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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
(Mk 9, 30-37) JESTEM DZIECKIEM BOŻYM 

Jezus ujawnia swoim uczniom w jaki sposób 
zbawi świat. Pokazuje im, że Boże plany są inne 
niż ludzkie. Odkupienie od grzechu ma dokonać 
się przez cierpienie i krzyż. Jezus dobrowolnie 
wybiera tę drogę, a bycie posłusznym Ojcu jest 
Jego jedynym pragnieniem. Czy ty również pra-
gniesz pełnić wolę Boga w swoim życiu?

Apostołowie nie rozumieli jeszcze Bożej drogi, 
ich myślenie nie uległo jeszcze przemianie. Doko-
na tego dopiero ich osobiste doświadczenie i spo-
tkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem. Na razie 
ich serca są pełne pychy i chęci bycia „Kimś” (bycia 
wielkim), dlatego kłócą się między sobą o to, kto 
z nich jest największy. Jezus został wywyższony 
przez to, że się uniżył. Jeżeli chcemy iść za Nim, to 
naszą drogą musi być pokora i służba innym.

Jezus jednoznacznie mówi: Kto jedno z tych 
dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; 
a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz 
Tego, który Mnie posłał. Jezus bowiem przyszedł 
jako bezbronne niemowlę, całkowicie zależne 
od swoich rodziców i umarł jako bezbronny czło-
wiek powieszony na drzewie krzyża. Jak trak-
tujesz swoją bezradność i zależność od innych? 
Czy potrafisz pomagać osobom bezbronnym  
i bezradnym? [www.onjest.pl] 

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 Du-
cha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO  
w środę o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

Jezus jest najlepszym nauczycielem, wycho-
wawcą, moderatorem, pasterzem wspólnoty.  
W Ewangelii czytamy, że Jezus jest z uczniami, 
że razem podróżują przez Galileę – swoją ro-
dzinną krainę, gdzie wszystko jest znane, takie 
swoje, takie bliskie. Jezusa trzeba zaprosić do 
podróży zwanej „życiem”, tam gdzie aktualnie 
przebywamy, gdzie mieszkamy, pracujemy, 
uczymy się. On chce być z nami, chce być blisko. 
Zbawiciel ma dla nas czas, zawsze możemy się  
z Nim spotkać, usłyszeć Jego słowo pełne miło-
ści i przynoszące nadzieję. 

Jezus w tym fragmencie Ewangelii zajmu-
je się formacją małej grupy Apostołów. Nasz 
Pan przyciągał tysiące słuchaczy, ale najwięcej 
wysiłku włożył w przygotowanie Dwunastu do 
dawania o Nim świadectwa. Jezus pozostawił 
nam metodę pracy z małą grupą, która przez 
wieki była wykorzystywana w Kościele, a dziś 
przeżywa swój rozkwit, np. w licznych grupach 
oazowych. W małej grupie doświadczenie wia-
ry jest bardziej osobiste, można nim się łatwiej 
podzielić, większa jest też odpowiedzialność za 
siebie i za innych. 

Apostołowie Jezusa po raz drugi słyszą za-
powiedź męki, śmierci i zmartwychwstania 
swojego Pana. Chrystus przygotowuje swoich 
przyjaciół do udziału w wydarzeniach paschal-
nych. Oni jednak nie rozumieją tych słów. W tym 
momencie są zamknięci na słowo objawiające 
sens misji Mesjasza i tak naprawdę skupiają 
się na sobie i swoich ambicjach. Jezus mówi im  
o krzyżu, o uniżeniu, a oni rozmawiają o ziem-
skiej chwale, o zaszczytach. W naszym życiu jest 
bardzo podobnie. Bardzo łatwo gubimy Jezusa, 
nie mamy ochoty na słuchanie kogokolwiek, 
droga krzyżowa nam się nie podoba, chcieliby-
śmy łatwego chrześcijaństwa, bez wymagań, 
bez cierpienia. Jezus wie co jest w nas, o czym 
myślimy, rozmawiamy, czego pragniemy. On ma 
odwagę stawiać nas w świetle swej prawdy, by 

1. czytanie (Mdr 2, 12. 17-20)Jeśli sprawiedliwy  
jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim
Psalm (Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b))
Bóg podtrzymuje całe moje życie
2. czytanie (Jk 3, 16 – 4, 3)
Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny
Ewangelia (Mk 9, 30-37)
Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

Służę, bo kocham Chrystusa!
Rozważania do Ewangelii z XXV Niedzieli Zwykłej (19 września)

nam pomóc. Pan musi nieraz przywołać nas do 
porządku, cierpliwie wszystko jeszcze raz wy-
tłumaczyć i wyjaśnić, dać jakiś przykład, aby-
śmy mogli zrozumieć sens Jego obecność wśród 
nas i sens naszego życia, które ma być Jemu 
oddane na zawsze. Uczniowie bali się zapytać 
Jezusa. I my czasami na wszelki wypadek woli-
my się nie pomodlić szczerze, nie pójść na jakieś 
spotkanie, nie podjąć jakiejś służby czy zadania, 
nie otworzyć Pisma Świętego, bo wiemy, że Je-
zus będzie czegoś od nas chciał. 

