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MYŚL TYGODNIA

Okazuje się, że wcale nie trzeba
wielkich i karkołomnych wydarzeń, sprawiających, że Bóg będzie blisko nas. Jezus dziś do nas
mówi: „Zaprawdę, powiadam
wam: Jeśli dwaj z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, to
wszystkiego użyczy im mój Ojciec,
który jest w niebie. Bo gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich” (Mt
18,15-20).
Jak pogodzić miłość i prawdę;
miłosierdzie i sprawiedliwość?
O wiele łatwiej popaść w którąś ze
skrajności - albo w imię miłości tolerując zło, albo potępiając człowieka bez współczucia dla jego
słabości. Jezus poleca nam dziś
dążyć przede wszystkim do tego,
by pozyskać swego brata dla Boga. Wtedy nie będziemy ranić nikogo ani obojętnością, ani osądem. A ucząc się w ten sposób
szukać jedności z braćmi, wejdziemy w taką bliskość z Ojcem niebieskim, że nie będzie już rzeczy,
której On by nam odmówił.

WIEK CHRYSTIANOFOBII
„Najbardziej wstrząsający nie jest sam
fakt, że istnieje nienawiść, dyskryminacja,
chrystianofobia, ale to,
iż są one tolerowane,
że prawie nikt przeciwko nim nie protestuje” –
czytamy w Tygodniku „Niedziela” z ubiegłego tygodnia.
O temacie - tabu, jakim jest współczesna chrystianofobia,
rozmawia tam rzymski korespondent „Niedzieli” z włoskim
socjologiem, prof. Massimo Introvigne. Profesor niedawno
został mianowany delegatem Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie ds. walki z rasizmem, ksenofobią,
dyskryminacją i nietolerancją względem chrześcijan i wyznawców innych religii. Przypomniał on słowa amerykańskiego Żyda Josepha Weilera, profesora Uniwersytetu Nowojorskiego: „Jeżeli te problemy dotyczyłyby żydów lub muzułmanów, wywołałyby powszechny skandal w prasie! Ponieważ jednak chodzi o chrześcijan, wydaje się to rzeczą normalną. Nie można więcej tolerować tego typu sytuacji!”
Wydawać by się mogło, że chrystianofobia dotyczy zlaicyzowanych krajów Europy oraz Indii, czy Pakistanu,
gdzie w atakach na kościoły zginęło wielu chrześcijan.
Tymczasem w chrześcijańskim kraju, jakim jest Polska,
chrystianofobia zdaje się stawać zjawiskiem codziennym.
Przejawia się ona w tolerowanych występach pseudo-artystów, którzy bezczeszczą symbole religijne (Biblię), czy
stosowanie blokady w mediach publicznych, dotyczących
informacji o poczynaniach ludzi wierzących, którzy stanowią znaczną większość społeczeństwa. Przykładem są
Światowe Dni Młodzieży, które zgromadziły ponad półtora
miliona młodzieży i w których brał udział Ojciec Św. Benedykt XVI. Większość telewizji europejskich obszernie informowała o tym wydarzeniu lub przeprowadziła bezpośrednią transmisję z Mszy Św. celebrowanej podczas ostatniego dnia madryckiego spotkania. Tymczasem w polskich
mediach (poza Telewizją TRWAM) panowała zmowa milczenia. Podano tylko informację, że ok. 300 osób protestowało przeciwko wizycie Papieża w Hiszpanii. Warto, aby
przy tej okazji ludzie wierzący pomyśleli o sensie płacenia
abonamentu na publiczną TV.

NOWY ROK I DZIECI W SIECI
Chcemy powrócić do podjętego już wcześniej tematu,
dotyczącego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Kontrola w tym względzie nad nimi jest trudna,
a nieraz wręcz niemożliwe. Tymczasem internet musi być
bezpieczny, mimo, że szybkość jego rozwoju utrudnia skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom. Nadużycia te idą zazwyczaj w dwu kierunkach. Pierwsze z nich dotyczą nadużyć podczas internetowych transakcji handlowych, drugie
są związane z sianiem zgorszenia i działaniami zmierzającymi do przestępczego wykorzystania nawiązanych kontaktów, głównie z dziećmi, które z powodu braku doświadczenia nie umieją odczytać intencji prowokatorów.

