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MYŚL TYGODNIA

Jezus w dzisiejszej Liturgii wyjaśnia nam czym jest Królestwo
niebieskie i mówi tak: „Królestwo
niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy” (Mt 20,116a).
Nauka Chrystusa jest trudna,
bo wymagająca. My lubimy to, co
jest lekkie, łatwe i przyjemne. Kto
potrafi powiedzieć z przekonaniem: „Dla mnie umrzeć to zysk”?
Kto potrafi zrozumieć Boga, który
tych najmniej zasłużonych przywołuje do siebie jako pierwszych?
Słuchając słowa Bożego, szybko
przekonujemy się o słuszności
słów Izajasza: „Myśli moje nie są
myślami waszymi ani wasze drogi
moimi drogami”.
Prośmy dziś o otwarcie serca,
abyśmy mogli pojąć logikę miłości, która całkowicie nas przerasta,
a przecież - jak odkryło już tak wielu świętych - jest jedyną odpowiedzią na wszystkie nasze Pragnienia.

tach parafialnych. Takie wypowiedzi będą bardzo cenne i pomogą mi poznać sprawy powierzone mojej pasterskiej trosce w perspektywie widzenia różnych osób.
Będą one stanowiły przedmiot refleksji i zostaną uwzględnione w przygotowaniu norm i końcowych postanowień synodalnych. Zebranie jak najszerszego wachlarza opinii pozwali pełniej uwzględnić życiowy kontekst,
w którym rozgrywa się nasze kroczenie drogą Chrystusa. Będę zatem rad z możliwie licznych pisemnych odpowiedzi, jeśli nie na wszystkie, to choćby na wybrane
tylko pytania.
Można je przekazywać do połowy listopada 2011 r.:
1) poprzez swego Księdza Proboszcza;
2) drogą pocztową – Sekretariat Synodu Diecezjalnego,
ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce;
3) drogą elektroniczną – synod@radiopodlasie.pl
zachęcam do modlitwy w intencji SynoSŁOWO BISKUPA SIEDLECKIEGO du Wszystkich
i włączenia się jego w prace.
w związku z opublikowaniem wstępnego
Niech Bóg nam w tym błogosławi!
dokumentu II Synodu Diecezjalnego
BISKUP SIEDLECKI
Czcigodni Prezbiterzy, Osoby konsekrowane i Wierni Siedlce, 8 września 2011 r.
świeccy! Siostry i Bracia w Chrystusie!
Od kilku miesięcy prowadzimy prace przygotowawcze do Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej. PowołaJest wiele wydarzeń kościelnych, które mają charakłem Stały Zespół Synodalny, Komisję Przygotowawczą
i Sekretariat. W efekcie dotychczasowych spotkań tych ter ponaddiecezjalny (ogólnopolski), np. dziś (18 wrześgremiów powstał wstępny dokument o nazwie Linea- nia) kończy się „Tydzień Wychowania, a także obchomenta, wytyczający kierunki synodalnej refleksji i ogól- dzimy 45 Światowy Dzień Środków Społeczności Przenie określający jej zakres. Zagadnienia zostały uporzą- kazu. 24 i 25 września odbędzie się z kolei Ogólnopoldkowane według trzech dziedzin życia kościelnego, ska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę,
które wynikają z uczestnictwa chrześcijan w potrójnej zaś 10 września była na Jasnej Górze Ogólnopolska
misji Chrystusa - prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Pielgrzymka Służb Celnych, Finansowych i SkarboPierwsza dziedzina odnosi się do spraw związanych wych. Za organizację tych wydarzeń są odpowiedzialni
z przekazem wiary, druga z życiem liturgicznym, duszpasterze krajowi, których mianuje Konferencja
trzecia zaś z właściwym ustawieniem organizacyjnym Episkopatu Polski. W sierpniu nowi duszpasterze krajodiecezji, aby rożne wspólnoty i środowiska miały wi otrzymali nominacje:
stosowną pomoc w kształtowaniu świadectwa Ks. prof. Jerzy Szymik, poeta i teolog z Archidiecezji
Katowickiej został duszpasterzem ludzi kultury i środochrześcijańskiego życia.
Proszę o zapoznanie się z niniejszym dokumentem. wisk twórczych. Do tej pory tę funkcję pełnił Podlasiak
Ufam, że pomoże on zdobyć pewną orientację co do z Parafii Zbuczyn ks. Wiesław Niewęgłowski. O nowym
spraw, którymi będziemy zajmować się trakcie czekają- duszpasterzu możemy czytać na jego stronie www.
cego nas Synodu. Bardzo mi zależy, aby jak najszersze jerszym.katowice.opoka.org.pl
kręgi wiernych zaangażowały się w prace i przez to da- Ks. dr Przemysław Drąg objął opiekę nad Krajowym
ły wyraz współodpowiedzialności za nasz lokalny Koś- Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin w Warszawie, zasciół. Synod jest z pewnością wielką szansą na zaczerp- tępując zmarłego w lutym o. Andrzeja Rębacza z Zakonięcie nowego oddechu i pastoralne ożywienie. Oby tę nu Ojców Redemptorystów.
ks. Leszek Kryża (Jezuita) został powołany przez
szansę udało się nam dobrze wykorzystać.
Każda z trzech części Lineamenta kończy się zesta- Episkopat na nowego dyrektora Biura Zespołu Pomocy
wem pytań. Zwracam się z prośbą do wszystkich Die- Kościołowi na Wschodzie.
cezjan (duchownych, konsekrowanych i świeckich), aby Ks. dr Wojciech Bartoszek został duszpasterzem
te pytania potraktowali, jako impuls do indywidualnej re- Krajowego Apostolstwa Chorych.
fleksji i sformułowania własnej opinii. Nie chodzi tylko Ks. Jarosław Sroka będzie duszpasterzem krajowym
o odpowiedzi na pytania, ale także o stawianie włas- Ochotniczych Hufców Pracy.
nych pytań, jeśli takie kogoś nurtują bądź są odzwier- ks. Tomasz Rusiecki został dyrektorem krajowym Unii
ciedleniem problemów istniejących w naszych wspólno- Apostolskiej Kleru.
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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 – 19 września 2011 r.
Wspomnienie NMP z La Salette
oraz Św. Januarego, Biskupa i Męczennika, Patrona Neapolu.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr;
Czyt.: Ezd 1,1-6;Lk 8,16-18

