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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
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MYŚL TYGODNIA

Usłyszeliśmy dziś: „Wszelkie
Pismo od Boga natchnione jest
i pożyteczne do nauczania, do
przekonywania, do poprawiania,
do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały (2 Tm 3,14-4,2).
A my pytamy: „Skąd brać siły
do codziennych zmagań zmierzających do doskonałości?”
Dzisiejsza liturgia wskazuje nam
dwa źródła: wytrwała modlitwa i
stały kontakt ze Słowem Bożym.
W modlitwie wypowiadamy
przed Bogiem swoje pragnienia;
w słowie Bożym On sam nas poucza, koryguje błędy, przysposabia do dobrych czynów. „Czy
jednak Syn Człowieczy znajdzie
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”
(Łk 18,1-8) - pyta z troską Jezus.
Tak wielu z nas woła do Boga
o zaspokojenie swoich pragnień,
czy jednak znajdzie On wśród
nas i takich, którzy dadzą się poprowadzić Jego słowu?

15 LAT NA SYBERII

Nie ma czasu na
pisanie, a szkoda,
bo mogłaby powstać ciekawa książka. Napisać byłoby
nie trudno. Nie
trzeba by było nic
wymyślać, jedynie
zapisywać wydarzenia. Może napisałbym o jeżyku,
którego posłał sam
Bóg. A było tak: W
starym drewnianym domu, który
ogrzewa
mała
„pieczka” (piecyk)
zwana burżujką, pojawiły się szczury. Gospodyni biedna i chora, nie ma pieniędzy na węgiel, a drzewa na zimę sama nie mogła przygotować zbyt wiele. Strasznie
zimno. Spała w waciaku i „walonkach” (buty filcowe).
Ale najgorsze te szczury. Nie ma kota, który by się
szczurami zajął i nie mają też kota sąsiedzi. Strasznie.
Bała się spać. A szczurów coraz więcej i „chodzą w nocy po izbie na piechotę” i włażą na łóżko.
Nieochrzczona, ale przypomniała sobie o Bogu i wyszła w nocy przed dom. Długo wpatrywała się w bardzo
na Syberii gwiaździste niebo i powiedziała: „Boże jak
jesteś to mi teraz pomóż”. Załamana swoim losem
ciężko siadła na ławkę opartą o ścianę domu i opuściła
ręce. - Co to? Przestraszyła się. A potem delikatnie
podniosła, obejrzała w świetle księżyca i... pocałowała
małego jeża. Wkrótce szczury wyniosły się z domu –
te, które zdążyły uciec, bo resztę jeż zjadł.
Nie wiedziałem wcześniej, że jeże są świetnymi
łowcami szczurów. Koty im do pięt nie dorastają. A bohaterka opowiadania, pani Tamara, rozpoczęła przygotowanie do chrztu. Przez 15 lat można się na Syberii
wiele nauczyć. Aha... o mało nie zapomniałem, zapraszam dziś, 17 października do naszego kościoła Św.
Józefa na opowieści syberyjskie z ambony.
Wasz ks. Jarek Mitrzak
P.S. Papierki na budowę kościoła w Surgucie będą
mile widziane i do puszek przed kościołem zbierane.

KSIĘŻA W MUNDURACH

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko przeżył znaczący etap
swojego życia w Bartoszycach odbywając w latach
1966-1968, jako student Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, służbę wojskową. Z tej racji
Archidiecezja Warmińska organizuje uroczystość dziękczynną za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki, Kapłana-Męczennika dnia 26 października 2010 r. o godz.
12.00 w kościele farnym w Bartoszycach. Data 26 października została wybrana z tej racji, iż tego właśnie
dnia w roku 1966 rozpoczęła się trudna droga weryfikacji wiary i miłości alumna Jerzego Popiełuszki w koszarach wojskowych. Na tę uroczystość Ksiądz Arcybiskup
Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński zaprosił biskupów i kapłanów, którzy w okresie swoich studiów seminaryjnych byli zmuszeni odbyć dwuletnią służbę wojskową w różnych jednostkach w Polsce, a głównie w
Bartoszycach. Moderatorem uroczystości jest ks. inf. dr
Adolf Setlak, proboszcz par. św. Jana Ewangelisty w
Bartoszycach.
O godz. 12.00, jako przygotowanie do Eucharystii,
będą wspomnienia o ks. Jerzym, żołnierzu w Jednostce Wojskowej nr 4413, o 12.30 będzie Msza Św. Koncelebrowana i poświęcenie ołtarza Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przejdą
do koszar. W drodze między ul. Wojska Polskiego i ul.
Andersa będzie poświęcenie obelisku z tablicą ku pamięci Ks. Jerzego, zaś w koszarach gdzie służył żołnierz Bł. Ks. Jerzy, otwarcie sali pamięci,.

