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MYŚL TYGODNIA

8 ROCZNICA

Dnia 20 maja minęła
VIII rocznica przyjęcia Sakry Biskupiej przez Ks. Biskupa Ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego,
której udzielił mu Ks. Kardynał Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, w Święto Matki
Kościoła, w Bazylice św.
Piotra w Rzymie.
Natomiast jutro (7.VI)
przypada VIII rocznica Ingresu Księdza Biskupa do Katedry Siedleckiej. W tym
dniu w Katedrze o godz. 18.00 będą celebrowane uroczyste Nieszpory. Zachęcamy do modlitwy w intencji
Pasterza naszej Diecezji.

ŚWIĘTY NA DZIŚ

„Gdy zbliżył się do bramy
miejskiej, właśnie wynoszono
umarłego, jedynego syna matki,
a ta była wdową” (Łk 7, 11-17).
Scena z dzisiejszej Ewangelii
powtarza się w dzisiejszych czasach. Jezus przechodzi obok
nas w doświadczeniach smutku,
pochyla się nad cierpieniem,
przypomina, gdzie jest prawdziwa wieczna ojczyzna nasza i naszych drogich zmarłych.
Ale scena dzisiejszej Ewangelii dotyczy i nas. Może i my jesteśmy „obumarłymi duchowo”
ludźmi, obciążonymi tyloma ciężkimi grzechami. A może straciliśmy już zupełnie nadzieję, że
Bóg może radykalnie zmienić
nasze życie i wnieść w nie promień nadziei, zmianę, pokój serca, zrozumienie. „Obudź się,
który śpisz! Niech zajaśnieje Ci
Chrystus!”, który dziś może po
raz kolejny dotyka mary Twojego życia!

Przedstawianie ks. Jerzego Popiełuszki tylko jako męczennika komunizmu, bohatera heroicznej, ale minionej
epoki, byłoby spłaszczeniem
tej postaci i odarciem z tego,
co w gruncie rzeczy najbardziej fascynujące - ponadczasowości jego przesłania. Ks.
Jerzy jest świętym na dziś.
Jego beatyfikacja podkreśla,
że jest on wzorem świętości
właśnie dla nas, ludzi żyjąObraz beatyfikacyjny
cych już w innych, ale nie łaBł. ks. Jerzego Popiełuszki
twiejszych czasach.

Mistrz budowania relacji
Ks. Popiełuszko po prostu lubił ludzi. Bez narzucania
i natręctwa potrafił naprawdę głęboko zainteresować się
drugim człowiekiem, jego życiem, perspektywą, problemami. Szanował każdego. Nie przytłaczał. Umiał stworzyć
wokół siebie duchową przestrzeń dla innych. Przyciągał
ich, bo wyczuwali jego życzliwość. Był mistrzem nawiązywania kontaktów, budowania relacji, tworzenia więzi. To
patron dla tych wszystkich, którzy w dobie indywidualizmu
i pogoni za samorealizacją cierpią z powodu samotności i
mimo kosztownych wizyt u psychoterapeutów nie potrafią
jej przezwyciężyć.

Odpowiedzialny za najsłabszych
Na niego można było liczyć - w chorobie, przy braku
mieszkania, w trudnościach materialnych, w sytuacji internowania, czy procesu. Problemy innych były jego problemami. Nie licząc się z zagrożeniem upominał się zwłaszcza o tych, którymi najbardziej poniewierano. Był obrońcą
ich ludzkiej godności. Mówił o sprawiedliwości społecznej,
o budowaniu wspólnego dobra, o solidarności. Jako duszpasterz służby zdrowia wiele energii poświęcił obronie
nienarodzonych dzieci. Niestety, każda epoka, również
obecna, ma swoich najsłabszych, wobec których bywa

bezwzględna. Problemy „dalekiej” Afryki, nierówności społeczne, aborcja, eutanazja czy inżynieria genetyczna pokazują, że wciąż potrzeba bronić godności tych, którzy
sami bronić się nie mogą.

