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„AD GENTES”
czyli jak „Ryby śpiewają w Ucayali”

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” powstało z inicjatywy
Episkopatu Polski 3 października 2005 r. Jest narzędziem pomocy materialnej dla polskich misjonarzy na
różnych kontynentach. Dziś jest dzień patronalny tego
Dzieła, a dla nas jest to kolejna okazja do pomocy misjom przez złożenie ofiar do puszek.

MYŚL TYGODNIA

O kim mówi Św. Paweł Apostoł we fragmencie Listu do Filipian, który dziś usłyszeliśmy?
„Ich losem - zagłada, ich bogiem
- brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne”
(por. Flp 3,17-4 1).
Filozofowie i pisarze (szczególnie Filon) wielokrotnie wypowiadali gorzkie uwagi pod adresem ludzi, którzy kierowali się
namiętnościami, często zaznaczając, że rządzi nimi „brzuch”
lub „pożądliwość”. Gardzili też
postawą, która wyrażała lekceważenie dla spraw wiecznych.
Obżarstwo stało się elementem
rzymskiej kultury, zaś uleganie
mu przez arystokrację było częstym przedmiotem szyderstwa
satyryków.
Jednak kierowanie się „brzuchem” oznaczało coś więcej niż
obżarstwo. Wskazywało na pobłażanie ciału. Była to poważna
zniewaga dla ludzi uważających
siebie za gorliwych.
Gdy Wielki Post nabrał już
rozpędu, każdy powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: Co
robię, aby nie rządził mną
„brzuch” i „pożądliwość”?

Czy pamiętacie ks. Janka Miedzianowskiego? Był
u nas 4 lata temu, gdy wyprawialiśmy go na misje do
Peru. Urodził się w 1971 roku, pochodzi z naszej Diecezji. Studiował w siedleckim Seminarium od roku
1992, a święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1998
r. Pracował jako wikariusz w Sosnowicy oraz w Parafii
św. Jana Chrzciciela w Parczewie (Bazylika). Tam zdecydował o wyjeździe na misje. Przygotował się do wyjazdu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie w latach 2005-06. Wyjechał „w świat” 28 listopada 2006 roku. Przebywał w Peru (Ameryka Południowa), w Wikariacie Apostolskim San Ramon. Tu warto dodać, że Wikariat Apostolski, to taka część terytorium Kościoła Katolickiego, która ma swego biskupa, ale która nie jest
jeszcze zorganizowana administracyjnie, jako diecezja.
Ostatnio ewangelizował w indiańskiej Parafii
o wdzięcznej nazwie Huancabamba-Oxapampa w peruwiańskim stanie Pasco. O ks. Janku (a także o innych misjonarzach pochodzących z naszej Diecezji),
możemy przeczytać na stronie internetowej http://www.
orient.sacro.pl (w zakładce PERU). Na podanej stronie
internetowej można przeczytać wiele tekstów Ks.
Janka, opowiadających o trudach jego pracy misyjnej,
o zmaganiach z klimatem, kulturą i „innością” tamtego
kontynentu, a przede wszystkim z ludzką biedą:
„Obecnie pracuję u początku rzeki Ucayali, która z rzeką Marańón daje początek Amazonce. Choć
już jestem w Peru kilka lat, wciąż poznaję zwyczaje,
kulturę a przede wszystkim ludzi, żeby móc bardziej
przybliżyć im naukę Jezusa Chrystusa. I nie jest to
wcale takie proste wejść w ich sposób myślenia i
pojmowania Boga, ale możliwe z wielką cierpliwoś-

