchnień Ducha Święte-
go, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się 
wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym. 
Maryja rozgrzeje nasze oziębłe serca i skieruje 
je ku służbie bliźnim.

„Żywy Pomnik” św. Jana Pawła ii
W trud kształtowania wiary i postawy za-

wierzenia Maryi u młodego pokolenia Polaków 
włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Co roku obejmuje ona swoją opieką blisko dwa 
tysiące zdolnych uczniów i studentów z nieza-
możnych rodzin, z wiosek i małych miejscowo-
ści całej Polski. „Dzięki temu, że od dwóch lat 
jestem stypendystką Fundacji – pisze w swoim 

świadectwie Tamara z diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej  –  mogę rozwijać swoje talenty  
i wzrastać. Jestem bardzo wdzięczna za ludzi, 
których poznałam dzięki Fundacji. Dziękuję 
wszystkim wspierającym to dzieło. Dzięki Wam 
stale widzę Miłość Bożą w moim życiu”.

W przyszłą niedzielę – podczas kwesty przy 
kościołach i w miejscach publicznych – będzie-
my mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, 
budowany konsekwentnie od 20 lat przez nas 
wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności dla 
św. Jana Pawła II. Dzisiaj, w obliczu trudności 
finansowych wielu rodzin, przez składane ofia-
ry mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie 
także przywrócić nadzieję w sercach młodych 
na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyj-
nych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Oj-
czyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie 
– nawet w obliczu osobistych trudności i niedo-
statków – będzie wyrazem naszej solidarności  
i wyobraźni miłosierdzia.

Na czas owocnego przeżywania XX Dnia 
Papieskiego udzielamy wszystkim naszego pa-
sterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji  

Episkopatu Polski, Jasna Góra-Częstochowa, 
 27-29 sierpnia 2020 r.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
POSŁAŁ DO NICH SWEGO SYNA (Mt 21, 33-43)

Boża miłość jest troskliwa i przewidująca, 
stwarza każdemu najlepsze warunki dla oso-
bistego rozwoju i owocowania. Bóg poprzez 
chrzest wszczepia każdego z nas w  Chrystusa, 
umieszcza jak w winnicy, we wspólnocie Ko-
ścioła i na różny sposób obdarowuje wszystkim,  
co potrzebne, byśmy wydali plon świętości. 

Bóg upomina tych, którzy źle korzystają  
z otrzymanej od Niego pełnej wolności, ale nie 
zmusza do posłuszeństwa.  Jego miłość jest ofiar-
na, bierze na siebie grzech człowieka, by prze-
mienić przeklętego w sprawiedliwego, egoistę 
w człowieka miłosierdzia, chciwego niewolnika 
w syna zdolnego naśladować Boga w Jego szczo-
drości. Bóg przemienia nasze życie, bezowocne 
i pozbawione radości, w egzystencję twórczą, 
pełną smaku i radości, rozświetloną chwałą Bożą. 
Człowiek dotknięty Bożą miłością nie wydaje już 
trujących owoców grzechu, ale przynosi owoc 
Ducha. 

Spróbuję zobaczyć, w jaki sposób Bóg mnie 
napomina, karci i zachęca, w jakiej postaci do-
chodzi do mnie jego głos? Jak go słucham? Kogo 
posyła do mnie ze swoim słowem? Jak przyjmuję 
te osoby?  ks. Józef Maciąg; [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Jezus: Powiedz grzesznikom, że zawsze cze-
kam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, 
kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do 
nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodze-
nia i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam 
przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie 
łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zosta-
wiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. 
(św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, 1728)

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia 
modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miło-
sierdzie , odpuść grzechy, które niepokoją nasze 
sumienia, i udziel nam również tego, o co nie 
ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

obchody Dnia Papieskiego w Siedlcach 
W niedzielę 11 października o godz. 18.00 w naszej parafii będzie sprawowana Msza Świę-

ta w intencji Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a następnie w sali pod kościołem odbędzie się 
koncert „Moja podróż śladami Jana Pawła II” w wykonaniu Magdy Steczkowskiej. 

Organizatorami wydarzenia są parafia św. Jana Pawła II w Siedlcach i nasza parafia. Zapraszamy.

matka Boża Różańcowa!
7 października kościół  
obchodzi wspomnienie 
matki Bożej Różańcowej. 

Cały październik jest czasem, kiedy 
w szczególny sposób modlimy się, od-
mawiając różaniec święty; ten jednak 
dzień został poświęcony Matce Bożej 
na pamiątkę wielkiego zwycięstwa nad 
Turkami 7 października 1571 r. Sułtan 
turecki Selim II pragnął podbić całą 
Europę i wprowadzić wiarę muzułmańską. Ów-
czesny papież św. Pius V, dominikanin, gorący 
czciciel Matki Bożej, usłyszawszy o zbliżającej 
się wojnie, rozpoczął zanosić do Maryi gorliwe 
modlitwy, powierzając Jej swą troskę, podczas 
odmawiania różańca świętego. W trakcie mo-

dlitwy doznaje wizji – znajduje się 
na miejscu bitwy pod Lepanto. Widzi 
ogromne floty, przygotowujące się 
do bitewnego starcia. Nad nimi widzi 
Maryję, która patrzy na niego spokoj-
nym wzrokiem. Zaskakująca zmiana 
wiatru uniemożliwia manewry mu-
zułmanom, a sprzyja flocie chrześci-
jańskiej. Widzi, że udaje się powstrzy-
mać napaść Turków na Europę. 

Według przekazów historycz-
nych, w trakcie bitwy zatopiono sześćdziesiąt 
galer wroga, zdobyto ponad połowę okrętów 
tureckich, śmierć poniosło 27 tys. Turków, a ko-
lejne 5 tys. dostało się do niewoli. Wraz ze zdo-
bytymi okrętami, uwolniono dwanaście tysięcy 
chrześcijańskich galerników. 

DoKońcZENIE NA Str. 6
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Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ruch światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka (cz. 3/3)

referat przygotowany na VIII Krajową Kongregację odpowiedzialnych ruchu w lutym 1983 roku.