6.30 1. Dziękczynna w 2 r. ślubu Artura i Małgorzaty Łęczyckich, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Joanny,
of. Krystyna Łęczycka

6.30 1. + Helenę i Henryka, of. Barbara Kołodziejczyk
2. + Antoniego (w 32 r.) i zm. z Rodziny Sawczuków, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Natalia Kobylińska

2. Dziękczynna za otrzymane łaski, of. Małżonkowie
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

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

2. O łaskę powrotu do zdrowia dla Mamy Krystyny, of. Dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Nata-

2. + Edwardę (w 4 r.), of. Córka
3. + Helenę, Wacława, Jerzego, Andrzeja, Krystynę, Witolda i Henryka, zm. z Rodzin Banasiuków, Wawrzyńczaków, Kowalczyków,
Romanowskich i Leszczyńskich, of. Rodzina

lia Kobylińska

2. + Zygmunta Strusa, of. Sąsiedzi z klatki
3. Dziękczynna w 25 r. urodzin Anny, z prośba o dary Ducha Św. i
potrzebne łaski na dalsze życie, of. Jadwiga Machała

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

Piątek – 23 września.

18.00 1. Gregorianka: + Leokadię, Mieczysława i Józefa Wróblewskich,

Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, Stygmatyka

of. Alicja Wróblewska

2. + Tomasza Wasilewskiego (w 7 r.), of. Ojciec
3. + Mariusza (w 1 r.) i Jacka oraz zm. z Rodzin Szałkiewiczów i
Kłaczyńskich, of. Rodzina
4. Dziękczynna w dniu 9 r. urodzin wnuczki Oliwii, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu, of. Dziad-

Czyt.: Ag 1,15-2,9;Lk 9,18-22

6.30 1. + Helenę i Walentego Świątek, of. Córka
2. + Bogusława, Grażynę i Grzegorza oraz zm. Dziadków z obu
stron Rodziny, of. Elżbieta Kaszubska
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Natalia Kobylińska

kowie

2. Msza Św. zarezerwowana przez p. Charuta z ul. Mieszka I 20
3. Dziękczynna z racji urodzin Julii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej oraz dla Daniela, Michała i całej Rodziny, of. Krystyna