Stróż prawdy

Jak napisał Jan Paweł II w encyklice „Veritatis splendor” męczennicy są stróżami „granicy między dobrem a
złem”. Ks. Jerzy Popiełuszko przez całe swoje życie bronił
jasnej granicy między prawdą a kłamstwem. Mówił o wartości prawdy i miernocie kłamstwa, które wymaga wielu
słów, a i tak szybko ginie. Dziś, w dobie szumu informacyjnego, relatywizacji i subiektywizacji wartości, gdy stawianie ostrej granicy między dobrem i złem nie jest w dobrym tonie i w zgodzie z polityczną poprawnością - jego
przesłanie pozostaje wciąż bardzo istotne. Jest on świadkiem, że nie wszystko jest względne. Są rzeczy, za które
warto umrzeć.

Wzór kapłana i współpracy ze świeckimi
Jego wielkość rodziła się przy ołtarzu, a nie w jakiejś
działalności - z perspektywy powołania kapłańskiego - zastępczej. Był człowiekiem głębokiej modlitwy i zawierzenia
Bogu, nie swoim możliwościom i talentom. Może być wzorem w relacji między kapłanem i świeckimi - bezpośredni,
niestwarzający dystansu, mówiący prostym językiem, nigdy nie nawracający na siłę, przede wszystkim duszpasterz, skoncentrowany na swojej misji prowadzenia ludzi
do Boga. Warto przypomnieć, że jego kazania na ogół nie
trwały dłużej niż 15 minut.

Nauczyciel wolności
W swoich kazaniach wiele mówił o wolności. Podkreślał, że wolność nie oznacza anarchii, czyli czynienia wszystkiego, czegokolwiek człowiek zapragnie i co jest możliwe do wykonania, ale jest swobodą w poszukiwaniu dobra. Nauczał, że istotą wolności jest wolność wewnętrzna,
a początkiem każdego zniewolenia – odrzucenie Boga,
grzech. W dobie zagrożeń liberalizmem etycznym, fałszywą wizją wolności, czy pułapkami demokracji kształtowanej bez wartości, jest to nauczanie wciąż aktualne.

Patron jedności
Umiał łączyć ludzi. Tworzył wspólnotę. Sprawiał, że
hermetyczne i nie mające wiele ze sobą wspólnego środowiska zaczynały się na siebie otwierać i stopniowo
przenikać. Był człowiekiem dialogu i pojednania. Może
być patronem jedności ponad podziałami, zwłaszcza w
dzisiejszej Polsce, w której tak potrzeba solidarnej współpracy różnych frakcji politycznych i różnych grup społecznych.

Zło dobrem zwyciężaj

Miłość nieprzyjaciół - to uniwersalne przesłanie Ewangelii. Zwyciężać zło dobrem. Być wolnym od nienawiści,
żądzy odwetu, zemsty. Umieć dostrzec w swoim przeciwniku i prześladowcy człowieka, któremu być może trzeba
pomóc. Ks. Popiełuszko wychodził z gorącą kawą do
zmarzniętych milicjantów, którzy zimą w czasie stanu wojennego obserwowali jego dom. Wbrew sugestiom przyjaciół nigdy nie wymieniał publicznie nazwisk autorów paszkwili pod swoim adresem. Tłumaczył, że walczy ze złem,
a nie z jego ofiarami. To zadanie dla każdego chrześcijanina, bez względu na czas, w którym przyjdzie mu żyć.
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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 – 7 czerwca 2010 r. Czyt.: 1 Krl 17,1-6; Mt 5,1-12
Dziś mija VIII rocznica ingresu Ks. Biskupa Ordynariusza do Katedry Siedleckiej
W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Paweł, z-ca ks. Sławek,
6.30 1. Dziękczynna w 35 r. ślubu Teresy i Zbigniewa Pieńkowskich, z
prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze życie, of. Małżonkowie
7.00 1. + Jana (w 5 r.), Stanisławę i Bolesława Chenclów, Zofię, Henryka
i Mirosława Olesińskich oraz Edwarda Dudka, of. Rodzina
2. + Stanisława Kęcla (w 19 r.), of. p. Baranowie
3. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec
4. + Wiesławę (z racji imienin), of. Matka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

