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MYŚL TYGODNIA

Winnica jest bohaterem dzisiejszej Liturgii. „Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy” - mówi
autor pierwszego czytania (EIz
5,1–7). A Ewangelista kontynuuje:
„Był pewien gospodarz, który
założył winnicę” (Mt 21,33–43).
Królestwo Boże - ta niesamowicie
piękna i wspaniała winnica - zostanie
przekazana innemu ludowi. To aluzja
Jezusa do swojej śmierci, a wcześniej do odrzucania przez naród wybrany przesłania różnych proroków,
jest tu bardzo czytelna. Za to, że tak
się stało, naród ten został rozproszony i zastąpiony innym, który stał się
dziedzicem obietnicy zbawienia.
Te słowa odnoszą się do nas. To
my jesteśmy nowymi dzierżawcami
winnicy. Poprzez Chrzest Św. staliśmy się obywatelami Kościoła - tej
jakże cudownej i niesamowitej winnicy. W tym kontekście jeszcze bardziej doniośle brzmią Jezusowe słowa zapisane u Św. Jana: „Ja jestem
krzewem winnym, wy – latoroślami”.

„Niech wasz czas przygotowania do małżeństwa
będzie dojrzewaniem w wierze: odkryjcie centralne
Ks. Biskup Ordynariusz kieruje dziś do nas krótki list: znaczenie dla waszego wspólnego życia Jezusa ChryDrodzy Diecezjanie! W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy stusa i podążania w Kościele”.
(Benedykt XVI do narzeczonych, 11 września 2011 r.)
67. Tydzień Miłosierdzia, który w tym roku obchodzimy pod
hasłem: „Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia”. Chcemy
odnowić nasze pragnienie komunii z Bogiem, do której
w Chrystusie zostaliśmy uzdolnieni i zaproszeni. Chcemy
pytać, w jaki sposób możemy nie tylko doświadczać Bożej
miłości, ale uczynić z niej fundament naszej miłości. Chcemy
jeszcze raz uświadomić sobie, jak potężną siłę daje Bóg tym,
którzy potrafią Mu całkowicie zaufać oraz przyjąć od Niego
dar miłości sercem otwartym i czystym.
Jak naucza Benedykt XVI: „Zjednoczenie z Chrystusem
jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, którym On się
daje. Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie samego. Komunia wyprowadza mnie z koncentracji na sobie samym i kieW sobotę (24.09) rozpoczęliśmy kolejny cykl katechez
ruje ku Niemu, a przez to jednocześnie, ku jedności z wszystdla Narzeczonych. Przekazaliśmy także terminy katechez
kimi chrześcijanami. Stajemy się jednym ciałem stopieni ragłoszonych w parafiach na terenie Siedlec, dodając, że
zem w jednym istnieniu. Miłość Boga i miłość bliźniego są teraz naprawdę jednym: wcielony Bóg przyciąga nas wszyst- w naszym kościele są one w każdą sobotę o godzinie
17.00 od 24.09 do 12.11 br. Ich program został ujednolicokich do siebie” (Deus Caritas est, nr 14).
Miłość, która jest istotą Bożego życia, jest zarazem istotą ny w całej Diecezji, dlatego narzeczeni otrzymują „Indeks
życia ludzkiego, bo człowiek stworzony został z miłości, na przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu
obraz i podobieństwo Stwórcy. Dzięki zaangażowaniu w apos- małżeństwa w Diecezji Siedleckiej. Indeks zawiera 8 tematolat miłosierdzia chrześcijanin ma szansę dojść do doskonałej tów katechez:
Ślub kościelny? - tak, ale świadomie! Małżeństwo chrześmiłości na wzór Chrystusa, który stał się sługą wszystkich.
Dobry przykład płynie dla nas z postawy i życia wyniesio- cijańskie a inne koncepcje małżeństwa.
nego na ołtarze naszego wielkiego Rodaka, bł. Jana Pawła II.  „Bez wiary nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6).