Wtorek – 20 września;
Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Kim Teagon, Kapłana, Pawła
Hong Hasang i Towarzyszy; Czyt.: Ezd 6,7-8.12.14-20;Lk 8,19-21

6.30 1. O potrzebne łaski oraz szczęśliwe oczekiwanie i narodziny
dziecka Elizy, of. Mama
2. + Grażynę Zalewską (w 7 dzień), of. Mąż
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Natalia Kobylińska

2. + Annę (w 16 r.) i Władysława oraz zm. z Rodzin Gołąbków, Baranowskich i Prządków, of. Barbara Prządka

Soczewka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)
18.00 1. Gregorianka: + Leokadię, Mieczysława i Józefa Wróblewskich,
of. Alicja Wróblewska
2. + Andrzeja Sobieszka, of. Sąsiedzi
3. + Lucynę Popielewską (w 1 r.) i Zygmunta, of. Córka
4. + Józefa (w 4 r.), of. Żona z Dziećmi
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

Sobota - 24 września

18.00 1. Gregorianka: + Leokadię, Mieczysława i Józefa Wróblewskich,

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia

of. Alicja Wróblewska

2. + Halinę Kasjanowicz (w 30 dz.), of. Rodzina
3. + Andrzeja (w 4 r.), Zofię, Józefa i Roberta, of. Urszula Sowa
4. + Wacława i zm. z Rodziny Piekartów, of. Julia Piekart
5. + Helenę Wrzosek (w 5 r.), of. Rodzina
Środa – 21 września;

Czyt.: Za 2,5-9.14-15;Lk 9,43-45

6.30 1. + Pawła Kułakowskiego (w 2 miesiąc), of. Przyjaciele
2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Małgorzaty i Marcina, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Joanny dla nich i
dla ich Córki Zofii, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Natalia Kobylińska

Święto Św. Mateusza Apostoła, Patrona Celników i Skarbowców;
Czyt.: Ef 4,1-7.11-13;Mt 9,9-13

2. Gregorianka: + Leokadię, Mieczysława i Józefa Wróblewskich,

6.30 1. Dziękczynna w 15 r. ślubu Beaty i Mariusza, z prośbą o opiekę
św. Józefa i potrzebne łaski dla Nich i Ich Synów: Gerarda i Dawida, of. Rodzice
2. Dziękczynna w 13 r. ślubu Doroty i Władysława, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla nich i dla ich Synów:
Jasia, Rafała i Miłosza, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Nata-

of. Alicja Wróblewska

3. + Bronisławę, Józefa i Ryszarda, of. Zofia Sztompka
4. + Eugeniusza, Helenę i Stanisława, of. Córka
5. Dziękczynna w 4 r. ślubu Justyny i Wojciecha oraz w 1 r. urodzin ich Syna Karola, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
opiekę św. Rodziny, of. Mama
6. Dziękczynna w 40 r. ślubu Aliny i Mariana, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Syna Karola,

lia Kobylińska

2. + Kazimierza, Eugenię, Marię, Mariana, Mariannę, Halinę i Romana, zm. z Rodziny Kosińskich, of. Tadeusz Kosiński
3. + Franciszka, Amelię, Sabinę, of. Córka

of. Małżonkowie

17.00 1. W intencji Nowożeńców: Agnieszki i Adriana
18.00 1. W intencji Nowożeńców: Martyny i Piotra

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 września 2011 r.

18.00 1. Gregorianka: + Leokadię, Mieczysława i Józefa Wróblewskich,

Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, Patrona Warszawy.
Dzień Obrońców Życia;

of. Alicja Wróblewska

2. + Władysławę, Zygmunta, Andrzeja i Adama, of. Rodzina
3. + Feliksa (w 5 r.), zm. z Rodzin Mikiciuków i Koplejewskich, of.
Wiesława Koplejewska

4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Grażyny i Józefa, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Córki,
of. Grażyna Świętońska
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek - 22 września;
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KATEDRY SIEDLECKIEJ.
Wspomnienie św. Tomasza z Villanueva, Biskupa Walencji (Hiszpania).
Czyt.: Ag 1, 1-8;Lk 9,7-9