Chrystus Sługa chce prowadzić swoich 
uczniów drogą służby. To właśnie moja służba, 
codzienna wierność obowiązkom, mimo chorób, 
zmęczenia i przeciwności, jest potwierdzeniem 
i wyrazem mojej wiary. Służę we wspólnocie, 
przyjmując z otwartym sercem brata i siostrę, 
mam czas dla bliźniego, bo kocham Chrystusa 
i Jego Ojca w Duchu Świętym. Jezus obejmuje 
ramionami dziecko, nie boi się go, nie utrzy-
muje sztucznego dystansu i ogłasza zebranym,  
że przyjęcie dziecka jest przyjęciem Jego same-
go i Ojca, i że nie można być obojętnym na los 
najsłabszych, najmłodszych, niedoświadczo-
nych. Czy chcę przyjąć kogoś w imię Jezusa? Czy 
moja wiara wyraża się w służbie? Możliwość są, 
łaskę daje Bóg, a chęci zależą ode mnie. (xIJ)

Chrystus Sługa, witraż w kaplicy 
 Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce  

w Krościenku nad Dunajcem

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
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3. Św. Józef potrafi przekształcić 
problem w szansę

Wyzwania, jakie stoją dziś przed ro-
dzicami, wychowawcami i duszpasterza-
mi mogą rodzić niepokój i lęk. W związku 
z pandemią, która dotknęła nas wszyst-
kich, jeszcze wyraźniej ujawniły się obec-
ne w wielu rodzinach obawy i problemy. 
W żaden sposób nie wolno się jednak 
poddawać i ulegać złym myślom. Każdy 
problem trzeba przekształcić w twórczą 
szansę. Takie jest życie św. Józefa. Patrzy 
na wszystko z wiarą i spokojem. Zasypia, 
a Bóg we śnie pozwala mu zrozumieć sens wydarzeń, w których uczest-
niczy i przeprowadza go przez wszystkie trudności. Ojciec Święty pisze: 
„Także poprzez niepokój Józefa przenika wola Boga, Jego historia, Jego 
plan. W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje 
również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułom-
ności, nasze słabości” (PC 2). Wobec pokusy rozczarowania życiem, które 
często rozmija się z marzeniami i oczekiwaniami młodości, warto wziąć 
sobie do serca zachętę papieża Franciszka, by przyjmować życie takim, 
jakim jest: „nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko zdało się przybrać 
zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, 
że kwiaty zaczną kiełkować między skałami” (PC 4). Taka jest droga na-
szego duchowego wzrostu. Kardynał Stefan Wyszyński uczył: „szczęśliwy 
człowiek, który jest z siebie niezadowolony, bo to jest punkt wyjścia” 
(Warszawa, Homilia w kościele św. Anny, 25, IX 1953 r.)

Ważne jest, by mieć świadomość swoich mocnych i słabszych stron, 
by wiedzieć w jakiej dziedzinie jest się niedojrzałym. Warunkiem tego, 
by być dobrym wychowawcą, rodzicem czy nauczycielem jest troska  
o swój własny rozwój wewnętrzny. Jakże istotna w tym procesie jest 
pomoc kierownika duchowego i spowiednika. Pragniemy zachęcić Was, 
drodzy Bracia i Siostry, do korzystania z kierownictwa duchowego,  
a wszystkich Braci w kapłaństwie do chętnego podejmowania posługi 
kierowników duchowych, którą coraz wyraźniej słusznie postrzega się 
jako jeden z priorytetów posługi duszpasterskiej. Dziękujemy wszystkim 
spowiednikom, którzy w trudnych warunkach epidemii, wykorzystując 
dostępne możliwości, ofiarnie posługiwali wiernym w sakramencie po-
kuty. Rozeznanie historii własnego życia prowadzi nieraz do odkrycia, 
że nieodzowna staje się pomoc psychologa i terapeuty. U wielu z nas 
pokutuje wciąż obawa przed korzystaniem z takiej profesjonalnej po-
mocy, tymczasem nie jest ona niczym nadzwyczajnym i może stanowić 
skuteczną pomoc w drodze do dojrzałości. 

4. Niezawodny Patron
Źródłem odwagi i siły dla św. 

Józefa była relacja z Bogiem. To 
Bóg uwalniał serce Józefa od lęku 
i napełniał je mocą do przezwy-
ciężenia przeciwności. Papież 
Franciszek przypomina: „Podob-
nie, jak Bóg powiedział do na-
szego Świętego: Józefie, synu 
Dawida, nie bój się (Mt 1, 20), 
zdaje się powtarzać także i nam: 
Nie lękajcie się!” (PC 4).

Święty Józef czczony jest jako 
potężny patron i orędownik u Boga we wszystkich potrzebach. Jego 
szczególnej opieki doświadczyło wielu świętych. Skorzystajmy z zachęty 
św. Teresy od Jezusa: „Proszę w imię miłości Bożej, aby ten, kto mi nie 
wierzy, spróbował tego, a z własnego doświadczenia zobaczy to wielkie 
dobro, jakim jest polecenie się opiece tego chwalebnego patriarchy…” 
(św. Teresa od Jezusa, Księga życia 6,8). 