„WSPOMNIENIA”

20 października br. (wtorek) w auli seminarium siedleckiego o godz. 18.00 będzie prezentację książki Adama Jóźwika pt. „Wspomnienia”, która ukazała się drukiem w sierpniu bieżącego roku staraniem grona moderatorów seminaryjnych.
Prezentacja jest wyrazem podziękowania
Rodzinie Adama Jóźwika, i osobom, które
przekazały
rękopis
„Wspomnień” jako daru na rzecz seminarium. Ofiary
pieniężne uzyskane ze sprzedaży tej książki zostaną w
całości przekazane na potrzeby seminarium. W programie spotkania prezentującego książkę znajdą się wystąpienia Ofiarodawców rękopisu, osób, które przygotowały książkę do druku od strony edytorskiej i redakcyjnej. Klerycy seminarium przeczytają wybrane przez
siebie fragmenty „Wspomnień”. Podczas prezentacji
obecny będzie Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski,
który napisał Przedmowę do „Wspomnień” i osobiście
zaangażował się w promocję tej książki.
Z pozdrowieniem w Chrystusie
Rektor WSD - Ks. prałat Henryk Hołoweńko
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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 - 18 października 2010 r.

Czwartek – 21 października

Święto Św. Łukasza Ewangelisty.
Dzień modlitw za Pracowników Służby Zdrowia

Wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa

Czyt. 2 Tm 4, 9-7a; Łk 10, 1-9
Dyżur duszpasterski w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Jarek

6.30 1. Dziękczynna w 17 r. urodzin Sylwii, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebna łaski i opiekę Matki Bożej w całym życiu, of. Mama
2. + Eugeniusza (w 25 r.), zm. Dziadków Jana i Leokadię Więchów,
oraz Stanisława i Stanisławę Grabarskich, of. Córka Beata Zając
7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina
2. + Józefa (w 45 r.), Urszulę, Irenę, Stefana, Janusza, Janinę, Zofię, Stanisława, Wiktorię i Franciszka, of. Teresa Żaczek
3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agaty i Roberta, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Św. Rodziny

6.30 1. + Rodziców i Teściów, zm. z Rodzin Hołubiuków i Tymoszuków,
of. p. Hołubiuk

2. + Jana Kościesza, of. Sąsiedzi
7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina
2. + Wojciecha Słabego (w 3 r.), of. Żona
3. + Rozalię (w 8 r.) i Stanisława, of. Elżbieta Łęczycka
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej

18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of Jadwiga Chacińska

3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci
4. + Józefa Więsaka i jego zm. Rodziców, of. Żona
5. + Władysławę (w 23 r.), Jana, Marię, Franciszkę i Tomasza, zm. z
Rodzin Jaszczołtów i Skwierczyńskiech oraz Tadeusza Rowickiego,
of. Katarzyna Rowicka
Nabożeństwo Różańcowe

Wtorek - 19 października

Czyt. Ef 3, 14-21; Łk 12, 49-53

17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej

18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwiga Chacińska

3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci
4. + Mariana Stańskiego (w 9 r.), Helenę, Stanisława i Józefa, of.
Jadwiga Stańska
Nabożeństwo Różańcowe
19.00 Spotkanie formacyjno-modlitewne Akademickiej Grupy Ewangeliz.