cią i zrozumieniem. Najważniejsze w tym wszystkim
jest to, by dzielić się swoją wiarą i miłością do Boga
w całej prostocie i szczerości. Tutaj głosi się Ewangelię naprawdę ludziom ubogim i prostym, którzy
oprócz skromnej chaty, kilku ubrań, narzędzi do
pracy nic praktycznie nie mają, a oprócz tego nie
wszyscy umieją pisać i czytać. Ale w tych ludziach
jest tak dużo radości, którą trudno spotkać w takiej
obfitości, choćby w naszym kraju, w Polsce. Tak jest
w małych wioskach w dżungli, które odwiedzamy
poruszając się łodzią po rzece i oczywiście za pomocą własnego środka transportu – swoich nóg.
Odwiedziny to nie tylko Msza Św., lecz także zabawy, wspólne śpiewanie, rozmowy z ludźmi, po
prostu bycie z nimi. Także smakowanie innego życia,
bez prądu, wygodnego łóżka, z łazienką w pobliskim
strumyku i mnóstwem komarów, meszek, pająków co
lubią gryźć i karaluchów, zwłaszcza w czasie nocy.
Dziękuję Bogu za ten wielki dar powołania misyjnego, a także za Was wszystkich, którzy mi towarzyszycie modlitwą i ofiarą na misyjnym szlaku. Zapewniam o codziennej modlitwie i sprawowanej raz
w miesiącu Mszy św. w Waszych intencjach. Niech
Bóg będzie dla Was źródłem mocy i nadziei, która
nigdy nie zawodzi, oświetlona lampą wiary i płomieniem miłości niech prowadzi do odkrywania oblicza
Bożego, zwłaszcza w najuboższych i cierpiących.

Z OSTATNICH TYGODNI: Ks. Janek Miedzianowski przyjechał do Polski, gdyż w Peru miał wypadek. Tu w Ojczyźnie poddał się leczeniu szpitalnemu
w Warszawie i Otwocku. Wprawdzie obecnie chodzi,
wspomagając się jeszcze kulami - to lekarze twierdzą,
że rekonwalescencja przebiega prawidłowo i ks. Jan,
po całkowitym wyzdrowieniu, będzie mógł powrócić
wkrótce do pracy misyjnej.
Wspierajmy dziś Ks. Jana i innych misjonarzy naszą
modlitwą. Kto chciałby ich wspomóc, może złożyć dziś
ofiarę do puszki. Można też dobrowolną ofiarę na rekonwalescencję Ks. Jana przekazać za pośrednictwem
konta bankowego: Jan Miedzianowski, KB S.A. o/Siedlce. Nr konta: 77 1500 1663 1016 6032 7220.

WYSTAWA

W styczniu i w lutym w naszym kościele była wystawa obrazująca Dzieło „Ad Gentes”, którą zaprezentował ks. Bernard Błoński, dyrektor Wydziału Misyjnego
Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.
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KALENDARZ PARAFIALNY

W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia.
Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą św.

Poniedziałek – 1 marca 2010 r. W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w
Parafii pełni ks. Michał, z-ca ks. Sławek, Czyt. Dn 9, 4b-10; Łk 6, 36-38

6.30 1. + Andrzeja Świątkowskiego (w 66 r.), of. Córka Danuta
2. + Cecylię-Jadwigę Piątek, of. Córka Marta Borkowska
7.00 1. + Rodziców Marię i Lucjana, brata Lucjana, zm. Radzikowskich,
Czesława Strzalińskiego, Mirosława Biernackiego, Marcina Zubka
i Marię Niedziółka, of. Michalina Strzalińska
2. + Anielę Szkup (w 30 dzień), of. Siostry K.Ż.R. nr 2
3. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich + Irenę i Stanisława Montewków, of. Dzieci
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Piwowar)

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich + Franciszkę i Pawła Niciporuków, of. p. Osińska
2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Józefa Majora, Wiktorię,
Jana, Apolonię i Ignacego, of. Żona
3. + Wacława (w 5 r.) i zm. z Rodziny, of. Żona
4. + Irenę Wakuła (w 10 r.) i zm. z Rodziny Łozów, of. Teresa Sawicka
5. + Józefa, Helenę i Józefa, zm. z Rodzin Ciozdów i Kozaków, of.
Krystyna Ciozda

