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W TYM NUMERZE:

ZBAWIENNA CISZA

1. Myśl tygodnia
2. Zbawienna cisza
3. Znak pokoju
4. Kalendarz nowego tygodnia
5. Królewska gra
6. Komunijny orszak
7. Zapowiedzi przedślubne
8. W Parafii i w Diecezji
9. Wizytacja
10. Dobry humor
11. Redakcyjna stopka

MYŚL TYGODNIA

„Oddajcie (...) Cezarowi to,
co należy do Cezara, a Bogu to,
co należy do Boga” - usłyszeliśmy
w dzisiejszej Ewangelii (Mt 22,1521). Czy to znaczy, że należy podzielić rzeczywistość na ludzką
i boską? Z jednej strony ludzkie
„powinności”: uczciwość obywatelska, patriotyzm, rzetelność, pracowitość, z drugiej modlitwa, praktyki religijne, dobre uczynki...
Dziś można mieć wrażenie, że
wielu nam współczesnych nie liczy
się ani z „Cezarem”, ani z Bogiem,
błądząc po manowcach życia.
Tak naprawdę tym, co mamy
najcenniejszego i zarazem boskiego w nas, jest nasz rozum i wola.
To one stanowią o naszym podobieństwie do Boga i uzdalniają nas
do poznania i miłowania Go, co
znajduje wyraz w pełnieniu Jego
woli. Oddajmy mu je, a wtedy stopniowo wszystko w naszym życiu
stanie się Boże.

na chwilę zatrzymuje się w ciszy: gdy zachęca do żalu
za grzechy na początku Mszy Św., potem przed modlitwą nazywaną kolektą i modlitwą końcową, po wysłuchaniu tekstów Słowa Bożego i homilii, na dziękczynienie po Komunii Św. Zawsze jest to czas „Zbawiennej ciszy”.

ZNAK POKOJU

Do udziału w Eucharystii nie idzie się „z marszu”.
Trzeba się wyciszyć i uświadomić do Kogo się zbliżamy, w czym będziemy uczestniczyli. Odnosi się to nie
tylko do księży i służby liturgicznej, ale do każdego, kto
pragnie godnie i owocnie uczestniczyć w liturgii. Chwila
skupienia przed Mszą Świętą jest konieczna, by otworzyć się na Boże działanie. Fragment tekstu jednej
z piosenek zespołu Manitou dobrze to ilustruje: „Cisza
rozbija mur zgiełku, który odgradza mnie od milczącej
Obecności”. W tę Obecność pragnę się w liturgii zanurzyć, jednocząc się z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Równie ważne są wszystkie inne
chwile ciszy, które pojawiają się w trakcie Mszy Świętej.
W Liturgii Eucharystii przewidzianych jest kilka
miejsc, w których należy zachować święte milczenie.
Każdy z tych momentów milczenia ma inny charakter
i inną treścią powinien zostać wypełniony. Bez nich trudniej owocnie przeżywać Eucharystię, bo liturgia składa
się nie tylko z modlitw i z działania, ale także z milczenia. Milczenie należy do jej struktury. Gdy go zabraknie,
liturgia nie wybrzmi w całej pełni. Nie należy się dziwić,
gdy kapłan, który przewodniczy zgromadzeniu wiernych, w jakimś momencie liturgii zasiada w milczeniu
i „nic się nie dzieje”. Taki gest jest jak najbardziej poprawny, zalecają go, a czasem nawet nakazują przepisy
zawarte w Mszale.
Pozostańmy przy milczeniu przed Eucharystią. „Kto
przychodzi na Mszę Świętą równo z dzwonkiem, ten raczej dobrze jej nie przeżyje” - mówił jeden z naszych
rekolekcyjnych kaznodziejów. Jeszcze mniej szans na
porządny udział w liturgii mają ci, którzy do ostatniego
momentu przed jej rozpoczęciem rozmawiają i załatwiają przeróżne sprawy. To wszystko może być dobre,
ale nie w tym czasie i nie w tym miejscu! „Aby prawdziwie wejść w liturgię, trzeba najpierw uczyć się ciszy” –
pisał urodzony w Weronie Romano Guardini.
Znamy piosenkę Zofii Jasnota „Zatrzymaj się na
chwilę”: „Nikt dziś nie ma czasu, każdy goni szczęście,
na później zostawia to, co najważniejsze”. Tempo życia
jest coraz większe i dlatego coraz trudniej przychodzi
nam „wyhamować” także przed Eucharystią. W wielu
zakrystiach znajduje się napis: „Cisza! Pan jest blisko”,
ale i tam różnie bywa. Nie dziwmy się więc, gdy kapłan