On w spotkaniu z drugim człowiekiem zawsze promieniował Wiara fundamentem chrześcijańskiego życia.
miłością. Dokonywał dzieł, o których mówiono, że są niemoż- Małżeństwo i rodzina w zamyśle Pana Boga. Sakramenliwe do wykonania. Pokazał światu, jak wiele może uczynić talność małżeństwa.
dla braci jeden człowiek. Patrząc na owoce Jego posługiwa- Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wierząca i ewannia, często stawialiśmy sobie pytanie: skąd ten zapał, siła gelizująca.
i mądrość? Przyglądając się postaci bł. Papieża Polaka mo- Specyfika miłości małżeńskiej
żemy śmiało powiedzieć, że z intensywnej kontemplacji Boga, Odpowiedzialne rodzicielstwo
czego czasami nie ukrywał przed ludźmi, czerpał niewyobra- Kryzys w małżeństwie
żalną moc do poszukiwania po całym świecie zagubionych, Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego
Indeks zawiera także wskazówki dla narzeczonych przyzaniedbanych, ubogich, zapomnianych przez wszystkich tego
gotowujących się do Sakramentu Małżeństwa. Czytamy
świata braci i sióstr Chrystusa.
Tydzień Miłosierdzia jest okazją do w nich miedzy innymi:
Przygotowanie bliższe do małżeństwa w Diecezji Siedwyrażenia wdzięczności wszystkim zaangażowanym w posługę na rzecz pot- leckiej składa się z ośmiu katechez, które zasadniczo porzebujących. Ponad dwustu wolontariu- winny być głoszone w parafii oraz dnia skupienia dla naszy pełniło w tym roku rolę wychowaw- rzeczonych. Przygotowanie to obejmuje narzeczonych,
ców podczas kolonii organizowanych którzy mają zamiar w najbliższych miesiącach zawrzeć
przez naszą diecezjalną Caritas. Za związek małżeński. Narzeczeni zatem powinni zgłosić się
trud, miłość, otwarte serca i czas, który do parafii organizującej katechezy przedślubne najlepiej
poświęcili dzieciom należą się im słowa na około pół roku przed planowaną datą ślubu.
Duszpasterze, organizując w parafii cykl katechez dla
podziękowania. Szczególną wdzięczność wyrażam wobec pracowników oraz narzeczonych chcących w danym roku zawrzeć związek
małżeński, wydają każdemu z nich podpisany imieniem
wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas
i Parafialnych Zespołów Caritas. Dzięki wam miłosierdzie Bo- i nazwiskiem „Indeks”. Służy on do odnotowania poszga ma konkretny kształt posługi na rzecz potrzebujących. Dzi- czególnych etapów przygotowania do małżeństwa oraz
siejszy świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje Boga boga- po wypełnieniu wszystkich punktów, zostaje dołączony
tego w miłosierdzie. Trzeba, aby wszyscy na nowo uwierzyli do protokołu kanonicznego. Na trzy miesiące przed plaw słowa, które Jezus wypowiedział do św. Siostry Faustyny: nowaną datą ślubu, narzeczeni powinni zgłosić się do
„Nie znajdzie ludzkość ukojenia dla siebie, jeśli z ufnością nie kancelarii parafialnej (przygotowanie bezpośrednie do
małżeństwa) z „Indeksem” poświadczającym, że zakońzwróci się w stronę miłosierdzia Mojego”.
Wszystkim, którzy przychodzą z pomocą potrzebującym czyli (bądź są w trakcie) uczestnictwa w cyklu katechez
przedmałżeńskich.
z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

DLA NARZECZONYCH

Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski
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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 – 3 października 2011 r.