Wtorek – 2 marca
Wspomnienie św. Heleny Szwedzkiej; Czyt.: Iz 1,10.16-20; Mt 23, 1-12
6.30 1. + Helenę (z racji imienin) i Jana, of. Ewa Kowalina
2. + Helenę i Walentego Świątków, of. Córka
7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Kostyrę, of. Helena Kostyra

3. + Helenę Borkowską (w 8 r.), zm. z Rodzin Borkowskich, Izdebskich i Radzikowskich, of. Córka B. Borkowska
4. Dziękczynna z racji imienin Heleny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i św. Joanny, of. Helena Świniarska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Piwowar)
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Majora, Wiktorię, Jana, Apolonię i Ignacego, of. Żona
2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Zygmunta Ulko, of. Irena Ulko
3. + Helenę Metelską i Helenę Stasiuk, of. Krystyna Metelska

4. + Helenę Kalinowską (w 8 r.) zm. z Rodzin Kalinowskich i Rumowskich, of. Halina Lichaczewska
5. + Kazimierza (w 13 r.), Ryszarda, Bogusława i Piotra oraz zm. z
Rodziny, of. Barbara Araźna
Środa – 3 marca, Czyt. Jr 18,18-20; Mt 20, 17-28
6.30 1. + Janinę, Czesława, Aleksandrę i Wiktora, of. Sabina Wołosz
2. + Grzegorza Rzeźnickiego (w 5 r.), Józefa, Magdalenę, Leokadię i
Henryka, of. Teściowie
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Kostyrę, of. Helena Kostyra
2. + Juliana (w 11 r.) i Edwarda (w 14 r.), of. Rodzina
3. Dziękczynna z racji imienin Kazimiery, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, św. Piotra na każdy dzień życia, of.
Siostra z Rodziną
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Piwowar)
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Majora, Wiktorię, Jana, Apolonię i Ignacego, of. Żona
2. Gregorianka: + Zygmunta Ulko, of. Irena Ulko
3. + Józefa (w 21 r.), Wiktorię i Filipinę, of. Władysława Iwaniuk
4. + Henryka (w 20 r.) i Alinę (w 12 r.) Szpurów, of. Córka

5. W intencjach czcicieli św. Józefa
Nabożeństwo do św. Józefa
19.30 Neokatechumenalna Celebracja Słowa Bożego

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 4 marca
Święto Św. Kazimierza Królewicza,
Czyt. wł. (L VI s. 64-66/83-86) Syr 51, 13-20 albo Flp 3,8-14; J 15,9-17

6.30 1. + Kazimierza, Andrzeja, Franciszka, Mariannę i Stefana-Tadeusza, of. Rodzina
2. + Kazimierza Kryńskiego (z racji dnia imienin), of. Żona z Dziećmi
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Kostyrę, of. Helena Kostyra
2. + Kazimierza (z racji dnia imienin), of. Żona

3. + Kazimierę Drozd (z racji dnia imienin), zm. z Rodzin Drozdów i
Domańskich, of. Halina Drozd
17.15 Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży szkolnej

18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Ulko, of. Irena Ulko
2. Gregorianka: + Józefa Majora, Wiktorię, Jana, Apolonię i Ignacego, of. Żona
3. + Marka Oliwińskiego (w 2 r.), Halinę (w 12 r.), Henryka Kondeję
(w 23 r.) i Filomenę Oliwińską, of. Wnuczka Aneta Oliwińska
4. + Kazimierza Cymermana, Kazimierza Noszczaka i Kazimierza
Paczuskiego (z racji dnia ich imienin), of. Teresa Cymerman
5. + Kazimierza Kamińskiego (z racji imienin), of. Mama
Czuwanie Godziny Świętej
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Pierwszy Piątek Miesiąca – 5 marca;
Wspomnienie Św. Teofila
Czyt. Rdz 37, 3-4.12-13a.17b-28; Mt 21, 33-43.45-46

