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MYŚL TYGODNIA

Dziś w Ewangelii Chrystus
mówi do nas: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone
pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących
swego pana” (Łk 12,32-48).
Współczesny świat, pełen
niepokoju i zagrożeń, każe człowiekowi lękającemu się o swoją
przyszłość zabezpieczać się
przez zbieranie i gromadzenie
dóbr. Propozycją Boga wobec
logiki świata jest Nowe Przymierze, które wypełniło się w Jezusie Chrystusie i teraz uobecnia
się w Eucharystii. Uczestniczymy w nim coraz głębiej, w
miarę jak wzrasta nasza wiara i
ufność Bogu, a wraz z nimi gotowość, by wyzbywać się tego,
co przemijające, a gromadzić
skarb w niebie. Niech uczestnictwo w Eucharystii umocni naszą
wiarę i wzbudzi w nas pragnienie poszukiwania wartości nieprzemijających.

alkoholu czy narkotyków, a potem ginie w wypadkach.
Do nich ta kampania jest skierowana”.
Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego poinformowała, że z przeprowadzonych przez Instytut badań wynika, iż po narkotyki sięgają najmłodsi kierowcy w wieku 18-24 lata. W krajach europejskich 56% kierowców prowadzi samochody pod wpływem
środków odurzających. Zauważyła przy tym, że Polska
zbliża się do tej średniej europejskiej: „Mniej więcej tyle
samo kierowców prowadzi po alkoholu, co po marihuanie i amfetaminie, co jest już pewnym sygnałem ostrzegawczym”.

Polski cmentarz na Monte Cassino we Włoszech

W przyszłą niedzielę (15 sierpnia) świętujemy Wniebowzięcie NMP. Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny ogłoszony został w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Przypomina on, że po zakończeniu
swojego ziemskiego życia Najświętsza Maria Panna
została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Kościoły
wschodnie od V wieku obchodziły koimesis (gr. zaśnięcie) NMP, zaś tradycja śródziemnomorska ten dzień
nazywa Świętem Matki Bożej Kwietnej (Santa Maria
dei Fiori).
Polska tradycja dzień ten nazywa także Świętem
Matki Boskiej Zielnej. W Polsce i w krajach europejskich czci się Matkę Boską Zielną jako patronkę ziemi.
W naszej Diecezji, w czasie obrzędów religijnych związanych z tym świętem, jest błogosławieństwo wiązanek
kwiatów, które są symbolem pierwszych plonów ziemi
w tym roku.
Dla nas ten dzień jest także Narodowym Świętem,
przypominającym „Cud nad Wisłą”, Powstanie Warszawskie oraz strajki Solidarnościowe. Jest okazją do
modlitwy za polskich żołnierzy i za tych wszystkich,
którzy bronią jedności i suwerenności naszego kraju.
Pamiętamy, aby w tym dniu na naszym domu lub bloku
wywiesić flagę narodową.

GDY ROZUM WYSIADA

Ruszyła druga edycja kampanii społecznej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Brałeś? Nie
jedź! Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada!” Ma
ona przekonać, szczególnie młodych ludzi, że prowadzenie pojazdów na „haju” lub „podwójnym gazie” stanowi poważne niebezpieczeństwo. Jak powiedział Piotr
Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziała
Narkomanii, przekaz kampanii skierowany jest głównie
na redukcję szkód, by przekonać młodych ludzi, że
można ograniczyć niebezpieczeństwo, szczególnie to,
które pojawia się w wakacje, po imprezach, kiedy przekracza się pewne granice. „Jest znaczna grupa ludzi,
która pomimo różnych przekazów od władz samorządowych, centralnych, organizacji pozarządowych,
Kościoła i rodziców, siada za kierownicę pod wpływem

