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110 ROCZNICA URODZIN

KONIEC ŚWIATA I WAKACJI

W sobotę i niedzielę - 6 i 7 sierpnia br. w Zuzeli odbyły
się główne uroczystości związane ze 110 rocznicą urodzin
Sł. Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia, który urodził się w Zuzeli 3 sierpnia
1901 r. jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie
Stanisława i Julianny Wyszyńskich.

Koniec wakacji jest oczywisty.
Znamy jego datę, a nawet harmonogram godzin. Inaczej jest
z końcem świata. Współcześni
„prorocy” wprawdzie próbują ustalić czas jego zakończenia, podają nawet konkretne daty i godziny. Niestety, żadna z nich się
nie sprawdziła. A więc czy koniec
świata wogóle nastąpi?
Problem ten stawiają astronomowie Coyne i Omizzolo
z Obserwatorium Watykańskiego: „Słońce ma około 5 miliardów lat i będzie istnieć jeszcze przez następne 5 miliardów lat zanim zgaśnie”. Zanim Słońce zgaśnie i stanie się
martwą gwiazdą, powiększy swoją objętość i rozżarzy
wszystkie planety krążące wokół niego. Życie, które pojawiło się na Ziemi ok. 3,5 miliarda lat temu, może zniknąć
w czasie krótszym niż 1 miliard lat. Na końcu nadmiernie
powiększona masa Słońca zamieni Ziemię w pustynię,
nasza planeta stanie się planetą martwą jak wiele innych.
Ale to odległa perspektywa. Apokalipsę świata i ludzkości, w postaci zniszczenia życia na Ziemi, mogą spowodować także: wojna nuklearna, gigantyczne erupcje słoneczne, wyniszczenie ekosystemu Ziemi, zderzenie Ziemi
z dużą asteroidą, katastrofa przemysłowa, która powoduje
ocieplanie globu ziemskiego. Wzrost temperatury na Ziemi
może spowodować podniesienie poziomu oceanów,
a przez to rozległe zalanie regionów zamieszkałych przez
ludzi, poszerzenie strefy tropikalnej może mieć następstwa w postaci rozwoju śmiercionośnych pasożytów i patogennych wirusów. Tak twierdzą naukowcy. „Perspektywa,
która stoi przed Wszechświatem, to nagłe jego unicestwienie lub długie konanie aż do ostatniego tchnienia” (Ch.

MYŚL TYGODNIA

Chrystus pyta dziś Apostołów i
każdego z nas: „Za kogo ludzie
uważają Syna Człowieczego? (Mt
16,13-20).
Szymon Piotr, zapytany przez
Jezusa, za kogo Go uważają uczniowie, odważył się wypowiedzieć
słowami
pełnymi
bogactwa,
mądrości i wiedzy Boga. Wyznał
wiarę, że Jezus jest Mesjaszem.
Lecz Piotr doświadczył również
tego, jak niezbadane są wyroki Boże. Otrzymał surowe upomnienie,
gdy chciał Jezusa odwieść od
krzyża, poznał też gorycz grzechu
i zdrady. Takimi niepojętymi drogami Bóg prowadził go do trzykrotnego wyznania Jezusowi miłości
nad Jeziorem Galilejskim, a później do oddania za Niego życia.
Tylko sobie znanymi ścieżkami
prowadzi Bóg nas do pokornej
wiary, niezachwianej nadziei i ofiarnej miłości.