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 6 października

Tydzień chrześcijańskiego miłosierdzia (2). Dyżur duszpasterski w Parafii

Rocznica Beatyfikacji Męczenników Podlaskich z Pratulina
Wspomnienie Św. Brunona z Kwerfurtu, Kapłana
Tydzień chrześcijańskiego miłosierdzia (5)

pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Adam; Czyt.: Jon 1,1-2,11 Jon 2 Łk 10,25-37

6.30 1. + Bogdana Krupę (w 7 r.), of. Jadwiga z Dziećmi
2. + Teresę Kowalczyk (w dniu imienin), of. Siostra
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Antoniego Kalickiego, zm. z Rodzin Kalickich i Kobylińskich, of.
Janina Kalicka

3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Izy, z prośba o dary Ducha Św. i potrzebne łaski w nauce, of. Iwona Rytel
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Józefa, Krzysztofa, Grażynę i Witolda Szachnowskich, of. Anna
Szachnowska.

3. + Józefa Świnarskiego (w 10 r.), Zofię i Sylwię, of. Rodzina
4. Dziękczynna w 1 r. ślubu Ewy i Karola, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny, of. Rodzice
5. Dziękczynna w 8 r. ślubu Moniki i Roberta, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Małżonkowie
6. W intencji misjonarzy i misjonarek oraz Parafialnego Koła Misyjnego pod wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

Wtorek – 4 października
Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, Patrona ekologów. Tydzień chrześcijańskiego miłosierdzia (3). Czyt.: Jon 3, 1-10 Ps 130 Łk 10,38-42
6.30 1. + Barbarę Lichaczewską (w 30 dzień), of. Rodzina
2. + Mariannę i Stanisława, zm. z Rodziny Łukasiuków, of. Sabina
Łukasiuk
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Wiesława, Elżbietę, Zdzisława, Józefa i zm. Rodziców, of. Krystyna Soczewka
3. + Florian Jaszczuk (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
15.30 Obrzęd błogosławieństwa małych zwierząt domowych i ich Właścicieli. Modlitwy ku czci Św. Franciszka z Asyżu
17.00 Mityng AA Grupy „Tartak”
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona

2. + Za zm. polecanych w wypominkach 2010/2011
3. + Mariana i Genowefę Izdebskich oraz Henryka i Jadwigę Grzebieliszewskich, of. Córka
4. Dziękczynna w 35 r. ślubu Jadwigi i Władysława Podniesińskich,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i Św. Józefa dla
nich i dla ich Dzieci z Rodzinami, of. Małżonkowie
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

Środa – 5 października
Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, Zakonnicy, krzewicielki kultu Miłosierdzia Bożego. Tydzień chrześcijańskiego miłosierdzia (4)
Czyt.: Jon 4, 1-11 Ps 86 Łk 11,1-4

6.30 1. + Eleonorę (w 28 r.) Stanisława, Mariannę, Józefa i Stanisława,
of. Helena Barszcz

2. Dziękczynna w 45 urodziny Krystyny, z prośbą o dary Ducha Św.
oraz potrzebne łaski, siły fizyczne i duchowe, of. Bezimienna
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Stanisławę Rzyszkowicz (w 7 r.), of. Mąż
3. + Henryka Maciąg (w 1 r.) i Jadwigę Kroll, of. Córka
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Józefa, Leokadię, Mieczysława, Genowefę, Mieczysława z Rodzin Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks.
Alfreda Hoffmana, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska
3. + Zygmunta Strus (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Maciusia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa, dla niego i dla jego Rodziców, of.
Babcia

5. Dziękczynna w 5 r. urodzin Huberta i w dniu imienin Artura, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzina
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

Czyt.: Ml 3, 13-20a Ps 1 Łk 11,5-13

6.30 1. + Janinę Rojek (w 8 r.), of. Córka Barbara
2. + Halinę Brodzik (w 2 r.), Helenę, Stanisława i Ryszarda Misztal,
of. Dzieci