Piątek – 22 października

Wspomnienie Św. Męczenników Jana de Brebeuf i Izaaka Joguesa,
Kapłanów oraz Towarzyszy oraz Św. Pawła od Krzyża, Kapłana

Dzień modlitw za osoby z wadami wymowy

Czyt. Ef 2, 12-22; Łk 12, 35-38

6.30 1. + Aleksandra (w 26 r.), zm. z Rodziny Zalewskich, of. Jadwiga Za-

6.30 1. + Mariusza Szałkiewicza (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu,
Rodzina oraz Koleżanki i Koledzy z pracy ze sklepu

2. + Edwarda (w 8 r.) oraz Rodziców: Władysława, Stanisławę i Helenę, of. Jadwiga Nestorowicz
7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina
2. + Dariusza i Ryszarda oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny:
Franciszkę, Edwarda, Mariannę i Czesława, of. Rodzina
3. + Mariana Gałeckiego (w 12 r.), Adama, Pawła i Kazimierza, of.
Natalia Gałecka
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej
18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwiga Chacińska
3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci
4. + Władysława Adamiaka (w 6 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny,
of. Żona z Dziećmi
5. + Janinę Graczyk (w 9 r.) i Józefę Szymołon, of. Syn
6. + Eugenię Stańczuk (w 13 r.), Władysława i Ferdynanda, of. Kazimiera Kosiorek
Nabożeństwo Różańcowe

Środa – 20 października
Wspomnienie Św. Jana Kantego, Kapłana, Patrona studentów
Czyt. Ef 3, 2-12; Łk 12, 39-48

6.30 1. + Helenę (w 20 r.) i Jana, of. Ewa Kowalina
2. + Marka, Helenę i Józefa Łyczywków, of. Maria Łyczywko
7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina
2. + Reginę (w 34 r.), Jana i Janinę, zm. z obu stron Rodziny, of.
Wanda Matwiejczuk

3. Dziękczynna w 11 r. urodzin Macieja, z prośbą o wypełnienie się
woli Bożej przez Niepokalane Serce Maryi, of. Mama
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej

18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of Jadwiga Chacińska

3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci
4. Dziękczynna w 25 r. urodzin Daniela, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze życie, of. Matka Chrzestna
5. Dziękczynna w 11 r. ślubu Anety i Artura Wójcików, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of.
Małżonkowie
Nabożeństwo Różańcowe

Czyt Ef 4, 1-6; Łk 12, 54-59

lewska

7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina
2. + Anielę Jarosz (w 1 r.) zm. z Rodzin Semeniuków i Jaroszów, of.
Córka Urszula

3. + Janusza Murawskiego, of. Jan Orczyk
15.00 Próba Zespołu Światełko

18.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of Jadwiga Chacińska

3. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci
4. + Jana Kościesza (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
5. + Mirosławę Damm (w 3 miesiąc), of. Pracownicy Miejskiego
Przedszkola nr 15 w Siedlcach

6. + Kamila Franka w 11 miesiąc po śmierci, of. Pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach

7. + Halinę (w r.) i Stanisława oraz zm. Dziadków, of. Córka
8. + Piotra (w 19 r.) i Henryka (w 2 r.), of. Halina Błońska
Nabożeństwo Różańcowe
19.00 Próba Chóru „Lilia”

Sobota - 23 października
Wspomnienie Św. Jana Kapistrana, Kapłana
oraz Św. Józefa Bilczewskiego, Biskupa
Czyt. Ef 4, 7-16; Łk 13, 1-9

6.30 1. + Jadwigę Klukowską (w 3 r.), Dariusza i Józefa, of. Agnieszka
Mamcarz

2. Dziękczynna w 2 r. ślubu Sylwii i Marka, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na całe życie, of. Sylwia Wierzbicka
7.00 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina
3. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwiga Chacińska
4. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci
5. + Zofię Mućko (w 1 r.), of. Syn z Żoną

6. + Eugeniusza (w r.), zm. z Rodzin Gawinkowskich i Jarkowskich,
of. Rodzina

7. + Lucynę Popielowska (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
8. Dziękczynna w 18 r. urodzin Agaty Kobylińskiej, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski na dorosłe życie, of. p. Terlikowska
10.00 - 14.00 Diecezjalne Sympozjum Liturgiczne
11.00 Próba Zespołu Światełko
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13.00 c.d. Diecezjalne Sympozjum Liturgiczne. Msza Św. koncelebrowana
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza

W intencji Uczestników Sympozjum
15.00 W intencji Nowożeńców Sylwii i Artura
16.00 W intencji Nowożeńców Aleksandry i Marcina
18.00 W intencji Nowożeńców Moniki i Krzysztofa
Nabożeństwo Różańcowe

XXX Niedziela Zwykła - 24 października. Niedziela Misyjna
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na wsparcie polskich misjonarzy. Czyt. Syr 35, 12-14. 16-18; 2 Tm 4, 6-9. 16-18; Łk 18, 9-14