Najlepszą metodą obrony przed w/w patologiami jest
odpowiedzialne korzystanie z internetu, dbanie o prywatność, korzystanie ze sprawdzonych i certyfikowanych portali oraz kontrola czasu spędzonego w sieci, aby uchronić
się przed uzależnieniem. Powstaje jednak pytanie: jak można uchronić dziecko przed takim złem, skoro wielu dorosłych zamienia kontakty z rodziną na nieskończenie długie
kontakty z komputerem? Kto dziecku wytłumaczy, że nie
powinno ono nawiązywać kontaktów z nieznajomymi,
podawać swoich danych, ani też umawiać się z nimi na
spotkanie poza siecią. Niektórzy wręcz twierdzą, ze dzieci
powinny mieć zakaz korzystania z kamer internetowych
pod nieobecność rodziców.
Jest też druga strona medalu. Internet jest niezwykle
pożytecznym źródłem informacji także dla dzieci. Powstają
bezpieczne i przyjazne dla nich portale internetowe, które
powinni rodzice dzieciom udostępniać, aby przekazywać
im pozytywne treści. Dla dobra dziecka, rodzice powinni
stworzyć dyskretny mechanizm kontroli, dzięki któremu
będą znali prawdę o tym, jak dziecko korzysta z internetu.
Nowe oprogramowanie pozwala nie tylko na zablokowanie
niektórych stron internetowych, lecz także na określenie
czasu spędzonego przez nie przy komputerze i sprawdzenie stron, które przez dziecko były oglądane.
Twórcy nowych portali są zdania, że aby walczyć z patologiami w internecie należy podjąć współpracę z nastolatkami. To oni potrafią najlepiej określić, jakie zagrożenia
czyhają na ich rówieśników, a także na młodsze dzieci
w internecie. Przy pomocy ich „burzy mózgów” można opracować skuteczne narzędzia edukacyjne i poznać nowe
źródła zagrożeń. Młodzi mogą być naszymi oczami i uszami w cyberprzestrzeni. Techniczne metody przeciwdziałania nadużyciom są powolne i najlepszą metodą jest
współpraca z odpowiedzialnymi użytkownikami, którą można nazwać „samoobroną w sieci”. Żadne narzędzia technologiczne nie są warte tyle co zorganizowana społeczność,
która piętnuje złe zachowania i narzuca kulturę w sieci.

Zarówno polscy administratorzy internetu (providerzy) jak i
odbiorcy mają obowiązek stosować się do wytycznych
Komisji Europejskiej oraz funkcjonować w oparciu o „Ustawę
o ochronie danych osobowych” oraz „Ustawę o dostarczaniu
informacji drogą elektroniczną”. Jednak bez szerokiej
współpracy wszystkich użytkowników to nie wystarcza. Zagadnienia te poruszane są na stronach: www.dzieckowsieci.pl
i www.sieciaki.pl oraz www.116111. pl Bliższe informacje
można uzyskać, lub zgłosić podejrzenie o przestępstwie w
sieci, pisząc na adres email: helpline@helpline.org.pl lub
dyzurnet@dyzurnet.pl a także pod numerami telefonów: 800100100 i 801-615005 lub pod krótkim numerem Fundacji
Dzieci Niczyje 116 111.
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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 – 5 września 2011 r.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Adam;
Czyt.: Kol 1,24-2,3; Łk 6,6-11

6.30 1. + Aleksandrę (w 13 r.), zm. z Rodzin Iskrów, Januszów i Gielecińskich, ks. Alfreda Hoffmana, of. Halina i Krzysztof Iskra
2. + Marię i Antoniego Żukowskich, of. Amelia Lisowska
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska

2. + Radosława Brochockiego (w 7 r. i z racji imienin), Henryka,
Ryszarda, Mariana, Wiktora, Leokadię i Mariannę, zm. z Rodzin
Brochockich i Woźnych, of. Maria Brochocka
3. + Mariannę, Hannę i Waldemara Gargol, of. Rodzina
10.00 1. + Józefa Brzóskę (w 5 r.), of. Rodzina
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Maria Wrona)

18.00 1. Gregorianka: + Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja
Wróblewska

2. + Władysława Brodzika (w 18 r.), of. Dzieci
3. O łaskę zdrowia i szczęśliwy przebieg operacji dla Aleksandry,
of. Rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Maria Wrona)
18.00 1. Gregorianka: + Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja
Wróblewska

3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława zm. z Rodzin
Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hofmana, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska
2. Dziękczynna w 25 r. urodzin Sylwestra, z prośbą o wypełnienie
się woli Bożej przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi,
of. Urszula Pałka

Wtorek – 6 września;
Czyt.: Kol 2,6-15; Łk 6,12-19

6.30 1. + Edwarda Sosnowskiego, of. Żona
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska

2. + Stanisława (w 19 r.) i Mariannę Wysockich, of. Bratanice
3. + Danutę Kowalewską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
4. Dziękczynna w 4 r. ślubu Ewy i Adama, oraz Edyty i Macieja, z
prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i
Córki Julii, of. Rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Maria Wrona)
18.00 1. Gregorianka: + Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja
Wróblewska

2. Za zmarłych polecanych w Wypominkach 2010/11
3. Dziękczynna z okazji imienin Beaty z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa
Środa – 7 września;
Wspomnienie Bł. Ignacego Kłopotowskiego, Kapłana oraz Św. Melchiora
Grodzickiego, Kapłana i Męczennika
Czyt.: Kol 3,1-11; Łk 6,20-26

6.30 1. + Sylwestra (w 6 r.) oraz zm. z Rodzin Dębskich, Kozłowskich i
Wiśniewskich, of. Kazimierz Dębski
2. Dziękczynna z racji imienin Reginy, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski w dalszym zyciu, of. Kazimierz Dębski
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska

2. + Reginę (z racji imienin), Jana i Janinę oraz zm. z obu stron
Rodziny, of. Wanda Matwiejczuk
3. + Walentego (w 20 r.), Mariannę i Weronikę, of. Córka

2. + Eugenię (w 18 r.) i Wacławę, of. Córki
3. + Stanisława (w 40 r.) i Stanisławę (w 12 r.), of. Dzieci
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Piątek – 9 września.
Wspomnienie Bł. Anieli Salawa, Dziewicy i Św. Piotra Klawera, Kapłana
Czyt.: 1Tm 1,1-2.12-14; Łk 6,39-42

6.30 1. + Pelagię Kozieł (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
2. + Janusza Murawskiego (w 1 r.), of. Mama
3. + Kazimierę Drozd (w 3 r.), of. Dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska
2. + Rodziców: Albinę i Marcina, zm. z Rodziny Solniców, of. Jadwiga Piekut

3. + Tadeusza Kurda (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Maria Wrona)
18.00 1. Gregorianka: + Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja
Wróblewska
3. + Wacława (w 4 r.) i Mariana (17 r.) Malinowskich, of. Rodzina
4. + Józefa, Genowefę i Mariannę, zm. z Rodziny Staręgów, of.
Zofia Grzechnik
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Sobota - 10 września
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia.
Na Jasnej Górze krajowa Pielgrzymka Służb Celnych i Skarbowych R.P.
Czyt.: 1Tm 1,15-17; Łk 6,43-49

6.30 1. Dziękczynna z racji urodzin Roberta, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i Św. Józefa dla niego i dla Rodziny, of.
Krystyna Pastor