W 2009 roku policjanci przeprowadzili prawie 17
tys. badań na obecność w organizmie kierujących substancji psychoaktywnych. Ujawniono ponad 1,5 tys.
osób, u których stwierdzono obecność narkotyków. „Od
2004 roku policjanci Ruchu Drogowego są wyposażeni
w narkotestery” - powiedział Marek Kąkolewski z Biura
Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Każdego
roku policjanci przeprowadzają ponad 2 mln badań na
obecność alkoholu w organizmie kierujących. Wykryto
ok. 170 tys. takich przypadków.
W ramach kampanii „Brałeś? Nie jedź! Po alkoholu i
narkotykach rozum wysiada!” uruchomiona zostanie
strona internetowa www.planujpowrot.pl, na której będą zamieszczone podstawowe informacje o wpływie
narkotyków i alkoholu na kierowcę, a internauci znajdą
tam konkurs związany z ideą kampanii. W telewizji
oraz radiu emitowane będą spoty, które mają zachęcić
szczególnie młodych ludzi, by nie siadali za kierownicą
pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeśli jednak już
korzystali z takich używek, by zaplanowali bezpieczny
powrót do domu. Ubiegłoroczna edycja kampanii „Brałeś? Nie jedź! Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada!” została nagrodzona w międzynarodowym konkursie „Impact Awards 2009” organizowanym przez League of American Communication Professional. Natomiast Grupa Pompidou Rady Europy podjęła decyzję o
zaadoptowaniu i przetłumaczeniu spotu filmowego na 6
języków. W marcu br. trafił on do młodzieży w innych
krajach Europy.
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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 - 9 sierpnia 2010 r.
Wspomnienie Św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy
Oz 2, 16b. 17b.21-22; Mt 25,1-13 lub Mt 16, 24-27

6.30 1. Dziękczynna z racji urodzin Ewy, z prośbą o zdrowie oraz potrzebne łaski dla niej i Jej Rodziny, of. Rodzina
2 + Romana (w 32 r.) oraz Rodziców Apolonię i Bolesława, of. Zofia
Frankowska

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska

2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka
i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. + Władysława (w 10 r.), Rodzina
4. Dziękczynna w 18 r. urodzin córki Martyny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i potrzebne łaski na dalsze życie,
of. Rodzice
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr
13 (zel. Zofia Dmowska)
20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak
2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi
3. Poza Parafią: + Rodziców Marcelę i Franciszka Parka, zm. Rodzeństwo, of. Jadwiga Zalewska
4. + Stanisława Golca, of. Żona
21.00 Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów

Wtorek - 10 sierpnia
Święto Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika
Mdr 3, 1-9 lub 2Kor 9, 6-10; j 12,24-26

6.30 1. Poza Parafią: Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo w
nowym mieszkaniu dla Elżbiety, Piotra i Zuzanny, of. Babcia
2. + Stefana (w 31r.), Irenę, Urszulę, Janusza, Janinę, Józefa, Zofię,
Stanisława, Wiktorię i Franciszka, of. Teresa Żaczek
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska

2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka
i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. + Stefana, Irenę, Urszulę, Janusza, Janinę, Józefa, Zofię, Stanisława, Wiktorię, Franciszka, of. p. Żaczek
4. + Helenę Iwanek ( w 7r.) i Dominika, of. Wnuczka
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr
13 (zel. Zofia Dmowska)
20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak
2. + Krzysztofa Tortorello, of. Rodzina
3. + Eugeniusza ( w 1r.), Janinę i Marka, of. Rodzina
21.00 Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów

Środa – 11 sierpnia
Wspomnienie Św. Klary, Dziewicy
Ez 9, 1-7. 10, 18-22; Mt 18, 15-20

6.30 1. + Elżbietę Szosło, Mariannę Partyn, Barbarę Solka, Krystynę
Dziewiedzką, of. Koleżanki
2. + Mariannę, Andrzeja Mieciejuk ora zm. z rodzin Maksymiuków,
of. Helena Maksymiuk

3. + Jana Medaka, of. Mama
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska

2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka
i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. Dziękczynna z racji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę św. Józefa na dalsze lata życia, of. Żona
19.00 Spotkanie pątników udających do Częstochowy na wePieszej jście
Pielgrzymki
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr
13 (zel. Zofia Dmowska)
20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak

2. Dziękczynna w 18r. urodzin Agaty z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, Dary Ducha Świętego i opiekę św. Józefa, of. Rodzice i Rodzeństwo
21.00 Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów
Czwartek –12 sierpnia, Wspomnienie Św. Joanny Franciszki de Chantal, Zakonnicy; Ez 12, 1-12; Mt 18, 15-20;
6.30 1. Dziękczynna w intencji Moniki z racji urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice

2. + Stanisławę Gochnio ( w 3msc), of. K.Ż.R z Purzeca
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska

2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka
i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. + Kazimierza ( w 15r.), of. Żona
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr
13 (zel. Zofia Dmowska)
20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak
2. + Franciszka ( w 13r.), Mieczysława, Bronisławę ( w 11r.), of. Jadwiga Koconiel
21.00 Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów

Piątek – 13 sierpnia
Dzień Nabożeństwa Fatimskiego
Wspomnienie Św. Męczenników Poncjana, Papieża i Hipolita, Kapłana
Ez 16, 59-63; Mt 19, 3-12
6.30 1. + Sylwię Sulej ( w 1r.), of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska
2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka
i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta

3. + Bronisława Wasilewskiego ( w 14r.), Aleksandrę, Zofię Gałachowską i Stanisława, of. Żona Stanisława
4. + Zofię, Jadwigę, Aleksandra zm. z Rodzin Łastowieckich, Siemieckich, Tarasiuków i Skolomowskich, of. Stanisław Łastowiecki
19.15 Różaniec Fatimski Duchowych Pielgrzymów

20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak

2. Poza Parafią: Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą do św.
Józefa o pomyślne załatwienie spraw, of. p.Genowefa
3. Dziękczynna z racji urodzin Elżbiety z prośbą o wypełnienie się
woli Bożej w Jej życiu i Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem
M.B Fatimskiej i św. Józefa, of. Rodzice
21.00 Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów

Sobota - 14 sierpnia
Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Kapłana i Męczennika
Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Mt 19,13-15

6.30 1. + Józefę, Lucjana, Krzysztofa, Tadeusza i Antoniego oraz zm. z
Rodzin Myrchów, of. Łucja Myrcha
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska
2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. + Wacława (w 23r.), Henryka Świniarskiego, of. Rodzina

16.00 W intencji Nowożeńców Sylwii i Maksymiliana
17.00 W intencji Nowożeńców Mileny i Łukasza
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr
13 (zel. Zofia Dmowska)
20.00 Wigilia Wniebowzięcia NMP
1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak

2. + Helenę, Karola, Juliana, Józefa z Lipińskich, Annę, Jana, Alfreda, Adama Piórów, of. Teresa Lipińska
21.00 Zakończenie Apeli Jasnogórskich Duchowych Pielgrzymów
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XX Niedziela Zwykła - 15 sierpnia;
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Narodowe Święto Polaków. Rocznica „cudu nad Wisłą”. Dzień modlitw za
Żołnierzy Wojska Polskiego
Ap 11, 19a. 12, 1.3-6a. 10ab; 1Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta

2. + Katarzynę, Michał, Józefę, Antoniego, Juliannę, Czesława,
Stanisława, Jana i Antoniego oraz Stefana i Stefanię Wymiatał, of.
Marciszewscy

3. + Dariusza Olszewskiego ( w 6r.), Pawełka, Jana, zm.
Olszewskich i Rodziców, of. Elżbieta Olszewska
8.30 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska

2. + Jana, Helenę orz zm. z Rodzin Kowalina, of. Ewa Kowalina
10.00 1. Franciszka i Stanisławę Wronę oraz Rodziców, of. Marianna
Wrona