6.30 1. + Henryka Koć, brata Henryka oraz Sabinę i zm. z obu stron Rodziny, of, Eugenia Koć
2. + Henryka (w 13 r.), zm. Siostry, Braci i Rodziców z obu stron
Rodziny, of. Eugenia Koć
3. + Stanisława (w 14 r.) Mariannę, Józefa, Eleonorę i Stanisławę.
of. Helena Barszcz

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Kostyrę, of. Helena Kostyra
2. Gregorianka: + Zygmunta Ulko, of. Irena Ulko
3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, zm. Skalskich
Jadwigę, Barbarę, Eugenię, Sabinę, Ks. Alfreda Hofmana i ks. Emila
Kodyma, Dobrodziejów i Przyjaciół, of. p. Alicja Wróblewska
4. + Marię (w 5 r.), Jana (w 2 r.), zm. Lipowskich i Wilczków, of. Córka z Rodziną
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
15.00 Próba Zespołu Światełko
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego
17.00 Droga Krzyżowa
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa

18.00 Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej
1. Gregorianka: + Józefa Majora, Wiktorię, Jana, Apolonię i Ignacego, of. Żona
2. + Annę, Janinę, Eugenię (w 3 r.), Weronikę (w 4 r.) i Marię Nalepa, of. Stanisława Wasilewska
3. + Józefa i Filomenę Olewińskich oraz Marka, of. Rodzina
4. W intencjach czcicieli Serca Pana Jezusa
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM
19.00 Próba Chóru Lilia

Pierwsza Sobota Miesiąca – 6 marca
Wspomnienie św. Róży z Witerbo oraz NMP Patronki sobotniego dnia.
Czyt. Mi 7, 14-15.18-20; Łk 15, 1-3.11-32

6.30 1. + Eugenię, Kazimierza, Romana i Stanisława, zm. z Rodzin Kupów i Glinków, of. Eugenia Kupa
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Kostyrę, of. Helena Kostyra
2. + Edmunda, Bogdana, Krystynę i Mieczysława, of. Mama
3. + Jana Iwińskiego (w 3 r.), of. Żona
4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli
Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca
Maryi, of Mama
5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu NMP,
of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
11.00 Próba Zespołu Światełko
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Piwowar)
18.00 1. Gregorianka: + Zygmunta Ulko, of. Irena Ulko
2. Gregorianka: + Józefa Majora, Wiktorię, Jana, Apolonię i Ignacego, of. Żona
3. + Jacka-Andrzeja Orzechowskiego (w 1 r.), of. Żona, Synowie,
Synowa i Siostry z Rodzinami
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4. + Irenę (w 6 r.), Henryka, Andrzeja i Kazimierza, zm. z Rodziny
Czarczyńskich oraz Adama Bulika, of. p. Bogusława
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
19.30 Neokatechumenalna celebracja Eucharystii

Niedziela Zwykła - 7 marca
Wspomnienie świętych Męczennic Perpetuy i Felicyty.
Pierwsza Niedziela Miesiąca. Słowo Boże głosi ks. Sławek
Czyt. Wj. 3, 1-8a.3-15; 1Kor 10, 1-6.10-12; Łk 13, 1-9

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7.00 1. + Stanisława Kostyrę ( 4 r.), of. Helena Kostyra
2. Gregorianka: + Stanisława Kostyrę, of. Helena Kostyra
8.30 1. + Alinę Bojar (w 3 r.), of. Mąż i Dzieci
10.00 1. Gregorianka: + Józefa Majora, Wiktorię, Jana, Apolonię i Ignacego,
of. Żona
2. + Zofię i Czesława Szaniawskich, of. Krystyna Szaniawska
3. + Kazimierza, Konstantego i Zofię Orzepowskich, of. p. Malinowscy