Czyt.: Ez 18,25-28;Flp 2,1-11;Mt 21,28-32

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Franciszka i Wawrzyńca Kobylińskich, of. Natalia Kobylińska
6.40

2. + Barbarę Mrawiec (w 39 r.) oraz Jadwigę i Mieczysława Burgs,
of. Wanda Cieloch

8.30 1. + Hieronima Biaduń (z racji imienin), of. Ewa Wakuła
2. + Antoniego i zm. z Rodziny Sawczuków, of. Żona
10.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Małgorzaty, z prośbą o potrzebne
łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata, of. Rodzice
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2. Dziękczynna w 17 r. ślubu Beaty i Cezarego, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny dla nich oraz dla ich Dzieci:
Magdaleny i Jakuba, of. Rodzice
11.30 1. Dziękczynna z racji imienin Michała i Gabrieli, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i dary Ducha Św., of. Mama
2. + Romana i zm. z Rodziny Staręgów, of. Żona z Rodziną
12.45 W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Sławek

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

2. + Iwonę i Grzegorza, of. Karol Okniński
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (w sali przy zakrystii)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia (w kościele)
18.00 1. + Sewerynę (w 11 r.), Wacława, Jana i Filomenę, of.p. Sroka
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu

KONGRES MIŁOSIERDZIA
Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach to światowe centrum kultu
Bożego Miłosierdzia. Jest ono ściśle związane z osobą s. Faustyny
Kowalskiej, której Pan Jezus objawił orędzie o Bożym Miłosierdziu
dla całego świata. W dniach od 1
do 5 października br. będzie to
miejsce spotkania czcicieli Bożego
Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów. II Światowy Apostolski
Kongres Miłosierdzia, który odbędzie się pod hasłem „Miłosierdzie źródłem nadziei”, to okazja do podzielenia się doświadczeniem przeżywania miłosierdzia
w życiu i głoszenia go światu. Będzie to również czas odczytywania orędzia miłosierdzia w kontekście „nowej ewangelizacji” i szukania nowych metod dawania
świadectwa o Bogu Miłosiernym przed światem. Kongres organizują Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz i metropolita Wiednia Ks. Kardynał Christoph Schönborn, z
których inicjatywy 3 lata temu w Rzymie odbył się I Kongres Miłosierdzia Bożego.
Kongres Miłosierdzia to wydarzenie ważne nie tylko dla Krakowa, ale dla całej
Polski. Wierni z archidiecezji krakowskiej otworzą swe domy dla pielgrzymów,
którzy zadeklarują udział w Kongresie. Przewidziano szereg spotkań otwartych
na ulicach i w kościołach krakowskich, w których udział może wziąć każdy.
Wierni będą mogli duchowo uczestniczyć w Kongresie Miłosierdzia za pośrednictwem mediów, a przede wszystkim - modląc się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Uczestnikami Kongresu w Krakowie będą m.in. przewodniczący Rady
Konferencji Episkopatów Europy Ks. Kard. Péter Erdő i Arcybiskup Wilna Ks.
Kard. Audrys J. Bačkis. W jednym ze spotkań weźmie udział Siostra Marie Simon-Pierre Normand, uzdrowiona za wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II. Do
Krakowa przybędą czciciele Bożego Miłosierdzia z całego świata. Organizatorzy