7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Mieczysława Przesmyckiego (w 7 r.), of. Żona z Córkami
3. + Jadwigę (w 13 r.) i Hieronima, zm. z Rodzin Lewickich i Montewków, of. Rodzina
4. Dziękczynno w 4 r. ślubu Mileny i Michała Hodun, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa w życiu małżeńskim i rodzinnym,
of. Rodzice
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego
15.30 Spotkanie Dziecięcej Grupy Oazowej
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Dariusza Jaszczur (w 5 r.), of. Żona z Synem

3. + Bożenę Bańkowską (w 6 r.), zm. z Rodzin Kosmalskich i Wróblewskich, of. Jadwiga Bańkowska
4. O potrzebne łaski dla Ks. Tomasza Bielińskiego z racji dnia Imienin, of. AGE
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i czuwanie Godziny Świętej
18.30 Spotkanie Ministrantów i Lektorów
19.00 Spotkanie Parafialnej Grupy Liturgicznej, Ministrantów i Lektorów
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 października
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (w tradycji Europy
nazywane Świętem Matki Bożej Zwycięskiej).
Dzień patronalny Kół Żywego Różańca. Tydzień chrześcijańskiego miłosierdzia (6); Czyt.: Jl 1, 13-15; 2, 1-2 Ps 9 Łk 11,15-26

6.30 1. Dziękczynna w 20 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. w dalszym życiu, of. Rodzice
2. + Adama (w 2 r.) i Pawła Gałeckiego, of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Jana (w 1 r.) Zofię, Leokadię, Jana, Wacława i Karola, of.
Dzieci

3. + Mariannę Pyziołek (w 6 miesiąc), of. Mąż Henryk
4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla członków Koła Żywego Różańca nr 16
i ich Rodzin.
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa
15.00 Próba Zespołu „Światełko”
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona

2. W intencjach czcicieli Serca Jezusowego
3. Dziękczynna w intencji Koła Żywego Różańca nr 5, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sióstr i ich Rodzin,
oraz o wieczny pokój dla + Tadeusza i Wiesławy, zel. Zdzisława
Szczepanik
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe i październikowy Różaniec
19.00 Próba Chóru Lilia
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu ŚwiatłoŻycie

Sobota – 8 października
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia
Zakończenie tygodnia chrześcijańskiego miłosierdzia (7)
Czyt.: Jl 4, 12-21 Ps 97 Łk 11,27-28

6.30 1. + Genowefę i Stanisława Pałdyna, of. Syn
2. + Annę ( 1 r.), of. Dorota Obrępalska
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
3. + Adama Gałeckiego (w 2 r.), Pawła, Mariana i Leszka, of. Jadwiga Trębicka
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4. + Mieczysława (w 20 r.), Mariannę i Grażynę Waszczuk, of. Małgorzata Klimiuk

5. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie woli Bożej w życiu syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama
11.00 Próba Zespołu „Światełko”

16.00 W intencji Nowożeńców: Justyny I Rafała
17.00 Katecheza dla Narzeczonych

17.00 W intencji Nowożeńców: Marioli i Tomasza
18.00 W intencji Nowożeńców: Anny i Piotra
18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End
19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
19.00 Spotkanie „Grupy JPII od Św. Józefa”

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 października 2011 r.
Początek Tygodnia Papieskiego
Czyt.: Iz 25, 6-10a Ps 23 Flp 4, 12-14. 19-20 Mt 22, 1-14

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Juliannę (w 10 r.) zm. z Rodzin Jurków i Grodzickich, of. Córki
8.30 1. Dziękczynna w intencji sponsorów i podopiecznych zespołu Caritas
2. + Jadwige, Jana i Bożenę, zm. z Rodziny Ryś, of. Syn
3. + Stefana (w 5 r.) i Helenę, zm. z Rodzin Czarnockich i Paprockich, of. p. Chmielak
4. + Teresę Gomółka-Niemczyk, of. Ks. Jan Gomółka
10.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Jana i Teresę Wyrębek, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 50 r. ślubu Barbary i Bogusława Gilów, z prośba
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich, dla ich Dzieci,
Wnuków i Prawnuków, of. Małżonkowie
11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Syna Krzysztofa, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Mama i Rodzeństwo
2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Edyty i Krzysztofa, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Maryi, of. Rodzice
3. Dziękczynna z racji urodzin Kamila i Daniela, z prośbą o potrzebne łaski dla nich i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice
12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Sławek