Podejmujmy piękne dzieło wychowania ufając, że jego owoce są nie-
zniszczalne i pozostają na wieki. Pamiętajmy o głębokich słowach Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego: „Na grobie każdego nauczyciela napisać 
można «Non omnis moriar» – «nie umarłem wszystek» – bo żyjesz w 
dzieciach, które wychowywałeś. I ducha, któregoś posiadał, a przekazałeś 
dzieciom i młodzieży, tego ducha będziesz oglądał w owocach swoich 
wychowanków” (Wykład wygłoszony do Pielgrzymki Nauczycieli, Jasna 
Góra, 30. VI 1957 r.). 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Katecheci, Wychowawcy i Duszpasterze,
Zapraszamy Was gorąco do włączenia się w inicjatywy kolejnego Ty-

godnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Zaproszenie to kierujemy też 
do przedstawicieli samorządów i osób podejmujących misję wspierania 
polskiej rodziny i szkoły, a także do pracowników środków społecznego 
przekazu. 

Osoby zaangażowane w dzieła wychowawcze i wszystkich wychowan-
ków zawierzamy opiece Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa i niebawem 
już błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Na czas modlitwy i refleksji nad kształtem wychowania w naszej  
Ojczyźnie z serca wszystkim błogosławimy. 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na 389. Zebraniu Plenarnym  

Konferencji Episkopatu Polski,
Kalwaria Zebrzydowska 12 czerwca 2021 r.

W BLASKU OJCOSTWA ŚW. JÓZEFA
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce (część 2/2) 

Zaproszenie Biskupa SiedleckiegoKAZIMIERZA GURDY 
do udziału w II Kongresie Kultury Diecezji Siedleckiej

Drodzy Siostry i Bracia! 
Dnia 21 września br. w gmachu Wyższego Seminarium Duchowne-

go w Nowym Opolu odbędzie się II Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej, 
zorganizowany przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Diecezji Sie-
dleckiej.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą św. sprawowaną w kapli-
cy seminaryjnej w intencji ludzki kultury Następnie o godz. 11.30 w Auli 
WSD zostaną wygłoszone referaty, a także odbędzie się okolicznościowy 
koncert. Spotkanie zakończy się wspólnym obiadem.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Niech 
wspólna modlitwa i spotkanie, przyczynią się do umocnienia dialogu 
Kościoła i kultury,tak bardzo potrzebnego w dzisiejszych czasach.

Szczegóły spotkania i informacje związane ze zgłoszeniem swojego 
w nim udziału, można odnaleźć na stronie: diecezja.siedlce.pl oraz na 
plakatach rozesłanych do wszystkich parafii naszej diecezji.

Z pasterskim błogosławieństwem
 BISKUP SIEDLECKI

Siedlce, dnia 10 września 2021 r.
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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 20 września 2021 r. 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA  
KIM TAEGON, PREZBITERA, PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY

1. czytanie (Ezd 1, 1-6)  
Edykt króla perskiego w sprawie odbudowy świątyni

Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Ewangelia (Łk 8, 16-18) Przypowieść o lampie
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk – of. mąż

2. + Annę w 26 r., Władysława oraz zm. z rodz. Gołąbków, Bara-
nowskich i Prządków – of. Barbara Prządka

3. Dz.-bł. z racji imienin Mateusza z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

7.00 1. Gregorianka:+ Zygmunta i Mariannę Machałów – of. Jadwiga 
i Barbara Machała

2. + Tadeusza Próchnickiego w 20 r., Zbigniewa Krupę i zm. z rodz. 
Próchnickich i Marciniaków – of. rodzina Czarnockich

3. + Bogusławę Ługowską – of. rodzina Soćko
4. + Grażynę w 12 r., Henryka, Ryszarda Tomaszewskich, Krystynę 

Ostójską oraz zm. z rodz. Łastowieckich
17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
18.00 1. Dz.-bł. w intencji Macieja w 3 r. ur. z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
2. + Andrzeja w 14 r., Józefa, Zofię, Roberta i Jerzego – of. rodzina
3. + Zofię Frankowską w 7 dz. – of. córki
4. Poza parafią: + Józefa Tomczaka w 5 r., rodziców i teściów  

– of. żona i dzieci
Wtorek 21 września 2021 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: + Jadwigę Pawluczuk

2. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów

2. + Jolantę Łazarską w 2 r. – of. rodzina
3. + Feliksa, zm. z rodz. Koplejewskich, Mikiciuków, Anielę Szko-

dzińską – of. rodzina
4. Dz.-bł. w 39 r. urodzin Łukasza i w 8 r. urodzin Łukasza z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
18.00 1. + Tomasza Górzyńskiego z racji imienin, Ireny, Feliksa Wawrzo-

nowskich – of. rodzina
2. + Zdzisława Zabielskiego w 2 r., wnuka Marcina w 5 r. i zm.  

z rodz. – of. Barbara Zabielska
3. + Jarosława Jaroszczyka w 30 dz. – uczestnicy pogrzebu
4. + Romana Adamczyka i zm. z obu stron rodziny

Środa 22 września 2021 r.
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W SIEDLCACH

1. czytanie (Iz 56, 1. 6-7)
Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów

Psalm responsoryjny (Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11)
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Albo: Oto przybytek Pana Boga z ludźmi.
Ewangelia (J 2, 13-22) Jezus mówił o świątyni swego ciała