4. + Mariannę Frankowską (w 25 r.) zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Krystyna Łukasiuk
11.30 1. + Stanisława, Macieja i Antoninę zm. z Rodziny Michalaków, of.
Córka

2. + Juliusza Maliszewskiego (w 6 r.) i Zbigniewa oraz zm. z obu
stron Rodziny, of. Żona
3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Pawła i Małgorzaty, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nich i dla całej ich Rodziny, of. Jubilaci
12.45 1. W intencji Parafian i Gości
2. O Boże Błogosławieństwo dla Kapłanów pracujących w naszej
parafii, of. K.Ż.R.
Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i Katecheza dla Kół Żywego
Różańca
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: pełni ks. Sławek, z-ca ks. Paweł

16.30 Liturgia Domowego Kościoła
1. Gregorianka: + Zygmunta Ulko, of. Irena Ulko
17.30 Gorzkie Żale

18.00 1. + Henryka (w 2 r.), Jana (w 6 r.), Filomenę, Zofię, Seweryna i
Wacława, of. p. Sroka
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

DO SZKOŁY MARSZ!
Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Siedlcach informuje, że prowadzi
jeszcze zapisy do dwuletnich i jednorocznych szkół policealnych oraz do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po szkole zawodowej, podstawowej
i gimnazjum, w których zajęcia prowadzone będę w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Nauka w szkołach rozpocznie się od marca i jest bezpłatna.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w Siedlcach: ulica Kilińskiego 16/9, bądź do odwiedzenia strony internetowej
www.zak.edu.pl na której są wszelkie niezbędne informacje. Zapraszamy!!!

DLA SŁUŻBY LITURGICZNEJ

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku, począwszy od Mszy Wieczerzy Pańskiej
aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest
określany jako «Triduum Chrystusa
ukrzyżowanego, pogrzebanego i
zmartwychwstałego». Nazywa się go
«Triduum Paschalnym», ponieważ
uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia na-

szego Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium
w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie
z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. Dlatego też ważnym jest staranne
przygotowanie służby liturgicznej do czynności, które mają wykonać
w czasie celebracji Świętego Triduum. W związku z tym przystępujemy do
realizacji II etapu programu pracy formacyjnej ze służbą liturgiczną
w Diecezji Siedleckiej.
W katedrze odbędą się spotkania formacyjne dla służby liturgicznej, pod
kierunkiem Dekanalnego Referenta Liturgicznego. Obejmują one:
"Przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego
"Teoretyczne omówienie liturgii poszczególnych Dni Świętego Triduum
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"Ćwiczenia praktyczne
Materiały do pracy na tym etapie znajdziemy w Mszale Rzymskim i w Liście pasterskim Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego o przeżywaniu Tajemnicy Paschalnej na Triduum Paschalne (do pobrania na stronie Diecezji
Siedleckiej w zakładce Nauczanie pasterskie Biskupa Siedleckiego) oraz w
„Triduum Paschalne” - podręcznik duszpasterza i służby liturgicznej, wyd.
przez „Światło-Życie”, Lublin 1988 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca
2010 r. Z Chrystusowym pozdrowieniem.
Ks. Tomasz Denicki - Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej.

NADZWYCZAJNI SZAFARZE

Już od kilku lat są w naszej Parafii nadzwyczajni szafarze Eucharystii. To
dzięki nim wielu chorych ma możliwość częstego przyjmowania Komunii Św.
Najczęściej w niedziele, a nieraz także w dni powszednie nasi Szafarze
przygotowują miniaturowe naczynie z komunikantami i kładą je na ołtarzu,
aby podczas Mszy Św. odbył się obrzęd konsekracji. Po Mszy Św. otrzymują
od celebransa małą bursę z Najświętszym Sakramentem i udają się do chorych na terenie naszej Parafii. Dla wielu chorych możliwość przyjęcia niedzielnej Komunii Św. jest niezwykle ważna, dlatego bardzo potrzebną staje
się posługa Szafarzy.
W dniu 13 marca br. (sobota) podczas Mszy św. sprawowanej o godz.
12.00 w Katedrze siedleckiej odbędzie się obrzęd ponownego upoważnienia
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, do grona których w naszej Parafii
należą: p. Szczepan Boruta, p. Tadeusz Ślusarczyk i p. Jerzy Rusinek. Zapraszają oni w imieniu własnym i w imieniu Księdza Biskupa swoje Rodziny
i wszystkich zainteresowanych do udziału w tej Mszy św. i w pięknym
obrzędzie.