18.00 1. Poza parafią: Dziękczynna w intencji Łukasza, z prośbą o pomyślną operację i powrót do zdrowia, of. Matka
2. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, zm. Rodziców Marciniuków
i Rybickich, of. Żona
3. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona
4. + Zmarłych polecanych w rocznych wypominkach 2009/2010
5. + Józefa, Janinę, Sławomira i Krzysztofa, zm. z Rodziny Olewińskich oraz Danutę Adamczyk, of. Adam Olewiński
6. + Wiesławę Jurzyk (z racji imienin), of. Urszula Pałka
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Oktawy Bożego Ciała

Wtorek – 8 czerwca, Czyt.: 1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16
Wspomnienie Św. Jadwigi, Królowej, mi.in. Patronki siedleckiej „Królówki”
6.30 1. + Teresę Karcz (w 90 dzień), of. Rodzina
7.00 1. + Edwarda (w 16 r.) i Stanisława (w 30 r.), of. Krystyna Świnarska
2. + Janinę (w 49 r.), Piotra i Stanisławę Zdanowskich, of. Syn
3. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
18.00 1. Poza parafią: Dziękczynna w 18 r. urodzin Mateusza, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę św. Faustyny, of.
Babcia i Rodzice
2. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, zm. Rodziców Marciniuków
i Rybickich, of. Żona
3. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona
4. + Zmarłych z Rodzin Dzido, Warchołów, Toczyskich i Zbieciów,
of. Mariola Dzido
5. + Adama Mroza (w 7 r.), of. Jolanta Mróz

6. + Stanisława Stańczuka, jego Rodziców: Wiktorię i Józefa oraz
Leokadię, Jana i Mariana Gochnio, of. Żona z Córkami
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Oktawy Bożego Ciała

Środa – 9 czerwca
Wspomnienie Św. Efrema, Diakona i Doktora Kościoła
Czyt.: 1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19

6.30 1. + Bronisława, Bazylego i Wiktorię Abramowicz, of. Rodzina
7.00 1. Poza parafią: + Apolonię Lewczuk (w 8 r.) i Erazma Piotrowskiego, of. Izydor Lewczuk
2. + Mariana (w 19 r.) i Jadwigę Rozbickich, of. Irena Sołowińska
3. + Tadeusza (w 15 r.) i Marka (w 18 r.) Chojeckich, Henryka Dobrzyńskiego i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Zofia Chojecka
4. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, zm. Rodziców Marciniuków
i Rybickich, of. Żona
2. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona
3. + Jana Strusa, of. Żona z Dziećmi
4. + Rafała Wolgiemuta, of. Rodzina

5. Dziękczynna w 25 r. ślubu Ewy i Jerzego, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze małżeńskie i rodzinne życie, of. Dzieci
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Oktawy Bożego Ciała

Czwartek – 10 czerwca. Zakończenie Oktawy Bożego Ciała
Wspomnienie Bł. Bogumiła-Piotra, Biskupa
Dzień modlitw za Żołnierzy Straży Granicznej
Czyt.: 1 Krl 18,41-46; Mt 5,20-26

6.30 1. + Zbysława Ślaza (w 7 r.) i Rodziców z obu stron Rodzin Ślazów i
Dmowskich, of. Marianna Ślaz
7.00 1. + Małgorzatę (z racji imienin), of. Mąż

2. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec
3. + Wincentego (w 15 r.) i Michała zm. z Rodziny Bałdygów, of.
Barbara Orzełowska