Zuzela to miejscowość nad Bugiem na pograniczu
Podlasia i Mazowsza. Na tamtejszym cmentarzu
spoczywa matka Prymasa, która zmarła, kiedy miał 9 lat.
Stefan Wyszyński uczył się w gimnazjum w Łomży, a w
liceum we Włocławku. Po maturze wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego we Włocławku. 3 sierpnia 1924
r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha
Owczarka w kaplicy Matki Bożej w bazylice katedralnej
Włocławskiej. „Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych,
których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była
ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można nazwać żadną
miarą niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w
głąb, niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą
to, w co wierzą” – pisał kard. Wyszyński o swoich rodzinnych stronach.
Posługę pasterską Prymas Tysiąclecia rozpoczynał
w Lublinie. W 1946 r. papież Pius XII mianował księdza
profesora Wyszyńskiego ordynariuszem lubelskim. Sakry
biskupiej udzielił mu na Jasnej Górze 12 maja 1946 r.
kard. August Hlond, ówczesny prymas. 22 października
1948 r. bp Wyszyński został mianowany arcybiskupem
Gniezna i Warszawy. Przez 33 lata stał na czele Kościoła
w Polsce jako prymas i przewodniczący Konferencji Episkopatu. Proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się z inicjatywy papieża Jana Pawła II 29
maja 1989 r. Diecezjalny proces beatyfikacyjny zakończył
się 6 lutego 2001 r. Trwa etap rzymski procesu. Jego postulatorem jest obecnie o. dr Zbigniew Suchecki
OFMConv.
W Zuzeli świętowanie rocznic kard. Wyszyńskiego
rozpoczęto 3 maja. 3 sierpnia przypada rocznica urodzin i
87. rocznica jego święceń kapłańskich. W maju obchodziliśmy 65. rocznicę konsekracji biskupiej (12 maja) oraz 30.
rocznicę śmierci (28 maja).

Godin).

Dla nas jednak ważne jest to, co mówi Chrystus. Zapowiedź końca świata Chrystus połączył z zapowiedzią zburzenia Jerozolimy, wskazując na liczne znaki, które je uprzedzą (zob. Mt 24,4-51; Mk 13,1-32; Łk 21,5-36). Jerozolima została zburzona po upływie ponad 30 lat od zapowiedzi Jezusa. Skoro spełniła się jedna przepowiednia,
spełni się i druga. Ale kiedy to nastąpi, Jezus nie ujawnił
(zob. Mt 24,36; Mk 13,32). To tajemnica zastrzeżona Mu
przez Ojca. Tajemnicy tej nie potrafimy odgadnąć: „Któż
z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?”
(Mdr 9,13). „Nie znamy czasu, kiedy ma zakończyć się
ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób Wszechświat ma zostać zmieniony” (Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1048).

Jakie płyną stąd wnioski? Podpowiada je sam Chrystus
Pan: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście
mogli stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36). To
oczekiwanie zdarzeń przyszłych i czuwanie „nie powinno
osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, by
uprawiać tę ziemię, na której wzrasta ciało nowej rodziny
ludzkiej” (Sobór Watykański II: Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, n. 39).
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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 - 22 sierpnia 2011 r.
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej;
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Proboszcz;
Czyt.: Iz 9,1-3,5-6; Łk 1,26-38

6.30 1. + Jadwigę Hukowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
2. + Henrykę Dąbrowską, of. Sąsiedzi z klatki
7.00 1. + Zenona (w 25 r.), Aleksandrę i Michała Kozioł, of. Zofia Dąbrowska

2. Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu Marioli i Roberta, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze
lata małżeńskiego życia, of. Córka Anita z Mężem i Synem Jarosławem z Rodziną

3. Poza Parafią: + Ryszarda (w 18 r.), Anielę, Piotra, Mariannę,
Agnieszkę i Jarka oraz ks. Jerzego Górskiego, of. Córka
10.00 Celebracja w kościele z racji spotkania katechetów rejonu siedlec-11.30 kiego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (w zel. Maria Wrona)
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Stanisława i Bogdana Krupów, of.
Dzieci i Rodzeństwo
2. Gregorianka: + Marię i Wacława Barańskich, of. Córki z Rodzinami
3. + Krzysztofa, Józefa i Martę Karpowiczów, of. Małgorzata Karpowicz

4. + Stanisława i Stanisławę Kowalczyków oraz Siostrę Hannę Soszyńską, of. Dzieci i Rodzeństwo
Wtorek – 23 sierpnia;

Czwartek - 25 sierpnia;
Wspomnienie Św. Ludwika, Króla oraz Św. Józefa Kalasantego, Kapłana.
Dzień Życia. Dzień modlitw członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego Czyt.: 1 Tes 3,7-13;Mt 24,42-51
6.30 1. + Stefana Okuniewskiego (w 5 r.), of. Córka