LIST KATECHETY

Przypomniałem sobie Ciebie z katechezy. Chodziłeś na nią dwa lata,
potem przepisałeś się na etykę (religia była na 7 i 8 lekcji, więc mogłeś
wcześniej wracać do domu). Na moje pytanie: „Po co w ogóle chodziłeś?",
odpowiedziałeś: „Bo starzy mi kazali”. Pamiętam Cię doskonale. Non stop
przeszkadzałeś, a Twoje wypowiedzi ograniczały się do sloganów, którymi
wydawało ci się, że zamkniesz mi usta, w stylu: „A co ksiądz powie o Inkwizycji?”, „A może porozmawiamy o Wyprawach Krzyżowych?”. Swoje pytania
zadawałeś często, ale nigdy nie słuchałeś odpowiedzi. Za to wielokrotnie
słyszałem, jak burczałeś pod nosem myśląc, że nie rozpoznam Twojego
głosu hasła: „Ave satan” lub „Krzyż i miecz”.
Kiedy Cię poprosiłem o sprecyzowanie, o co ci właściwie chodzi, odpowiedziałeś, że: „Wszystkiemu winna jest religia, bo przez nią są wszystkie
wojny”. Zapytałem wówczas: „W imię jakiej religii Stalin wymordował miliony
osób?” i „Czy Hitler też był wierzący?” A potem: „Która religia przyczyniła się
do tego, że podczas Rewolucji Francuskiej w imię „wolności, równości i braterstwa” wymordowano 25% ludności Wandei, a w samym tylko Paryżu gilotynowano 800 osób miesięcznie?. Odpowiedziałeś: „I tak mnie ksiądz nie
przekona”. Oczywiście, każdy ma prawo do własnych sądów, nawet tych
sprzecznych z rzeczywistością.
Zaświadczenia dziś nie dostałeś, bo pamiętałem, że nie byłeś bierzmowany. Tak, tak - wyrzuciłem Cię, ale nie dlatego, że miałeś odwagę głosić
swoje poglądy (tak tłumaczyłeś to rodzicom), ale po prostu dlatego, że nie
umiałeś zachować się w kościele. Ciągłe rozmowy, śmiechy, dogadywania,
nawet podczas podniesienia.
Spotkamy się znowu za cztery lata, w kościele, na chrzcie Twojego syna.
Będziesz udawał, że się nie znamy. Wcześniej do kancelarii wyślesz żonę Ty przecież z „czarnymi” nie rozmawiasz - która poinstruowana przez Ciebie,
powie mi: „Nie mamy ślubu kościelnego. Mój mąż, znaczy się, mój partner
twierdzi, że ten papier w naszym związku i tak niczego nie zmieni. Ale chyba
nie ukarze ksiądz dziecka odmową chrztu, tylko dlatego, że nie mamy
ślubu? Ono przecież niczemu nie jest winne!”.
Ponownie spotkamy się, jak będziesz miał 28 lat. Przyjdziesz znowu do
kancelarii, tym razem po ślub. W konfesjonale powiesz, że nie byłeś 10 lat u
spowiedzi, bo nie czułeś takiej potrzeby. Twój syn będzie przed Wami niósł
obrączki. Ty będziesz w eleganckim garniturze, a Twoja żona w pięknej,
białej sukni, symbolizującej - o ironio! - czystość i dziewictwo. A ja za każdym razem, jak Cię zobaczę, będę miał ochotę powiedzieć (cytując Pawła
Małaszyńskiego z filmu „Biała sukienka”): „Ty nawet porządnym ateistą być
nie umiesz, bo porządny ateista to jest gościu, to jest ktoś, a ty jesteś takim
żałosnym dupkiem obrażonym na Pana Boga”. Ale powstrzymam się i tylko
zanucę pod nosem pieśń: „Wróć synu, wróć z daleka, wróć synu, wróć, Ojciec czeka”. Z poważaniem.
Twój były ksiądz katecheta
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Nic bardziej nie może ciebie uczynić naśladowcą Chrystusa jak troska o innych.
Jeśli nie troszczysz się o bliźnich, to oddalasz się od obrazu Chrystusa.
Św. Jan Chryzostom (ok. 349-407)