Kongresu przypominają, że każdy uczestnik zobowiązany jest do elektronicznej
rejestracji na stronie internetowej www.wacom2011.pl
W programie II Kongresu Miłosierdzia znajdą się konferencje (w tym Ks. Kard.
Camillo Ruiniego, Ks. Kard. Kazimierza Nycza i Ks. Arcybiskupa Władysława
Ziółka), świadectwa i wspólne modlitwy. W niedzielę, 2 października, w łagiewnickim sanktuarium Mszy św. o godz. 10.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi
Ks. Kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich.
W południe podczas modlitwy Anioł Pański papież Benedykt XVI przekaże przesłanie do uczestników Kongresu Miłosierdzia. W trakcie Kongresu zaplanowano
również spotkania modlitewne w kościołach krakowskich. Na Rynku Głównym
w Krakowie, przed bazyliką Mariacką, wystawione zostanie misterium „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Na środę, 3 października, zaplanowano modlitwę o pokój
i miłosierdzie dla świata na terenie KL Auschwitz-Birkenau. Dzień później uczestnicy Kongresu wezmą udział w ekumenicznej modlitwie za wstawiennictwem Bł.
Jana Pawła II o miłosierdzie dla świata na rynku w Wadowicach. W ostatni dzień
Kongresu Eucharystii w sanktuarium łagiewnickim będzie przewodniczył kard.
Christoph Schönborn, a homilię wygłosi kard. Péter Erdő. Ks. Kard. Stanisław
Dziwisz wygłosi słowo na zakończenie kongresu, a potem nastąpi Akt Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i rozesłanie Apostołów Miłosierdzia Bożego. Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Faustyny. Apostołka Bożego Miłosierdzia
zmarła 5 października 1938 r. i została pochowana na cmentarzu przy krakowskim klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
W archidiecezji krakowskiej już po zakończeniu II Światowego Apostolskiego
Kongresu Bożego Miłosierdzia rozpocznie się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Bł. Jana Pawła II, który wielokrotnie wskazywał na Boże
Miłosierdzie jako znak nadziei dla całej ludzkości. Tajemnicę Bożego Miłosierdzia uczynił tematem encykliki „Dives in Misericordia” (1980). „Kościół winien
dawać świadectwo miłosierdziu Boga, objawionemu w Chrystusie, w całym Jego
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mesjańskim posłannictwie, przede wszystkim wyznając je, jako zbawczą prawdę
wiary i życia z wiary, z kolei starając się wprowadzać je i wcielać w życie zarówno własnych wyznawców, jak też w miarę możności wszystkich ludzi dobrej
woli” – pisał w niej.
Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia (WACOM – World Apostolic Congres On Mercy) po raz pierwszy odbył się w Rzymie w 2008 r. Idea Kongresu zrodziła się w Łagiewnikach podczas międzynarodowych rekolekcji dla kapłanów zorganizowanych z inicjatywy Ks. Kard. Christopha Schönborna, arcybiskupa Wiednia. Zgodnie z założeniami, co 3-4 lata odbywają się kongresy światowe, a pomiędzy nimi kontynentalne i krajowe. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach sympozja i inne wydarzenia, poświęcone zgłębianiu tajemnicy Bożego Miłosierdzia, odbywają się od wielu już lat. Tu mają miejsce Międzynarodowe Kongresy Apostołów Bożego Miłosierdzia. Organizatorami
są Rektorat Sanktuarium i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