Część iii mEToDa i DRoga wyChowania nowEgo CzłowiEka
Pedagogia, po sformułowaniu celu czy ideału wychowawczego, musi 

określić środki prowadzące do jego urzeczywistnienia. W tym sensie mó-
wimy o metodzie wychowawczej. Jeżeli natomiast chcemy określić etapy, 
które kolejno należy realizować, mówimy o drodze wychowawczej bądź  
o procesie wychowawczym.

Można wskazać trzy główne elementy metody wychowawczej pedago-
gii nowego człowieka.

świaTło-ŻyCiE
Formuła Fos-Zoe określa nie tylko istotny element ideału wychowaw-

czego, ideał człowieka zintegrowanego, ale również swoisty postulat me-
todyczny. Metoda ta polega na stałym dążeniu do podciągania życia do 
wymagań światła, do poważnego traktowania światła prawdy jako siły 
normatywnej, do zbliżania w człowieku sfery umysłu i poznania oraz woli 
i działania. To dążenie czy tendencja prowadzi do poszukiwania różnych 
konkretnych zastosowań i realizowania tej jedności w różnych formach. 
Staje się więc metodą pedagogiczną.

oaza wyChowawCza
Oaza wychowawcza jest również wynikiem zastosowania zasady Fos-Zoe. 

Jest to metoda rekolekcji, które w pierwszej próbie naukowego jej opisu, na-
zwano metodą przeżyciowo-wychowawczą dziecięcych rekolekcji zamknię-
tych. W pracy naukowej pod takim tytułem napisanej na KUL-u wykazano,  
że odpowiada ona wszystkim postulatom psychologii wychowawczej i nowo-
czesnej pedagogiki, jak również teologii wychowania. Metoda oazy polega 
właśnie na próbie intensywnego zastosowania wszystkich zasad owocnej pe-
dagogii. Dokonuje się jej w specjalnie stworzonym środowisku życia według 
określonego systemu wartości, składających się na pojęcie nowego człowieka. 
W ten sposób rekolekcje stają się prawdziwą Oazą Nowego Człowieka, gdzie 
wartość ta realizuje się w stopniu szczególnie intensywnym. Przeżycie oazy 
jest oczywiście tylko epizodem, pewnym przeżyciem sztucznym można by 
powiedzieć, odbiegającym od zwyczajnych, codziennych warunków życia. 
Niemniej posiada ono dla tego życia wielkie znaczenie jako doświadczalny 
model inspirujący oraz intensyfikujący wysiłki wychowawcze i samowycho-
wawcze w tych właśnie zwyczajnych warunkach.

mała gRuPa
Trzecim elementem metody wychowawczej jest wywodząca się z oazy 

rekolekcyjnej mała grupa gromadząca się w regularnych, zasadniczo tygo-
dniowych, odstępach czasu w celu wspólnego pielęgnowania i rozwijania 
wyniesionych z oazy wartości. Ta mała wspólnota umożliwia wzrost nowe-
go człowieka również w warunkach codziennego życia. Rytm tygodniowy 
przy tym umożliwia kumulowanie się bodźców wychowawczych, zapewnia 
ciągłość procesu wychowawczego. Małe grupy staną się środowiskiem for-
macyjnym nowego człowieka, jednakże tylko pod tym warunkiem, że nie 
będą grupami zamkniętymi, ale służebnie otwartymi i zaangażowanymi  
w stosunku do nadrzędnej społeczności parafialnej czy innej, w ramach 
której one działają.

Etapy procesu wychowawczego, czyli drogę nowego człowieka, w pedago-
gii ruchu należy określić jako katechumenalną, albo deuterokatechumenalną. 
Pedagogia nowego człowieka Ruchu Światło-Życie świadomie nawiązała do 
wypracowanego w dziejach Kościoła w jego pierwszych wiekach systemu ka-
techumenatu, w ramach którego dokonywał się proces inicjacji do pełnego 
i dojrzałego życia chrześcijańskiego. Wznowienie porządku katechumenatu 
w posoborowym dokumencie Ordo initiationis christianae adultorum zostało 
przez ruch, po zapoznaniu się z nim, przyjęte jako pewnego rodzaju katali-
zator przyspieszający proces kształtowania się pedagogii nowego człowieka 
jako wspaniała, oczekiwana inspiracja, która nadała tej pedagogii ostateczny 
kształt. Pedagogia nowego człowieka Ruchu Światło-Życie jest więc w obecnej 
swojej formie niczym innym, niż w pełni rozbudowanym systemem formacji 
katechumenalnej dostosowanym do wymagań naszych czasów i przystoso-
wanym do tego, aby go osadzić w strukturze zwyczajnego życia parafialnego. 
Podmiotem receptywnym tej formacji są z reguły ludzie już ochrzczeni, którzy 
przeżywali już w swoim życiu jakiś – wprawdzie szczątkowy – katechume-
nat, zwłaszcza w związku z tzw. przygotowaniem do Pierwszej Komunii św.  
i w ramach szkolnej katechezy, dlatego zostało przyjęte określenie: deutero-
katechumenat, powtórzony katechumenat.

Przedstawienie całego rozbudowanego systemu formacji deuterokate-
chumenalnej w Ruchu Światło-Życie wymagałoby osobnego obszernego 
referatu. Tutaj na zakończenie tej syntetycznej prezentacji pedagogii nowe-
go człowieka w ruchu trzeba się ograniczyć już tylko do krótkiego naszkico-
wania etapów czy stopni tej drogi nowego człowieka, którą można by też 
nazwać drogą ucznia Chrystusa, albo drogą ku dojrzałości chrześcijańskiej. 
Zgodnie ze schematem katechumenatu droga ta dzieli się na trzy okresy:

l okres ewangelizacji l okres właściwego katechumenatu 
l okres tzw. mystagogii.
Okres ewangelizacji w systemie deuterokatechumenalnym Ruchu Światło

-Życie poprzedza oazę rekolekcyjną pierwszego stopnia. Celem tego okresu 
jest doprowadzenie do religijnego przebudzenia przez osobiste spotkanie  
z Chrystusem i przyjęcie Go przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana 
i Zbawiciela. Dokonuje się to poprzez rekolekcje ewangelizacyjne lub przez 
indywidualną ewangelizację. Po ewangelizacji następuje okres postewange-
lizacyjny, którego celem jest weryfikacja motywów nawrócenia i umocnienie 
decyzji przyjęcia Chrystusa. Okres ten może trwać do jednego roku.