Podczas celebracji Eucharystii po modlitwie „Ojcze
nasz” i towarzyszącemu jej „embolizmowi” („Wybaw
nas Panie od zła wszelkiego…) kapłan lub diakon zachęcają nas, byśmy przekazali sobie „Znak Pokoju”.
Ten piękny gest ukazuje trwającą w Kościele komunię
(jedność) i miłość. Celebrans przekazuje znak pokoju
osobom najbliżej stojącym: koncelebransom, asyście
lub ministrantom, ale nie opuszcza prezbiterium. Tak
samo czynią to wierni na kościele, ograniczając się do
najbliżej stojących, aby uniknąć chaosu. Znak Pokoju
nie jest obowiązkową częścią Mszy Św. Sposób realizacji tego Znaku określają przepisy Ogólnego Wstępu
do Mszału Rzymskiego (OWMR 52.) ustalone przez Konferencję Episkopatu danego kraju tak, aby były zgodne
z mentalnością i zwyczajami mieszkańców.
W polskich kościołach przyjmuje on najczęściej formę skłonienia głową lub podania ręki. Gest pochylenia
głowy w naszej kulturze jest odbierany jako gest szacunku (dawniej wyrafinowany, z wyższych sfer). Podanie
dłoni jest niewątpliwie gestem pokoju i ma ważny wymiar pojednania. Jest to otwarcie dłoni na drugiego
człowieka. Pokazuję, że moja dłoń nie jest zaciśnięta,
skłonna do walki i konfrontacji. W liturgii w mniejszych
wspólnotach (np. we Wspólnotach Neokatechumenalnych) lub pomiędzy kapłanami przekazywany jest w formie starożytnej: jednokrotnego pocałunku w obydwa
policzki. Św. Paweł w 2 Liście do Koryntian napisał:
„Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem!” (2 Kor
13,12). Podczas przekazywania Znaku Pokoju możemy
wypowiedzieć słowa: „Pokój z tobą”, skierowane do
konkretnej osoby. Pod żadnym pozorem nie wypowiadamy słów ogólnych, prawie anonimowych, które nie
mają konkretnego adresata: „Pokój wam wszystkim”.
Niestety dość głośno jeszcze one brzmią z ust starszego pokolenia.
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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 – 17 października 2011 r.
Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, Męczennika,
Dzień modlitw za walczących z rakiem piersi.
Dzień czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Adam
Czyt.: Rz 4,20-25; Łk 12,13-21

6.30 1. + Jadwigę, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Jadwigę Kalicką (z racji imienin), of. Siostry z K.Ż.R. nr 16
3. + Jana Soczewkę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
4. + Jadwigę Maliszkiewicz (z racji imienin), of. Rodzina
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Helenę Metelską (w 18 r.), of. Krystyna Metelska
3. + Henryka (w 3 r.), of. Zofia Zdankowska
4. + Józefa Więsaka (w 7 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Żona

5. + Kazimierza (w 10 r.) i Marię Walczuków, of. Syn

2. + Janinę (w 100 r. urodzin) i Bronisława (w 25 r. śmierci), of.
Córki
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina

2. + Marka, Helenę i Józefa, zm. z Rodziny Łyczywek, of. Żona
3 + Irenę i Stanisława Chmielewskich, of. Córka z Mężem
15.30 Spotkanie Dziecięcej Grupy Oazowej
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Reginę (w 35 r.), Jana i Janinę, zm. z obu stron Rodziny, of.
Wanda Matwiejczuk

3. Dziękczynna KŻR nr 7, z prośbą o potrzebne łaski, miłość i zgodę dla Sióstr z Koła i dla ich Rodzin, zel. Teresa Kafara
4. Dziękczynna w 12 r. urodzin Macieja, z prośba o wypełnienie się
woli Bożej przez Niepokalane Serce NMP, of. Mama
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
18.30 Spotkanie Ministrantów i Lektorów
19.00 Spotkanie Parafialnej Grupy Liturgicznej
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego

Piątek – 21 października
Wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, Kapłana

Wtorek – 18 października.