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7.00 1. + Jerzego (w 14 r.), Mariannę, Edwarda, Sabinę i Stanisława, of.
Wiesława Wereda

2. + Stefana Wronę (w 6 r.), zm. Rodziców, Antoniego, Stefanię i
Annę, of. Cecylia Wrona
8.30 1. Gregorianka: + Aleksandrę Kozioł, Zenona i Michała, of. Rodzina
2. + Tadeusza (z racji imienin), Edwarda, Mariannę i Aleksandra, of.
Jadwiga Szakowska

10.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Kazimierza Świniarskich, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Bolesława Kryńskiego, of. Dzieci
3. + Zbigniewa (w 2 r.), Kazimierę i Czesława Trociów, of. Rodzina
4. + Stanisławę Chomka (w 1 r.), of. Rodzina
5. + Jana Montewkę (w 12 r.) i Leokadię Piechotka (w 18 r.), zm. z
Rodzin Montewków i Piechotków, of. Córka
11.30 1. + Władysława Harasima (w 4 r.) oraz Kazimierza i Helenę Mędza,
of. Córka

2. + Mirosława Pałkę (w 3 r.), of. Żona i Dzieci
2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Marka Andraszków, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Córki Patrycji, of. Rodzice
12.45 1. Za Parafian i Gości
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarosław, z-ca ks. Sławomir

16.30 1. Gregorianka: + Mariana Chacińskiego i zm. Rodziców, of. Jadwiga Chacińska

18.00 1. + Rafała Wolgiemuta (z racji imienin), of. Jadwiga Wolgiemut
19.00 Nabożeństwo Różańcowe i Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu

SŁOWO BISKUPA SIEDLECKIEGO

ZBIGNIEWA KIERNIKOWSKIEGO na Dzień Dziecka Utraconego (2010)