2. Dziękczynna w 18 r. ślubu Anny i Zbigniewa Prokuratów, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Rodziny i dary Ducha
Św. dla Piotra i Karola, of. Mama
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska

2. Gregorianka: + Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja Wróblewska
3. + Janusza Murawskiego (w 1 r.), of. Helena Murawska
4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę M.B. i św. Józefa w dalszym życiu, of. Rodzice
17.00 1. W intencji Nowożeńców Paulinę i Kamila
18.00 1. + Władysława Andrzejewskiego i zm. z obu stron Rodziny, of.
Krystyna Andrzejewska

2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Elżbiety i Mariusza Kamińskich, z prośbą o opiekę Św. Józefa na dalsze lata małżeńskiego i rodzinnego
życia, of. Jubilaci

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Maria Wrona)
18.00 1. Gregorianka: + Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja
Wróblewska
2. + Stanisława Stańczuk (w 4 r.), of. Żona Halina z Córkami

3. + Rozalię (w 20 r.), Wacława i Ryszarda oraz wszystkich zm. z
obu stron Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak
4. Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Mirosława Barszczów oraz ich
dzieci: Oli, Kuby i Piotra, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę św.
Rodziny dla nich, of. Rodzice
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek - 8 września;
Święto Narodzenia NMP;
Diecezjalne Dożynki w Woli Gułowskiej (początek o godzinie 10.30)
Czyt.: Mi 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23

7.00 1. + Bożenę Bosek (w 1 r.), of. Mąż
2. + Zm. Teściów: Stanisławę i Jana, oraz męża Stanisława, of.
Synowa

3. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 września 2011 r.
Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi;
Czyt.: Syr 27,30-28,7; Rz 14,7-9; Mt 18,21-35

6.40

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Franciszka Kobylińskiego, of. Natalia Kobylińska

2. Dziękczynna w intencji Dzieci, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa, zdrowie i zgodę w Rodzinie, of. Cecylia
Czapska

8.30 1. Dziękczynna w intencji sponsorów i podopiecznych Zespołu Caritas, of. Zespół Caritas przy Parafii Św. Józefa
2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Dariusza, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę M.B. i św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Matka Chrzestna
3. + Andrzeja Harasymowicza (w 2 m-c), of. Żona z Dziećmi
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10.00 1.+ Stanisława Duka (w 5 r.), of. Żona Barbara i Córka Ewa
2. + Stanisławę (w 11 r.), Andrzeja i Jadwigę Krupa oraz Stanisława, Wiktorię, Jana i Annę, of. Anna Jakimiuk
11.30 1. + Tadeusza Gręziak (w 13 r.) oraz zm. Rodziców i Rodzeństwo
z obu stron Rodziny, of. Teresa Gręziak
2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Barbary i Tadeusza Malackich, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie

12.00 W wiejskiej kaplicy Msza Św. odpustowa: W intencji mieszkańców
wsi Żytnia
12.45 W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Adam

15:00 W intencji Nowożeńców: Iwony i Adama
16.30 1. Gregorianka: + Leokadię i Józefa Wróblewskich, of. Alicja
Wróblewska
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych
18.00 1. + Franciszka Otroby (w 4 r.), of. Rodzina

2. + Genowefę (w 17 r.) i Sławomira (w 8 r.) Sadło oraz Monikę
i Agnieszkę, of. Córka
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

PRZEŁOŻONA PROWINCJI
Dnia 26 sierpnia br., w Uroczystość Matki
Bożej Częstochowskiej, Patronki Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), Matka Generalna M. Mabel Spagnuolo przekazała wszystkim Siostrom radosną wiadomość. Decyzją
Rady Generalnej na urząd Przełożonej Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Sióstr Orionistek została mianowana S.M.
Józefina Klimczak.
Niech dobry Bóg prowadzi naszą nową
Przełożoną Prowincjalną, a przez Jej posługę
każdą Małą Siostrę Misjonarkę Miłosierdzia,
byśmy w pokorze i miłości mogły realizować
nasze zakonne i oriońskie powołanie.
Wdzięczne Bożej Opatrzności
– S.M. Amabilis, S.M. Anuncjata
i S.M. Agnieszka ze wspólnoty Matki Bożej Kodeńskiej w Siedlcach

KOMUNIKAT BISKUPÓW

Dnia 25 sierpnia, w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, Ks. Arcybiskup
Józef Michalik. W sesji wziął udział także Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp
Celestino Migliore.