W PARAFII I W DIECEZJI
AD GENTES: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
powstałe z inicjatywy Episkopatu Polski w październiku 2005 r. jest narzędziem pomocy materialnej dla polskich misjonarzy na różnych
kontynentach. Dziś (28.02) jest dzień patronalny tego Dzieła, a dla nas będzie kolejna okazja
do pomocy misjom przez złożenie ofiar do puszek.
KU CZCI ŚW. JOANNY: Dziś (28.02) wypada kolejne parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla. O godzinie 18.00 będzie
Msza Św. w intencjach czcicieli Św. Joanny, a
po niej modlitwy i ucałowanie relikwii.
BIERZMOWANI: Młodzież, przygotowującą
się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy na cotygodniową Nowennę do Ducha
Św., która jest w każdą niedzielę o godzinie
16.00. Na spotkania przynosimy książeczki do
nabożeństwa i długopisy. Na dzisiejsze spotkanie (28.02) należy zabrać Przyrzeczenia Abstynenckie i Pismo Św. W następną niedzielę
(07.03) na godzinę 15.30 zapraszamy Rodziców.
KONKURS: W środę (03.03) rozpocznie się
etap szkolny diecezjalnego konkursu w Roku
kapłańskim „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”.
POMOC: W środę i w czwartek (3 i 4 lutego)
od godziny 9.00, dla osób uprawnionych będzie
wydawana w naszym punkcie Caritas żywność
z unijnego programu PEAD.
WYZWOLENIE: W każdą pierwszą sobotę
miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00 i Nabożeństwie Pierwszosobotnim Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu i innych.
KATECHIŚCI: W sobotę (06.03) w Nowym
Opolu k/Siedlec w gmachu Seminarium o godz.
10.00 będzie spotkanie zespołów przygotowujących IV katechezę „Chrzest w życiu i misji Kościoła”
DLA MŁODYCH KSIĘŻY: Również w sobotę (06.03) młodzi księża mają kolejne spotkanie w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim o godz. 10.00 ramach „Formatio permanent”.
JESZCZE O KUBIE: Drukując prośbę Kuby Olewińskiego w 5 numerze Opiekuna nie podaliśmy numeru konta bankowego. Raz jeszcze
przypomnimy wszystkie dane, które powinny
znaleźć się na druku PIT: - nazwa org.: Polskie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu
- nr rach.: 29 2130 0004 2001 0464 4019 0001
- nr KRS: 0000051108
- dla kogo: Jakub Olewiński

- w stosownej rubryce zeznania zaznaczyć w
kwadracie X
KATECHUMENI: W Katedrze siedleckiej
trwają przygotowania do Chrztu Św. osób dorosłych. W przyszłą niedzielę (07.03) o godz.
10.00 będzie Eucharystia celebrowana przez
Ks. Biskupa Ordynariusza, połączona z pierwszym skrutynium wielkopostnym dla dorosłych
kandydatów do chrztu.
Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Kapłanom, Siostrom
Zakonnym i wszystkim, którzy z Parafii Św.
Józefa wzięli udział w pogrzebie naszej Mamy
ś.p. + Stanisławy Pasicz.
J. E. Ks. Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu dziękujemy za nadesłanie listu kondolencyjnego.
Wdzięczni S. Klaudia z Bratem