7.00 1. + Zm. Rodziców i Teściów, Janinę, Kazimierza Janiak, Martę i
Pawła Stawskich, of. Dzieci
2. + Annę Jaromską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Małgorzaty i Tomasza Zawalskich, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice i Rodzeństwo
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Stanisława i Bogdana Krupów, of.
Dzieci i Rodzeństwo

2. Gregorianka: + Marię i Wacława Barańskich, of. Córki z Rodzinami

3. + Ludwika Kondrackiego (z racji imienin) i Teodora, of. p. Kondracka

4. + Józefa (w 2 r.) Natalię i zm. z Rodziny Wymiatał, of. Rodzina
5. + Tadeusza (w 5 r.), of. Żona
6. Poza Parafią: + Bogdana Koszewskiego (w 7 r.), of. Rodzina
7. Poza parafią: Dziękczynna w 10 r. ślubu Daniela i Jolanty, z
prośbą o opiekę Św. Józefa i Matki Bożej dla nich i dla ich Synów
Przemka i Bartka, of. Rodzice
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Wspomnienie Św. Róży z Limy, Dziewicy

Piątek – 26 sierpnia.

Czyt.: 1 Tes 2,1-8;Mt 23,23-26

Uroczystość NMP Częstochowskiej
Uroczystość Patronalna Pomocników Maryi, Matki Kościoła
Ze względu na dzisiejszą Uroczystość nie obowiązuje nas dziś piątkowa
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

6.30 1. + Anielę (w 16 r.) i Stanisława Kęcel, of. Córka
7.00 1. + Włodzimierza Bazyla (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
2. + Janinę (w 21 r.), Franciszka, Kazimierza i Krzysztofa oraz
wszystkich Krewnych z obu stron Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak
3. + Marcelę i Franciszka, zm. z Rodziny Wojewodów, of. Jadwiga
Zalewska
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (w zel. Maria Wrona)
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Stanisława i Bogdana Krupów, of.
Dzieci i Rodzeństwo
2. Gregorianka: + Marię i Wacława Barańskich, of. Córki z Rodzinami

3. + Tadeusza (w 6 r.), Antoniego, Cecylię, Krzysztofa i Józefa
oraz zm. Dziadków Stefanię, Aleksandra, Kazimierza i Aleksandrę,
of. Zdzisława Szczepanik

4. Poza parafią: Dziękczynna w 24 r. urodzin Roberta, z prośbą o
łaskę zdrowia i uwolnienie od zła, of. Mama
5. Dziękczynna w 9 r. urodzin Kingi, z prośba o Dary Ducha Św. i
opiekę Matki Bożej, of. Rodzice
Środa – 24 sierpnia;
Święto Św. Bartłomieja Apostoła.
W ludowej tradycji dzień odlatujących bocianów
Czyt.: Ap 21,9-14;J 1,45-51

6.30 1. + Józefa (w 14 r.) i Zofię Rucińskich, of. p. Borutowie
2. + Stanisława (w 21 r.), of. Córka
7.00 1. + Grażynę Superczyńską (w 6 r.) i Alinę Duk, of. Koleżanki z

Czyt.: Prz 8,22-35;Ga 4,4-7;J 2,1-11

6.30 1. + Irenę Biardzką (w 2 r.) i Stanisława, of. Córka Anna
7.00 1. + Bronisława Skuzińskiego (w 13 r.), of. p. Jadwiga Prekurat
2. Dziękczynna w 19 r. urodzin Magdaleny, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (w zel. Maria Wrona)

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Stanisława i Bogdana Krupów, of.
Dzieci i Rodzeństwo

2. Gregorianka: + Marię i Wacława Barańskich, of. Córki z Rodzinami

3. + Mariannę Czarnocką (w 17 r.), Zygmunta, Mariana, Józefa i
Wincentego, of. p. Jadwiga Stańska
4. Poza parafią: Dziękczynna w 5 r. ślubu Joanny i Adama, z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Synka Krystiana, of. Małżonkowie
5. Poza parafią: Dziękczynna w r. ślubu Izabeli i Wiesława, z prośba o potrzebne łaski na dalsze życie, of. Córka z Rodziną
6. Dziękczynna z racji urodzin Roberta, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla niego i dla Rodziny, of. Krystyna Pastor

