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MYŚL TYGODNIA

Nawiedzając Św. Elżbietę Maryja wyśpiewała słowa wdzięczności: „Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu,
moim Zbawcy. Bo wejrzał na
uniżenie Służebnicy swojej. Oto
bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia, gdyż
wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny” (Łk 1,39-56).
W kontekście dziejących się
na całym świecie wydarzeń,
wielu ludzi pyta o sens i cel
swojego życia. Dzisiejsza radosna uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny odpowiada na te trudne pytania. Bóg
stworzył i powołał człowieka do
życia wiecznego. Niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną i ostatecznym celem naszego życia.
Wniebowzięta Maryja staje się
znakiem niezawodnej nadziei naszego zbawienia. Razem z Nią
wyśpiewujmy dziś w liturgii radosne „Magnificat” za wielkie
rzeczy, które Bóg dla nas przygotował.

WNIEBOWZIĘTA CZYLI ZIELNA

Dobro posługuje się ciałem. Jest ono nieodzownym
narzędziem dla wszystkich cnót. Decyzje podjęte w woli
zamienia w czyn ręka, noga, usta, a więc ciało. Tego
dobra jest na ziemi bardzo wiele. Gdyby człowiekowi
udało się przejść przez życie zawsze wykorzystując ciało
do czynienia dobra, śmierć byłaby momentem wejścia z
ciałem do nieba. Miało to miejsce w życiu Matki Bożej.
Ponieważ zawsze idealnie czyniła dobro, szanując swoje
ciało jako dar Boga, nie musiała przeżywać upokorzenia
przez jego rozpad. Przeszła do wieczności dumna z
dobra, jakie w ciele zdążyła wykonać na ziemi.
Ale widzimy nieraz pijanego człowieka leżącego obok
ławki na ziemi. Ciało zniszczone. Duch bezsilny wobec jego słabości. Głód alkoholu, głód ciała doprowadził go do
ruiny. Przed dworcem kolejowym oparta o płot stoi kobieta. Jeszcze młoda a już zniszczona. Czeka na klienta,
sprzedała swe ciało. Kilka lat wcześniej chętnych było
wielu. Dziś jest obiektem drwin, wulgarnych docinków.
Zniszczyło ją własne ciało. Nie umiała otoczyć go szacunkiem. Dziś już nikt jej nie szanuje. Bo ciało może być narzędziem w ręku zła. Lubią się nim posługiwać wady
główne, a ile razy się im to udaje, upokarzają ciało a przez
nie człowieka. Tak jest w wybuchach gniewu, w zazdrości,
w lenistwie, w nieumiarkowaniu, w nieczystości.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
wzywa nas do rozliczenia z tego, w jaki sposób wykorzystujemy swoje ciało i w jakiej mierze otaczamy je szacunkiem. Kto ma na uwadze perspektywę wiecznego życia,
nie może stracić ani jednej godziny przeznaczając swoje
ręce, nogi, oczy, ucho, usta dla czynienia zła. Nie może
sam sobie szkodzić. Kto umie z szacunkiem spojrzeć na
swoje ciało, potrafi również otoczyć szacunkiem ciało drugiego człowieka. Jeśli wyciągnie do niego rękę, uczyni to
w tym celu, by wzajemnie się ubogacać, a nie po to, by
się niszczyć.
Ks. Edward Staniek