16.30 Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu stron
Rodziny, of. Żona
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych

18.00 + Stanisławę Pietraszek (w 7 r.) i jej zm. Rodziców Stanisława i Mariannę Ostrowskich, of. Córki
19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i niedzielna Adoracja
Najświętszego Sakramentu

DLA NARZECZONYCH ciąg dalszy ze str.1
W wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba przyspieszenia uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych, duszpasterze mogą zaproponować trzydniowe kursy dla narzeczonych organizowane w niektórych ośrodkach rekolekcyjnych, np. w diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie k. Radzynia Podlaskiego Szczegóły dotyczące tych kursów dostępne są na stronach internetowych
Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Siedleckiej (www. drsiedlce.pl) oraz do Domów
Ewangelizacyjnych (www. wodazywa.pl).
Duszpasterz skieruje również narzeczonych na spotkania do Poradni Życia Rodzinnego, czynnej w 2 i 4 niedziele miesiąca o godz. 9.00 przy Parafii Katedralnej i
tam odbywają się spotkania z doradcami życia rodzinnego oraz rozmowy indywidualne. Doradca życia rodzinnego posługujący w takiej poradni, to świecki specjalista prowadzący spotkania na temat etyki życia małżeńskiego oraz naturalnego rozpoznawania płodności. Poradnie służą także małżeństwom i rodzinom w chrześcijańskiej formacji małżeńskiej oraz udzielają pomocy w różnorodnych trudnościach,
bądź pomagają skontaktować zainteresowanych ze specjalistycznymi placówkami,
które taką pomoc oferują.
Z powołania Ks. Biskupa Ordynariusza, Wydział Duszpasterstwa Rodzin (przy
Kurii Diecezjalnej Siedleckiej) animuje, koordynuje i wspiera najróżniejsze inicjatywy formacyjne i pastoralne na rzecz małżeństw i rodzin. Pragnie służyć małżonkom chrześcijańskim w pogłębieniu ich powołania tak, by jak najowocniej mogli odkryć i przyjąć Boży zamysł wobec swojego małżeństwa. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Siedleckiej: www.drsiedlce.pl

STRONA 3

MĘŻCZYŹNI I JUBILEUSZ UNITÓW
W czwartek (6 października) będziemy obchodzili XV
rocznicę beatyfikacji Bł. Męczenników Podlaskich. W
Pratulinie w dniu 24 stycznia
1874 r. za wiarę i jedność
Kościoła oddało życie 13
Unitów. Byli to sami mężczyźni. Papież Jan Paweł II w
dniu 6 października 1996
ogłosił ich błogosławionymi.
Z tej racji zapraszamy wszystkich mężczyzn w sobotę 8 października na
I Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn do Pratulina. W dobie kryzysu ojcostwa
i właściwie rozumianej roli mężczyzny w społeczeństwie chcemy, aby ta pielgrzymka przyczyniła się do umocnienia wiary i pomogła zrozumieć zagrożenia i szanse ojcostwa we współczesnym świecie.
Program pielgrzymki: 9.30 – Droga Krzyżowa; 11.00 – Konferencja o zagrożeniach i szansach ojcostwa we współczesnym świecie prowadzona
przez przedstawicieli Fundacji tato.net; 12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego; 13.00 – Agapa i
ogłoszenie wyników konkursów. Pielgrzymce towarzyszą m.in.: - spotkania z
ekspertami od uzależnień; - otwarte zawody Spiningowe o Puchar Wójta
Gminy Rokitno organizowane przez Zarząd Koła „ROGAL” w Bohukałach
(rozpoczęcie zawodów o godz. 7.00); - wystawa ciągników i maszyn rolniczych; - zlot motocyklistów. Z Chrystusowym pozdrowieniem:
Ks. dr Marek Paluszkiewicz; tel.: 502 574 004