Czyt.: Rz 7,18-24; Łk 12,54-59

Święto Św. Łukasza Ewangelisty
Dzień modlitw za Służbę Zdrowia oraz malarzy i Służby Ochrony Zabytków

6.30 1. + Czesława Michalaka (w 3 r.), of. Syn z Żoną
2. + Jadwigę (w 1 r.) i Mariana Ornochów oraz Helenę i Henryka
Strusów, of. Krzysztof Ornoch
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Urszulę Panasiuk (z racji imienin), of. Mąż i Dzieci
3. + Aleksandra, zm. jego Rodziców i Rodzeństwo z Rodziny Zalewskich, of. Elżbieta Kaszubska
4 Dziękczynna w 18 r. urodzin Sylwii, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Mama

Czyt.: 2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9

6.30 1. + Jana (w 13 r.) i Jadwigę, of. Syn
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Mariannę (w 10 r.) oraz zm. z Rodzin Jurków i Złochów, of. Adam Złoch

3. + Helenę i Hieronima Plewka, of. Córka
4. + Rozalię (w 9 r.) i Stanisława, of. Córka a
8.30 1. W intencji Uczniów, Rodziców i Pracowników Społecznej Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum STO z ul. Mireckiego, of. Dyrekcja
17.00 Mityng AA Grupy „Tartak”
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Jadwigę Księżopolską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu

3. + Feliksę (w 1 r.) zm. z Rodzin Korowajczuków, Dziołaków, Adamiuków i Wareckich, of. Syn z Rodziną
4. + Władysławę (w 26 r.), Jana i Marię Jaszczołtów, Tadeusza,
Marię i Bronisława Rowickich oraz Franciszka i Tomasza, zm. z
Rodziny Skwierczyńskich, of. Jolanta Rowicka
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

15.00 Próba Zespołu „Światełko”

15.00 1. W intencji Czcicieli Miłosierdzia Bożego
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Mariana Stańskiego (w 10 r.), Stanisława i Helenę, of. Jadwiga
Stańska

3. + Józefa (w 46 r.), Urszulę, Irenę, Stefana, Janusza, Janinę, Zofię, Stanisławę, Wiktorię i Franciszka,
Październikowy Różaniec
19.00 Próba Chóru Lilia
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu ŚwiatłoŻycie

Środa – 19 października

Sobota – 22 października

Wspomnienie Bł. Jerzego Popiełuszki, Kapłana i Męczennika,
a także Św. Jana od Krzyża, Kapłana oraz Św. Męczenników Jana Brebeuf,
Izaaka Joguesa, Kapłanów i ich Towarzyszy
Czyt.: Rz 6, 12-18; Łk 12,39-48
6.30 1. + Jadwigę Księżopolską, of. Sąsiedzi z Klatki
2. + Krystynę Troć, of. Koła Żywego Różańca
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Mariana (w 13 r.), Pawła i Adama, of. Jadwiga Trębicka

Wspomnienie Bł. Jana Pawła II oraz NMP Patronki sobotniego dnia.
Dzień modlitw za osoby z wadami wymowy;

3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Ewy i Sławomira, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci Izy i
Damiana, of. Jubilaci
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Władysława Adamiaka (w 7 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny,
of. Żona z Dziećmi

3. + Aleksandra (w 28 r.), zm. z Rodziny Zalewskich, of. Żona i
Dzieci
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

Czwartek – 20 października
Wspomnienie Św. Jana Kantego, Kapłana, Patrona studentów;
Czyt.: Rz 6, 19-23; Łk 12,49-53

6.30 1. + Helenę (w 21 r.) i Jana, of. Ewa Kowalina

Czyt.: Rz 8, 1-11; Łk 13,1-9

6.30 1. + Piotra (w 10 r.) i Jerzego Sulejów, of. Marianna Popek
2. + Władysława, Leokadię, Piotra, Rozalię i Mariannę, of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
3. + Piotra (w 20 r.) i Henryka (w 3 r.), of. p. Błońska
4. + Zofię, of. Syn z Synową
5. Dziękczynna w 10 r. ślubu Sylwii i Grzegorza, z prośba o Boże
błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie
9.30 Msza Św. z racji inaugurująca Nowy Rok Akademicki w Instytucie
Teologicznym.
11.00 Próba Zespołu „Światełko”
17.00 Katecheza dla Narzeczonych
17.30 Spotkanie „Grupy JPII od Św. Józefa”.