CZTERY PORY ROKU
W ciągu jednego roku Kościół wspomina całe misterium Chrystusa - od momentu Wcielenia, przez Zesłanie
Ducha Św., po oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Zgodnie z podziałem chronologicznym, rok kościelny rozpoczyna Adwent, czyli okres
przygotowania do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna
Bożego. Zaczyna się w niedzielę między 27 listopada a 3
grudnia i trwa do 24 grudnia, obejmując cztery niedziele.
Nie znaczy to, że Adwent trwa cztery tygodnie, ale że Boże Narodzenie poprzedzają cztery niedziele adwentowe.
W przeszłości Adwent, w różnych Kościołach lokalnych,
miał różną długość. W niektórych zakonach wprowadzono
40-dniowy Adwent - na wzór Wielkiego Postu. Do dziś
w Kościele ambrozjańskim, w Mediolanie, Adwent obejmuje 6 niedziel, a nie cztery.
Okres ten dzieli się na dwie części: dni do 16 grudnia
włącznie są czasem radosnego oczekiwania na powtórne
przyjście Chrystusa na końcu czasów. Od 17 do 24 grudnia trwa bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego, która jest obchodzona 25 grudnia.
Tajemnica Wcielenia Syna Bożego w liturgii świętowana
jest do niedzieli Chrztu Pańskiego, kiedy Kościół wspomina chrzest Jezusa w Jordanie. Następuje ona bezpośrednio po obchodzonej 6 stycznia uroczystości Objawienia Pańskiego, zwanej popularnie świętem Trzech Króli.
Najważniejszym czasem w roku kościelnym jest świętowanie Tajemnicy Paschalnej, czyli męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Odbywa się to od
Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania. Do
przeżycia tych tajemnic chrześcijanie przygotowują się w
czasie 40-dniowego okresu o charakterze pokutnym,
zwanego Wielkim Postem, który zaczyna się w Środę Popielcową. Nie zalicza się do niego sześciu niedziel, będących pamiątką Zmartwychwstania. Ostatnia z nich, rozpoczynająca Wielki Tydzień, zwana jest Palmową, dla upamiętnienia królewskiego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Przez 50 dni po Wielkiej Nocy trwa okres wielkanocny.
W tym czasie szczególnie radośnie świętowane jest zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, a na zakończenie obchodzona jest Pięćdziesiątnica - na pamiątkę
Zesłania Ducha Świętego na Apostołów i Maryję zgromadzonych w Wieczerniku. Dziesięć dni wcześniej, po 40
dobach od Zmartwychwstania, Kościół obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (w Polsce od przyszłego roku za zgodą Stolicy Apostolskiej obchodzenie
uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego zostało przypisane do następującej po nim siódmej niedzieli Wielkanocy). Pozostałe dni w ciągu roku tworzą tzw. okres
zwykły roku kościelnego. Obejmuje on 33 lub 34
niedziele, zwane zwykłymi w ciągu roku. Składa się on z
dwóch części - od niedzieli Chrztu Pańskiego do Środy
Popielcowej i od Zesłania Ducha Świętego do Adwentu.
Ostatnia z niedziel roku kościelnego jest poświęcona
Chrystusowi Królowi Wszechświata.
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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 św.

Poniedziałek - 16 sierpnia 2010 r.
Wspomnienie Św. Stefana Węgierskiego, Króla i Św. Rocha
Dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II
Dyżur duszpasterski ks. Sławek, z-ca ks. Jarosław
Ez 24,15-24;Mt 19,16-22

6.30 1. + Pelagię (w 7 r.), of. Córka
2. + Zofię, Stanisława i Kazimierza oraz zm. z Rodziny Talachów, of.
Krystyna Wakuła
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. + Mariannę i Tadeusza oraz Czesława i Piotra, of. Marianna Trochimiak
4. + Jana oraz zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Halina Żarska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik)
18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak
2. Poza Parafią: + Stefana, of. Matka Chrzestna

3. + Stanisława (w 4 r.) i Stanisławę Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską, of. Dzieci i Rodzeństwo
Wtorek - 17 sierpnia
Wspomnienie Św. Jacka Odrowąża, Kapłana, Patrona Śląska oraz Patrona
Kół Żywego Różańca. Dzień czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego
Ez 28,1-10;Mt 19,23-30

6.30 1. + Jerzego (w 1 r.) i zm. z Rodziny Kłosiów, of. Alina Pogorzelska
2. + Eugeniusza (w 8 r.) i Czesława (w 9 r.), of. Ewa Ferenc
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska
2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Sabinę i Bronisława
Wyczółkowskich oraz Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta

3. + Piotra, Teofilę, Józefa i Czesławę, zm. z Rodzin Stańczuków i
Harasimów, of. Stanisława Sysik
4. + Hipolita, Jadwigę, Grzegorza, Halinę i Stanisława Soczewków,
of. p. Soczewka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak

2. Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i św. Józefa dla Wnuczków Jasia i Juliana, ich rodziców Ani i
Andrzeja oraz dla całej Rodziny, of. Rodzina
Środa – 18 sierpnia
Wspomnienie Św. Heleny, Cesarzowej
Ez 34,1-11;Mt 20,1-16

6.30 1. + Józefa, Zofię i Leokadię, zm. z Rodziny Muszyńskich oraz Henryka Pasika, of. Jadwiga Wasiluk
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska

2. Dziękczynna w 5 r. ślubu małżonków Agaty i Janusza, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św.
Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie
3. Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego dla wnuków: Michała, Filipa i Szymka, of. Dziadkowie
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik)

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

2. + Jadwigę Wołosz (w 3 r.), Stefanię i Stanisława oraz Witolda i
Zbigniewa, of. Rodzina
Nabożeństwo ku czci Św. Józefa

Czwartek –19 sierpnia
Wspomnienie Św. Jana Eudesa, Kapłana
Ez 36,23-28;Mt 22,1-14

6.30 1. + Jana Piekuta (w 60 dzień), of. Sąsiedzi
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska

2. Poza Parafią: + Weronikę i Władysławę oraz zm. z obu stron Ro-

dziny, of. Córka
3. + Bogumiłę (w 2 r.), Jana, Genowefę, Michalinę, Elżbietę i Zofię,
of. Danuta Marzec

4. Dziękczynna Sióstr Koła Żywego Różańca nr 7, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę św. Józefa, wstawiennictwo Matki Bożej
Nieustającej Pomocy dla nich i dla ich Rodzin, Zel. Teresa Kafara
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik)

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

2. Poza Parafią: + Annę, Stanisława, Mariana i Krzysztofa, zm. Rodziny Brulińskich: of. Rodzina
3. + Dariusza i Ryszarda, zm. Rodziców z obu stron Rodziny: Franciszkę, Edwarda, Mariannę i Czesława, of. Rodzina
Nabożeństwo ku czci NMP Nieustającej Pomocy

Piątek – 20 sierpnia
Wspomnienie Św. Bernarda z Clairvaux, Opata i Doktora Kościoła
Ez 37,1-14;Mt 22,34-40

6.30 1. + Antoninę i Adama Węgrzynów oraz Bronisława i Stefanię Paczuskich, of. Barbara Orzełowska
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska

2. + Henryka Zaliwskiego, of. Rodzina
3. + Wiktorię Mirońską (w 30 dzień), of. Rodzina
4. Dziękczynna w 50 r. ślubu Natalii i Franciszka, z prośbą o zdrowie
i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Małżonkowie
15.00 1. W intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik)

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

2. + Stefana Solnicę (w 8 r.), of. Anna Solnica
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Próba Chóru „Lilia”

Sobota - 21 sierpnia
Wspomnienie Św. Piusa X, Papieża
Ez 43,1-7;Mt 23,1-12

6.30 1. Dziękczynna w r. urodzin i z racji imienin Czesława, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo M.B i opiekę św. Józefa, of.
Żona z Dziećmi i Wnuczkami

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

2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Janiny i Eugeniusza Frankowskich, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze życie, of. Dzieci
10.00 - 11.30 Spotkanie i modlitwy katechetów Rejonu Siedleckiego (w kościele)

16.00 W intencji nowożeńców Edyty i Michała
17.00 W intencji nowożeńców Eweliny i Tomasza
18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna
Ruszczak

XXI Niedziela Zwykła 22 sierpnia
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej
Iz 66,18-21;Hbr 12,5-7.11-13;Lk 13,22-30

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7.00 1. + Kornelię i Zdzisława Chłopeckich, of. Ewa Wakuła