Oaza Nowego Życia pierwszego stopnia jest momentem przejścia do 
właściwego deuterokatechumenatu, czyli włączenia się do grupy uczniów, 
pragnących wejść na drogę wiodącą do dojrzałej wiary. Pierwszy rok for-
macji deuterokatechumenalnej jako kontynuacja oazy pierwszego stop-
nia koncentruje całą formację wokół słowa Bożego i wiary. Proponuje się  
w tym roku program tzw. Dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Oaza drugiego stopnia z następującym po niej drugim rokiem formacji 
deuterokatechumenalnej jest okresem pogłębionej inicjacji liturgiczno-sa-
kramentalnej. Kończy się ten okres odnową przymierza chrztu świętego 
podczas przeżywanego w formie rekolekcyjnej Triduum Paschalnego.

Oaza trzeciego stopnia odpowiada okresowi mystagogii w programie 
katechumenatu. Jej temat „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” rozpoczyna 
czas głębszego wprowadzenia w tajemnicę i życie Kościoła – wspólnoty.

Trzeci rok deuterokatechumenatu, następujący po oazie trzeciego stopnia, 
koncentruje się ponadto wokół tematów charyzmatu, powołania i diakonii. 
W ten sposób przygotowywane jest wejście do wspólnoty Kościoła przez 
podjęcie w niej określonej diakonii, zgodnie z posiadanym charyzmatem, co 
ma być trwałym owocem całej formacji deuterokatechumenalnej i zarazem 
zakończeniem formacji podstawowej w ramach pedagogii nowego człowieka.

nnn
Rozwinięcie tematu: „Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego czło-

wieka” – ukazało rzeczywistość organiczną i zwartą. Trudno oprzeć się wra-
żeniu, że mamy tu do czynienia z charyzmatem, z darem Ducha Świętego 
o szczególnym i kluczowym znaczeniu dla człowieka współczesnego i dla 
Kościoła przede wszystkim w Polsce, ale nie tylko.

W związku z takim stwierdzeniem rodzą się pytania: Czy Ruch Świa-
tło-Życie, zwłaszcza ogół jego odpowiedzialnych – moderatorów, diako-
nii, animatorów, zdaje sobie sprawę z wielkości tego charyzmatu? Czy jest 
świadomy wielkiej odpowiedzialności wypływającej z posiadania tego cha-
ryzmatu wobec Kościoła i narodu polskiego? Czy ta świadomość pobudza 
do wytrwałego i systematycznego wysiłku realizowania tego programu for-
macyjnego? W jakim stopniu jest on rzeczywistością w naszych parafiach, 
a w jakim tylko piękną teorią przez niewielu, nawet w ruchu, zrozumianą?

Następne pytania dotyczą recepcji tego charyzmatu przez odpowiedzial-
nych za przyszłość Kościoła w Polsce z racji piastowanego w nim urzędu 
pasterzy.

Czy ruch jest widziany i przyjmowany jako szczególny dar dla tego Ko-
ścioła? Czy dostrzega się jego wartość i zawartą w nim szansę?

Wydaje się, że na powyższe pytania trudno byłoby dać odpowiedź 
jednoznacznie negatywną. Z drugiej strony nie należy się łudzić i wpadać  
w tani, powierzchowny optymizm. To wszystko, co już stało się rzeczywisto-
ścią nie wyszło daleko poza skromne początki. Właściwie wszystko dopiero 
winno się rozpocząć.

Czy odczytamy obecną sytuację w naszej Ojczyźnie jako naglące wezwa-
nie do podjęcia tego wielkiego daru – charyzmatu wychowania nowego 
człowieka?

Obyśmy nie zasłużyli na zarzut Pana, że nie potrafiliśmy odczytać zna-
ków czasu. Źródło: www.oaza.pl 
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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 5 października 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY
1. czytanie (Ga 1, 6-12) Jedna jest Ewangelia Chrystusa

Psalm (Ps 111 (110), 1b-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
6.30 1. +Jadwigę i Bożenę Bańkowskie, zm. z rodz. Kosmalskich i Wró-

blewskich – of. syn 
2. + Henryka Stanisławowskiego

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek – of. córki, brat i syn
2. + Stanisława Rzyszkiewicz (16 r.) i rodziców obojga stron – of. mąż 
3. + Bronisławę, Stanisława, Henryka i Salomeę, zm. z rodz. 

Adamczuków
4. + Marka Stańczuka – of. koleżanki i koledzy żony z firmy Drosed

16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec prowadzony przez młodzież przed bierzmowaniem
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego – of. Teresa Rozbicka 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
3. + rodziców Elżbietę, Władysława, Franciszka, zm. z obu stron 

rodziny
4. Poza parafią: Dz-bł. w int. KŻR nr 7 pw. MB Nieustającej Pomocy 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – of. zelatorka 
5. Poza parafią: + Zofię Bujalską – of. rodzina 
Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym

Wtorek 6 października 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Brunona, prezbitera
1. czytanie (Ga 1, 13-24)Paweł powołany przez Chrystusa
Psalm (Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 14c-15 (R.: por. 24b))

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną
Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty i Marii

6.30 1. +Zofię, Józefa, Bolesława, Grzegorza Kruków – of. syn 
2. + Janinę Rojek (17 r.), Helenę i Stanisława Plichtów – of. córka 
3. + Jadwigę (22 r.), Hieronima Lewickich i zm. z rodz. Lewickich 

i Montewków – of. rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek

2. + Teresę (9 r.), Adama (11 r.), Leszka (36 r.), zm. z rodz. Gałec-
kich i Trębickich

3. + Edwarda, Tadeusza, Mariannę, Władysława, zm. z rodz.  
Sysików i Suprynów oraz Teresę

4. Helenę Kozak w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec prowadzony przez młodzież przed bierzmowaniem
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego

2. + Mieczysława Przesmyckiego (16 r.) – of. żona i córka 
3. + Jadwigę (3 r.), Mariana, Wincentego i Mariannę – of. rodzina 
4. Poza parafią: + Irenę Skiermunt (6 r.), zm. z rodz. Sysików  

i Skiermuntów – of. Paweł Skiermunt 
Środa 7 października 2020 r.