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Czesława Bryzka w 28 r., Stanisławę, rodziców z obu stron 

rodziny, Kazimierza, Stanisławę Niepogoda – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów

2. + Mariannę, Aleksandra, Czesława, Józefa i zm. z rodz. Greckich 
– of. córka

3. + Helenę, Zdzisława, Henryka, Irenę, Franciszkę i dziadków  
z obu stron rodziny – of. Barbara Kołodziejczyk

4. Dz.-bł. w int. rodziców Urszuli i Tadeusza i chrzestnych Urszuli 
i Jana z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich – of. córka

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. Z prośbą o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla Sylwii  
i Piotra – of. rodzice

II. O złamanie więzów przekleństwa w rodzinie
III. O opiekę Niepokalanej Matki i św. Józefa na drodze do zbawie-

nia i o łaskę Bożego Miłosierdzia w chwili przejścia do wiecz-
ności dla Grzegorza Dropia i jego mamy

IV. O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla Bartłomieja, Xaviera i Alana
V. O łaskę uzdrowienia relacji małżeńskich przez wstawiennictwo 

św. Józefa
VI. + Marka Czerskiego w 7 dz. od śmierci – of. żona
VII. + Bogdana Byszyńskiego – of. rodzina
VIII. + Edwarda Mirońskiego i zm. z rodz.
IX. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. rodziców z obojga 

stron rodziny
X. + Jarosława Jaroszczyka – of. Iwona i Paweł
XI. + Franciszka, Amelię, Sabinę i zm. z rodz. Buczyńskich
XII. + Romualda, Zygmunta Czapińskiego – of. teściowa z rodziną
XIII. + Ewę Zaliwską
XIV. + Mirosława Gaszewskiego w 3 msc. od śmierci
XV. + Wincentę Dąbrowską – of. córka
2. + Edwardę Sadokierską w 14 r. – of. córka
3. + Helenę, Zdzisława, Henryka, Irenę, dziadków z obu stron rodziny
4. + Jadwigę, Mariana, Aleksandra – of. p. Matuszewska

Różaniec w intencji Ojczyzny prowadzony przez Cristeros 
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] w dolnym kościele

Czwartek 23 sierpnia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA

1. czytanie (Ag 1, 1-8) Bóg nakazuje odbudowę świątyni
Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a))

Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 9, 7-9) Herod chce zobaczyć Jezusa

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Andrzeja Staręgę – of. rodz. Marciszewskich

7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów 
2. Dz.-bł. w int. Andrzeja Gryczki i jego rodziny z prośbą o zdrowie 

i Boże błogosławieństwo
3. Dz.-bł. w 15 r. sakramentu małżeństwa Agaty i Adama z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 
dla nich i ich dzieci Mai i Aleksandra – of. mama

4. + Mariannę Sulej w 2 r. – of. koleżanka
17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
18.00 1. Dz.-bł. w int. Iwony i Michała z okazji 15 r. sakramentu małżeń-

stwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa, dla nich oraz córek Leny i Poli

2. + Józefa Pazdykę w 14 r. – of. żona i dzieci
3. + Zofię Halinę Stańczuk w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Nowenna miesięcy do bł. Męczenników Podlaskich i spotkanie „Strażników 

Kościoła” 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 24 września 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Ag 1, 15b – 2, 9) Przyszła chwała nowej świątyni
Psalm (Ps 43 (42), 1. 2. 3. 4 (R.: por. 5cd))

Zaufaj Panu, On jest twoim Zbawcą
Ewangelia (Łk 9, 18-22) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Rodziców: Zofię i Eugeniusza oraz dziadków: Helenę i Stani-

sława – of. Olędzka Bożena

Zaproszenie Biskupa SiedleckiegoKAZIMIERZA GURDY 
do udziału w II Kongresie Kultury Diecezji Siedleckiej
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Informacje o życiu parafii (19.09)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Zofia Frankowska   + Jan Żebrowski

+ Marek Czerski
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

•	 Michał Głuchowski, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny w Sucho-
żebrach i Karolina Małycha, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Na Kościół: 
•	z ul. Mieszka I 19 – 100 zł 
Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto pa-
rafialne. 

7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów
2. + Danutę Staręgę w 10 r. – of. mąż i dzieci
3. + Stefanię Więcławek w 1 r., Kazimierza 
4. Dz.-bł. z okazji 68 r. urodzin Henryki z prośbą o łaskę zdrowia  

i Boże błogosławieństwo – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez Męskie Koło Różańcowe
18.00 1. + Agnieszkę Mamcarz, Reginę, Stanisława i Ryszarda Dawido-

wicza – of. rodzina
2. + Wacława Zakrzewskiego, rodziców i braci
3. + Zdzisława Kliczek w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Koronka do Bożego Miłosierdzia 
Sobota 25 września 2021 r.