NIEWIEDZA i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Po co się uczyć, jak są ściągi? Po co
czytać książki, jak są opracowania i ekranizacje? Takich „po co” jest wiele
i często są one niedorzeczne, sugerujące, że cała ta nauka to jakaś ściema.
Człowiek poświęci na edukację jedną
czwartą życia a i tak zostanie głupi, bo
chce! Nie oszukujmy się - łatwiej jest głupim na tym świecie. Wystarczy spojrzeć na
to, co jest w telewizji, na obecną scenę kabaretową, czy seriale komediowe. Bazują
na najprostszym, wręcz banalnym, przekazie. Udawać pijanego, rzucić parę wulgaryzmów, może kilka aluzji na temat seksu i interes się kręci, bo nie ma zapotrzebowania na wyrafinowany humor. Kabaret jest co tydzień, a serial komediowy co
drugi dzień - one robią masę dowcipów dla mas ludzi.
Głupsza nastolatka ma też łatwiej, bo nie musi czekać na odpowiedzialnego
chłopaka, który musi się postarać, aby ją poderwać. Ona i tak „poleci” na żenujący
tekst na podryw - bo po co się wysilać. Więc jeśli człowiek, który nie stawia swojemu otoczeniu, ani co ważniejsze sobie, wysokich wymagań ma lepiej, to czemu ma
to zmieniać i czemu ja biadolę o tym w gazetce parafialnej.
Niewiedza choć cudowna - bo taka ona jest, wystarczy przypomnieć sobie dzieciństwo i to jakie ono było, gdy człowiek był bardziej beztroski - to jednak jest niebezpieczna. Brak wiedzy prowadzi do rozczarowania, a rozczarowanie może zachwiać wieloma sprawami. „Nie chodzę do kościoła bo widziałem jacy są księża”,
albo „znam tych czarnych, oni tacy pobożni tylko w kościele”. Takie i inne teksty,
często okraszone epitetami, nie raz słyszałem i zapewne nie raz usłyszę. Skąd to
się bierze? Otóż kiedyś księdza traktowano jako osobę nieskazitelną, dziś bardziej
jako jednostkę o wyższej odpowiedzialności. Dla wielu ciężko jest pojąć, że ksiądz
to także człowiek, obywatel i jak każdy może być denerwujący. Ale są ludzie, którzy
tego nie wiedzą albo nie chcą przyjąć tego do wiadomości. Mówią „ja mogę być
grzesznik, cham, kawał gnidy, ale ksiądz, który naucza o moralności to powinien
być czysty jak łza i jak ja popełnię błąd to jest wszystko OK, ale jak księdzu się coś
takiego przytrafi to od razu święte oburzenie” i koniec ze wszystkim, kościołem i religią. Albo to, że ksiądz ma określone poglądy polityczne i nawet jeśli nigdy ich nie
zaprezentował na ambonie, a się z nimi nie kryje, to dla wielu może być już to powód do obrazy na cały Kościół. Bo tak często jest: jedno starcie z księdzem i absolutnie koniec ze wszystkim. Ciekawe, czy takie osoby, gdy zrażą się do jednego
lekarza, to rezygnują całkowicie z leczenia i dbania o zdrowie? Ich wybór. Ja wiem,
że ksiądz to powinien starać się być bez skazy i powinien dążyć do ideału, ale na
Boga to też człowiek - trochę wyrozumiałości. Siedlce to nie Syberia, jak w jednym
kościele nie odpowiadają nam kazania, to mamy wybór – idziemy do drugiego, a
nie jak małe dzieci odrzucamy wszystko, bo ksiądz był „taki” lub „owaki”.
Ale żeby nie było za łatwo, to „zejdę” z tematu Kościoła. Nasza niewiedza i niechęć do jej zdobywania ma swoje konsekwencje i w innych aspektach życia. Dlaczego ludzie się rozchodzą i rozwodzą? Często, choć nie zawsze, właśnie poprzez
rozczarowanie. Wiadomo, że zakochani nie widzą wad tej drugiej osoby. Ale jeśli sz
kimś „chodzi się” dłuższy czas i widzi rodzinę narzeczonej lub narzeczonego to „do
jasnej ciężkiej” można przewidzieć co będzie po ślubie. Jeśli rodzice są nastawieni
tylko na zarabianie pieniędzy i tylko one są celem ich życia, to nie łudźmy się, że
ich córka, bądź syn będzie inny. Oczywiście nieraz może być inaczej. Tak samo
związki młodych ludzi, najczęściej rozpadają się ze względu na to że człowiek nie
chciał poznać tej drugiej połówki w pełni. „Wady? - jakie wady, ona ma same
zalety” albo: „on nie jest chamem, po prostu mi zazdrościsz go i tyle”. Kiedy
przyjdzie czas na otrzeźwienie po okresie zakochania można być nieźle zaskoczonym: - Jaka ja byłam ślepa i głupia, że za ciebie wyszłam.
- Widzisz droga żono, z jakich przypadłości ślepoty cię wyleczyłem.
Tak to bywa, gdy na siłę nie chcemy zobaczyć całej prawdy. Wolimy się łudzić.
Po pewnym czasie zastanawiamy się, gdzie jest ten fajny chłopak, w którym się
zakochałam. Dziś to kawał chama i tyle. Im dłużej tego nie widzimy tym gorsze
później rozczarowanie. Trudno jest wytrwać w miłości, gdy się to w końcu dostrzeże.
Ciąg dalszy na str. 4
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Ciąg dalszy ze str. 3