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
pierwsza środa miesiąca – w modlitwie wzywamy św. Józefa 

1. czytanie (Ga 2, 1-2. 7-14) Paweł wyrzuca Piotrowi chwiejność
Psalm (Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15))

Całemu światu głoście Ewangelię
Albo: Alleluja Ewangelia (Łk 11, 1-4)Jezus uczy modlitwy

6.30 1. + Annę Krupa (27 r.) – of. rodzeństwo 
2. + Bożenę (1 r.) i zm. rodziców – of. siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Zbigniewa Domareckiego – of. rodzina 
3. + Czesława Krasuskiego – of. Marcin z rodziną 
4. Dz-bł. w int. KŻR nr 16 pw. MB Różańcowej 
5. Poza parafią: +Mariannę Rucińską – of. rodzina Jaroszczyków 

16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec prowadzony przez młodzież przed bierzmowaniem

18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. + Grzegorza (4 r.) i zm. z rodz. Strusów – of. mama z rodziną
3. + Leszka Kosakowskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
4. W int. czcicieli św. Józefa

Nowenna do św. Józefa 
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno – liturgicznego

czwartek 8 października 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Ga 3, 1-5) Ducha otrzymaliśmy dlatego, że wierzymy
Psalm (Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75 (R.: por. 68))

Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził
Ewangelia (Łk 11, 5-13) Wytrwałość w modlitwie

6.30 1. Dz-bł. w 4 r. ślubu Beaty i Piotra z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Jubilatów i ich dzieci 
– of. Urszula Strzalińska 

2. + Mieczysława (29 r.) , Mariannę, Grażynę Waszczuk – of. córka 
z rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Adama Gałeckiego (11 r.) – of. córka 
3. + Jana Kowalczyka (9 r.) i zm. rodziców z obu stron rodziny  

– of. rodzina 
4. + Józefa Świnarskiego (20 r.), Zofię, i Sylwię (13 r.)

16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec prowadzony przez młodzież przed bierzmowaniem
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego

2. Dz-bł. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski za przyczyną 
Królowej Różańca Świętego dla sióstr i braci z KŻR nr 5

3. + Jana, Zofię, Annę, Wacława, Jana, Leokadię i Karola – of. dzieci 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 9 października 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie świętych męczenników Dionizego, biskupa,  
i Towarzyszy albo wspomnienie św. Jana Leonardiego, prezbitera

1. czytanie (Ga 3, 7-14) Abraham ojcem wierzących
Psalm (Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: 5b))

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 11, 15-26) Walka Chrystusa ze złym duchem

6.30 1. + Juliannę (19 r.), Stanisława, Kazimierza, zm. z rodz. Jurków 
– of. córki 

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Bożenę Ryś, Jana, Jadwigę Ryś, Apolonię i Mariana Kuźniar-

skich – of. Edward Ryś
3. Dz-bł. z racji ur. Macieja, Edyty i Julii z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę MB i św. Józefa – of. rodzice 
16.30 Różaniec dzieci Bożych
17.15 Różaniec prowadzony przez młodzież przed bierzmowaniem
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego

2. + Eugenię, Władysława, Ferdynanda – of. córka 
3. za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Poza parafią: + Wiesława Chmielewskiego (3 r.)
5. Poza parafią: Dz-bł. w int. Barbary z racji 43 r. ur. z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mąż 
Sobota 10 października 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

1. czytanie (Ga 3, 22-29) Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi
Psalm (Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a))

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 11, 27-28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

6.30 1. + Grzegorza Mitrzaka (41 r.) – of. brat 
2. + Genowefę Zalewską (1 r.), dziadków z obu stron – of. córka z rodziną 
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
z ul. Góreckiego – 100 zł
z ul. Góreckiego 5 – 100 zł
z ul. Mieszka I 20 – 100 zł

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

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do pana

informacje o życiu parafii (4.10)

+Zbigniew Piotr Żak

33 odsłony tajemnic  
Serca Pana Jezusa (część 2)

Serce to centrum osobowości, pokazuje jakim dany człowiek jest.  
A wielkość Serca Pana Jezusa ukazana jest w kolejnych wezwaniach lita-
nii. Rozważmy każde z nich, bo one mówią nam, jakie to Serce jest.

Serce Jezusa, Syna ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Syn zrodzony został przez Ojca przed wiekami, czyli zanim czas zaist-

niał, w wieczności. Z drugiej strony ten Syn, jak wierzymy, stał się czło-
wiekiem, otrzymał Imię Jezus i Jego Serce ludzkie jest zarazem Sercem 
Syna Ojca Przedwiecznego. To, co jest poza czasem, staje czymś nama-
calnym, co można przebić włócznią... Ale to wezwanie mówi nam nie 
tylko o Wcieleniu i jego dramacie. Mówi także coś o naszych sercach, które 
są zakotwiczone w Bogu, ponieważ to Bóg nas stworzył, nie zły duch,  
i to Boga podobieństwo nosimy w sobie.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego 
utworzone, zmiłuj się nad nami.

Tajemnica Wcielenia. Trzeba zajrzeć w nią głębiej, aby dostrzec spo-
sób Bożego działania. Tutaj Bóg staje jakby za zasłoną: do Maryi posyła 
archanioła Gabriela, do nas przychodzi pod osłoną sakramentów. Nie jest 
przez to mniej widoczny. On w ten sposób uczy nas wspólnoty, bo do Boga 
nie idzie się w pojedynkę. Również Jezus przyszedł na ten świat przez Ma-
ryję Pannę. Czy jest w nas na tyle wdzięczności i pokory, abyśmy przyjęli 
pośrednictwo i pomoc innych?

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj 
się nad nami.