KATECHEZY

28 LUTEGO 2010 R.
ta zasada się sprawdza oraz o sposobach unikania przykrych niespodzianek w tej materii
przeczytamy w raporcie „Echa”;
„Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość” –
czytamy w Piśmie św. O ogromie zniszczeń, jakie może w naszym życiu spowodować ten właśnie grzech przeczytamy w artykule „Żądza pieniądza”;
Czy świętość da się osiągnąć w ofercie „last
minute”? Historia łotra, który nawrócił się na
krzyżu jest rzadkim przykładem takiej sytuacji.
O tym, dlaczego nie wolno odkładać nawrócenia na ostatnią chwilę przeczytamy w tekście
z cyklu „Siedem słów z krzyża”;
W najnowszym „Echu” znajdziemy także
omówienie orędzia papieża Benedykta XVI na
Wielki Post. Zachęcamy do lektury!
W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź I:
# Artur Parapura z naszej Parafii i Elżbieta
Kiełbasińska z Parafii w Leoncinie (Archidiecezja Warszawska).

W naszej Parafii są
głoszone Katechezy Neokatechumenalne, które możemy usłyszeć w poKto znałby przeszkody do zawarcia tego małniedziałki i środy o żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpagodzinie 19.00. Za- sterzy.
chęcamy do skorzystania z tej rzadkiej okazji, która umożliwia wejrzenie w głąb
siebie, spojrzenie na nowo na własną historię MOŻNA WYCHOWAĆ BAŁWANA
oraz ułatwia odbudowanie więzi z ludźmi i z Bogiem. Zapraszamy na katechezy także tych,
którzy dotąd nie mieli okazji jeszcze ich słuchać.

DO KSIĘŻY ORIONISTÓW
Księża Orioniści zapraszają chłopców z klas
II Gimnazjum i starszych do Seminarium Oriońskiego w Zduńskiej Woli na spotkanie, które nazwano „Dni drzwi otwartych” od 5 do 7 marca
br. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie www.wsd.donorione.org. Udzielą ich
także nasze Siostry Orionistki.

BARDZO DOBRY MĄŻ: Kolega pyta kolegę:
- Dlaczego przyszedłeś na dworzec z drabiną?
- Bo dowiedziałem się, że żona przyjedzie piętrowym pociągiem.
WOJNA BAŁWANÓW:
- Co się dzieje, kiedy dwa bałwany się biją?
jozefsiedlce@wp.pl
- Na dworze jest trzaskający mróz.
www.jozef.siedlce.pl
Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
NAJWIEKSZA SZYBKOŚĆ:
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
- Kiedy „maluch” osiąga maksymalną prędkość?
Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce
- Podczas holowania.
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120
KAŻDY COŚ MA: - Dlaczego Ala „ma kota”?
Materiały przygotowali:
- Bo sierotka „ma rysia”.
ks. Paweł Broński, ks. Henryk Drozd,
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Michał Mościcki, DEPRESJA: - Kiedy krzesło jest w depresji?
s. Klaudia Pasicz
- Gdy nie ma oparcia.
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
KARALUCHY:
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
- Kiedy mężczyźni podobni są do karaluchów?
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
- Gdy kręcą się po kuchni i strasznie trudno się
Kancelaria parafialna czynna
ich pozbyć.
w dni powszednie od 16.00 do 17.30
PO CO SĄ?: Po katechezie o aniołach Siostra
pyta dzieci, jakie Pan Bóg dał im zadania do
spełnienia. Rafał z czwartej klasy odpowiada:
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
Nieznajomość prawa może mieć opłakane - Pomagać nam chodzić do szkoły i podpowiaskutki! O przykładowych sytuacjach, w których dać na sprawdzianach.
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 025-6402828, fax 025-6320223
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:
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