4. Dziękczynna 21 r. ślubu Jadwigi i Jana Sokołowskich, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu, of. Małżonkowie
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, zm. Rodziców Marciniuków
i Rybickich, of. Żona
2. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona
3. + Ksawerego, Konstantego, Jadwigę, zm. z Rodzin Szkupów i Polkowskich, of. Rodzina
4. Poza parafią: Dziękczynna w 18 urodziny Rafała i 22 urodziny
Seweryna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Rodziny i
dary Ducha Świętego na dalsze życie, of. Rodzice
5. Dziękczynna z racji 27 urodzin Dominika, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. w dalszym życiu, of. Rodzice
6. W intencji Ojczyzny i dobre wybory Polaków
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja zakończenia Oktawy Bożego
Ciała. Po procesji uroczysty obrzęd błogosławieństwa wianków.
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Piątek – 11 czerwca
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Dzień patronalny tych, którzy obchodzą pierwsze piątki miesiąca.
Dziś nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
Wspomnienie Św. Barnaby Apostoła, Czyt.: Ez 34,11-16; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7

6.30 1. + Ryszarda (w 17 r.), Grażynę, Jerzego i zm. Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Rodzina
7.00 1. + Męża Antoniego (z racji imienin) i Antoniego Jezierskiego, of.
Rodzina

2. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec
3. + Leokadię Droń (w 30 dzień), of. Rodzina
4. Dziękczynna w intencji p. Dyrektor, z prośbą o zdrowia i potrzebne łaskie w jej życiu, of. Bezimienna
15.00 Próba Zespołu Światełko
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

18.00 Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej
1. Poza parafią: + Franciszkę, Wacława i Janinę, of. Helena Bojańczuk
2. + Franciszkę Maksymiuk (w 23 r.), Mariannę i Eleonorę, of. Córka
3. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, zm. Rodziców Marciniuków
i Rybickich, of. Żona
4. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona
5. + Szymona i Genowefę Grzechnik, of. Rodzina
6. + Franciszka i Martę Jastrzębskich oraz Władysławę i Franciszka
Potyrów, of. Córka
Nabożeństwo Czerwcowe i Akt Wynagrodzenia Sercu Jezusowemu za zniewagi ludzkości (z racji odmówienia tego Aktu mamy prawo uzyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami).
19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM
19.00 Próba Chóru Lilia

Sobota – 12 czerwca, Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. Czyt.: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51

6.30 1. + Jana (w 21 r.), Reginę i Janinę, zm. z obu stron Rodziny, of.
Wanda Matwiejczuk

7.00 1. + Henryka (w 1 r.), of. Żona
2. + Elżbietę Sawicką (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Elżbietę Pyrzanowską (w 2 r.), Stanisława Demiańczuka i Kazimierza Pyrzanowskiego, of. Rodzina
4. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec
5. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona
6. Dziękczynna w 18 urodziny Mateusza, z prośbą o potrzebne łaski
i opiekę św. Józefa, of. Dziadkowie
7. Dziękczynna w 17 r. ślubu Krzysztofa i Mirosławy, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze życie, of. Krzysztof Osiński
Nabożeństwo Czerwcowe
11.00 Próba Zespołu Światełko
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16.00 W intencji Nowożeńców: Katarzyny i Łukasza
17.00 W intencji Nowożeńców: Iwony i Artura
18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, zm. Rodziców Marciniuków
i Rybickich, of. Żona
2. Poza Parafią: + Łukasza (w 2 r.), of. Przyjaciele
19.00 W intencji Nowożeńców: Iwony i Marcina
XI Niedziela Zwykła - 13 czerwca, Wspomnienie Św. Antoniego z
Padwy; Czyt.: 2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3
Słowo Boże głosi ks. Michał Mościcki

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

7.00 1. + Eugeniusza (w 3 r.), of. Żona
2. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, zm. Rodziców Marciniuków
i Rybickich, of. Żona
3. Dziękczynna w 18 r. świeceń kapłańskich ks. Jarosława Mitrzaka i
księży pracujących w naszej Parafii, z prośbą o wierność powołaniu,
of. Rodzice