2. + Antoniego Borkowskiego ( w 13r.), Kaliksta, Bronisławę,
Mariana, of. Janina Borkowska
11.30 1. Dziękczynna w 4 rocznicę ślubu dla Katarzyny i Rafała z prośbą o
Boże błogosławieństwo, opiekę N.M.P i wstawiennictwo św. Józefa,
of. Rodzice

2. + Andrzeja, Teklę, Romana, Jan Szupłaków, Annę, Mikołaja
Kulkawczyków, Eugenię Jakimowicz, of. Helena Kulgawczyka
12.45 1. Za parafian i Gości
2. Dziękczynna w intencji mieszkańców wsi Purzec z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla mieszkańców i opiekę M.B
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławomir, z-ca ks. Jarosław

18.00 1. Gregorianka + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 1. Dziękczynna w 2r. urodzin córki Zuzanny z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę N.M.P i opiekę św. Józefa, of. Rodzice
2. Dziękczynna w 18 ur. Moniki z prośbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i dary Ducha Świętego, of. Rodzice

SIEJCIE MIŁOŚĆ

Założyciel naszego Zgromadzenia św. Alojzy Orione zostawił nam
wśród wielu dewiz życiowych i taką:
„Siejcie miłość wzdłuż każdej drogi,
siejcie Boga na wszystkie możliwe
sposoby, we wszystkie bruzdy” (ks.
Orione 31.08.1931). Przed trzema laty
zostałam skierowana przez Wyższych Przełożonych Zgromadzenia,
by pełnić posługę - siać miłość i
Boga - w Sanktuarium św. Józefa
w Siedlcach. Bóg pozwolił mi bym
Mu służyła w świątyni i we wszystkich ludziach, których postawił na
mojej drodze, a szczególnie Wam
Kochani Parafianie.
Nie potrafię w słowach wyrazić wdzięczności za dobro jakie zostało mi
tutaj okazane, gdyż one są za małe w stosunku do tego czego Bóg mi
pozwolił doświadczyć i czym mnie ubogacił, pozwalając służyć Jezusowi
u boku św. Józefa i św. Joanny. W najbliższych dniach decyzją tych
samych władz zakonnych mam zakończyć moją posługę w Sanktuarium
św. Józefa i udać się tam, gdzie Pan mnie wzywa. W związku z tym pragnę skierować kilka słów mojej ludzkiej wdzięczności. Przede wszystkim
dziękuję współsiostrom, że mnie przyjęły serdecznie do wspólnoty zakonnej i ks. Proboszczowi za bardzo serdeczne przyjęcie do pracy, za zaufanie, wsparcie, wyrozumiałość i okazaną życzliwość. Dziękuję również całej
kapłańskiej Załodze św. Józefa za wspaniałą współpracę i wszelkie dobro
jakiego doświadczyłam. Wam wszystkim dziękuję za wsparcie modlitewne,
przyjęcie mnie do wspólnoty parafialnej i pomoc jaką doznałam od Was,
a szczególnie od Pani Krysi, która pomagała, wspierała i troszczyła się
o mnie jak rodzona Mama.

STRONA 3

Zaznaczę tylko, że przybyłam do Was w kilka dni po wyjściu ze szpitala,
po przebytym zatorze płuc. Byłam po drugiej stronie życia i zostałam przywrócona do życia ziemskiego, może po to by Wam powiedzieć, że po drugiej stronie życia liczy się tylko miłość. Bóg sądzi z wielką miłością z czynów naszej miłości. Tam nie liczą się dyplomy, pieniądze, cwaniactwo, tam
liczy się tylko miłość i wszystkie czyny miłości. Tam nie ma protekcji i
przekupstwa. Tam jest Miłosierny Bóg i Sprawiedliwy Sędzia oraz człowiek
stojący przed Nim z bagażem swoich dobrych lub złych uczynków. Warto
wiec czynić dobrze wszystkim, źle nigdy i nikomu, jak często mawiał ks.
Orione. Dokądkolwiek się udam, zawsze będę miała Was w swoim sercu
i będę wspierała duchowo. Zapewniam swoją pamięć w modlitwie i o nią
proszę i proszę Boga, by Wam błogosławił przez wszystkie dni Waszego
życia i by pozwolił nam kiedyś spotkać się w Swoim Królestwie
wdzięczna S. M. Klaudia