CELEBRACJA SŁOWA BOŻEGO
Od października rozpocznie się
w katedrze siedleckiej o godzinie
19.00 kolejny cykl celebracji słowa
Bożego pod przewodnictwem Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.
Ojciec Św. Benedykt XVI pisał:
„Kościół … ma za fundament Słowo Boże, rodzi się z niego i nim żyje.
Lud Boży przez kolejne stulecia swoich dziejów w nim zawsze znajdował
swoją siłę, i również dzisiaj wspólnota kościelna wzrasta przez słuchanie,
celebrację i studium słowa Bożego” („Verbum Domini” - Adhortacja apostolska o Słowie Bożym p.3)

„Ojcowie synodalni wezwali wszystkich duszpasterzy do sprawowania w
powierzonych im wspólnotach nabożeństw Słowa. Są to uprzywilejowane
okazje do spotkania z Panem. Dlatego praktyka ta przynosi wiernym wielki
pożytek i należy ją uważać za ważny element duszpasterstwa liturgicznego.
Owe celebracje mają istotne znaczenie w przygotowaniu niedzielnej Eucharystii, dają bowiem wiernym możliwość lepszego zaznajomienia się z bogactwem Lekcjonarza, by rozważać Pismo święte i modlić się nim, zwłaszcza w szczególnych okresach roku liturgicznego – podczas Adwentu i Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy” (Verbum Domini, p. 65).
Terminy Celebracji:
14 listopada 2011
9 stycznia 2012
3 października 2011
5 grudnia 2011
30 stycznia 2012
24 października 2011
19 grudnia 2011
20 lutego 2012
Prosimy księży proboszczów, aby zatroskani o swoje wspólnoty parafialne, również we własnych parafach organizowali celebracje słowa Bożego.
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego - Ks. dr Marek Paluszkiewicz

CO PISZĄ W „ECHU” nr 39
W tym numerze „Echa Katolickiego” czytamy:
 Mamy nowego metropolitę! O nominacji na biskupa archidiecezji lubelskiej,
do której należy również diecezja siedlecka;  O linie, która łączy ziemię z niebem, czyli o różańcu. Czy różańcowa koronka to amulet, który chroni nas przed
pechem? Co różaniec może zmienić w naszym życiu? Czytaj w dziale „Formacja
religijna”;  Co Benedykt XVI powiedział Niemcom podczas pielgrzymki do
swej ojczyzny – w dziale „Kościół”;  Iść na wybory, czy nie? Z cyklu „Rozmowy Echa – wywiad z duszpasterzem… parlamentarzystów;  Niewidzialni, lecz
stale obecni przyjaciele - czyli rzecz o aniołach, których wspominamy w liturgii 29
września i 2 października – w dziale „Kościół”.
Zapraszamy do lektury!

STRONA 4
MIŁOSIERDZIE, TO POMOC
ŚWIADCZONA DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI
NIE Z LITOŚCI, LECZ Z MIŁOŚCI

W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Łukasz Szakowski z naszej Parafii i Magdalena Mazurek z Parafii w Suchożebrach (82).
# Radosław Giernicki z naszej Parafii i Anna
Arleta Jurzyk z Parafii Wiśniew k/Siedlec (83).
# Bartosz Stosio z naszej Parafii i Paulina Biaduń z Parafii Suchożebry (84).
# Antoni Mucha z naszej Parafii i Marianna Pasiak z Parafii Katedralnej (85).
Kto znałby przeszkody do zawarcia tych
małżeństw, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