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

1. czytanie (Za 2, 5-9. 14-15a)
Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga

Psalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d))
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Ewangelia (Łk 9, 43b-45) Druga zapowiedź męki
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk

2. Dz.-bł. w int. Zosi z okazji 8 r. urodzin z prośbą o dary Ducha 
Świętego dla niej i jej rodziców – of. dziadkowie

3. Dz.-bł. z okazji 10 r. ślubu Magdaleny i Piotra z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa

7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów
2. + Helenę, Wacława, Marię – of. syn
3. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską w 18 r. – of. rodzice

17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. + Henryka Zacharczuka – of sąsiedzi

2. + Jadwigę Potyrę – of. rodziny Bielaków i Oleszczuków
3. + Roberta Makaruka– of. mama

Niedziela 26 września 2021 r.
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Lb 11, 25-29) Nie zazdrościć darów Bożych
Psalm (Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a))

Nakazy Pana są radością serca
2. czytanie (Jk 5, 1-6) Marność dostatków doczesnych

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) Unikać okazji do grzechu
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk

2. + Andrzeja Karabin w 9 r. – of. córka
8.30 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów

2. + Stanisława w 8 r., Lucjana w 9 r., zm. z rodz. Domańskich  
i Ryszkowskich

3. + Rodziców: Feliksę w 21 r. i Stanisława Wyrębków i dziadków  
z obojga stron rodziny i siostrę Elżbietę Wołosiak – of. syn

4. Poza parafią: + Annę Piekut – of. Grażyna Puchta
10.00 1. Dz.-bł. z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Świę-

tej Rodziny dla dzieci i ich rodzin i synowej z rodziną – of. M. Kłos
2. Dz.-bł. w 30 -te urodziny Żanety z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze 
lata życia – of. mama

3. Dz.-bł. z okazji 25 r. urodzin Martyny z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

11.30 1. Dz.-bł. w 25 r. ślubu Iwony i Roberta Szoplik z prośbą o opiekę 
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa

2. Dz.-bł. z racji imienin Michała i Gabrysi z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – of. mama

3. + Rodziców: Tadeusza i Henrykę – of. córka
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Andrzeja Montewkę w 17 r., Tadeusza i rodziców z obu stron rodziny.
18.00 1. Dz.-bł. w int. Sylwii i Daniela w 3 r. ślubu z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę św. Józefa – of. rodzice
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 19 września:
•	 W naszej parafii przeżywamy „NIEDZIELĘ OAZOWĄ”. Młodzież podzieli się 

świadectwem wiary. Nowe osoby będą mogły zapisać się do grup forma-
cyjnych. Wszyscy mogą wesprzeć wspólnotę oazową poprzez modlitwę  
i ofiary składane do puszki przed kościołem. 

Co zrobić, by „chodzić na oazę”? 
- zgłosić swoje pragnienie dziś lub w najbliższym czasie do animatorów 
wspólnoty lub ks. Ireneusza (moderatora)
- wypełnić zgłoszenie
- przyjść na spotkanie z animatorem w małej grupie w podanym terminie 
(listę grup, animatorów i terminy spotkań postaramy się ogłosić w naj-
bliższym czasie)
•	 Po Mszy świętej o godz. 13.00 spotkanie dla rodziców i dzieci rozpoczynają-

cych przygotowanie do I Komunii świętej z klas trzecich szoły podstawowej.
•	 O godz. 15.30 spotkanie dla rodziców i kandydatów do bierzmowania 

z obu grup. Po spotkaniu uczestniczymy w Eucharystii o godz. 16.30.  
W czasie liturgii odbędzie się błogosławieństwo animatorów grup kan-
dydatów. 

•	 Czuwanie ze świętym Józefem (w 19 dzień miesiąca):
18.00 Eucharystia
19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory w kościele, błogosławieństwo osób podejmujących oso-
biste nabożeństwo do św. Józefa, apel Maryjny
21.00 Akatyst do św. Józefa 

 Q ŚRODA 22 WRZEŚNIA: 
•	Nowenna do świętego Józefa
17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli 
św. Józefa; różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. Trwa nawie-
dzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
•	SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.00 w dolnym 

kościele. 
 Q CZWARTEK 23 WRZEŚNIA:

•	Po Mszy świętej o godz. 18.00 nowenna miesięcy do bł. Męczenników  
z Pratulina i spotkanie „Strażników Kościoła”. Adoracja Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy świętej wieczorowej 
do godz. 21.00. 

 Q PIĄTEK 24 WRZEŚNIA:
•	Spotkanie kandydatów na ministranta z klas 3 i 4 szkoły podstawowej  

o godz. 17.00 w sali przy zakrystii. 
 Q SOBOTA 25 WRZEŚNIA:

•	Próba scholi dziecięcej „Światełko” o godz. 10.00 w sali przy zakrystii. 
•	Próba Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki” o godz. 11.30 w sali 

przy zakrystii. 
•	O godz. 17.15 różaniec prowadzony przez Obrońców Życia. 

 Q NIEDZIELA 26 WRZEŚNIA:
•	W parafii będziemy gościli ks. Pawła Siedlanowskiego, który wygłosi 

Słowo Boże i zbierze ofiary do puszki na rzecz Fundacji Siedleckie Ho-
spicjum Domowe dla Dzieci. Zobacz: www.hospicjumsiedlce.pl 
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Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY
na II Diecezjalny Zjazd Apostolatu „Margaretka”  (2021)

Drodzy Siostry i Bracia, Członkowie Apostolatu „Margaretka”!
W sobotę – 25 września - w parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach odbędzie 

się II Diecezjalny Zjazd Apostolatu „Margaretka”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 
10.00 zawiązaniem wspólnoty. W programie przewidziana jest także konferencja for-
macyjna, świadectwo, Eucharystia sprawowana o godz. 11.30 oraz wspólna adoracja 
Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa w intencji kapłanów.