LIST KOMENDANTA
LIST OTWARTY MAZOWIECKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
POLICJI Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONA
KIEROWCÓW.

Każdego roku dzień 25. lipca zbliża nas do Św. Krzysztofa, Patrona
kierowców i podróżujących, który jako duchowy wspomożyciel wspiera
naszą uwagę i namawia do rozumnego korzystania z posiadanych
umiejętności. Orędownikami jego patronatu na drogach są wszyscy Ci,
którzy każdego dnia czuwają nad
bezpieczeństwem uczestników ruchu, niezmiennie stawiając sobie za
cel ograniczenie liczby wypadków
i ich ofiar. Mazowiecka Policja, poza
codzienną służbą, podejmuje szereg inicjatyw, realizowanych wspólnie
z Kościołem i innymi podmiotami ukierunkowanymi na edukację komunikacyjną. Dlatego już dziś coraz więcej kierowców, rowerzystów i pieszych
dostrzega, że na drodze stanowimy społeczność, która musi kierować się
wzajemnym szacunkiem. Dziś możemy stwierdzić, że działania te nie trafiają w próżnię, przynoszą rezultaty w postaci ograniczenia liczby ofiar wypadków.
Mimo zauważalnej poprawy nasze województwo wciąż pozostaje regionem w kraju najbardziej zagrożonym wypadkami, a Polska, jednym z najbardziej zagrożonych krajów Europy. Wciąż zbyt mało ludzi dostrzega konieczność używania pasów bezpieczeństwa, stosowania się do ograniczeń
prędkości, poruszania się na oświetlonych rowerach czy wreszcie przestrzegania przepisów o ruchu pieszych. Nadal wielu podejmuje ryzykowną
jazdę po spożyciu alkoholu. Zmienimy to tylko wtedy, gdy zaczniemy wyciągać więcej wniosków z doświadczeń, jakie przynosi nam życie. Nie możemy jedynie przyjmować do wiadomości statystyk z przerażającymi
liczbami ofiar, a potem przechodzić nad tym do codzienności. Musimy uświadamiać sobie, że wciąż najczęstszą przyczyną sprawczą wypadków i
śmierci na drogach jest człowiek, znacznie rzadziej zawodzi maszyna.
Od lat istotę problemu dostrzega Kościół. Papież Jan XXIII bardzo wyraźnie podkreślał, że „...Każdy kto nie stosuje się do przepisów ruchu
drogowego, gwałci Prawo Boskie, które zakazuje samobójstw i zabijania”.
Łamanie na drogach praw piątego przykazania mocno bolało także Wielkiego naszego Rodaka Jana Pawła II, który w swoim Testamencie napominał nas, że ,,...Czasy, w których żyjemy są niewymownie trudne i niespokojne (...) A prócz tego tylu ludzi ginie niewinnie, choćby i w tym kraju,
w którym żyjemy...” Również Benedykt XVI podkreśla wagę zjawiska słowami: „... życie jest cenne i jedyne, należy je szanować i chronić także
poprzez właściwe i ostrożne zachowanie na drogach.”
Dlatego proszę i apeluję, przedkładajmy naszą rozwagę, koncentrację i
wyobraźnię na właściwe, bezpieczne zachowanie na drodze! Takie, które
zawsze ma tylko jeden cel - chronić bezcenne ludzkie życie.
insp. Ryszard Szkotnicki