1. Od beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011 roku

STRONA 3

Piękna postawa młodzieży uczestniczącej w spotkaniach modlitewnych
i katechezach jest znakiem wiary młodego pokolenia. Szczególne wyrazy uznania składamy ponad tysiącu polskich wolontariuszy, którzy
w trudnych warunkach ofiarnie pracowali dla dobra uczestników spotkania w Madrycie. Trzeba też podziękować Telewizji „Trwam” oraz rozgłośniom katolickim za bogatą obsługę medialną spotkań młodzieży z Ojcem
Świętym.
3. Tematem wiodącym spotkania biskupów diecezjalnych były sprawy
administrowania majątkiem kościelnym. Biskupi analizowali wymagania
prawa kościelnego i cywilnego dotyczące zarządu dobrami materialnymi.
Skonfrontowali tę wiedzę z różnorodną praktyką istniejącą w poszczególnych diecezjach i rejonach Polski. Uznali za celowe opracowanie
aneksu do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, w którym zostaną ujednolicone zasady postępowania we wszystkich diecezjach
w Polsce.
4. Biskupi diecezjalni przypominają najważniejsze zasady dotyczące relacji Kościoła do sfery życia publicznego. Jest to przypomnienie szczególnie ważne w przededniu wyborów parlamentarnych. Oczekiwanie, że
Kościół stanie się „wielkim milczącym” na czas kampanii nie ma uzasadnienia w nauce społecznej Kościoła. Zarówno duszpasterze, biskupi
i kapłani, a zwłaszcza katolicy świeccy mają prawo, a nawet obowiązek
uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym, gdyż są częścią tego
społeczeństwa. Kościół nie identyfikuje się z żadną konkretną partią, albowiem jego przesłanie jest skierowane do wszystkich, niezależnie od
przekonań politycznych. Obowiązkiem katolika jest jednak wybieranie
ludzi i środowisk, którzy gwarantują obronę godności człowieka i życia
od poczęcia do naturalnej śmierci; wybieranie osób, które będą prowadzić sprawy Państwa tak, by troska o rodziny była na pierwszym miejscu; głosowanie na ludzi zdolnych podjąć trudne sprawy i reformy, konieczne dla dobra Ojczyzny. Polska potrzebuje ludzi sumienia, sprawdzonych i gotowych jej służyć, zarówno w trosce o jej historię, o jej dziś,
a szczególnie o jej przyszłość.
W tym kontekście biskupi apelują do wszystkich wierzących i ludzi
dobrej woli o odpowiedzialność i roztropną troskę o Polskę i o dobro
wspólne. Najważniejszy wkład Kościoła w życie społeczne, nigdy nie do
przecenienia, to formowane ludzi i ich sumień, w kierunku zaangażowania się dla innych w duchu powołania chrześcijańskiego, rodzinnego
i społecznego.
5. Wśród ważnych propozycji troski o Kościół i o Polskę oraz jej przyszłość są i takie, które budzą uzasadniony niepokój. Biskupi doceniają
znaczenie uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ustanowionej w 1925 r. przez papieża Piusa XI. Od tego momentu wszyscy
mamy wspaniałe możliwości ofiarowania swojego życia, życia polskich
rodzin oraz całej naszej Ojczyzny Chrystusowi, Królowi Wszechświata.
Czynimy to co roku, szczególnie w przededniu Adwentu. Nie ma więc
potrzeby szukania nowych, niezgodnych z zamysłem Kościoła, form nabożeństw do Chrystusa Króla. Niepokojące są działania podejmowane
poza Kościołem diecezjalnym i wbrew biskupowi miejsca. Posłuszeństwo Kościołowi i troska o Jego jedność są głównymi kryteriami oceny
wiarygodności religijnych inicjatyw. Każdy, kto uporczywie uczestniczy
w takich pozakościelnych ruchach i grupach, traci jedność ze wspólnotą
Kościoła. Biskupi solidaryzują się z Metropolitą Krakowskim i podjętymi
przez niego działaniami.
6. Zachęcają też wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i jej
godnego miejsca w rodzinie krajów europejskich. Polska prezydencja
jest dobrą okazją do spojrzenia na sprawy naszego kraju i Europy w ich
wzajemnym powiązaniu. Wyrazem tego było spotkanie przedstawicieli
Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szczególną okazją do modlitwy w intencji Polski i
Europy będzie także Msza św. celebrowana w Warszawie pod przewodnictwem Prymasa Polski, abpa Józefa Kowalczyka 25 września, w dniu
patrona Stolicy, bł. Władysława z Gielniowa.