W PARAFII I W DIECEZJI
ANIOŁ STRÓŻ. Dziś (2.10) Kościół czci Św.
Aniołów Stróżów, których opiece oddajemy nas samych, a szczególnie dzieci w naszych rodzinach.
INICJATYWA. W Siedlcach szerokie kręgi zatacza społeczna osób, które przed zbliżającymi się
wyborami zachęcają do modlitwy w intencji naszej
Ojczyźnie, o wrażliwość serc i umysłów Polaków.
Twórcami inicjatywy są czterej panowie: Stanisław
Jakubiec, Andrzej Kozak, Ryszard Kuszpit i Zbigniew Sobolewski. Oni są też inicjatorami Mszy Św.
w całych Siedlcach, obejmujących powyższe intencje. Miedzy innymi w naszym kościele będzie
o godzinie 11.30 celebrowana Msza Św. w intencji: „O światło Ducha Św. dla Polski i Polaków w
przededniu wyborów”.
RÓŻANIEC. Październikowe Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele są odprawiane zawsze po Mszy Św. wieczorowej. Kandydaci do Bierzmowania uczestniczą w różańcu dla dorosłych.
Różaniec dla dzieci będzie w dni nauki szkolnej
od poniedziałku do czwartku o godz. 17.15. Ogłaszamy także różańcowy konkurs dla dzieci, które
przygotują Tajemnice Różańcowe (w dowolnej
technice). Prace będą wystawione w kościele i nagrodzone. Szczegóły poda Ks. Sławek podczas
różańca o godzinie 17.15.
WDZIĘCZNOŚĆ Małe wotum, jako znak wdzięczności Bogu za otrzymane łaski, przez wstawiennictwo Matki
Bożej i Św. Józefa składa Parafianka Elżbieta. Symbol ten znajdzie, jak zwykle, swoje miejsce
na ścianie prezbiterialnej.

OPIEKUN Nr 40
CZAS NA ZDROWIE. Jutro (03.X) o godz.
15.00 w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Granicznej
odbędzie się spotkanie na którym będzie można
dowiedzieć się jak sobie pomóc w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów, w nadciśnieniu żylakach oraz w innych zespołach bólowych.
Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego zabiegu i otrzyma pamiątkę spotkania.
KATECHEZY. Zapraszamy na katechezy do
sali przy zakrystii, które dla Rodziców i Chrzestnych są w soboty o godzinie 17.00, a dla Narzeczonych w niedziele o godzinie 17.30.
ŚWIATEŁKO. W piątek po Mszy Św. wieczorowej odbędzie się spotkanie Rodziców, których
dzieci należą do Zespołu „Światełko”. Celem
spotkania jest uzgodnienie spraw organizacyjnych
Zespołu. Obecność obowiązkowa.
DO RZYMU. Od 5 do 13 listopada uda się do
Grobu Bł. Jana Pawła II w Rzymie Dziękczynna
Pielgrzymka Młodzieży. Organizatorem jest Ks.
Jarosław Sutryk, prefekt KLO. Zachęcamy do
udziału również młodzież i dorosłych z naszej Parafii. Chętnych do udziału prosimy o kontakt z ks.
Jarkiem, ks. Adamem lub s. Amabilis.
MONITORING. Przy okazji błogosławieństwa
pojazdów w dniu Św. Krzysztofa powstała myśl,
by na terenie dużego parkingu parafialnego zainstalować videomonitoring. Sporządzony został
wstępny kosztorys tej części prac, które w tym
roku można jeszcze wykonać. Ich wartość to
12.000 zł. Mamy już 7.000 zł. Są to ofiary złożone
przez kierowców w dniach 24, 25 i 31 lipca. Kto
zechce, może wesprzeć ofiarą tę inwestycję.
O postępach prac informujemy na bieżąco.
RODZINA 3+. W Siedlcach realizowany jest
program dla rodzin wielodzietnych i zastępczych,
noszący nazwę „Rodzina 3+”, czyli taka, która ma
3 i więcej dzieci. Każdy uczestnik programu otrzyma kartę uprawniającą do zniżek w punktach oznaczonych logo Rodzina 3+. W celu otrzymania
karty należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i wypełnić kwestionariusz.