STRONA 4
W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Marek Jajszczak z naszej Parafii i Katarzyna Chojecka z Parafii w Zbuczynie (68)
# Dariusz Malacki z naszej Parafii i Marzena
Pełka z Parafii Św. Jakuba w Warszawie (69)
# Marcin Milewski z Parafii Św. Teresy w Siedlcach i Magdalena Maria Wrona z naszej Parafii (70)
Zapowiedź I:
# Krzysztof Albin Stelmaszczyk z naszej Parafii i Małgorzata Duber z Parafii w Wodyniach
(71)

# Ornowski Tomasz z naszej Parafii i Magdalena Ługowska z Parafii Ducha Św. w Siedlcach (72)
# Dariusz Dębowski z Parafii w Kozienicach
(Diecezja Radomska) i Edyta Podniesińska
z naszej Parafii (73)
# Karol Hubert Staręga z naszej Parafii i Mariola Ewelina Niedziółka z Parafii w Domanicach (74)
# Mariusz Paweł Kamiński z naszej Parafii
i Elżbieta Maria Pucyk z Parafii w Domanicach
(75)

# Krzysztof Kamil Jakubik z Parafii Bożego
Ciała w Siedlcach i Beata Sitnik z naszej Parafii
(76)

Marcin Joński z naszej Parafii i Marta Mostowiec z Parafii Konkatedralnej w Sokołowie
Podlaskim (77)
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego małżeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

ZŁO EKRANU

c.d. wg dra Antoniego Zięby

OPIEKUN Nr 32
W tym sensie, iż np. 14-latek, oglądający częściej takie programy w sposób statystycznie
znaczący zwiększa swoją szansę na to, że wejdzie w konflikt z prawem w wieku lat 20. O ile
spośród 14-latków, oglądających TV tylko 1 godzinę dziennie ok. 6% wykaże agresję i zachowania aspołeczne w wieku ok. 20 lat, o tyle
spośród oglądających programy do 3 godz.
dziennie w konflikt z prawem wejdzie 22,5%, a
ponad 3 godz. - aż 30%. Są to dane już niepodważalne, a wspierają je inne, dotyczące różnych grup wieku”.
„Badania <wpływu mediów na myślenie>,
czy raczej na postawy i zachowania w ogóle,
uzyskało nowe impulsy (i możliwości) w 1973 r.,
kiedy to w Kanadzie odkryto sporą osadę miejską, nie znającą wcale telewizji. Socjologowie
zbadali zachowania, postawy, czas wolny tej
społeczności, a potem, kiedy wkroczyła tam
telewizja, dokonali po paru latach badań porównawczych. Okazało się, że pod wpływem
telewizji zmalała u dzieci umiejętność czytania i
chęć do czytania książek, obniżyła się kreatywność, wzrosły zachowania aspołeczne i agresywne. Jeśli np. „poziom przestępczości" w tym
Miasteczku w 1973 roku (bez telewizji) przyjąć
za 100%, to po trzech latach po wprowadzeniu
telewizji przestępczość wynosiła już 260%, czyli
wzrosła co najmniej dwa i pół raza”.
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SPOSÓB NA MĘŻA: Kobieta miała męża