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Kilka dni temu, tj. 15 października obchodziliśmy Dzień Dziecka Utraconego.
Jest on obchodzony co roku. Wobec kultury śmierci, która zakorzeniła się w
umysłach współczesnych ludzi obchodzenie tego Dnia ma na celu uwrażliwienie
sumień ludzkich i ich kształtowanie do odpowiedzialnej troski o każde poczęte
życie. Tego dnia czy też w ogóle w miesiącu październiku, który jest miesiącem
pamięci o dzieciach utraconych, w wielu miejscach podejmowane są różne
inicjatywy, które w bardzo konkretny sposób podkreślają wagę problemu. Są to
przede wszystkim nabożeństwa żałobne, gdzie rodzice po stracie dziecka w wyniku
poronienia mogą z nadzieją przeżywać swoją żałobę, modlitwy przy symbolicznych
grobach dzieci utraconych rozsianych na naszych cmentarzach, nabożeństwa
ekspiacyjne za grzechy aborcji czy też pochówki nienarodzonych coraz częściej
organizowane przez szpitale czy samorządy.
Kościół stoi na straży życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, dlatego nie
może mu być obojętny los dzieci, którym nie dane było ujrzeć światła dziennego,
które jeszcze przed urodzeniem w wyniku działania różnych czynników –
naturalnych i nie tylko – straciły życie. Dla rodziców, a szczególnie dla matek, strata
dziecka przed jego urodzeniem na skutek poronienia albo urodzenie martwego
dziecka jest bolesnym i trudnym do przeżycia wydarzeniem. Łączy się ono z
wielkim bólem fizycznym i - jak mówią matki - z wielkim bólem serca. Przygotowy-
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wali się oni na przyjęcie swojego dziecka, a rzeczywistość okazała się inna.
Doświadczyli straty. Taka sytuacja rodzi wiele problemów na poziomie osobowości
i psychiki, ale także na poziomie wiary. Rodzice ci zadają sobie pytanie o los ich
dzieci, o ich życie wieczne, o ich zbawienie, bo przecież zmarły bez chrztu. Aby
poradzić sobie z tymi problemami potrzeba nieraz pomocy terapeutycznej, ale
przede wszystkim duchowej. Te trudne sytuacje trzeba przeżyć w świetle wiary,
ufając Bożej Opatrzności, że Pan Bóg obdarza te dzieci szczęściem wiecznym.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna w kwietniu 2007 r. wydała dokument
Nadzieja zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu, w którym zostało stwierdzone, że
dzieci zmarłe bez chrztu dostępują zbawienia, nawet jeśli nie wiemy jak to się
dokonuje. Inną kwestią, ale ściśle związaną z pytaniem o los tych dzieci jest ich
pochówek.
Czymś naturalnym jest, aby te dzieci pochować i aby miały one swój grób, gdzie
matka czy rodzice mogą przyjść i po prostu wypłakać się, przeżywać żałobę tak jak
po stracie bliskich dorosłych osób. Pochowania nienarodzonego dziecka domaga
się szacunek dla ciała ludzkiego. Mówi o tym Instrukcja Donum vitae z 22.02.1987
r., która wprost stwierdza, że „zwłoki embrionów lub płodów ludzkich pochodzące z
dobrowolnych przerwań ciąży czy też nie, powinny być uszanowane tak jak zwłoki
innych istot ludzkich” (cz. I, nr 4). Ponadto, Karta Pracowników Służby Zdrowia
sygnalizuje potrzebę pochówku dziecka nienarodzonego: „Płodowi już martwemu
należy się szacunek należny każdemu zmarłemu człowiekowi. Wynika z tego, że
nie wolno go niszczyć, jakby był jakimś odpadem (…) należy się mu należyty
pochówek” (nr 146).
Pochówek dziecka nienarodzonego jest przede wszystkim prawem rodziców,
aby swoje przedwcześnie zmarłe dzieci mogli pochować. Zmiany w prawodawstwie
państwowym dokonane w ostatnim czasie w sposób bardziej klarowny pokazują,
że nie ma podstaw prawnych, aby szpital odmówił wydania zwłok dzieci zmarłych
przed porodem, nawet na bardzo wczesnym etapie rozwoju w łonie matki. Szpital
powinien wydać rodzicom zwłoki ich utraconego dziecka celem pochówku.
Powinien je wydać łącznie z dokumentacją, tj. pisemnym zgłoszeniem urodzenia
dziecka oraz kartą zgonu. Karta zgonu, zarejestrowana przez USC stanowi
podstawę do pochowania zwłok. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka jest
natomiast dokumentem, na podstawie którego USC sporządza akt urodzenia
dziecka, w którym w rubryce „uwagi” czyni się adnotację, że dziecko urodziło się
martwe. Powinna być także określona płeć takiego dziecka. Tak sporządzony akt
urodzenia jest podstawą dla rodziców o ubieganie się o zasiłek pogrzebowy z ZUS.
Może się zdarzyć, że lekarz od strony medycznej będzie miał trudności w
określeniu płci dziecka i może odmówić określenia płci dziecka w pisemnym
zgłoszeniu, co będzie skutkowało, że i USC nie wystawi aktu urodzenia z
odpowiednią adnotacją o zgonie i nie będzie można ubiegać się o zasiłek
pogrzebowy. Rozwiązaniem jest tzw. „uprawdopodobnienie płci” na podstawie
oświadczenia matki – takie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Należy
podkreślić, że pochówek dzieci utraconych może się odbyć wtedy, kiedy rodzice
przedstawią stosowne dokumenty, wymagane przez prawo państwowe do
pochowania zwłok.
19 października 2010 o godz. 12:00 w Katedrze Siedleckiej odbędzie się już
drugi raz pogrzeb dzieci nienarodzonych, które zmarły przedwcześnie na różnym
stadium rozwoju w wyniku poronienia i nie zostały one pochowane przez własnych
rodziców. Ciała tych dzieci spoczną na Cmentarzu Janowskim w Siedlcach, gdzie
przygotowany jest specjalny grób. Grób ten dla wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób doświadczyli straty dzieci może być miejscem pomagającym po
chrześcijańsku przeżywać ból i żałobę po stracie swoich pociech, np. dla rodziców
którzy nie pochowali swego dziecka, bo nie wiedzieli o takiej możliwości, nikt ich o
tym nie poinformował. Dla nich będzie to symboliczne miejsce spotkania ze swoimi
dziećmi.
Zalecam duszpasterzom, aby byli szczególnie wrażliwi na sytuacje rodziców po
stracie dziecka, okazali tym rodzicom wszelką możliwą pomoc. Przypominam, że w
ubiegłym roku zostali oni poinformowani, w jaki sposób mają postępować, gdy
zgłoszą się do nich rodzice w kwestii pochówku ich nienarodzonego dziecka.
Zachęcam też duszpasterzy, szczególnie w miejscowościach, w których znajdują
się szpitale z oddziałami położniczymi, aby weszli we współpracę z tymi szpitalami i
ewentualnie podjęli podobne inicjatywy jak ta w Siedlcach.
Ufam, że przywołanie tych treści przyczyni się do kształtowania świadomości
wszystkich wiernych, a także ludzi dobrej woli, że życie ludzkie jest święte i należy
się mu szacunek od samego poczęcia, że w żaden sposób nie można targnąć się
na życie tych bezbronnych istot. Ponadto liczę na współpracę wszystkich, aby
prawa i godność każdego człowieka były respektowane, szczególnie prawo
nienarodzonych do pochówku.
Wszystkim, szczególnie tym, którzy przeżywają ból związany ze stratą swojego
nienarodzonego dziecka z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa
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SIOSTRY ORIONISTKI
ZAPRASZAJĄ
Siostry Orionistki zapraszają dziewczęta od
15 roku życia na SKUPIENIE na temat „Na dobry początek…” (Przypowieść o siewcy).
Spotkanie rozpocznie się 12 listopada br. o
godz. 13.00, a zakończy 14 listopada br., przed
południem w Domu Prowincjalnym Sióstr Orionistek ul. Piękna 44/46 w Zalesiu Górnym
k/Warszawy.
Zgłoszenia przyjmuje S.M. Amabilis Gliniecka, (tel: 661-979-180, s.m.amabilis@wp.pl).
Koszt udziału w skupieniu to ofiara dowolna.