2. + Zenona (w 24 r.), Michała, Teofilę, Józefa, Adelę i Michała, Rodzeństwo i Dziadków oraz Irenę Chmielak, of. Aleksandra Kozioł
8.30 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Radzimirska

2. + Tomasza (w 9 r.), Wiktorię, Stanisława i Stefana oraz zm. Braci,
of. Danuta Chomka

3. Dziękczynna w 90 r. urodzin Jana, z prośbą o łaskę zdrowia dla
niego i jego Opiekunów, of. Dzieci
10.00 1. + Tomasza Wojewódzkiego (w 13 r.), of. Mama
2. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,
opiekę św. Rodziny dla Dzieci i dla ich Rodzin, of. Mama
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3. + Eugeniusza Lipińskiego (w 9 r.), zm. Rodziców i Dziadków z
obu stron Rodziny, of. p. Jastrzębska
11.30 1. + Jadwigę (w 8 r.) i Jana, of. Dzieci
2. + Krzysztofa, Józefa i Martę Karpowicz, of. p. Karpowicz
12.45 1. Za parafian i Gości
2. Poza Parafią: + Eugenię, Mieczysława, Zygmunta zm. z Rodzin
Protasiuków i Kłosiów, of. Krystyna Protasiuk
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarosław, z-ca ks. Sławomir

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

20.00 1. + Tadeusza (w 5 r.), Rodziców, Rodziców Chrzestnych i Rodzeństwo z obu stron Rodziny, of. Żona

MANIPULACJA MEDIÓW
Od wielu lat jestem zaangażowany w ruch obrony życia człowieka
i praw rodziny. Obrońcy życia i rodziny nie mają właściwego dostępu
do mediów, są blokowani, przemilczani - to stwierdzenie nie odnosi się
oczywiście do mediów katolickich. Szczególnie boleśnie odczuliśmy blokadę medialną w trzech przypadkach: zalegalizowania pornografii dziecięcej oraz nie dopuszczenia obrońców życia do mediów w czasie parlamentarnych zmagań o wzmocnienie konstytucyjnej ochrony życia
człowieka poprzez uzupełnienie artykułu 38. Konstytucji o słowa: „od poczęcia do naturalnej śmierci", a także przemilczenia realizowania w polskiej oświacie edukacji seksualnej typu A. Krótko przedstawię te supermanipulacje dokonane ostatnio w Polsce.
6 czerwca 1997 roku Sejm wprowadzając nowy Kodeks Karny „zalegalizował” produkcję i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z
udziałem nieletnich od 15 roku życia (art. 202., § 3.). Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka z 1989 r. - ratyfikowaną przez Polskę - dzieckiem jest
każda istota ludzka poniżej 18. roku życia; w tejże konwencji w art. 32
wprowadzony jest zakaz pornografii dziecięcej. Obrońcy życia i praw rodziny organizowali wiele konferencji prasowych, wysyłali listy, apele do
redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych i w mediach świeckich panowała kompletna „cisza". Jedynie media katolickie informowały o tym
haniebnym stanie prawa - zezwalającym na pornografię dziecięcą. Dopiero 27 lipca 2005 roku, po ośmiu latach(!), podwyższono granicę wieku
„aktorów” filmów pornograficznych do 18 lat.
We wrześniu 2006 roku parlamentarzyści LPR rozpoczęli oficjalnie w
Sejmie procedurę zmierzającą do wzmocnienia konstytucyjnej ochrony
życia człowieka. Od września 2006 roku do kwietnia 2007 byliśmy, jako
naród, poddani kampanii medialnej zmierzającej do zablokowania wprowadzenia do art. 38 Konstytucji uzupełnienia: „od poczęcia do naturalnej
śmierci”. Przez cały ten okres w mediach publicznych: telewizji i radiu
czy prywatnych radiach i stacjach telewizyjnych nie dopuszczano do
głosu ani jednego autentycznego, kompetentnego obrońcy życia człowieka!
Całe społeczeństwo - w dyskusji na temat konstytucji - poddano
skrajnie nieobiektywnej, jednostronnej kampanii medialnej wrogiej życiu.
Sytuację ratowały w ograniczonym zakresie media katolickie i „specyficzne” kościelne media-ambony. Mimo takiej medialnej sytuacji większość
społeczeństwa poparło ten projekt zmiany konstytucji. Według ogólnopolskiego sondażu najlepszej firmy badania opinii publicznej PGB 52%
Polaków było „za” lub, raczej „za” wprowadzeniem takiej zmiany, 35%
było „przeciw” lub „raczej przeciw”. Do Marszałka Sejmu wpłynęły listy z
508.683 podpisami obywateli popierającymi wprowadzenie tej poprawki i
listy „przeciw” z 1987 podpisami.
Czy ktoś w publicznej telewizji, radio czy wielkonakładowej prasie
przekazał naszemu społeczeństwu te istotne informacje. Tylko media
katolickie (i to nie wszystkie). Od kilku lat potężne media prowadzą alarmistyczne kampanie: w polskiej oświacie nie prowadzi się edukacji seksualnej, należy ją dla dobra naszej młodzieży jak najszybciej wprowadzić. Jaka jest prawda dotycząca tej problematyki. Zacznijmy od podania
definicji edukacji seksualnej. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy
główne typy wychowania seksualnego: A) wychowanie do czystości -
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abstynencji seksualnej (abstinence-only education, chastity education),
B) biologiczną edukację seksualną (biological sex education), C) złożoną
edukację seksualną zawierającą oba powyższe podejścia (comprehensive sex education).
Taką klasyfikację - zaproponowaną przed wielu laty przez Amerykańską Akademię Pediatrii stosuje się powszechnie nie tylko w USA. W Polsce - za czasów rządu AWS-UW wprowadzono do szkół „wychowanie do
życia w rodzinie” co jest edukacją seksualną typu A. Typ A edukacji seksualnej realizowany jest obecnie w większości amerykańskich szkół państwowych; we wprowadzenie tego właśnie typu edukacji seksualnej do
amerykańskiej oświaty zaangażował się osobiście prezydent G.W. Bush.
Mamy więc w polskiej oświacie edukację seksualną i mamy znakomite
wyniki w porównaniu z krajami zachodnimi, gdzie od dziesięcioleci prowadzi się permisywną, w istocie demoralizującą edukację typu B i C.
dr inż. Antoni Zięba