2 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
piątek o godz. 16.30 w sali pod kościołem. Zajęcia
z dziećmi prowadzi S.M. Anuncjata Kempczyńska.
DZIEŃ PAPIESKI. Za tydzień (9.X) obchodzimy kolejny Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II człowiek modlitwy”. W związku z tym na 5
minut przed każdą Mszą Św. młodzież z „Grupy
JPII od Św. Józefa” poprzez krótką prezentację
przybliży tematykę tego dnia.
BIERZMOWANIE. Spotkanie i Msza Św. dla
Kandydatów do Bierzmowania i ich Rodziców będzie w przyszła niedzielę o godz. 16.00.

INAUGURACJA 2011/12
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach informują studentów,
że Uroczystości inauguracji nowego Roku Akademickiego odbędą się w dniu 3 października br.
O 10.00 w Katedrze Siedleckiej będzie Msza Św.
O godz. 12.00 w Hali Sportowej Uniwersytetu
przy ul. 3 go Maja 4 dalsze uroczystości, w programie których będzie: Hymn Państwowy; Przekazanie nowego Sztandaru; Wystąpienie inauguracyjne (Rektora prof. dr hab. Antoniego Jówko); Immatrykulacja studentów; Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego; Wręczenie odznaczeń i wyróżnień; Hymn „Gaude Mater Polonia”;
Wystąpienia Gości; Wykład inauguracyjny prof. dr
hab. Tomasza Boreckiego pt. „Las i ludzie”. Pieśń
„Gaudeamus igitur” i hymn UPH.
GAUDEAMUS IGITUR
(stara łacińska pieśń studencka)
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.
Post iucundam iventutem,
post molestam sencectutem,
nos habebit humus.
Vivat Academia, vivant Professores;
vivat membra quaelibet, semper sint in flore.

DWA RAZY. Nowy Rok Szkolny. Poprawkowicze
zdają egzaminy poprawkowe i odbierają świadectwa
do następnej klasy. Po egzaminach spotykają się
dwaj koledzy.
- I jak u ciebie?
- Mój tato zlał mnie dwa razy.
- Dlaczego dwa razy?
- Pierwszy raz, jak mu pokazałem świadectwo ukończenia siódmej klasy, a drugi raz, jak się zorientował,
że to jego stare świadectwo.
PODOBIEŃSTWO. Babcia mówi do wnuka:
- Wnusiu jakiś ty do mnie podobny.
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy:
KOŁO MISYJNE DZIECI. We wrześniu swoją
działalność w naszej parafii rozpoczęło Koło Mi- - Mamusiu babcia mnie straszy!

syjne Dzieci, które działa w ramach programu realizowanego przez Papieskie Dzieło Misyjne
Dzieci. W roku szkolnym 2011/12 temat spotkań
brzmi: „Budujemy most misyjny z bł. Janem
Pawłem II”. Podczas cotygodniowych spotkań
dzieci należące do Koła Misyjnego będą zapoznawały się z pracą misyjną, kulturą mieszkańców
krajów misyjnych, a przede wszystkim z radościami i troskami swoich rówieśników z różnych kontynentów, próbując przyjść im z pomocą poprzez
modlitwę, drobne wyrzeczenia i ofiary. W piątek,
23 września br. podczas kolejnego spotkania,
dzieci uczyły się „Hymnu misyjnego” oraz opracowywały graficznie tzw. „dekalog misjonarza”. W
spotkaniach uczestniczy ponad trzydziestoosobowa grupa dzieci, głównie z klas III i IV Szkoły Podstawowej Nr 9. Koło Misyjne gromadzi się w każdy

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, s.M. Agnieszka
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