18.00 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Elżbiety i w 23 r. urodzin Sylwii oraz
w 16 r. urodzin Wiolety, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej i św. Józefa dla nich, of. Mama
2. Dziękczynna za dar życia Kornelki, z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski, of. Rodzice
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18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End
19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 października 2011 r.
Początek Tygodnia Misyjnego
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na Misje; Wspomnienie Św.
Jana Kapistrana, Kapłana i organizatora Wypraw Krzyżowych.
Czyt.: Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina

8.30 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Aleksandry i Marcina, z prośba o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Mama
2. + Halinę (w 53 r.) i Stanisława Maliszkiewiczów, of. Córki
3. + Edwarda (w 25 r.) i Genowefę, of. Jadwiga Szakowska
10.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Eugeniusza Grabowskiego (w 26 r.), of. Rodzina
3. + Rafała Wolgiemuta (z racji imienin), of. Rodzice
11.30 1. + Władysława Harasima (w 5 r.) oraz Kazimierza i Helenę Mędzów, of. Córka
2. + Stefana Wronę (w 7 r.), Stefanię, Antoniego, Annę, of. Cecylia
Wrona

12.45 1. W intencji Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks Adam, z-ca ks. Sławek

16.30 1. Dziękczynna w 35 r. ślubu Danuty i Zenona Mazurków, z prośba
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Jubilaci
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych

18.00 1. + Piotra (w 2 r.) i Józefa, zm. Rodziców Henryka i Zofię oraz zm.
Dziadków, of. Hanna Kozioł
19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i niedzielna Adoracja
Najświętszego Sakramentu

KRÓLEWSKA GRA
19 listopada br. w Starachowicach będą zorganizowane III mistrzostwa Polski ministrantów w szachach szybkich. Celem Mistrzostw
jest wyłonienie medalistów Mistrzostw wśród ministrantów, popularyzacja sportu szachowego
wśród ministrantów, integracja środowisk katolickich w Polsce, promowanie idei Rycerzy Kolumba oraz rozwój pozytywnych zainteresowań wśród młodzieży. Patronat Honorowy objęli Ks. Biskup
Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej i Krzysztof Orzechowski Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.
Patronat medialny sprawują: Gość Niedzielny, KnC Miesięcznik Ministrantów,
Tygodnik Starachowicki, Gazeta Starachowicka, Echo Dnia i TV Starachowice.
Organizatorami są Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach,
Katolicki Klub Szachowy GAMBIT i Rada Rycerzy Kolumba nr 14023 w Starachowicach. Termin i miejsce gry: 19 listopada 2011 roku Parafia MBNP w Starachowicach. Uczestnikami są Ministranci z całej Polski. Zgłoszenia przyjmowane
są do 14 listopada br. pisemnie na adres: Katolicki Klub Szachowy GAMBIT, 27200 Starachowice ul. Moniuszki 117 lub telefonicznie 602-770251, a także pocztą elektroniczną: starachowice.szachy@interia.pl. Strona internetowa: www.starachowiceszachy.republika.pl. W zgłoszeniu należy podać dane zawodników: nazwisko, imię, posiadany ranking szachowy, datę urodzenia zawodnika, parafię,
(opcjonalnie numer Rady Rycerzy Kolumba). W dniu zawodów należy dostarczyć
listę startową zawodników z parafii, potwierdzoną przez proboszcza lub zawodnik powinien posiadać przy sobie ważną legitymację ministranta.
Rozegrane zostaną odrębne turnieje w kategoriach wiekowych. Turniej A
Szkoły Ponadgimnazjalne; Turniej B - Gimnazja; Turniej C - Szkoły Podstawowe. Zawodnicy rozegrają 9 rund systemem szwajcarskim z tempem gry 15 min.
na partię. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów oraz
punktacja pomocnicza: średni Bucholtz; pełny Bucholtz; progres. Zgłoszenia na
miejscu przed odprawą techniczną są możliwe w zależności od posiadanego
sprzętu szachowego. Sędziowanie: obowiązują przepisy zawarte w aktualnym
kodeksie PZSzach. Wpisowe i opłata startowa 20,00 złotych od zawodnika, płatne w dniu zawodów. Ubezpieczenie i sprawy wychowawcze: Wszyscy zawodnicy
muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących, Opiekę wychowawczą sprawują podczas zawodów opiekunowie z parafii. Za ubezpieczenie
zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące. Za stan zdrowia zawodnika
(zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.