ZŁOTY JUBILAT

Złoty jubileusz czyli 50-lecie ślubów zakonnych obchodzi dziś (w
niedzielę 15 sierpnia) nasz rodak benedyktyn o. Leon Knabit, znany i
popularny duszpasterz oraz twórca telewizyjnych programów religijnych.
Na furcie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu dziś w godzinach 14-19
ojciec Leon podpisuje swoje książki i rozmawia z czytelnikami. Obchody
jego jubileuszu są jedną z atrakcji programu opactwa z okazji
Krakowskiej Nocy Kościołów ,,Cracovia Sacra".
O. Leon Knabit urodził się 26 grudnia 1929 r. w Bielsku Podlaskim.
Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach. Święcenia
kapłańskie przyjął 27 grudnia 1953 roku. - Byłem chory na gruźlicę, więc
biskup Ignacy Świrski udzielił mi wcześniej święceń, gdyż naprawdę nie
wiadomo było, czy doczekam do tych „przepisowych”. Święceń udzielił
mi nazajutrz po ukończeniu przez mnie 24. roku życia, zgodnie z
prawem kanonicznym. A tu już 50 lat upłynęło, mogę tylko wychwalać
Pana Boga - wspominał obchodząc w 2003 r. 50-lecie kapłaństwa. O.
Knabit początkowo był księdzem diecezjalnym, następnie został
benedyktynem. Do opactwa benedyktynów w Tyńcu wstąpił w lipcu 1958
roku. W latach 90. XX wieku był przeorem opactwa tynieckiego i
długoletnim proboszczem w Tyńcu. Był także mistrzem nowicjatu.
Ojciec Leon jest cenionym rekolekcjonistą, znanym uczestnikiem
programów telewizyjnych i radiowych, autorem popularnych książek.
Największą poczytnością cieszą się jego książki: „Schody do nieba”,
„Spotkania z wujkiem Karolem”, „Ojca Leona różowe okulary”. Ostatnio
wydał: „Kogo kochają kobiety?”, „Miłość nie przeminie” i „Bóg oszalał z
miłości”. W 2007 r. został uhonorowany Laurem Krakowa XXI wieku
przyznawanym wybitnym osobowościom, a w 2009 roku „Feniksem
2009” - najważniejszą nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.
Benedyktyna uhonorowano za „harmonijne ułożenie działalności
zakonnej z aktywnością medialną, służącą wszystkim, a zwłaszcza tym,
którzy nieufnie odnoszą się do Kościoła i wiary”. Doceniono także jego
twórczość literacką, docierającą z religijnym przesłaniem do wielkich
rzesz odbiorców.