Zapraszam serdecznie na to spotkanie osoby zrzeszone w grupach Apostolatu 
„Margaretka” w parafiach naszej diecezji, jak również wszystkich, którzy modlą się 
za kapłanów. Niech to spotkanie będzie czasem umocnienia w wierze, ale także 
dziękczynieniem Bogu przez orędownictwo Maryi za wszystkich kapłanów oraz 
prośbą o nowe powołania do kapłaństwa.

Jednocześnie pragnę poinformować, że po śmierci śp. Ks. Kan. Krzysztofa 
Skwierczyńskiego, nowym duszpasterzem Apostolatu w naszej diecezji został Ks. 
Sebastian Bisek.

Dziękując za dar modlitwy w intencji kapłanów z serca błogosławię
BISKUP SIEDLECKI

Siedlce, dnia 9 września 2021 r.

Niepowodzenia, choroby, poczucie straty,  
cierpienie towarzyszą nam przez całe ziemskie życie. 

Nikt z nas nie jest wolny od takich przeżyć czy doświadczeń. Każdy 
jednak inaczej w sobie ten ból nosi. Jedni zamykają się i w samotności 
przechodzą przez trudy życia, inni szukają pomocy w drugiej osobie. Nie-
zależnie od postawy i wagi doznawanych przeżyć, zawsze możemy szukać 
pocieszenia w Bogu. Czy korzystamy z tej łaski? 

Anna ma 45 lat. Mamę straciła, gdy była w liceum. Zginęła w wypadku 
samochodowym. 

 – Pamiętam ten dzień i tę chwilę, gdy tata mi powiedział, że mama 
nie żyje. Wracała z pracy do domu, wypadła z drogi na zakręcie. Zginęła 
na miejscu. Słyszałam co wtedy tata do mnie mówił, ale nie wierzyłam. 
Nie byłam przygotowana na coś takiego. Przecież rano ze mną rozmawia-
ła, życzyła miłego dnia. Jak to możliwe, że już jej nie zobaczę. Przecież ja 
jej teraz potrzebuje najbardziej na świecie...Jak ona mogła mi to zrobić... 
Dlaczego tak szybko jechała... – takie myśli torpedowały mnie wtedy  
z każdej strony – mówi Anna.

 – Byłam nastoletnią dziewczyną, zawsze trochę zbuntowaną. Śmierć 
mamy ten bunt we mnie spotęgowała. Obraziłam się na świat, na Pana 
Boga. Stałam się nieprzystępna i arogancka wobec wszystkich, bo prze-
cież nikt nie mógł mnie zrozumieć. Pocieszanie i współczujące spojrzenia 
doprowadzały mnie do furii. Patrzyłam na ludzi inaczej niż wcześniej. 
Moje relacje z Panem Bogiem były wtedy bardzo skomplikowane. Nie 
chciałam pocieszenia, ukojenia bólu, chciałam znać odpowiedź na pyta-
nie: „Dlaczego?” A Bóg milczał. Byłam tak ogarnięta rozpaczą, wściekło-
ścią, że nie słyszałam nikogo... Długo się męczyłam sama ze sobą. Ta we-
wnętrzna rozpacz trwała kilka lat. Straciłam w tym czasie wiele przyjaźni, 
zmarnowałam kilka szans, przestałam wierzyć, że jeszcze może mnie 
spotkać coś, co spowoduje, że zapomnę o tych złych emocjach. Okazało 
się jednak, że taki moment w moim życiu nastąpił... kiedy sama zostałam 
mamą. Poczułam wtedy, jak ważne jest życie, jakiego cudu doświadczam, 
dając je drugiemu człowiekowi. To dar, którego nie można zmarnować.  
A cóż ja robiłam przez kilka lat? Zaprzepaszczałam największy prezent, 
jaki dostałam od swoich rodziców, od ukochanej mamy, od Boga. Skupia-
jąc się tylko na żalu i nakręcając spiralę złości traciłam chwile, dni, tygo-
dnie, lata... Pojawienie się na świecie mojego syna stało się momentem 
przełomowym, w jakiś niezwykły sposób poczułam przy sobie obecność 
mamy. Zaczęłam otwierać się na znaki, których do tej pory nie widziałam. 
Nagle okazało się, że mama wcale mnie nie opuściła. To znaczy w sensie 
fizycznym, ziemskim tak, ale była w moim życiu wciąż obecna poprzez 
to wszystko, czego mnie nauczyła, poprzez słowa, które do mnie wy-
powiedziała, w drugim człowieku – mojej siostrze, braciach. Zaczęłam 
ją odnajdywać na nowo i cieszyć się wszystkim, co mi ją przypominało. 
Znowu uwierzyłam, że życie nie kończy się na ziemi, że musi być ciąg 

Jak cierpienie zmienia nasze życie?
dalszy. Ale też zaczęłam doceniać 
ten czas, który Pan Bóg dał nam tu  
i teraz. Poczułam, że dzięki temu 
co przeżyłam, dostrzegam wię-
cej, czuję inaczej, wierzę mocniej. 
Śmierć mamy uwrażliwiła mnie 
na drugiego człowieka. Czy było-
by to możliwe, bez tego trudnego 
doświadczenia? Dopiero po latach 
poczułam w sobie siłę, by mówić 