cały Kościół trwa w dziękczynieniu za nowego Błogosławionego i za
dzieło jego wielkiego pontyfikatu. Także Kościół w Polsce, we wszystkich
parafiach i wspólnotach, dziękuje oraz przeżywa na nowo nauczanie
Błogosławionego.
Po Krakowie i Warszawie, także na Jasnej Górze, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, miało miejsce ogólnopolskie
dziękczynienie za beatyfikację Wielkiego Papieża. Było ono poprzedzone dwoma tygodniami modlitwy pielgrzymów, którzy ze wszystkich
diecezji polskich i z zagranicy przychodzili do tronu Jasnogórskiej Królowej Polski. Biskupi dziękują wszystkim za trud pielgrzymowania oraz za
modlitwę w intencji Kościoła i Ojczyzny.
2. Dwudziesty szósty Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w dniach
od 16 do 21 sierpnia w Madrycie, był wielkim świętem wiary. Był też dla
młodzieży wspaniałym doświadczeniem tajemnicy Kościoła Powszechnego. Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuuje dzieło spotkań z młodzieżą, zapoczątkowane przez bł. Jana Pawła II. Biskupi dziękują rodzicom, duszpasterzom, katechetom oraz osobom pracującym w Krajowym
Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży za przygotowanie
Z Jasnej Góry biskupi diecezjalni błogosławią wszystkim Rodakom w kramłodych Polaków do udziału w tym wielkim wydarzeniu. W spotkaniu
ju i za granicą. Swoim błogosławieństwem obejmują szczególnie nauczycieli,
tym uczestniczyło ok. 20 tys. pielgrzymów z kraju i zagranicy. Naszej
wychowawców, dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny.
młodzieży towarzyszyło 15 biskupów, w tym 3 kardynałów - oraz 700
Podpisali: Biskupi Diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze
księży.

STRONA 4
W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Marta Gucjama z naszej Parafii i Mark Bailey
z Haarlem Cottage (Wielka Brytania) (70).
# Mariusz Janusz Bajek z Parafii Św. Maksymiliana w Siedlcach i Elżbieta Sysik z naszej Parafii
(71).

Zapowiedź I:
# Piotr Rafał Maciejewski z Parafii Tłukomy
(Diecezja Bydgoska) i Anna Bagińska z naszej
Parafii (72)
# Piotr Miernicki z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach i Martyna Janusiewicz z naszej Parafii (73)
# Paweł Józef Stefaniak z Parafii Trzebieszów
i Ilona Magdalena Zubek z naszej Parafii (74)
# Łukasz Adam Wójtowicz z naszej Parafii
i Łucja Elzbieta Zychowicz z Parafii Katedralnej
w Siedlcach (75)
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego
małżeństwa, niech powiadomi miejscowych
duszpasterzy.