Jezus z Nazaretu to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Dzisiaj trud-
no nam te dwie prawdy ze sobą połączyć. A jednak wiemy, że to prawda, 
że On doświadczył wszystkich odcieni naszego życia, zna każdą radość  
i każdy smutek i to wszystko przeszło przez Jego Serce. To Serce napełnio-
ne miłością pojednało niebo i ziemię. Uczmy się od Niego tego pojedna-
nia; niech to, co trudne, nie sprowadzi nas z drogi miłości.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Ciężko nam uznać czyjś autorytet, a co dopiero majestat! Majestat 

Serca Jezusa wynika z Jego pokory, czyli wyjątkowej mocy ducha. Pokora 
polega na tym, że człowiek jest w stanie przyjąć o sobie prawdę i jest  
w stanie tę prawdę zaakceptować. Jezus z Nazaretu podjął swoje powo-
łanie z całą pokorą, czyli wszystkimi konsekwencjami, aż do śmierci na 
krzyżu. Niech i nasze serca będą pełne majestatu, majestatu pokory re-
alizowanego powołania. (AZ)  cdn.

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. + Czesławę i Kazimierza – of. rodzina 
3. + Eugenię (10 r.), oraz zmarłych z obu stron rodziny – of. ro-

dzina Sakowskich 
4. Poza parafią: Dz-bł. w int. Moniki i Dariusza Baj z racji  

11 rocznicy sakramentu małżeństwa – of. małżonkowie 
5. Poza parafią: + Romana (8 r.), jego rodziców i dziadków,  

zm. z rodz. Norwa, Irenę i Edmunda Stepczuk
10.00 Celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania dla młodzieży przed 

bierzmowaniem 
16.00 Ślub: Magdalena Lubańska i Piotr Poręba
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego

2. + Helenę Bagińską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
3. + Elżbietę Grażynę Ładniak w 30 dz. – of. córki 

18.45 Różaniec prowadzony przez młodzież przed bierzmowaniem
Niedziela 11 października 2020 r. 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA XX  Dzień Papieski „TOTUS TUUS”
1. czytanie (Iz 25, 6-10a) Uczta mesjańska

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd))
Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

2. czytanie (Flp 4, 12-14. 19-20) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Ewangelia (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę

7.00 1. + Stefana (14 r.), Helenę i zm. z obu stron rodziny – of. rodzina 
8.30 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek

2. Dz-bł. w 40 r. sakramentu małżeństwa Andrzeja i Jadwigi  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i św. Józefa dla 
nich i ich dzieci

10.00 1. + Marcina Zubka (17 r.), Mariannę Niedziółka, Pawła, Czesława 
i rodziców z obu stron rodziny

2. Dz-bł. z racji 6 urodzin syna Michałka – of. Anna Głuchowska 
3. + Marka Stańczuka, Sławka i Romana, zm. z rodz. Stańczuków 

– of. Marianna Stańczuk 
11.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego

2. W int. Edyty i Krzysztofa w 10 r. ślubu z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla nich i ich dzieci Eryka i Rity – of. rodzice 

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Czuwanie modlitewne przed bierzmowaniem
16.30 1. + Mariannę Koprowską (5 r.), Natalię, Eugeniusza, Zdzisławę 

Olędzką, Jana, zm. z rodz. Kukawskich, Kaczyńskich, Koprow-
skich – of. córka Grażyna Kukawska 

18.00 1. Dziękczynna w 6 r. ślubu Marty i Daniela z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz w 5 r. 
urodzin Aleksandra – of. małżonkowie 

2. W int. społeczności akademickiej Collegium Mazovia Innowa-
cyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach

3. W intencji Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
Nabożeństwo różańcowe – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

do godz. 20.00

chrzest: 
Dziś 4 października rozpoczyna się cykl 4 katechez dla rodziców natu-

ralnych i chrzestnych przed chrztem dzieci. Spotkania w sali przy zakrystii 
o godz. 17.30. 

Bierzmowanie:  
Młodzież, która przyjmie bierzmowanie 12 października: 
•	 W dniach nowenny przed bierzmowaniem młodzież bierze udział  

w różańcu od 5.10 do 9.10 o godz. 17.15 i 10.10 po Mszy Świętej wie-
czorowej – poszczególne grupy będą prowadzić tę modlitwę – i we 
Mszy Świętej o godz. 18.00. 

•	 Kolejne próby przed bierzmowaniem 5 i 6 października o godz. 18.45  
i w sobotę 10 października po zakończeniu spowiedzi.

•	 W sobotę 10 października o godz. 10.00 w kościele celebracja sakra-
mentu pokuty i pojednania dla wszystkich kandydatów, ich rodziców, 
rodzeństwa, świadków. 

•	 W niedzielę 11 października o godz. 15.30 w kościele adoracja Jezusa  
– czuwanie, o godz. 16.30 Eucharystia z wyznaniem Jezusa jako Pana 
i Zbawiciela.

•	 Dziś (w niedzielę) po Mszy  Św. o godz. 13.00 i po adoracji Najświętsze-
go Sakramentu – katecheza dla Kół Żywego Różańca.

różaniec:
Rozpoczęliśmy październik – miesiąc poświęcony modlitwie różań-

cowej. W dni powszednie różaniec będzie odmawiany o godz. 17.15,  
w soboty i w niedziele po zakończeniu Mszy Świętej wieczorowej. 

Różaniec Dzieci Bożych od poniedziałku do piątku o godz. 16.30. 
Dzieci będą otrzymywały pamiątkowe naklejki. 
Pierwsza środa miesiąca 7 października – modlimy się za wsta-

wiennictwem św. Józefa; intencje do Mszy Świętej i nowenny można 
napisać na kartkach i przynieść do zakrystii lub wrzucić do skrzynki po 
chórem. 

Klerycy przybędą do parafii:
Za tydzień, w niedzielę 11 października będziemy gościć alumnów 

Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Klerycy podzie-
lą się z nami swoim świadectwem wiary, zbiorą ofiary na tace na utrzy-
manie i konieczne remonty w budynku seminaryjnym, a przed kościołem 
będą rozprowadzać Kalendarze Seminaryjne na 2021 r.



Strona 5Opiekun nr 404 października 2020 r. 