STRONA 4
W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# 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)
Zapowiedź I:
# Łukasz Firus z naszej Parafii i Magdalena
Sosnówka z Parafii Wniebowzięcia NMP w
Białej Podlaskiej (78)
# Mariusz Piotr Waszczuk z Parafii Św. Ap.
Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim i Katarzyna Agata Guz z naszej Parafii (79)
# Michał Mroczek z naszej Parafii i Karolina
Marecka z Parafii w Małaszewiczach (80)
# Tomasz Paczuski z naszej Parafii i Renata
Wakuła z Parafii w Suchożebrach (81)
# Daniel Piotr Goławski z naszej Parafii i
Anna Agata Samoćko z Parafii Katedralnej w
Siedlcach (82)

OPIEKUN Nr 33
sowani uczestnictwem w kursie muszą wcześniej zgłosić swoją chęć uczestnictwa, bowiem
organizatorzy dysponują określoną liczbą
miejsc w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie.
Informacje szczegółowe i zapisy pod numerem
telefonu 501 606 888 lub 83-3525114.
ROWEREM DO ŚW. FAUSTYNY. Od 22 do 25
sierpnia odbędzie się VIII Rowerowa Pielgrzymka z Warszawy do domu urodzin Św. Faustyny,
pod hasłem „Boże Miłosierdzie uzdrowieniem
rodzin”. Rozpocznie się 22.08 Mszą w warszawskim kościele Św. Józefa na Kole (ul. Deotymy 41). Trasa Pielgrzymki przebiega przez
Rokitno, Niepokalanów, Szymanów, Miedniewice, Domaniewice, Tum pod Łęczycą, a kończy się w Głogowcu. Zgłoszenia przyjmowane
są pod numerem telefonu 502 723 131, a bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.swfaustyna.eu

CO PISZĄ W „ECHU” nr 32

W 32 numerze „Echa Katolickiego” czytamy:
Dogmat o Wniebowzięciu Maryi - jak go rozumieć - wyjaśnia ks. Paweł Siedlanowski;
Polecamy bogatą fotogalerię z tegorocznej
pielgrzymki na Jasną Górę. Czytelnicy mogą odnaleźć na zdjęciach swoich bliskich;
Znany aktor - serialowy „Tracz” opowiada o
swoim nawróceniu; „Echo” gościło też w podmińskim Jeruzalu. Jakie przygody czekają bohaterów popularnego „Rancza” w nowej serii? Odpowiedź w artykule „Tu się kręci… serial”.
Trwają żniwa - o ilości i jakości zebranych plonów, cenie zbóż oraz tym, co opłaca się uprawiać - przeczytają Państwo w raporcie „Echa”.
Zachęcamy do lektury!