W PARAFII I W DIECEZJI

FESTIVAL. Dziś o godzinie 18.00 Koncert Laureatów na „Hosanna Festival”.
DZIECI zapraszamy do naszego kościoła na
„Rodzinną” Mszę Św., która będzie celebrowana
w każdą niedzielę o godzinie 11.30.
WIZYTATORZY. Diecezjalni wizytatorzy religii
spotkają się w środę (7.09) o godzinie 10.00 w
Centrum Charytatywno-Duszpasterskim.
DOŻYNKI. W Święto Narodzenia NMP (w czwartek 8.09) o godzinie 10.30 odbędą się Diecezjalne Dożynki w Woli Gułowskiej.
REKOLEKCJE. W piątek (9.08) o godzinie
16.00 w Domu Rekolekcyjnym (Opole Nowe) o
godz. 16.00 rozpoczną się rekolekcje dla katechetów (II tura).
SPOTKANIE. W sobotę (10.09) o godz. 10.00 w
gmachu Seminarium Duchownego w Opolu Nowym odbędzie się spotkanie Księży Wikariuszy
oraz Księży pracujących poza duszpasterstwem
parafialnym, z Księdzem Biskupem.
ŻAK. Centrum Nauki i Biznesu „Żak” posiada wolne miejsca do jednorocznych i dwuletnich szkół
policealnych oraz do liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych po szkole zawodowej, podstawowej
i gimnazjum w których zajęcia prowadzone będą
w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Nauka
rozpoczyna się od września i jest całkowicie bezpłatna. Osoby zainteresowane proszę o kontakt
z sekretariatem szkoły w Siedlcach przy ulicy Kilińskiego 16.
Marianna Zarzycka-Marciniak - dyrektor

SPOTKANIA GRUP

Po wakacyjnej przerwie odbędą się pierwsze
spotkania Grup w nowym Roku szkolnym:
v OAZA - w czwartek (8.09) po Mszy Św. wieczorowej odbędzie się spotkanie młodzieży z Ruchu Światło-Życie.
v JP2 - w piątek po Mszy Św. wieczorowej spotkanie Grupy JP2 od Św. Józefa.
v ŚWIATEŁKO - w sobotę (10.09) o godz. 14.00
spotkanie organizacyjne „Światełka”, połączone z
naborem nowych Członków Zespołu.
v GRUPA LITURGICZNA - również w sobotę po

OPIEKUN Nr 36
Mszy Św. wieczorowej spotkanie Grupy Liturgicznej. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się
włączyć do posługi lektora.
v PIELGRZYMI. W przyszłą niedzielę (11.09)
o godz. 16.00 Msza Św. i spotkanie dla Pielgrzymów, którzy brali udział w Pieszej Pielgrzymce na
Jasną Górę oraz Pielgrzymów Duchowych.
INNE WAŻNE WYDARZENIA czekają
nas w naszej Parafii i Diecezji w nowym roku
szkolnym i akademickim:
16 września (w piątek o godz. 19.00) będzie spotkanie Rodziców, których dzieci przygotowują się
do I-szej Komunii Św.
16-18 września będą w naszej Parafii Rekolekcje
Szkolne
30 września również w Seminarium o godz.
10.00, spotkanie księży proboszczów z Księdzem
Biskupem.
1 października w Seminarium o godz. 10.00,
I-sza katecheza z IV zeszytu Chrzest w życiu
i misji Kościoła dla Rejonu Siedleckiego i osób
odpowiedzialnych z innych Rejonów.
8 października w Pratulinie I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn i Ojców.
15 października I katecheza dla III rejonów Diecezji z IV zeszytu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”.
22 października w Siedlcach będzie Sympozjum
Liturgiczne.
19 listopada w Seminarium o godz.10.00 będzie
II katecheza z IV zeszytu Chrzest w życiu i misji
Kościoła. Przybędą przedstawiciele Rejonu Siedleckiego i odpowiedzialni z innych rejonów.
26 listopada w III Rejonach Diecezji będzie
II katecheza z IV zeszytu Chrzest w życiu i misji
Kościoła.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 34