Współczesne media mówią coś zupełnie innego:
„Przecież już minęło zakochanie, skoro tak, to można wziąć rozwód i po sprawie. Po co się męczyć”.
Zbliżają się wybory. Nie trzeba być magistrem
ekonomii, by zauważyć, że w Europie nie dzieje się
dobrze w dziedzinie gospodarczej. Grecja, Hiszpania, Irlandia mają ogromne problemy. Upadają
banki. Przewidywana przyszłość nie jest wcale lepsza. Taka jest prawda. Ale wątpię żeby w wyborach
wygrała partia, która powie wam prawdę, że trzeba
będzie zacisnąć pasa bo zbliżają się ciężkie lata.
Nie, ludzi znów uwierzą, że u nas kryzysu nie ma,
że nie musimy oszczędzać, możemy szastać pieniędzmi na lewo i prawo, bo nic złego nie grozi a
Hiszpania czy Grecja to są daleko i w ogóle ich
problemy nas nie dotyczą. Bo my wbrew pozorom
chcemy być szczęśliwi nawet kosztem własnej
niewiedzy.
J. S. O.

W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Zenon Grzegorz Piórko z Parafii Knychówek
(Diecezja Drohiczyńska) i Dorota Bożena Kowalczyk z naszej Parafii (76)
# Grzegorz Wojewódzki z naszej Parafii i Barbara Piętka z Parafii Mrozy (Diecezja Warszawsko-Praska) (77)
# Radosław Kowal z Parafii Mordy i Joanna Nasiłowska z naszej Parafii (78)
Zapowiedź I:
# Tomasz Wiśniewski z Parafii Katedralnej
w Siedlcach i Mariola Maciak z naszej Parafii (79)
# Rafał Jąg z Parafii Św. Teresy w Siedlcach
i Justyna Sylwia Paczuska z naszej Parafii (80)
# Aleksander Piwko z Parafii Katedralnej w Siedlcach i Agnieszka Wioletta Zabielska z naszej
Parafii (81)
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego
małżeństwa, niech powiadomi miejscowych
duszpasterzy.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 37
W tym numerze „Echa Katolickiego” czytamy:

 Raport „Echa” poświęcony jest kwestii satanizmu. Jakie są przyczyny uwikłania w satanizm i jak
poznać, czy ktoś wszedł na drogę satanizmu? Jak
rozpoznać satanistyczne symbole? Odpowiedzi
w raporcie - polecamy!
 Co tak naprawdę rozwód rodziców oznacza dla
psychiki dziecka i jaki wpływ ma na jego osobowość i dorosłe życie? - odpowiedzi w rozmowie
„Echa”;
 Pracowała w Albanii, teraz przez rok będzie
przedszkolanką w Afryce. Historia młodej dziewczyny, która aktywnie działa w misyjnym wolontariacie
- w dziale „Publicystyka”;
 O dzielnej kobiecie, która została generałem –
w dziale dla dzieci (choć przeczytać ten tekst mogą
również dorośli!). Zachęcamy do lektury!

twami ludzi młodych.
Ksiądz Adam i Siostra Amabilis

PRAWNICY I SŁUZBA ZDROWIA. Dziś
przy ul. Kościuszki 10, o godzinie 16.00 spotkanie
Duszpasterstwa Prawników, a w Parafii Ducha
Św. o godzinie 16.00 spotkanie Duszpasterstwa
Służby Zdrowia.
DO CHTU ŚW. Dziś (11.09) druga katecheza
chrzcielna w sali przy zakrystii o godzinie 17.30.
NCM. Skrót ten NCM oznacza Nocne Czuwanie
Młodych, które już od dłuższego czasu ma
miejsce w Kodniu. Najbliższe czuwanie odbędzie
się w najbliższy piątek (23 września). Wyjazd z
parkingu przy naszym kościele o godzinie 18.00,
powrót w sobotę rano o godzinie 6.00. Zapisy, do
najbliższej środy, przyjmują Ks. Adam i Ks. Piotr.

płynną. Na tak przygotowaną powierzchnie naklejają płyty granitowe, a fugi uszczelniają silikonem
mrozoodpornym. Prace te są skuteczne. Podczas
ostatnich ulewnych deszczów, w miejscach, gdzie
płyty były już na nowo przyklejone, nie było pod
schodami żadnych śladów przeciekania wody.