Nakładem Wydawnictwa Unitas ukazał się prze-
wodnik po naszej Diecezji„Z Drozdem i Zbirkiem przez 
Łukówi okolice”. 

Inspiracją do jego napisania były obchody 200-lecia Die-
cezji Siedleckiej, naszej małej ojczyzny i lokalnego Kościoła, 
które przeżywaliśmy w 2018 roku. Początkowo myślałem  
o jednej książce opisującej całą Diecezję. Gdy zacząłem 
zbierać materiały i fotografie zrozumiałem, że konglome-
racja dzieł sztuki i ciekawych miejsc w naszym regionie jest 
duża, zaś przewodnik powinien być praktyczny pod wzglę-
dem wielkości i grubości (tzn. ma zmieścić się w kieszeni, 
lub damskiej torebce). Doszedłem też do wniosku, że warto 
przyjrzeć się szczegółom i nie pomijać żadnych lokalnych 
spraw, które mogą być ciekawe, a dla poszczególnych miej-
scowości cenne. Z perspektywy miasta trudno jest nam 
zrozumieć, że dla mieszkańców wioski kościół, szkoła, cmentarz, wiejska 
świetlica czy remiza strażacka są tak ważne, jak Watykan dla mieszkań-
ców Rzymu.

Po doświadczeniu, jakie zdobyłem na miejskim przewodniku „siedlec-
kim”, postanowiłem zabrać się za miejsca mające najstarszą w naszej Die-
cezji udokumentowana historię. Podczas pisania duże znaczenie miały su-
gestie i dobre rady p. Agnieszki i Mirosława Andrzejewskich. Ich wkład 
był nieoceniony w doborze rysunków, dowcipów i układu formalnego. 

Podczas zbierania materiałów najbardziej zaskoczyła mnie współ-
czesna polska wieś, która na naszych oczach przestała być środowi-

skiem „zabitym deskami”, a stała się miejscem nowocze-
snego zamieszkania, pracy, kultury i rozrywki. Niektóre 
nowe domy, zapewne z trudem wznoszone, są prawdzi-
wymi dziełami współczesnej architektury. Podwórka, pla-
ce zabaw dla dzieci i dorosłych, ścieżki rowerowe, wiejskie 
biblioteki i świetlice pokazują, jak zmieniły się czasy.

Lękając się „Covida”, rzadko udajemy się w dalekie podró-
że. jeździmy tam, skąd szybko i bezpiecznie możemy wrócić.  
Mieszkaniec Łukowa do opisywanych w tym przewodniku 
miejsc może dojechać rowerem lub dojść pieszo – mając 
wszystko „w zasięgu ręki”. Turyści z Siedlec lub innych miast 
mogą pojechać samochodem na jednodniową wycieczkę, 
której zakres może odpowiadać jednemu rozdziałowi książ-
ki. Przewodnik niewątpliwie pomoże w poznaniu szczegó-
łów miejsc, do których się udamy. Miałem już okazję słyszeć: 

wydawało mi się, że już wszystko wiem o naszej miejscowości, ale o tym to 
jeszcze nie słyszałem...

Książkę można nabyć w Wydawnictwie (sklep internetowy: www.
wydawnictwo-unitas.pl), w sekretariacie Radia Podlasie, w niektórych 
księgarniach oraz przez jakiś czas w zakrystii naszego kościoła, a być 
może także będzie można „upolować” wpis i autograf któregoś z auto-
rów. Dodam także że nakład poprzedniego Przewodnika po Siedlcach jest 
na wyczerpaniu. Istnieje duża szansa, że pojawi się II wydanie. Wszyst-
kim czytelnikom Opiekuna życzę miłej lektury i radosnego wędrowania  
z Przewodnikiem w ręku po Ziemi Łukowskiej.

kolejny przewodnik Drozda i zbirka

myśli Prymasa kardynała Stefana wyszyńskiego
Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem 

świętym, napełnijmy domostwa i wioski nasze szep-
tem modlitewnych pozdrowień maryjnych, przeka-
zujmy jedni drugim uporczywe wołanie: „Zdrowaś 
Maryjo!” Sięgajmy do myśli Bożej i w rozważaniu 
życia Chrystusa na tle radosnych, bolesnych i chwa-
lebnych tajemnic – pogłębiajmy w sobie zrozumienie 
głównych prawd wiary świętej: wcielenia Syna Boże-
go i odkupienia świata.

w „Echu katolickim”

komunikat wydziału Duszpasterstwa Rodzin w związku z akcją  
zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy #Stop LgBT

W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do Kurii Diecezjalnej 
Siedleckiej przez przedstawicieli mediów oraz osoby prywatne, związa-
nymi z akcją zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy 
#Stop LGBT, pragnę poinformować, iż Biskup Siedlecki w stosunku do 
środowisk LGBT kieruje się „Stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski 
w kwestii LGBT+” z 28 sierpnia 2020 roku. W dokumencie tym w nr. 20 
zawarta jest stwierdzenie, że w ciągu dwóch tysiącleci głoszenia Ewange-
lii Kościół dał już wielokrotnie świadectwo, że jest profetycznym „znakiem 
i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej” (Sobór 
Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-
snym Gaudium et spes. Rzym 1965 nr 76; dalej KDK) i w efekcie prawda  
o człowieku, której uczy, jest gwarantem jego osobowej godności i warun-
kuje wyzwalającą go wolność stojącą u podstaw sprawiedliwego porządku 
społecznego. „Prawda ta i wolność albo istnieją razem, albo też razem giną” 
(Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio. Rzym 1998 nr 90). Dla powyższych 
racji Kościół z jednej strony nie boi się głosić obowiązku poszanowania 
godności osobowej każdego człowieka, również osób związanych z LGBT+,  
a z drugiej strony dla tych samych racji musi się odnieść z rezerwą,  
a w partykularnych przypadkach z wyraźnym sprzeciwem do ideologii gen-
der oraz form aktywności ruchów LGBT+ pomijających tę prawdę o człowie-
ku oraz do ich społecznych projektów i wyznaczanych sobie celów.  Wska-
zanie powyższe w pełni oddaje zaangażowanie Kościoła Siedleckiego we 
wszelkie akcje, mające na celu poszanowanie osobowego charakteru każ-
dego człowieka i ochronę przed niszczącymi ten charakter działaniami.