W tym numerze „Echa Katolickiego” czytamy:
( Czym grozi jedzenie żywności modyfikowanej
genetycznie? Kto chciał uchwalenia ustawy, dopuszczającej taką żywność w Polsce? Odpowiedzi
w raporcie „Echa”;
( Gdzie pochowany jest jeden z dawnych biskupów
siedleckich – Marceli Gutkowski i w jakim stanie jest
jego grób?;
( O sytuacji Polaków na Wschodzie (m.in. na Litwie) w rozmowach „Echa”:
( O syndromie Piotrusia Pana czyli mężczyznach,
którzy na całe życie pozostają dziećmi w dziale „Temat tygodnia”;
( Czy suplementy diety to na pewno samo zdrowie? Odpowiedź w dziale „Zdrowie”;
( Ponadto relacje z jubileuszów, dożynek, pielgrzymek i wielu innych uroczystości, które w minionym tygodniu miały miejsce na terenie diecezji.
Zapraszamy do lektury!

PRACE TRWAJĄ
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wody. Z powierzchni schodów zostaje następnie
zdjęta warstwa starego kleju i zniszczonego przez
wodę i mrozy betonu. Następnie poziom schodów
zostaje bardzo dokładnie pokryty masą wyrównującą i zabezpieczony impregnatem z płynnej folii.
Dopiero na tak przygotowaną powierzchnię kładzione są oczyszczone płyty granitowe.
Przewidujemy, że jeśli dopisze pogoda, w tym
roku zakończymy remont schodów. Jeśli przyjdą
wczesne mrozy, część prac będzie trzeba odłożyć
na wiosnę. O szczegółach i postępach prac będziemy informowali na bieżąco.

I ZNOWU SIĘ ZACZĘŁO!

PAJĄKI.
Spotykają się dwa kościelne pająki podczas
Mszy Św. inaugurującej nowy Rok Szkolny:
- Gdzie mieszkasz? – pyta pierwszy z nich.
- Uwiłem pajęczynę pod amboną.
- I jesteś zadowolony?
- Nie, straszny tam gwar i hałas. A ty?
- A ja mieszkam w skarbonce. Jest tam pusto, cicho, przytulnie.
LICZBA MNOGA. - Jaka jest liczba mnoga od
słowa "niedziela"? - pyta nauczyciel.
- Wakacje.
MIEJSCE NAUKI. - Umiesz pływać? - pyta Jasia
instruktor na obozie.
- Oczywiście!
- A gdzie się nauczyłeś?
- W wodzie...
ZBAWCZY DZWONEK. Jasiu przyniósł fatalną
uwagę w dzienniczku. Zdenerwowany ojciec pyta
go podniesionym głosem.
- Powiedz mi, co ty właściwie robisz na lekcjach?
- Przeważnie czekam na dzwonek - odpowiada
Jaś.
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

Zakończone zostały prace remontowe na daKonto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
chu zaplecza kościoła. Założono nowe pokrycie
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
dachowe na powierzchni ok. 330 m2. Wykonano
Materiały przygotowali:
nowe obróbki blacharskie przy kominach i obrzeks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
żach oraz zabezpieczono silikonem mrozoodporks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz
nym wszystkie wrażliwe na przeciekanie miejsca. s.M. Anuncjata, sM. Agnieszka, kl. Jakub WyroŁączny koszt materiałów i prac na dachu wyniósł zębski, kl. Kamil Stańczuk, kl. Filip Augustyniak
i Tomasz Końko
9.600,- zł. Wykonawca dał 3-letnią pisemną gwaUwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
rancję na wykonane prace i użyte materiały.
Znacznie trudniejszy i pracochłonny jest re- Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
mont schodów wejściowych do kościoła. Płyty muKancelaria Parafialna jest czynna
szą być ostrożnie zdjęte, a następnie oczyszczow dni powszednie od 16.00 do 17.30
ne przez piaskarkę ciśnieniową i ostry strumień