ZAPROSZENIE NA RAJD

ŚW. MATEUSZ. W środę (21 września) Kościół obchodzi Święto Św. Mateusza Apostoła.
Jest to dzień patronalny pracowników Urzędów
Celnych, Skarbowych i Kontroli Skarbowej.
MATKA KOSCIOŁÓW. W czwartek (22
września) obchodzimy Uroczystość rocznicy
poświęcenia Katedry Siedleckiej, o której mówimy, że jest „Matką Kościołów” całej Diecezji.
ŚW. O. PIO. W piątek (23 września) wypada
wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, najbardziej znanego Stygmatyka naszych czasów.
Wielu naszych Parafian modliło się przy jego
grobie podczas pielgrzymek do Rzymu.
DZIEŃ ŻYCIA. W przyszłą niedzielę - 25
września br. obchodzimy kolejny Dzień Życia.
Obrońcy Życia i członkowie Dzieła Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego zapraszają o godzinie 17.30 na modlitwę różańcową.
SPOTKANIA GRUP. Zapraszamy na spotkania grup działających w naszej Parafii:
Grupa
Termin
w piątek po Mszy Św.
Chór „Lilia”
wieczorowej
Grupy AA
Dziecięca Grupa
Oazowa
Dziecięce Koło
Misyjne
Grupa JPII
Grupa
Liturgiczna
KSM
Lektorzy
Ministranci
Ruch ŚwiatłoŻycie
Światełko

TARTAK - wtorki o godz.
18.00, ŁYK-END - soboty
o godz. 18.00, ANKRA niedziele o godz. 17.00

w czwartek o godzinie
17.30
w piątek o godzinie 16.30
w sobotę po Mszy Św.
wieczorowej
czwartek po Mszy Św.
wieczorowej.
w piątek po Mszy Św.
wieczorowej
w piątek po Mszy Św.
wieczorowej
w piątek po Mszy Św.
wieczorowej
w piątek po Mszy Św.
wieczorowej
w sobotę o godz. 10.00

Pozostałe grupy na zebraniach wewnętrz-

Zapraszamy do lektury! nych ustaliły swój porządek zajęć.

NIEZBĘDNE PRACE.

Na schodach głównych, prowadzących do kościoła trwają prace reDLA MŁODYCH. Dziś (18.09) na Mszę Św. montowe. Majstrzy zdejmują odspojone od podłozapraszamy młodzież, a szczególnie kandydatów ża płyty. Czyszczą je wodą pod ciśnieniem i piasdo Bierzmowania. Po Mszy Św. odbędzie się karką, likwidując nacieki kamienia wodnego. NasWieczór Ewangelizacyjny, połączony ze świadec- tępnie wyrównują schody i uszczelniają je folią

W PARAFII I W DIECEZJI

18 WRZEŚNIA 2011 R.

CO JEST WAŻNE? Nauczyciel zadaje pytanie:
- Jasiu, co dla nas jest ważniejsze: Słońce czy
Księżyc?
- Księżyc oczywiście.
- A dlaczego Księżyc?
- Bo Księżyc świeci w nocy, gdy jest ciemno, a Słońce za dnia, kiedy i tak jest jasno!
WYBRANI.
- Dlaczego Żydzi to naród wybrany?
- Bo jak trzeba znaleźć winnego, zawsze wybierają
Żydów.
ANKIETA. Kiedyś przeprowadzano ankietę, czy
żywność zawierająca DNA powinna być dopuszczona do sprzedaży w Unii Europejskiej. Większość
ankietowanych była przeciwna.
POECI. Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi, kto to był Mickiewicz, Słowacki,
Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie, kto to był Siwy, Kapiszon
i Długi?
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To po co mnie pani swoją bandą straszy?
RODZINNY DIALOG. Ojciec do syna:
- Nie jestem zadowolony z twoich stopni.
Syn do ojca:
- Ja mówiłem nauczycielowi, ale nie chciał poprawić.
WYWIADÓWKA
- Tato, dziś odbędzie się w naszej szkole zebranie, w
którym weźmie udział nasza pani, pan dyrektor i ty.
LENISTWO. Hrabia do Jana:
- Janie, przysuń tu fortepian!
- Tak jest jaśnie hrabio. Będzie pan grał?
- Nie, ale zostawiłem tam cygaro.
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. Amabilis, s.M. Anuncjata, sM. Agnieszka,
kl. Jakub Wyrozębski, kl. Kamil Stańczuk,
kl. Filip Augustyniak 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