który strasznie pił. Pytała się przyjaciółek co z
tym zrobić, a one jej poradziły, żeby nalała do
wanny dużo wódki, a na dnie położyła martwego kota. To powinno przerazić męża.
No to kobiecina zrobiła tak jak jej przyjaciółki
podpowiedziały i czeka na męża. Mąż wraca,
wchodzi do łazienki, siedzi tam jeden dzień,
drugi dzień, trzeci dzień mija. Kobieta zaniepokojona, otwiera drzwi, a tam mąż wykręca kota
nad kieliszkiem:
- No kiciuś, jeszcze z ciebie będzie piędziesiąteczka.
POGADUSZKI. Rozmawiają krowa i owca:
nr 31 - Muuuu!!
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
- Meeee!!
Cuda - rzeczywistość czy mit? Jakie kryteria - Nie zmieniaj tematu!
pozwalają uniknąć pomyłki w ich interpretacji? KAPUŚCIANY PROBLEM
Na te i inne pytania odpowiedź na stronie 15.
Zajączek przychodzi do sklepu i się pyta:
Kościół nie uznaje rozwodów, ale dopuszcza - Jest kapusta?
możliwość separacji - o jego stanowisku wobec
Pan ze sklepu odpowiada:
zjawiska przemocy domowej i pomocy, jaką ofe- - Nie ma.
ruje, w tekście „Pobita miłość”.
Przychodzi następnego dnia i mówi:
Bezsenność, brak zainteresowania dzieckiem - Jest kapusta?
- przyczyn poporodowej depresji jest wiele. Jak - Nie ma!
jej uniknąć? - odpowiedź w dziale „Zdrowie”.
Przychodzi następnego dnia:
Polecamy też raport o modzie na wieś, wy- - Jest kapusta?
wiad na temat przygotowań do Światowych Dni - Nie ma!!! Ale jeśli jeszcze raz spytasz czy jest
Młodzieży i relacje z wyjścia Pielgrzymki Podla- kapusta to cię przybije gwoźdźmi do ściany!
skiej.
Przychodzi zajączek następnego dnia:
- Są gwoździe?
- Nie ma!
PIESZA PIELGRZYMKA. W piątek (13 sier- - A jest kapusta?
pnia) ostatni pielgrzymkowy nocleg w Mirowie.
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
O godzinie 19.00 wieczorną Eucharystię dla
Pielgrzymów będzie celebrował Ks. Biskup Or- 2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
dynariusz. Następnego dnia (14.08) Pielgrzymi
tel. 025-6402828, fax 025-6320223
wejdą uroczyście na Jasną Górę. Po wejściu
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:
będzie również Eucharystia na Wałach Jasnojozefsiedlce@wp.pl
górskich.
www.jozef.siedlce.pl
FATIMSKIE. W piątek o godzinie 19.15 ko- Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
lejne Nabożeństwo Fatimskie. Pamiętajmy o
Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce
zabraniu różańców i lampionów.
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120
DWA SANKTUARIA. Dwa najważniejsze
Materiały przygotowali:
Sanktuaria Maryjne w naszej Diecezji w Leśnej
ks. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic,
i w Kodniu zapraszają w przyszłą niedzielę na ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik,
s. Klaudia Pasicz
odpust Wniebowzięcia NMP. Suma odpustowa
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
w obu miejscach będzie o godzinie12.00.

CO PISZĄ W „ECHU”

W PARAFII I W DIECEZJI

Zło na ekranie telewizora czy komputera powoduje zło w realnej rzeczywistości, w życiu codziennym. Przytoczę tylko dwa udokumentowane badania zaprezentowane w znakomitej
książce prof. Macieja Iłowieckiego „Krzywe
zwierciadło - manipulacji w mediach”:
„W 2002 r. zespół badawczy (Instytutu Psychiatrycznego Stanu Nowy York i Uniwersytetu
Columbia w Nowym Jorku - zespołem kierował
Jeffrey Johnson) na podstawie ściśle naukowych badań, prowadzonych przez 25 lat, ustalił,
iż istnieje bardzo poważny, demoralizujący
wpływ scen drastycznych na zachowania się
dzieci i młodzieży - niezależnie od ich środowi- Dwie rzeczy zabijają dusze, zarozumiaska, wychowania, poziomu życia, stanu rodziny łość i desperacja. Pierwsza zbyt wiele
itd. W dodatku ustalono, że oglądanie brutal- oczekuje, druga zaś zbyt mało.
nych programów działa jak ... bomba zegarowa.
Św. Augustyn (354-430)

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Kancelaria parafialna czynna
w dni powszednie od 16.00 do 17.30