STRONA 3

MISTRZOSTWA INDYWIDUALNE. W każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody: Za I miejsce: Tytuł Mistrza Polski Ministrantów, puchar +
dyplom + nagroda rzeczowa, za II miejsce: Tytuł Vice-Mistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa; za III miejsce: Tytuł II ViceMistrza Polski Ministrantów, puchar + dyplom + nagroda rzeczowa. Wyróżnienia: statuetka + dyplom; Za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z rankingiem powyżej 1600; za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z rankingiem
do 1600 włącznie; za zajęcie I-III miejsce dla zawodników z rankingiem do
1200 włącznie. Pozostałe: dla najmłodszego zawodnika: puchar; dla pozostałych pamiątkowy medal; dla wylosowanych minimum trzech zawodników
z każdej grupy: nagrody rzeczowe.
MISTRZOSTWA DRUŻYNOWE. Klasyfikacja parafii w każdej grupie wiekowej: I miejsce: Tytuł Drużynowego Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników złote medale, upominki dla zawodników. II miejsce:
Tytuł Drużynowego Vice – Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla
zawodników srebrne medale, upominki dla zawodników; III miejsce: Tytuł
Drużynowego II Vice-Mistrza Polski, puchar + dyplom dla parafii, dla zawodników brązowe medale, upominki dla zawodników. Pozostałe: Każda z parafii otrzymuje pamiątkowy dyplom. Nagrody są łączone! Klasyfikacja Drużynowa: Każda parafia wystawia dowolną liczbę zawodników w każdym turnieju.
Program zawodów. 19.11.2011 r. (sobota): 8.30 - 9.30 - weryfikacja list
startowych; 8.30 - 9.30 - słodki poczęstunek; 9.30 - 9.50 - oficjalne otwarcie
mistrzostw; 10.00 - rozpoczęcie turnieju (I runda); 15.30. Przewidywane zakończenie rozgrywek; 15.30-16.30 ciepły poczęstunek; 16.30-17.00 dekoracja zwycięzców; 17.00-17.05 zakończenie mistrzostw. Istnieje możliwość tanich noclegów w Starachowicach. Prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie zapotrzebowania do organizatorów do 7.11.2011. Organizatorzy zapewniają ciepłe napoje oraz jeden ciepły posiłek. Dodatkowo można będzie
na miejscu zamówić posiłki. Ostateczna interpretacja regulamin należy do
organizatora i sędziego głównego.
Biuro Mistrzostw: Roman Kaput tel.: 602-770 251; e-mail: starachowice.
szachy@interia.pl; www.starachowiceszachy.republika.pl

KOMUNIJNY ORSZAK
Już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego „Opiekuna” o sposobie przystępowania do
Komunii Św. w naszym
kościele. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że
podchodzimy do Komunii Św. w procesyjnym
orszaku tak, jak się idzie na przyjęcie weselne do znajomych lub rodziny.
Idziemy parami, bo brat lub siostra idący obok nas tworzą z nami
Wspólnotę Kościoła. Staramy się nie iść w pojedynczej kolejce, bo w takiej kolejce ustawiamy się, by nabyć przy kasie PKP bilet kolejowy, lub
w sklepie mięsnym kupić kilogram kiełbasy beskidzkiej. Ten, kto idzie do
Komunii Św. obok nas jest tak samo ochrzczonym człowiekiem, jak i my
i tego samego Boga nazywa Ojcem. Skoro tak, to jest nam bliski, jak brat
i siostra. Jeżeli więc nie chcę iść do Komunii Św. w parze, obok kogoś
drugiego, oznacza to, że albo sam nie identyfikuję się ze społecznością
Kościoła, albo wykluczam z niej tych, która mogą iść obok mnie.
W naszym kościele (a także w innych) duża liczba osób przystępuje
do Komunii Św. Bywa tak, że wszyscy naraz próbujemy wyjść z ławek.
Tworzy się wtedy bałagan, który uniemożliwia normalne przejście. Liturgiści z naszej diecezji, z inspiracji Ks. Biskupa proponują, aby do procesji komunijnej ustawiali się najpierw ci, którzy siedzą lub stoją na końcu
kościoła („pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi”). Po nich dopiero
dołączają następni, gdy obok nich znajduje się koniec procesji. Jako
ostatni ustawiają się w orszaku procesyjnym ci, którzy siedzą w pierwszych ławkach. W ubiegłą niedzielę podjęliśmy próbę odnowienia tego
zwyczaju. Należy przyznać, że na Mszach Św. na których było liczne
grono uczestników, zachowanie tej zasady ułatwiało zachowanie porządku. Będzie to niezwykle ważne szczególnie w niedzielę 30 października podczas Wizytacji Biskupiej, gdy ilość Mszy Św. będzie zredukowana.
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się zarówno na wydziałach, w akademikach, jak
i na stronie Duszpasterstwa Akademickiego.