8.30 1. + Antoninę, Józefa, Halinę i Zofię, of. Marta Stanek
2. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec
10.00 1. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona
2. + Eugenię Ostasz (w 2 r.), of. Mąż z Dziećmi
3. + Mariannę, Annę i Józefa Rozbickich, of. Eugeniusz Rozbicki
4. + Mieczysława i Agnieszkę Prokurat oraz Rodziców z obu stron
Rodziny, of. Teresa Prokurat
5. Poza parafią: + Antoniego Borkowskiego (z racji imienin), Stanisławę i Mariannę, of. Janina Borkowska
11.30 1. + Jadwigę Stefaniuk (w 5 r.), of. Rodzina
2. + Antoniego Ślusarczyka (z racji imienin), of. Tadeusz Ślusarczyk
3. Poza parafią: + Janinę i Antoniego (z racji imienin), of. Córka
4. Dziękczynna z racji imienin Antoniego z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Patrona, of. Żona
12.45 W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Michał

16.30 Liturgia Domowego Kościoła
1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Joanny i Bartosza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i św. Joanny, of. p. Sadowscy
18.00 1. + Czesława Januszkiewicza (w 17 r.), of. Rodzina
19.00 Nabożeństwo Czerwcowe i Adoracja Najświętszego Sakramentu

BŁ. STANISŁAW PAPCZYŃSKI Z RÓŻĄ
Śledząc powstawanie kolejnych Róż nie
trudno zauważyć, iż patronowie działają ze
szczególną mocą w dniach, kiedy w Kościele obchodzone jest ich wspomnienie liturgiczne. Wtedy to mobilizują rodziców do modlitwy za swoje dzieci. Dokładnie tak stało się
w przypadku Bł. Stanisława Papczyńskiego.
Tym dniem był 18 maja i wtedy nasz Patron
zaczął gromadzić Rodziców. Boże! Dziękujemy Ci za tego wielkiego Polaka i Opiekuna, który z pewnością doprowadzi do Ciebie
wszystkie dzieci jemu powierzone.
Jan Papczyński (takie imię otrzymał na chrzcie), żył w latach 1631-1701.
Był najmłodszym dzieckiem Tomasza Papki i Zofii z Tarcikowskich, miał brata i sześć sióstr. Już jako dziecko bawił się w sporządzanie małych ołtarzyków. Wyróżniał się wielkim nabożeństwem do Boskiej Opatrzności, Męki
Pańskiej, Najświętszego Sakramentu, Najświętszej Maryi Panny. Był gorącym orędownikiem wybawienia dusz czyśćcowych. Kształcił się w kolegiach
jezuickich i pijarskich w Podolińcu, Jarosławiu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej. Następnie wstąpił do zakonu pijarów, złożył śluby zakonne i w 1661 r.
przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako duszpasterz i wychowawca w
Warszawie. Był cenionym spowiednikiem. Spowiadał nuncjusza papieskiego
w Polsce Antonio Pignatellego (późniejszego papieża Innocentego II). Na
własną prośbę został zwolniony ze ślubów, przystąpił do zakładania nowego
dzieła apostolskiego, przyjął biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
W 1673 r. rozpoczęło swoją działalność przez niego założone Zgromadzenie Księży Marianów. Niedługo później Marianie zostali zaproszeni do
tworzenia Nowej Jerozolimy (obecnie Góra Kalwaria). Bł. Stanisław wraz ze
swoją wspólnotą sprawował tam opiekę duszpasterską nad pielgrzymami.
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Stopniowo zapadał na zdrowiu, jednak dożył jeszcze zatwierdzenia Marianów jako zakonu. Grób jego znajduje się w Górze Kalwarii niedaleko Warszawy. Beatyfikacja odbyła się 16 września 2007 r. w Licheniu. Uroczystościom przewodniczył kard. Tarcisio Bertone, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.
Rodzice zgromadzeni w tej Róży rozpoczną modlitwę w sobotę 12
czerwca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i
zmienią tajemnicę w pierwszą sobotę lipca (3 VII). Przypominam, że tajemnice zmieniamy zawsze w pierwszą sobotę miesiąca. Szczęść Boże!
Barbara Popek