WAKACYJNA MIŁOŚĆ

Kto znałby przeszkody do zawarcia tego małżeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

W PARAFII I W DIECEZJI

Z SPOTKANIE KATECHETÓW: Od jutra w naszej Diecezji rozpoczynają się o godzinie 10.00
formacyjne i organizacyjne spotkania katechetów. I tak jutro (16.08) będzie ono w bazylice
św. Jana Chrzciciela w Parczewie, we wtorek
(17.08) przy kościele Narodzenia NMP w Białej
Podlaskiej, 18 sierpnia w Rykach, 19 sierpnia
przy kościele Przemienienia Pańskiego w Garwolinie oraz 20 sierpnia przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.
Spotkanie katechetów z rejonu siedleckiego
odbędzie się w sobotę 21 sierpnia. Od godziny
10.00 do 11.30 będą modlitwy katechetów w
naszym kościele, a potem spotkanie w Sali
Wielofunkcyjnej.
KOMUNIKAT O POGRZEBIE: Ks. Zygmunt
Pena prosi o modlitwę w intencji swego ojca,
którego pogrzeb odbył się w środę 11 sierpnia
w Białce k. Makowa Podhalańskiego.
WEEKENDOWY KURS. W dniach 20-22 sierpnia w Siedlanowie odbędzie się Weekendowy
Kurs Przedmałżeński dla Narzeczonych połączony z Dniem Skupienia. Wszyscy zaintere-

Kiedyś spotkałem pięcioletniego Wiktora,
którego ojciec pozostawił wraz z mamą, wybierając inną kobietę. Jego mama opowiedziała o
pewnym zdarzeniu. Otóż Wiktor, patrząc na
Krzyż wiszący w pokoju zadał jej pytanie:
- Wiesz dlaczego On tam wisi?
- Dlaczego?
- Bo oni nie wiedzieli, że trzeba Go kochać...
Myślę, że to prawda, gdybyśmy wiedzieli kim
jest Jezus, to każdy z nas kochałby Go bez zastanowienia, bez kalkulacji, strachu... Życzymy
Wam prawdziwego wakacyjnego, wewnętrznego, obracającego się w czyny zakochania się w
Jezusie. On przyszedł na ziemię, wziął na siebie nasze grzechy, umarł na Krzyżu i Zmartwychwstał - a to wszystko dla nas, byśmy pamiętali, że nie wolno nikogo pozbawiać miłości.
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„ZAWRACANIE GITARY”

NIEDOŚWIADCZONA: Młoda małżonka stoi
przy garach i zeskrobuje brud z patelni teflonowej nożem. Widząc to mąż mówi:
- Co ty robisz? Czemu skrobiesz nożem po teflonie?
- Sam jesteś poteflon!
STOMATOLOG: Zaparkowany na ulicy samochód dentystki stał się obiektem szczególnego
ataku. Niezidentyfikowany osobnik nawiercił 32
dziury, dziurawiąc karoserię samochodu oraz
lusterka na wylot. Nie wiadomo kto, dlaczego
i po co dopuścił się tego czynu, ale natychmiast
policja porównała liczbę dziur w samochodzie
do liczby leczonych zębów u pewnego pacjenta. Liczba zgadzała się i ujęto sprawcę.
KOGO MASZ NA MYSLI: Trwa II wojna światowa. Marszałek Żukow wychodząc z gabinetu
Stalina zdenerwowany, na korytarzu zaklął pod
nosem „A to wąsaty drań!”. Ale przed drzwiami
stał oficer ochrony i zareagował natychmiast:
- Co powiedzieliście, towarzyszu?
- Ja? Nic.
- No to wrócimy do gabinetu towarzysza Stalina
i wyjaśnimy sprawę - powiedział oficer.
Gdy weszli do gabinetu Stalina, oficer melduje:
- Towarzyszu Stalin, będąc na służbie usłyszałem jak marszałek Żukow powiedział: „A to wąsaty drań!”
Stalin popatrzył na Żukowa i zapytał:
- Kogo mieliście na myśli, towarzyszu?
Na to Żukow:
- Jak to kogo? Hitlera!
Stalin zmarszczył brwi, popatrzył na oficera
ochrony i zapytał:
- A wy towarzyszu, kogo mieliście na myśli?
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. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic,
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik,
kl. Jakub Wyrozębski, 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