Biskup Siedlecki docenia i wspiera intencje zawarte w obywatelskiej 
inicjatywie ustawodawczej, jednakże z powodu niemożności zapew-

nienia odpowiedniej liczby osób odpowiedzialnych za zbieranie podpi-
sów pod wyżej wymienioną inicjatywą ustawodawczą oraz w związku  
z ograniczeniami związanymi z epidemią, nie przewiduje obligatoryj-
nego instytucjonalnego zaangażowania się wszystkich parafii Diecezji 
Siedleckiej w tę akcję. Jednocześnie Ksiądz Biskup informuje, że Księża 
Proboszczowie, odpowiadając na inicjatywę wiernych zatroskanych  
o dobro wspólne, mogą zezwolić na zbierania podpisów w obrębie te-
renów przykościelnych w swoich parafiach, przy zachowaniu wszelkich 
sanitarnych obostrzeń, wskazanych przez służby państwowe, oraz przy 
zachowaniu postawy szacunku dla każdego człowieka.

Jednocześnie należy mieć nadzieję, że obywatelska inicjatywa usta-
wodawcza #Stop LGBT wpisze się w realizację stanowiska zawartego we 
wspomnianym wyżej dokumencie Konferencji Episkopatu Polski: U pod-
staw misji Kościoła znajduje się obowiązek świadczenia o prawdzie płynącej 
z Ewangelii i prawa Bożego. Ilekroć bowiem Kościół utwierdzałby człowieka 
w błędzie lub przymykałby swe oczy na jego zagubienie, zdradzałby swoje-
go Mistrza, zdradzałby tegoż człowieka i zdradzałby sam siebie, gdyż „czło-
wiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu 
swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą 
wyznaczoną przez samego Chrystusa”. Stąd też „każde zagrożenie godności 
[…] człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła […] i przynagla 
go, aby pełnił swą misję” (odpowiednio Jan Paweł II. Encyklika Redemptor 
hominis. Rzym 1979 nr 14; Encyklika Evangelium vitae. Rzym 1995 nr 2, 3).”

 Siedlce, 25 września 2020 r.
Ks. dr Jacek Sereda

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

•	 O	33-dniowych	rekolekcjach	prowadzących	
do zawierzenia się Bogu przez ręce Maryi;

•	 Dlaczego	warto	być	ministrantem?	
•	 „Tu	wymodlono	wiele	łask”	-	mówią	świad-

kowie cudów wyproszonych za wstawien-
nictwem św. s. Faustyny 

•	 o	Akcji	Katolickiej	w	kontekście	25-lecia	jej	
działalności oraz Duszpasterstwie Środo-
wisk Twórczych;

•	 Grypa	 atakuje.	 Czy	 przyjęcie	 szczepionki	 
w czasie koronawirusa uchroni nas przed 
zachorowaniem? 

Wspólnota  cristeros  
zaprasza na WIEcZÓr z MArYJą 

Środa 7.10 po Mszy Świetej o 18 
rozważymy cały RÓŻANIEC w INTENCJI 
EKSPIJACYJNEJ. Przeprosimy Maryję, 
Królową Różańca, za brak modlitwy  
w rodzinach co skutkuje często ich roz-
padem i pogańskim życiem bez BOGA 
OJCA! Będziemy prosić o łaskę odnowy 
Rodzin i Małżeństw. Spotkanie zakoń-
czymy APELEM JASNOGÓRSKIM! 

Przyjdź, może nigdy w życiu 
nie modliłeś się całym rÓŻAńcEM!

Ks. HENrYK DroZD  

List pasterski o codziennym odmawianiu Różańca Świętego (15.08.1947 r.).
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PrAWDA o BocIANIE

(opr. xHD)
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1400 egz. wydaje 
 Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR.   

Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000  
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk,  

Beata Woźniakowska, Agata Zielińska. 
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do 

poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 

Na lekcji biologii nauczycielka zwraca się do 
uczennicy:
– Wczoraj zadałam wam pracę domową. Mieli-
ście zebrać informacje o bocianach. Powiedz mi 
Małgosiu, co wiesz o bocianie?
– Niewiele wiem, proszę pani. Tato mi wytłuma-
czył, że z tymi bocianami to wszystko nieprawda.
LEKcJA HIStorII
W piątej klasie szkoły podstawowej na pierw-
szej lekcji historii nauczyciel wyjaśnia pojęcia 
i nazwy, które będą niezbędne do określania 
wydarzeń historycznych. Opowiada o czasach 
naszej ery i przed naszą erą, czyli po narodzeniu 
Chrystusa i przed Jego narodzeniem. Wreszcie 
zadaje pytanie:
– Jak sądzicie, co oznacza skrót „p.n.e.”?
Jeden z uczniów odpowiada:
– To na pewno znaczy „przed nastaniem epidemii”.
ZWYcIĘZcA 
Panie nauczycielki rozmawiają w pokoju nauczy-
cielskim o rekordzistach popełniających błędy 
ortograficzne:
 – Zosia z V b zrobiła trzy błędy w jednym wyrazie. 
 – To Franek z mojej klasy jest „lepszy” zrobił ich 
aż pięć. Napisał: „Fzhut słońca”.
NA „WUEFIE”
Na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel 
poleca uczniom ćwiczyć „rowerek”. W sali gim-
nastycznej wszyscy więc leżą na materacach  
i kręcą nogami. Jeden z chłopców tego nie robi:
– Dlaczego nie ćwiczysz, Maćku?
– Bo ja teraz jadę z górki...
co to JESt DZIEDZIcZNoŚĆ
Na lekcji wychowawczej nauczyciel pyta ucznia:
– Jak sądzisz, co to jest dziedziczność?
– Dziedziczność jest na przykład wtedy, gdy 
uczeń dostaje dwóję za wypracowanie, które 
napisał jego tato.
orŁY
Niezbyt lubiany nauczyciel wchodzi do nieprze-
wietrzonej klasy szkolnej i mówi:
– Proszę otworzyć okno, w waszej klasie nie ma 
orłów, więc nikt nie wyleci!
Po lekcji uczniowie wychodzą z klasy, a wraz z nimi 
nauczyciel. Któryś z uczniów zwraca się do niego:
– Proszę pana, pan też wychodzi drzwiami, tak 
jak my?

wielka moc modlitwy różańcowej - świadectwo

śpiewać na chwałę Pana Boga 
Po długiej przerwie swoje spotkania 

wznowiła nasza parafialna schola dziecięca 
„Światełko”. Cieszę się, że już od pierwszego 
spotkania dzieci podeszły z tak wielkim entu-
zjazmem i zaangażowaniem do tego, by śpie-
wać na chwałę Pana Boga w czasie dziecięcej 
Mszy Świętej.