7. Dziękczynna Sióstr KŻR nr. 11 p.w. M.B. Częstochowskiej, z
prośbą o potrzebne łaski i opiekę Maryi, zel. Mirosława Kłos
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

pracy

2. Poza parafią: + Wojciecha Mendyka (w 3 r.), of. Rodzice i Siostry

3. + Józefa (w 10 r.) i Stanisławę Gregorczuków oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Maria i Henryka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 20 (w zel. Maria Wrona)
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Stanisława i Bogdana Krupów, of.
Dzieci i Rodzeństwo
2. Gregorianka: + Marię i Wacława Barańskich, of. Córki z Rodzinami
3. + Jadwigę Stachowicz (w 9 r.), of. Dzieci

4. Dziękczynna w 22 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o wypełnienie
się woli Bożej przez Niepokalane Serce Maryi, of. Mama
Nabożeństwo do Św. Józefa

Sobota - 27 sierpnia
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Moniki, Matki
Św. Augustyna,
Czyt.: 1 Tes 4,9-11;Mt 25,14-30

6.30 1. Dziękczynna w 7 r. urodzin Syna Łukasza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzina
2. Poza parafią: Dziękczynna w 1 r. urodzin wnuka Huberta, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi, of. Krystyna Łęczycka
3. + Elżbietę Izdebską (w 38 r.) i zm. Rodziców, of. Brat
7.00 1. Gregorianka: + Marię i Wacława Barańskich, of. Córki z Rodzinami
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2. Gregorianka: + Mariannę, Stanisława i Bogdana Krupów, of.
Dzieci i Rodzeństwo

3. + Stanisława Gręziaka (w 11 r.), zm. Rodziców, Siostrę Jadwigę, Daniela i Henryka, of. Cecylia Gręziak
4. + Kazimierza Kryńskiego (w 4 r.), of. Żona z Dziećmi
16.00 1. W intencji Nowożeńców Małgorzaty i Artura
17.00 1. W intencji Nowożeńców Anny i Tomasza
18.00 1. W intencji Nowożeńców Agnieszki i Łukasza
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 sierpnia 2011 r.
Wspomnienie Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła.
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla;
Dzień modlitw za polskich lotników.
Czyt.: Jr 20,7-9;Rz 12,1-2;Mt 16,21-27

6.40

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Kornelię i Zdzisława Chłopeckich, of. Ewa Wakuła
8.30 1. + Jana Szostka (w 5 r.), of. Honorata Bogusz
2. + Edwarda Prokurata (w 5 r.) oraz Rodziców, Teściów, Aleksandrę i Mariana, of. Halina Prokurat
10.00 1. Gregorianka: + Marię i Wacława Barańskich, of. Córki z Rodzinami

2. + Halinę, Janinę, Stefana, Jerzego Grzebisz, Alinę i Józefa
Szczepanik, of. Kazimiera Grzebisz
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandry Machała, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny na dalsze lata życia,
of. Dziadkowie

11.30 1. + Józefa Kobylińskiego, of. Teresa Pieńkowska
2. + Bogusławę Harasim (w 5 r.), of. Dzieci
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin córki Eweliny, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice
4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Zofii i Stanisława, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci
12.45 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Sławek

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny.

18.00 1. W intencjach Czcicieli św. Joanny Beretty Molla
2. Poza parafią: Dziękczynna w 18 r. ślubu Rodziców Wioletty i
Jana, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia, of. Dzieci
19.00 Ucałowanie Relikwii Św. Joanny i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Stanisława i Bogdana Krupów, of.
Dzieci i Rodzeństwo

ABSTYNENCJA I DOBRO DZIECKA
Dobiega końca miesiąc trzeźwości - sierpień. Przewodniczący Zespołu
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski przypomina bardzo ważne zagadnienie:

Kościół od wielu lat zachęca kobiety do całkowitej abstynencji od alkoholu w czasie ciąży i w okresie karmienia – czyni to poprzez parafie, różne
specjalistyczne ośrodki i kościelne organizacje. Przestrzega też przed niejednoznaczną akcją przemysłu spirytusowego, która ma formę ukrytej reklamy branży alkoholowej.
Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości oświadcza: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy od kilku lat organizuje kampanię edukacyjną „Lepszy start dla Twojego dziecka”. Akcja ma na celu uświadomienie
kobietom, że każda nawet najmniejsza ilość alkoholu, wypita w trakcie ciąży,
ma szkodliwy wpływ na rozwój dziecka. Celem akcji jest zachęta do całkowitej abstynencji kobiet w czasie ciąży i w okresie karmienia dziecka.

STRONA 3

Współpraca, do której namawia instytucje kościelne ZP Polski Przemysł
Spirytusowy, nie jest celowa, gdyż w wyżej wspomnianej akcji istnieje niebezpieczeństwo ukrytej reklamy przemysłu alkoholowego. Przeważająca
część społeczeństwa i działacze trzeźwości od wielu lat przeciwstawiają się
poszerzeniu sprzedaży alkoholu w miejscach masowych imprez sportowych,
zabiegają o zlikwidowanie reklamy alkoholu, a także jego sprzedaży w godzinach nocnych i na stacjach paliwowych. Działania te napotykają jednak
na uporczywy sprzeciw producentów alkoholu. Z uwagi na to cel, jaki przyświeca kampanii producentów alkoholu, nie jest jednoznaczny.
Zespół KEP ds. AT zachęca wszystkich ludzi dobrej woli do wspierania
działań trzeźwościowych, prowadzonych przez różne instytucje kościelne.

KREMACJA
Nauka Kościoła nie zmieniła się co do sposobu grzebania człowieka.
Właściwym sposobem jest sprawowanie obrzędów w obecności ciała zmarłego i pochowanie go do grobu. Jednak Katechizm Kościoła Katolickiego i
Kodeks Prawa Kanonicznego dopuszczają kremację (czyli spalenie) zwłok,
jeśli nie wynika ona z pobudek przeciwnych Kościołowi.
Dokument regulujący przebieg pogrzebu w przypadku kremacji zmarłego z uzasadnionych
powodów, Stolica Apostolska
wydała już w 1977 roku. Mówi
on, że obrzęd powinien przebiegać dwustopniowo – najpierw
Msza św. przy trumnie z ciałem
zmarłego w kościele, z udziałem
całej
wspólnoty,
następnie - czasem następnego dnia
lub w terminie późniejszym kremacja i obrzędy pogrzebowe
w kameralnym gronie najbliższej
rodziny w miejscu, gdzie urna
zostanie złożona i z udziałem
duchownego, który odmówi stosowne modlitwy.
Taki przebieg mają pogrzeby
na całym świecie, gdzie kremacja jest bardziej niż u nas rozpowszechniona. Jednak w Polsce praktyka
skręciła w niewłaściwą z punktu widzenia nauczania Stolicy Apostolskiej
stronę i odbywają się pogrzeby, gdzie podczas Mszy św. w kościele
wystawiana jest urna z prochami zmarłego. Wynika to z kwestii praktycznych, ale i finansowych, pogrzeb już po kremacji jest na pewno tańszy niż
dwudniowe obrzędy.
Stolica Apostolska poprosiła polski Episkopat, by w Polsce powrócono do
właściwej praktyki pogrzebów – czyli Mszy św. nad trumną a dopiero potem
kremacji. Stopniowo biskupi chcą wprowadzać prawidłowy porządek pochówków osób, które po śmierci zostały poddane kremacji. Zaistniała też
potrzeba reformy tekstów liturgicznych pogrzebów z urnami – ponieważ
zreformowane po Soborze Watykańskim II księgi liturgiczne zawierały jedynie formuły dotyczące obrzędów nad trumną z ciałem.
Po rocznych konsultacjach został zatwierdzony przez Watykan latem
ubiegłego roku dodatek do „Obrzędów pogrzebowych” i opublikowany jesienią, jednak nie zawiera on kategorycznego nakazu odmowy wystawiania
urny z prochami zmarłego w kościele podczas Mszy św. pogrzebowej.
W dokumencie jest napisane jak powinno być, ale jest jednocześnie powiedziane, że wiernych trzeba wychowywać do właściwej praktyki.
Dlatego Episkopat pracuje nad listem do wiernych, w którym biskupi wytłumaczą jak powinien poprawnie wyglądać pogrzeb z kremacją. By go opracować zasięgnięto szerokich konsultacji z duszpasterzami w całym kraju
z parafii przy dużych cmentarzach gdzie są spopielarnie. Listem biskupi
zajmą się prawdopodobnie na październikowym zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu. Zwyczajów nie można zmieniać jednym dekretem.
Poza tym będą uzasadnione przypadki – np. gdy ktoś umrze za granicą i do
Polski zostaną sprowadzone jego prochy. Wtedy Msza św. pogrzebowa
będzie sprawowana z urną w kościele. Obrzędy pogrzebowe należy
odprawić w formie przyjętej w danym kraju, tak jednak, by było wiadomo, że
Kościół wyżej ceni zwyczaj grzebania zwłok, ponieważ sam Chrystus chciał
być pogrzebany.