AKCJA „OŁÓWEK”
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. W naszej Parafii pragniemy
przeżywać go w łączności z tymi, którzy wielkodusznie odpowiedzieli na wzbudzone w ich sercach powołanie misyjne i ofiarnie realizują je w
różnych zakątkach świata. W związku z tym zachęcamy wszystkich do włączenia się w parafialną zbiórkę ołówków dla dzieci z Kenii.
Przeprowadzimy ją w niedzielę, 24 października, po każdej Mszy św. Za każde „serce bez
granic”, które w ten prosty sposób zechce
wesprzeć uczniów z misji Laare w Kenii, składamy pełne wdzięczności Bóg zapłać! Więcej
informacji na temat możliwości udzielenia pomocy misjonarkom ze Zgromadzenia Sióstr Orionistek na stronie: www.czynmydobro.pl

OPIEKUN Nr 42

W PARAFII I W DIECEZJI
DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA. W
przeddzień liturgicznego wspomnienia Św. Łukasza ewangelisty Patrona Służby Zdrowia dziś
(17.X) o godz. 16.00 w parafii p.w. Ducha Św.
w Siedlcach, będzie odprawiona Msza św. w intencji Pracowników Służby Zdrowia, połączona
z modlitwą w intencji zmarłego przed Miesiącem, wieloletniego Diecezjalnego Duszpasterza
Służby Zdrowia - ks. Sławomira Klementowicza.
Po Mszy, odbędzie się spotkanie inaugurujące
kolejny rok pracy w ramach Duszpasterstwa.
Zapraszamy do modlitwy wszystkich chętnych, a w sposób szczególny samych Pracowników (w tym także emerytowanych), Rodziny i
bliskich oraz osoby chore i cierpiące, korzystające na co dzień z posługi medycznej.

DO SŁUPA PRZYWIĄZANY
(NA KOŚCIELNYM TRAWNIKU)

W imieniu Duszpasterstwa Ks. Piotr Pielak

COLLEGIUM MAZOVIA. Dziś o godzinie 18.00
będzie Msza Św. w intencji społeczności akademickiej Collegium Mazovia Innowacyjnej
Szkoły Wyższej w Siedlcach (dawnej WSFiZ).
Poprzedza ona XII inaugurację Roku Akademickiego, które będzie jutro (18.X) o godzinie
11.00 w gmachu NoveKino.
W KODNIU. Dziś w Sanktuarium NMP w Kodniu kończy się 3 dniowe skupienie Zorganizowane dla Pielgrzymkowej Służby Zdrowia.
CELEBRACJE WZNOWIONE. W tym roku Celebracje Słowa Bożego prowadzone przez Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego,
będą się odbywały raz w miesiącu w katedrze
siedleckiej. Najbliższe terminy celebracji to: 25
października, 15 listopada oraz 6 grudnia. Rozpoczęcie o godz. 19.00.
SYMPOZJUM. W sobotę (23.X) w Sali Wielofunkcyjna KLO przy naszej Parafii będzie VIII
Sympozjum Liturgiczne Diecezji Siedleckiej.
Jego tematem będzie „Mistagogia - pogłębione
wtajemniczenie”. Mistagogia to ostatni okres
wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale także
stały i niezbędny element formacji wszystkich
ochrzczonych. Zachęcamy do udziału.