WKRÓTCE WYBORY
W obliczu minionych tragicznych wydarzeń w
naszej Ojczyźnie wzrasta w Polsce fala modlitw
w intencji Ojczyzny. Wielu ludzi chce uczynić
coś dla ratowania chrześcijańskiego ducha Narodu. Po Bogu Ojczyzna jest najważniejszym
dobrem, jaki dała i zadała nam Boża Opatrzność
Nikt z nas nie ma patentu na mądrość i prawdę. Możemy ją czerpać od Jezusa Chrystusa, który sam jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jego Matka ciągle
woła do nas: „Uczyńcie co wam mówi Syn”. Wolę Syna poznajemy z kart Pisma Św., Magisterium Kościoła, z codziennego przepowiadania naszych
Pasterzy. W tym prorockim zadaniu uczestniczą także tysiące polskich katechetów, członków ruchów kościelnych, miliony rodziców i wychowawców, a
w pewnym sensie także każdy ochrzczony, żyjący łaską Bożą. Odpowiedzialność za Ojczyznę spoczywa na każdym z nas.
Obecnie nasz Naród staje przed wyborem Prezydenta. Ta decyzja będzie
miała olbrzymie znaczenie dla przyszłości. Polska znajduje się na rozdrożu
między wartościami chrześcijańskimi a pokusą nowoczesnego liberalizmu.
Każdy z nas ma obowiązek w swoim sumieniu wybrać takiego kandydata na
prezydenta, który będzie bronił życia i popierał politykę prorodzinną. Podejmujmy więc rozmowy w rodzinie i z przyjaciółmi, zwracając uwagę na ten
ważny dla Polski aspekt, jakim jest szacunek dla życia i wsparcie dla rodziny. Zaangażowanie każdego z nas w tej sprawie jest bardzo ważne.
Niech katastrofa pod Smoleńskiem, o tak potężnej symbolice, zmobilizuje
nas, którzy czują polskość w sercach, byśmy oddali głos w wyborach 20 VI
na człowieka, który nie ma żadnych niejasnych uwikłań, nie jest związany z
mętnymi grupami hazardowych interesów, lecz jest prawdziwym patriotą i
mężem stanu.
Patrzmy na Ojczyznę przez pryzmat heroicznych zmagań naszych przodków o jej niezależność. Nie oddajmy losu Ojczyzny w niepowołane ręce.
Miejmy odwagę sprzeciwić się obiegowym sądom, tak chętnie lansowanym
przez niektóre media, że pojęcia: Bóg - Honor - Ojczyzna, należy odłożyć do
lamusa jako hasła przebrzmiałe, nie na czasie. Nie możemy także bezwiednie podporządkowywać się niektórym propagatorom tzw. unijnego postępu,
szerzącym źle pojęte hasła tolerancji – choćby dotyczące „małżeństw” homoseksualnych. Nie można dać się ogłupić przez ludzi, którzy Naród traktują
instrumentalnie, służąc nie Ojczyźnie, lecz sobie, bądź przyjmują postawę
służalczą wobec orientacji szkodzących Polsce. W Polsce toleruje się dziś
wszystkich, tylko nie tych, którzy mówią prawdę. Oni są niewygodni. Na
naszych oczach został przecież bestialsko zamordowany Bł. Ks. Jerzy
Popiełuszko - „Świadek prawdy”. Papież Jan Paweł II powiedział: „Aby z tej
śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie.”
Spróbujmy zjednoczyć się na modlitwie, oddając wszystkie trudne sprawy
Bogu. Niech te dni przed 20 czerwca, będą czuwaniem przed Najświętszym
Sakramentem, aby nasze decyzje były zgodne z wolą Bożą. W naszym
Sanktuarium św. Józefa - modlitewne czuwanie rozpoczniemy w dniu
10 czerwca Mszą Świętą o godzinie 18.00, a zakończymy 11 czerwca Mszą
św. o 18.00. Inne Parafie w naszej Diecezji wypełnią modlitewne czuwanie w
kolejne dni. Na poszczególne godziny tego całodobowego czuwania ustanowimy dyżury, dlatego prosimy, aby grupy chętnych osób zapisały się w
zakrystii. Najlepiej gdyby przynajmniej 5 osób czuwało przez 2 godziny, a
później kolejna zmiana. Bardzo prosimy o włączenie się Parafian i wspólnot
w tę modlitwę za Ojczyznę. Kolejność czuwania będzie następująca:
11-12 czerwiec Siedlce, Kaplica Sióstr Zgromadzenia Jedność, ul. Cmentarna 27
12-13 czerwiec Parczew, Parafia Opatrzności Bożej
13-14 czerwiec Radzyń Podlaski, Sanktuarium Matki Bożej Nieust. Pomocy
14-15 czerwiec Biała Podlaska, Parafia Narodzenia NMP
15-16 czerwiec Łuków, Parafia św. Brata Alberta
16-17 czerwiec Wojcieszków, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
17-18 czerwiec Międzyrzec Podlaski, Parafia św. Józefa
18-19 czerwiec Włodawa, Parafia św. Ludwika