W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź I:
# Krzysztof Tomasz Sadowski z naszej Parafii i Olga Sysik z Parafii Zbuczyn (86)
# Piotr Jurczuk z Parafii Prawosławnej pw.
Św. Eliasza w Siemiatyczach i Urszula Maksymiuk z naszej Parafii (87)
DLA MISJI. W pierwszy piątek miesiąca paźKto znałby przeszkody do zawarcia tych dziernika dzieci z koła misyjnego włączyły się
małżeństw, niech powiadomi miejscowych dusz- w Światową Dziecięcą Eucharystyczną Godzinę
pasterzy.
Świętą. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu dzieci, odmawiając różaniec, łączyły się
z rówieśnikami innych kontynentów prosząc JeI KOMUNIA ŚW. Dziś (16.X) o godzinie 15.00 zusa o pokój w rodzinach i na całym świecie. Rabędzie spotkanie i Msza Św. dla dzieci przygoto- zem z dziećmi modlił się Ks. Sławomir Harasimiuk
wujących się do I Komunii Św. i ich Rodziców, po- i S.M. Anuncjata Kempczyńska.
łączone z obrzędem błogosławieństwa różańców.
BIERZMOWANI. Spotkania Kandydatów do
Bierzmowania będą w Sali przy zakrystii o godzi30 października br. roznie 17.00: 19 października (w środę) dla Gimnazpocznie
się w naszej parafii
jum nr 5 oraz 20 października (w czwartek) dla
wizytacja
Księdza Biskupa.
Gimnazjum ze Strzały i dla pozostałych KandydaZostał
zaproponowany
progtów.
ram przebiegu wizytacji, a jej
DZIEŃ PAPIESKI I PIELGRZYMKA. Dziś
porządek jest następujący:
(16.X) mija 33 rocznica wyboru Jana Pawła II na
Ksiądz Biskup przybędzie
stolicę Piotrową. Od 5 do 13 listopada uda się z
do nas 30 października br.
naszej Parafii do Grobu Bł. Jana Pawła II w Rzyprzed godziną 10.00.
mie Dziękczynna Pielgrzymka Młodzieży. ZachęKapłani i Parafianie będą oczekiwali na schodach
camy do udziału młodzież i osoby dorosłe. Dziś
kościoła. Liturgiczne powitanie Ks. Biskupa odbęmłodzież z naszej Parafii organizuje loterię, której
dzie się w kruchcie kościoła. Ks. Proboszcz poda
celem jest pozyskanie funduszy na ten wyjazd.
Ks. Biskupowi do ucałowania relikwiarz i przekaże
Warto także dodać, że po raz pierwszy obchodzić
klucze do kościoła. Ks. Biskup wodą święconą pobędziemy liturgiczne wspomnienie Bł. Jana Pawła
kropi wiernych i uda się w kierunku ołtarza. Tam
II. Ojciec Św. Benedykt XVI wyznaczył je na dzień
powitają Ks. Biskupa przedstawiciele parafii i Ks.
22 października. W tym roku wypada ono w najProboszcz, dając krótkie sprawozdanie z życia
bliższą sobotę. Zapraszamy na Mszę Św. o goreligijno-moralnego i materialnego parafii.
dzinie 18.00, na różaniec z Janem Pawłem II oraz
Około 10.15 Ks. Biskup wygłosi katechezę,
Apel Jasnogórski.
a następnie o 10.45 będzie celebrował EucharyRÓŻANIEC. Październikowe Nabożeństwa Ró- stię. Po jej zakończeniu uda się do Sali Wielofunkżańcowe w naszym kościele są odprawiane zaw- cyjnej, gdzie spotka się ze wszystkimi Grupami
sze po Mszy Św. wieczorowej. Różaniec dla i Wspólnotami działającymi w naszej Parafii. Ze
dzieci jest w dni nauki szkolnej od poniedziałku do spotkania powróci tak, aby o godzinie 12.45 wziąć
czwartku o godz. 17.15.
udział we Mszy Św. (I tu uwaga: w tym dniu bęKATECHEZY. Zapraszamy na katechezy do dzie w naszej Parafii nieco zmieniony porządek
sali przy zakrystii: Narzeczonych w soboty o go- Mszy Św. To znaczy nie będzie Mszy Św. o godzidzinie 17.00, a Rodziców i Chrzestnych w niedzie- nie 10.00 i 11.30, w zamian za to będzie Msza
le o godzinie 17.30.
Św. o 10.45. Pozostałe Msze Św. będą bez
ŚPIEWNIK PAPIESKI. Siedleckie Centrum zmian).
Około godziny 14.00 Ks. Biskup spotka się
Kultury i Sztuki w zaprasza na koncerty promujące
płytę "Śpiewnik Papieski" w wykonaniu Teatru Es z kapłanami na plebanii i złoży wizytę Ks. Prałai Chóru Miasta Siedlce. Koncert piosenek ze spek- towi-Seniorowi. Następnie odwiedzi kancelarię pataklu DROGA z muzyką Waldemara Koperkiewi- rafialną oraz sprawdzi i podpisze księgi parafialne,
cza do słów Karola Wojtyły z udziałem wszystkich O godzinie 15.00 spotka się z Radą Parafialną
zespołów działających przy CKIS (Teatr Es, Orkie- w Sali pod plebanią. Na tym zakończy się pierwstra Teatru Es, Caro Dance, Chodowiacy). Konce- szy dzień wizytacji.
Po raz drugi przybędzie do nas Ks. Biskup we
rty odbędą się na Scenie Teatralnej CKiS
w dniach: 19 października godz. 19.00 - prawyko- wtorek 8 listopada br. W tym dniu odwiedzi jedną
nanie i 20 października godz. 19.00 - będzie pre- z rodzin w naszej Parafii oraz będzie gościem
miera spektaklu. Wstęp wolny! W trakcie koncer- jednej ze szkół.
Należy podkreślić, że program wizytacji Ks. Bitów rozprowadzane będą cegiełki na projekt
skupa jest dopiero ustalany. Będzie zapewne
„Skrzydła” Caritas Polska.
STUDENCI. W związku z rozpoczętym nowym jeszcze wiele przesunięć, o czym szczegółowo
rokiem studiów duszpasterze akademiccy serde- poinformujemy w przyszłą niedzielę.
Módlmy się już dziś o to, byśmy z wiarą i miłocznie zapraszają studentów wszystkich kierunków
i roczników na katechezy, które odbywają się ścią przyjęli w naszej Parafii Pasterza i Ojca Kow kaplicy p.w. Ducha św. przy ul. Brzeskiej 37 ścioła Lokalnego, jakim jest nasza Diecezja do
w Siedlcach. Szczegółowy grafik godzin znajduje której należymy.