PRAWIE WSZYSTKO O DOBRYM HUMORZE:
yJeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru (Molier).
yHumor w naturalny sposób łączy się z dużą
wyobraźnią; biada wyobraźni, której nie towarzyszy dowcip (Władimir Nabokow, Rozpacz
Rozdział IV).
yCzym innym jest zdolność do śmiechu, czym
innym poczucie humoru. Zdolność do śmiechu
jest powszechną i wyróżniającą cechą człowieka [...]. Poczucie humoru natomiast jest rzadkie,
zakłada bowiem umiejętność osiągnięcia przez
człowieka dystansu względem samego siebie,
dystansu ironicznego (Leszek Kołakowski, Mini
wykłady o maxi sprawach).
yObjawem typowym dla lęku jest utrata zmysłu humoru (Antoni Kępiński, Lęk).
yBrak poczucia humoru nie zawsze jest dowodem powagi (Antoni Słonimski).
yHumor jest najhumorystyczniejszy wtedy, gdy
usiłuje sam siebie wyjaśnić (Friedrich Hebbel).
yZ dowcipów o wariatach można by stworzyć
wizerunek niejednego normalnego człowieka.
yŻyj z humorem tak, aby znajomym twoim
zrobiło się nudno, gdy umrzesz.
nr 41 yStare przesądy budzą śmiech, nowe - grozę.
W najnowszym numerze „Echa” czytamy:
Tymczasem humor i stary i nowy jest zawsze
Zbliża się tydzień misyjny. W raporcie dobry.
„Echa” misjonarze opowiadają o realiach i warunkach swojej pracy, zaś przyjaciele misji poTygodnik „Opiekun” w nakładzie
kazują, jak każdy z nas może pomóc tym, któ- 2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
rzy zostawili rodzinny dom, by głosić Ewangelię
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 025-6402828, fax 025-6320223
na krańcach świata;
Druk:
NOWATOR. Poczta internetowa:
Wiele matek przeżywa dramat poronienia.
jozefsiedlce@wp.pl
O obchodach Dnia Dziecka Utraconego, o tym,
www.jozef.siedlce.pl
jakie prawa przysługują rodzicom w wypadku
Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
poronienia i o tym, jak radzić sobie z żałobą
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
przeczytamy w dziale „Publicystyka” oraz w liKonto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120
ście biskupa siedleckiego, poświęconym tej
Materiały przygotowali:
przemilczanej kwestii;
ks.
Henryk
Drozd, ks. Jarosław Dziedzic,
Kolejny Polak - świętym. Kim był Stanisław
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik,
Kazimierczyk i dlaczego zostaje wyniesiony na
s.M. Amabilis Gliniecka,
ołtarze?
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Życie w ciemnościach nie oznacza ciemnoś- Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
ci w duszy. Przekonamy się o tym, czytając
Kancelaria parafialna czynna
tekst poświęcony życiu osób niewidomych.
w dni powszednie od 16.00 do 17.30
Zachęcamy do lektury!

CO PISZĄ w „ECHU”
Ołówek żółty albo zielony
Uczeń z Laare niech trzyma w dłoni!
Takie jest nasze wspólne zadanie:
Jak więc odpowiesz, Ty bracie na nie?
Jeden ołówek – niewiele trzeba,
By innym nieco przybliżyć nieba.
Proste życzenie - spełnij je z nami
W akcję włączając się z ołówkami.
AKCJA OŁÓWEK w naszej parafii
Niech do każdego serduszka trafi.
Niechaj ołówkiem ten się podzieli,
Kto będzie z nami przyszłej niedzieli.
Czy zechcesz dzieło to podjąć z nami?
Z całego serca Cię zapraszamy.
Hasło „ołówek” niechaj połączy
Każdego, kto się w tę akcję włączy!
Święty zaś Józef pod swą obronę
Weźmie każdego męża i żonę,
Każdym się dzieckiem zaopiekuje,
Które ołówek chętnie daruje!
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