Pan Jezus powiedział „Pozwólcie dzieciom 

przychodzić do Mnie”. Zapraszam wszystkich 
naszych najmłodszych parafian do tego, by wy-
chwalać Pana Jezusa śpiewem. Próby odbywają 
się w każdą sobotę o godz. 10.00 w sali przy 
zakrystii oraz w niedzielę przed dziecięcą Mszą 
Świętą o godzinie 11.00.

Serdecznie zapraszam – 
opiekun „Światełka” ks. Grzegorz Walczuk

Niedawno wróciliśmy wielkiego świętego 
ojca Pio, który z różańcem w ręku doszedł do 
świętości własnej, jak również wyprosił wiele 
łask dla kolejnych pokoleń. Ten wielki święty  
z pewnością znał wartość płynącą z odmawia-
nia różańca. Chciejmy i my, szczególnie jako po-
kolenie młodych, prosić Maryję, abyśmy w dzi-
siejszych czasach docenili wartość tej modlitwy. 

Jako żona i matka odmawiając różaniec, od-
daję wszystkie moje radości i smutki, całe moje 
życie Maryi. 

Gdy zwracam się do Niej z ufnością jestem 
pewna, że Ona wstawia się za mną o swego 
Syna Jezusa. różaniec to również potężna broń 
przeciwko złu. Wiele razy tego doświadczyłam  
w rodzinie, jak również w codziennych, czasem 
trudnych i różnorodnych kontaktach między-
ludzkich.

 Moje osobiste doświadczenie, które na 
długo zostanie w mojej pamięci, zdarzyło się  
w bardzo nieoczekiwanych okolicznościach. Gdy 
podróżowałam pociągiem, w pewnym momen-
cie przysiadły się do mnie trzy starsze kobiety. 
Po krótkiej chwili, kiedy rozpoczęły konwersa-
cję, smutek ogarnął moje serce, ponieważ cały 

czas przeklinały. Co robić? - pomyślałam - jak 
zwrócić uwagę tyle lat starszym ode mnie pa-
niom? W jednej chwili poprosiłam Maryję, która 
od razu przypomniała mi o różańcu. Sięgnęłam 
do torebki, wyjęłam i z zamkniętymi oczami 
przekładałam paciorki, oddając te panie Maryi. 

Po krótkiej chwili otworzyłam oczy, a moje 
zdziwienie, radość, wzruszenie było przeogrom-
ne. Panie z rumieńcem na twarzy i wyrazem za-
wstydzenia patrzyły na mnie. Czułem, że łaska 
Boża dotknęła ich serc. Do końca podróży nie 
odezwały się ani słowem, a ja byłam pewna, że 
moja intencja została przez Maryję natychmiast 
przyjęta. Po wyjściu z pociągu pobiegłam przed 
Najświętszy Sakrament, aby uwielbić Pana Je-
zusa za naszą kochaną Matkę Maryję. 

Dzisiaj nie wyobrażam sobie zakończenia 
dnia bez modlitwy różańcowej. Zrozumiałam 
również, że z różańcem w ręku zapraszamy 
Jezusa dla naszego domu poprzez serce Maryi. 
Na Golgocie złożono na jej serce, zdjęte z krzy-
ża martwe ciało Jezusa, a wraz z nim Bóg zlał 
nieprzebrane zdroje łask, jakie wysłużył swoją 
męką. Maryja rozdaje je przez paciorki różańca.

Katarzyna

Św. Pius V z wdzięczności za cudowne oca-
lenie ustala dzień 7 października świętem Mat-
ki Bożej Różańcowej i nakazuje obchodzenie 
go w kościołach, w których istniały Bractwa 
Różańcowe. Dopiero po 145 latach, po kolej-
nym zwycięstwie nad Turkami pod Belgradem  
w 1716 roku, papież Klemens XI w podziękowaniu 
Matce Bożej, rozszerzył to święto na cały Kościół. 

Leon XIII w 1883 roku wprowadził do Litanii 
Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świę-
tego”, a w 1885 roku zalecił, by w kościołach 
całego świata odmawiano różaniec przez cały 
miesiąc październik. 

Różaniec to potężna broń, choć łatwa i do-
stępna dla każdego. Nasz rodak św. Jan Paweł II  

w liście apostolskim skierowanym do biskupów, 
duchowieństwa i wiernych „Rosarium virginis 
Mariae” modlił się tak: 

O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki 
łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi 
miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo 
ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie  
w morskiej katastrofie! Nigdy Cię nie porzuci-
my. Będziesz nam pociechą w godzinie kona-
nia. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. 
A ostatnim akcentem naszych warg będzie 
Twoje słodkie imię, Maryjo, o Królowo Różań-
ca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko 
grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko stra-
pionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś  
i zawsze, na ziemi i w niebie. (G Ł-K)

DoKońcZENIE ZE Str. 1

matka Boża Różańcowa!

„Sztuka cenniejsza niż czas” 
– to program o zabytkach Diecezji Siedlec-

kiej, który będzie emitowany w każdy piątek  
w TVP WARSZAWA o godz. 19.45, zaś powtórki 
we wtorki o godz. 14.38. 

W najbliższy piątek zapraszamy do pa-
rafii św. Bartłomieja Apostoła w Paprotni.

Program prowadzi Anna ołdakowska  
i ks. robert Mirończuk.