Z nauczania bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Chrystus żyje w Kościele

o tym, co przeżyłam, o swojej drodze powrotu do Boga, do życia. Chcę 
pomagać innym, chcę im pokazać, że warto szukać sensu w trudnych 
przeżyciach, które nas  dotykają i ofiarować swój ból Bogu. Nie ma in-
nej drogi. Nadanie sensu cierpieniu uwolni nas od pojmowania bólu  
w aspekcie czysto ludzkim. Niech przykładem będzie sam Pan Jezus. Jak 
wielką wagę miało Jego niewyobrażalne cierpienie. Uwolniło ludzkość 
od grzechu. Nasze cierpienie, ofiarowane za kogoś, też może wspomóc, 
dać komuś oczyszczenie... Pamiętajmy o tym, zawsze gdy w naszym życiu 
wydarzy się coś złego. Nie marnujmy danego nam czasu...

 (imię bohaterki tekstu zostało zmienione) (EZ)

Gdy uczyłem się katechizmu w moim rodzinnym 
miasteczku (Andrzejewie) – wspomina Prymas Wy-
szyński – największą dla mnie udręką było nauczyć 
się definicji Kościoła. Pamiętam ją do dziś dnia. Ale nie 
powiedziano mi, że w Kościele jest przede wszystkim 
Chrystus. A Konstytucja o Kościele mówi nam przede 
wszystkim o tym, że Kościół to Chrystus żyjący, prze-
bijający się przez strukturę Kościoła do dusz ludzkich, 
Wydobycie Chrystusa z definicji Kościoła i ustawienie 
Go na czele ma rewelacyjne znaczenie. Ten, który na-
rodził się w Betlejem i który tam płakał, rósł i rozwi-
jał się, odbierał hołdy i był prześladowany. Ten sam 
Chrystus, który uciekał do Egiptu, szukał schronienia 
w przezorności Józefa i był zawierzony Matce, z której rąk brał pokarm, 
wypracowany ciesielskimi narzędziami Józefa. To On dojrzewał i dorastał, 
rozwijał się i mężniał, aby uzdolnić się do niemałego trudu trzyletniej 
wędrówki apostolskiej po górach, dolinach i wertepach, w ciągłym nie-
bezpieczeństwie i zagrożeniu. To On, zwycięski, a jednak tak niezwykle 
pokorny, odwracający nieustannie uwagę od siebie ku Ojcu. Jest to ten 
sam osobowy, rzeczywisty Chrystus, z własnym, określonym wymiarem 
indywiduum i Osoby. To On jest w Kościele i w tej chwili żyje w nim.

Anna Rastawicka, Maryjo, okaż się nam Matką, Częstochowa 2021 r. 
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Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 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, Edyta Zdunek, 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. 

TROCHĘ SPOKOJU

Nowe wezwania w litanii do św. Józefa (cz.2)
„Sługa Mesjasza/Chrystusa” (łac. „Servus 

Christi”).
Określenie to zostało zaczerpnięte z homilii 

św. Pawła VI wygłoszonej 19 marca 1966 r., ale 
także przywoływane było później w adhortacji 
apostolskiej św. Jana Pawła II „Redemptoris Cu-
stos” oraz w liście apostolskim papieża Francisz-
ka „Patris Corde”. Czytamy w nich, że Pan Bóg 
wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio 
osobie i misji Jezusa poprzez wypełnianie swo-
jego ojcostwa. Natomiast ojcostwo jego wyra-

żało się w sposób konkretny w tym, że uczynił 
ze swego całego życia służbę, ze wszystkiego 
co to życie tworzyło: bycie mężczyzną, bycie 
ojcem, bycie mężem; całe życie było dla Chry-
stusa. Złożył całkowity dar z siebie, ze swojego 
życia, ze swojej pracy, ze swoich wszystkich 
zdolności i oddał na służbę wzrastającemu  
w jego domu Mesjaszowi. W wezwaniu tym 
Józef ukazany jest jako sługa, który całe swoje 
życie oddaje Chrystusowi i w tym ma być dla 
nas wzorem i przykładem. (AZ) cdn.