STRONA 4
W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Adam Stanisław Komar z Parafii Suchożebry i Iwona Ignaciuk z naszej Parafii (63)
# Paweł Latusek z naszej Parafii i Katarzyna
Rucińska z Parafii w Kotuniu (64)
# Radosław Soczewka z naszej Parafii i Anna
Szczepanik z Parafii Suchożebry (65)
Zapowiedź I:
# Kamil Kozioł i Paulina Jolanta Świerczyńska
oboje z naszej Parafii (66)
# Krzysztof Pytlak z naszej Parafii i
Małgorzata Kleszcz z Parafii Mokobody (67)
# Dariusz Kordylas z naszej Parafii i
Małgorzata Mazurek z Parafii Suchożebry (68)
# Adrian Muszyński i Agnieszka Sosnowska
oboje z naszej Parafii (69)
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego małżeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

W PARAFII I W DIECEZJI
KATECHECI I KRÓLOWA. Jutro (w poniedziałek 22) Kościół obchodzi Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej. W tym dniu spotykają się katecheci rejonu siedleckiego, którzy
między innymi wezmą udział w celebracji liturgii
w naszym kościele od godziny 10.00 do 11.30.
ŚW. BARTŁOMIEJ I BOCIANY. W najbliższą środę (24 sierpnia) Kościół obchodzi Święto
Św. Bartłomieja Apostoła. W ludowej tradycji to
dzień odlatujących bocianów.
KS. BISKUP WACŁAW. W dniu 25 sierpnia
przypada 10 rocznica śmierci Księdza Biskupa
Wacława Skomoruchy. Z tej racji w Katedrze
siedleckiej o godz. 12.00 rozpocznie się celebracja Eucharystii.
DZIEŃ ŻYCIA. W czwartek (25 sierpnia) obchodzimy kolejny Dzień Życia. Jest to dzień
modlitw członków Dzieła Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego, którzy zapraszają nas na
modlitwę różańcową o godzinie 17.30
CZĘSTOCHOWSKA. 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej. Jest
to dzień Patronalny Pomocników Maryi, Matki
Kościoła, których do istnienia powołał Sługa
Boży Kard. Stefan Wyszyński. Ze względu na
rangę Uroczystości nie obowiązuje nas w tym
dniu piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
MATKA I SYN. W sobotę i w niedzielę (27
i 28 sierpnia) Kościół wspomina niezwykłych
Świętych: Św. Augustyna Biskupa Tagasty
i jego matkę Św. Monikę, która swoją wytrwałą
modlitwą wyprosiła dla syna łaskę nawrócenia i
gorliwej wiary.
REKOLEKCJE KSIĘŻY. W dniach od 28 do
31 sierpnia br. w Domu Rekolekcyjnym Diecezji
Siedleckiej w Nowym Opolu odbędą się rekolekcje kapłańskie. Przewodniczył im będzie ks.
Łukasz Wożniak SDB, proboszcz parafii Św.
Teresy w Łodzi.