Krystyna B.
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ZAPROSZENIE KSW

Dyrekcja Społecznego Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Siedlcach informuje, że trwają zapisy uczniów na rok
szkolny 2010/2011. Gimnazjum mieści się przy
parafii św. Józefa w Siedlcach - ul. Sokołowska
124. Szkoła oferuje naukę w małych grupach,
wysoki poziom nauczania oraz przyjazny klimat
wychowawczy. Szczegółowe informacje o zapisach do szkoły znajdują się na plakatach oraz
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego pod numerem telefonu 25-6435718.
Krzyża w Siedlcach zaprasza dziś (6 marca) na
festyn „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce", który odbywa się na terenie siedleckiego amfiteatru pod Patronatem ks. Biskupa Ordynariusza.
Podczas festynu organizowana będzie akcja
poboru krwi oraz bezpłatne badania lekarskie.
W programie od godz. 10.00 do 15.00:
1. pobieranie krwi w ambulansie PCK,
Dwa kolejne wota ozdobią ścianę
2. pomiar poziomu cukru, cholesterolu i ciśnie- prezbiterialną naszego kościoła. Pierwsze z
nia krwi oraz badania okulistyczne
nich, to „koronka” z ametystu i kryształu ze
3. pokaz udzielania pierwszej pomocy i pokazy srebrnym krzyżem, którą ofiarowała Matka, jako
ratownictwa medycznego przez Państwową znak wdzięczności za doktorat córki. Drugie
Straż Pożarną w Siedlcach
wotum to złota obrączka z różańcem, jako
4. konkursy dla dzieci i młodzieży
dziękczynienie za dar życia i prośbę o siły do
W programie od godz. 15.00 do 17.30:
walki z chorobą nowotworową.
5. oficjalne otwarcie Festynu, powitanie gości i
patronów honorowych, wręczenie odznaczeń
PCK, wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów, wystąpienia gości,
6. występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, z nowym programem artystycznym z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem (16.00-17.30).

DZIĘKCZYNIENIE

W PRZEDSIONKU

6 CZERWCA 2010 R.
W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Rafał Chyży z naszej Parafii i Dorota Danuta
Biernacka z Parafii w Skibniewie, Diecezja Drohiczyńska (31)
# Łukasz Bąk i Katarzyna Bąk z d. Pasiak, oboje z naszej Parafii (32)
# Zbigniew Stelęgowski z naszej Parafii i Mariola Starak z Parafii Suchożebry (33)
# Radosław Cegiełka z Parafii Katedralnej
w Siedlcach i Gabriela Mróz z naszej Parafii (34)

Zapowiedź I:

# Marcin Suprun z naszej Parafii i Katarzyna
Horabik z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach (36)
# Dariusz Kozłowski z Parafii Bożego Ciała
w Siedlcach i Anna Piaścik z naszej Parafii (36)

# Paweł Marcin Protasiuk z naszej Parafii
i Ilona Anna Sędacka z Parafii w Kotuniu (37)
# Sebastian Pióro z naszej parafii i Agnieszka Piwowarczyk z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach (38)
# Emil Jaszczuk z naszej Parafii i Dorota Katarzyna Głódź z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach (39)
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego małżeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

KTO TU RZĄDZI?