Sąsiad z bloku przychodzi do sąsiada:
 – Kazik, mam prośbę. Pożycz mi na weekend two-
ją dużą wiertarkę.
 – A co będziesz robił?
 – Nic. W ostatnim tygodniu chodziłem do pracy na 
nocną zmianę i w czasie weekendu chciałbym się 
wyspać. Jak jej nie wezmę od ciebie, to ty od rana 
do wieczora będziesz coś robił, a ja oka nie zmrużę.
MIESZANIE
Zawiedziona życiem córka przyjeżdża pod koniec 
wakacji do rodzinnego domu. Rodzice martwią się 
jej złym nastrojem i pytają:
 – Córeczko, jak ci możemy pomóc?
 – Nikt mi w niczym nie pomoże. Planowałam ina-
czej – wyszło inaczej.
 – Dziecko drogie. Nasze życie jest jak patelnia. 
Pan Bóg nieraz w nim miesza, byśmy się czasem 
nieodwracalnie nie przypalili.
TAK SIĘ ZACZĘŁO
W domu atmosfera po niedzielnym obiedzie, na któ-
ry przyszli zaproszeni sąsiedzi. Zosia, pani domu, na 
werandzie zabawia gości, podając deser. Gospodarz, 
pan Józef, stoi zamyślony w kuchennym fartuszku 
nad zlewem ze stertą garów do zmywania. Przycho-
dzi do niego młody pan Staszek:
 – Panie Józefie, co pan tak rozmyśla nad brudnymi 
talerzami?
 – Bo ja, Staszku, nie mogę uwierzyć, że ta moja 
ballada z myciem garów zaczęła się wtedy, gdy 
pierwszy raz podszedłem do Zosi i zapytałem ją: 
„Pójdziesz ze mną zatańczyć?”
SENS
Babcia przysłuchuje się ostrej wymianie zdań 
między młodymi małżonkami i wulgarnej kłótni 
między wnukami. Mówi do nich:
– Poczekajcie chwilę i wytłumaczcie mi jedną rzecz.
 – A cóż takiego?
 – Przychodzimy na świat bez niczego, umierając 
nic nie możemy stąd zabrać, a wy w międzyczasie 
kłócicie się o wszystko. Wyjaśnijcie mi po co?
UKRYCI
O czasach Covida będą pisane książki i nakręcane 
filmy – nie zawsze prawdziwe. Oto jedna ze scen: 
dom otacza policja i oddział specjalny w maskach. 
Dowódca wchodzi do środka i pyta gospodarzy:
 – Czy to prawda, że pod podłogą ukrywacie nie-
zaszczepionych?
SEKRET
Mała dziewczynka rozmawia z pieskiem, swoim 
pupilem:
– Jeśli do mnie przemówisz, to będę to trzymała 
w sekrecie.
Pies na to nic nie mówi, tylko merda ogonem.
– Masz rację, jestem dziewczyną i nie wytrzyma-
łabym, żeby o tym nie opowiedzieć koleżankom  
z mojej klasy.
POWÓD
Pytają starego emeryta od św. Józefa:
 – Dlaczego warto być czytelnikiem „Opiekuna”?
Ten odpowiada:
 – Bo każdego tygodnia są tam „moje” dowcipy. 

Inauguracja Centrum  
Duszpasterstwa Młodzieży w Siedlcach

„Ja nie chcę robić nic innego, niż to co robił 
św. Jan Paweł II” – mówił do młodych zgroma-
dzonych 14 września w święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Siedlcach Ksiądz Biskup 
Grzegorz Suchodolski. Tego dnia miała miejsce 
Inauguracja Centrum Duszpasterstwa Młodzie-
ży w Siedlcach, które mieści się przy ul. Brze-
skiej 37 w kaplicy Akademickiej.  Wieczornej 
koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył 
Biskup Pomocniczy diecezji siedleckiej.

Św. Jan Paweł II, kiedy rozpoczynał światowe 
duszpasterstwo młodzieży najpierw dał młodym 
krzyż. W pobliżu Bazyliki Św. Piotra w Rzymie, 
powołał do istnienia Centrum Młodzieżowe San 
Lorenzo i chciał, żeby stamtąd promieniowała na 
cały świat miłość Jezusa ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego. Tam zaczęło się gromadzenie 
młodzieży. I to co robimy teraz w Centrum Dusz-
pasterstwa Młodzieży w Siedlcach, to jest podą-
żanie tym samym szlakiem jaki wyznaczył nam 

św. Jan Paweł II” mówił bp Grzegorz Suchodolski. 
Chcemy również przy krzyżu gromadzić młodzież, 
dlatego dniem inauguracji Centrum Duszpaster-
stwa Młodzieży jest święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego z Eucharystią i adoracją Krzyża. W tym 
miejscu jest krzyż pratuliński, który w tym roku 
wędrował w Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na 
Jasną Górę z relikwiami Błogosławionych Mę-
czenników. Dlatego ufamy, że ich orędownictwo 
pomoże ludziom młodych stanąć przy Chrystusie 
i na nowo odnaleźć się w Kościele, czyli w tej 
wspólnocie wierzących uczniów Pana – mówił 
bp Suchodolski.

Takie jest pragnienie siedleckich duszpasterzy, 
aby stworzyć dla młodzieży z Siedlec i okolic miejsce, 
przestrzeń do modlitwy i tego, by mogli się spotykać 
razem ze sobą. Aby młodzi wiedzieli, że ktoś tutaj na 
nich czeka – powiedział ks. Radosław Piotrowski, 
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

W „Echu Katolickim”

•	Beatyfikacja	kard.	Wyszyńskiego	i	matki	Czac-
kiej w relacjach przedstawicieli naszej diecezji.

•	Świadectwo	s.	Nulli	uzdrowionej	za	wstawien-
nictwem kard. Wyszyńskiego.

•	Cud	eucharystyczny	-	znak	dla	niedowiarków	
czy wierzących?

•	Dlaczego	postać	św.	o.	Pio	wciąż	fascynuje?
•	Czy	w	małżeństwie	wszystko	należy	przeba-

czyć? Jak rozwiązywać problemy? 
•	O	objawach	udaru,	jego	skutkach	i	zapobiega-

niu - w dziale „zdrowie”.