NARZEKAMY PRAWIE NA WSZYSTKO,
ALE NIKT NIE NARZEKA NA BRAK ROZUMU

W PARAFII I W DIECEZJI

WIZYTACJA

BOHATER FILMOWY. Kobieta jest jak terminator. Ciągle potrzebuje nowych ubrań i samochodu.

CZY PAN WIDZI? Rynek dużego miasta. Jakieś występy. Gdzieś z tyłu pośród stojących widzów rozlega się nagle:
- Hej, kolego! - nieco dalej ktoś odwraca głowę.
- Kto, ja?
- Tak, ty...
- Nie jesteśmy na „ty”!
- O, przepraszam, kolego.
- Nie jestem twoim kolegą!
- Słuchaj, przyjacielu.
- Ani przyjacielem!
- No to jak mam mówić?
- „Proszę pana”
- Dobrze, a więc proszę szanownego pana. Czy
szanowny pan widzi tamtego chłopaka, który
wsiada na motor?
- Widzę.
- No więc chciałem powiedzieć, kiedy byliśmy jeszcze przy „kolego”, że on akurat okradał szanownemu panu kieszenie i torbę.

NIETAKT.

- Ale pani utyła - mówi sąsiad do sąsiadki.
- Kobietom się nie mówi takich rzeczy?
- Myślałem, że w pani wieku to już obojętne.
BUDOWA. Na budowie robotnik taszczy na plecach dwa worki cementu. Spotyka go szef i pyta:
- Nie lepiej byłoby na taczce?
- Może i lepiej, ale kółko trochę w plecy gniecie.
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