Z poważaniem: Prezes Zarządu Rejonowego
PCK Mieczysław Stefaniuk (tel. 600-685-522)

W PARAFII I W DIECEZJI

ROCZNICA INGRESU. Jutro (7 czerwca) w
Katedrze będą o godz. 18.00 Nieszpory w VIII
rocznicę Ingresu Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Po celebracji przewidziana jest agapa
w ogrodzie kurialnym.
OKTAWA. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie dzieci Pierwszokomunijne do udziału w procesji Oktawy Bożego Ciała. Zakończenie oktawy i
błogosławieństwo wianków będzie w czwartek po
Mszy św. o godzinie 18.00.
NOWI KAPŁANI. W najbliższą sobotę (12 czerwca) o godzinie 10.00 w naszej Katedrze Ks.
Biskup wyświęci nowych kapłanów.
KANDYDACI do Bierzmowania na kolejne spotkanie formacyjne zgromadzą się wraz z rodzicami
w przyszłą niedzielę 12 czerwca o godzinie 12.45.

W przedsionku naszego kościoła został zamieszczony duży krzyż, przypominający wszystkim wchodzącym do naszej świątyni, za jaką
cenę zostaliśmy zbawieni. Krzyż został poświęcony w pierwszy piątek miesiąca (5 czerwca). OBIETNICE PRZEDWYBORCZE. Wszyscy
P. Andrzejowi Frankowskiemu ze Strzały dzię- kandydaci na prezydenta zgodnie zapowiadają,
kujemy za solidne wykonanie krzyża.
że chcą dobra wyborców. Wyborcy zaś zaczęli
skrzętnie ukrywać swoje dobra.
REFLEKSJA PRZED WAKACJAMI: Szkoła jest jak Media Markt: Powinni tego zabronić!

ŚCIANA PÓŁNOCNA

O TRZEŹWOŚĆ
Św. Jan Chrzciciel Patronem trzeźwości. To
dlatego na Jasną Górę udaje się ogólnopolska
Pielgrzymka w intencji o Trzeźwość Narodu.
Rozpocznie się ona w sobotę 19 czerwca o godzinie 17.00 w Auli O. Kordeckiego. Uroczysta
Msza św. będzie w niedzielę 20 czerwca o godzinie 11.00 na Wałach Jasnogórskich. Serdecznie zapraszam ruchy abstynenckie i trzeźwościowe, grupy parafialne, rodziców, dzieci
oraz wszystkich walczących o trzeźwość.

W ubiegłym tygodniu zostały zakończone
prace przy północno-zachodniej elewacji naszego kościoła, polegające na wyłożeniu jej
ozdobnym piaskowcem, podobnym do tego,
jaki znajduje się na innych dolnych partiach
ścian. Okazało się, że odkopanie w tym miejscu
ścian i ich dobre zaizolowanie jest skuteczne, a
Bp Tadeusz Bronakowski. pomieszczenia wewnętrzne są wolne od wilgoci, która do tej pory była tam uciążliwa.
Informacje: www.duszpasterstwotrzezwosci.pl

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:

jozefsiedlce@wp.pl
www.jozef.siedlce.pl
Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120

Materiały przygotowali:
ks. Paweł Broński, ks. Henryk Drozd,
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Michał Mościcki,
s. Klaudia Pasicz
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Kancelaria parafialna czynna
w dni powszednie od 16.00 do 17.30