OPIEKUN Nr 34
ŚW. JOANNA. W przyszłą niedzielę (28 sierpnia) obchodzimy parafialne wspomnienie Św.
Joanny Beretty Molla. Czciciele ŚW. Joanny
zapraszają w tym dniu na różaniec o 17,30,
Mszę Św. i ucałowanie relikwii Świętej.
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ZA MAŁY METRAŻ MIESZKANIA

ZAJEZDNIA
Od pewnego czasu nasz parking przykościelny budzi duże zainteresowanie kierowców,
którzy prowadzą wielkie samochody ciężarowe,
świadczące usługi dla budującego się przy ul.
Sokołowskiej supermarketu Auchan. Informowaliśmy ich o tym, że podłoże naszego parkingu jest dostosowane tylko do pojazdów do 5
ton. Niestety informacje nasze były bezskuteczne, a na powierzchni parkingu i na krawęż- ZŁY MOMENT. Żona do męża:
- Musisz kupić nowy zegar. Przechodziłam
nikach powstawało coraz więcej zniszczeń.
przez salon, a on spadł zaraz za mną i roztrzaskał się.
- Zawsze się spóźniał!
UDAWAŁ. - Co dziś robiłeś na podwórku?
- Udawałem ptaka.
- A co robiłeś - śpiewałeś czy ćwierkałeś?
- Jadłem robaki.
Kierując się radą SKAPIEC. Mały Szkot prosi skąpego tatę:
fachowców z Wydziału - Tato kup mi bilet na karuzelę.
Ruchu
Drogowego - Daj spokój! Nie wystarczy ci, że ziemia się
postawiliśmy
znaki kręci?!
drogowe informujące o PYTANIE KSIĘŻNICZKI
tym, że nie wolno na
Kate Middleton pyta królową Elżbietę:
teren parkingu wjeż- - Wasza Miłość, jaki jest sekret długiego
dżać pojazdom powy- i szczęśliwego małżeństwa?
żej 5 ton. Według no- - Jak by ci to powiedzieć, moja kochana... Zawwych przepisów znak sze zapinaj pasy w samochodzie i nie wnerwiaj
„Strefa ruchu” upowa- mnie. Wtedy będziesz żyła długo i szczęśliwie.
żnia Policję i Straż Miejską do interwencji także CZYSZCZENIE KIESZENI
na parkingu który jest własnością Parafii.
- Kochanie, wyczyściłaś mi marynarkę?
- Naturalnie, kochanie.
- A spodnie?
- Oczywiście, kochanie.
- A buty?
- To tam też masz kieszenie?
KRÓTKA WOJNA
Początek wojny sześciodniowej w Izraelu.
Rabinowiczowa plotkuje w kawiarni z przyjaciółką:
- Ja ci mówię. Truda, ta wojna w ciągu tygodnia
się skończy.
- Skąd wiesz, Sara?
- Mojego syna do wojska wzięli, a on w żadnej
robocie dłużej, niż tydzień, nie wytrzymał.

PRACE GOSPODARCZE

Posuwają się naprzód prace gospodarcze
mimo, że opady deszczu nieraz je utrudniają.
Już wkrótce zakończy się remont dachu nad
zapleczem kościoła i założenie nowego pokrycia.
Znacznie trudniejsze są prace przy schodach prowadzących do kościoła. Wiele płyt
granitowych jest odklejonych z powodu penetrującej zimą wody i mrozu. Jednak są i takie,
które trzymają się mocno, a próby ich oderwania skończyłyby się pęknięciem płyt. Wprawdzie
na to jesteśmy przygotowani i mamy zapas
granitowych płyt, to jednak chcielibyśmy uniknąć niepotrzebnych strat. O postępie prac będziemy informowali na bieżąco.

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

Materiały przygotowali:
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz
s.M. Anuncjata, sM. Agnieszka,
kl. Kamil Stańczuk i Tomasz Końko
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Kancelaria Parafialna jest czynna
w dni powszednie od 16.00 do 17.30

