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W TYM NUMERZE:

1. Myśl tygodnia
2. Gość w dom, Bóg w dom
3. Dzieci utracone
4. Katechezy Drogi
5. Rok Wiary
6. Kalendarz nowego tygodnia
7. Liturgia pogrzebowa dzieci nienarodzonych.
8. Doktor Kościoła
9. Nowy Sekretarz
10. Zapowiedzi przedślubne
11. Co piszą w ,,Echu”?
12. W Parafii i w Diecezji
13. Loteria za nami
14. Dobry humor
15. Redakcyjna stopka

MYŚL TYGODNIA

GOŚĆ W DOM, BÓG W DOM

Trwają przygotowania do Wizytacji Biskupiej w naszej Parafii. Rozpocznie się ona w przyszłą niedzielę
tuż przed godziną 10.00. Jej przewidywany porządek
podaliśmy w ubiegłą niedzielę. Załączamy i dziś jego
zaktualizowaną wersję:
Niedziela 30.10.2011
10.00 - Początek Wizytacji, przybycie Ks. Biskupa, powitanie. Liturgiczne powitanie w kruchcie kościoła i w
kościele (rodzina) i prezentacja parafii (proboszcz). Po
powitaniu będzie Katecheza Księdza Biskupa, a zaraz
po niej Pontyfikalna celebracja Eucharystii
12.00 (około) - spotkanie z przedstawicielami grup
i wspólnot (w sali wielofunkcyjnej).
12.45 – Celebracja Eucharystii.
14.00 - spotka się z kapłanami na plebanii
14.30 – wizyta u ks. Prałata-Seniora.
14.45 – podpisanie ksiąg w kancelarii parafialnej.
15.00 - spotkanie się z Radą Parafialną w refektarzu
(lub w sali pod plebanią)
16.00 – odwiedzenie wielodzietnej rodziny.

DZIECI UTRACONE
„Nauczycielu, które przykazanie
w Prawie jest największe?” (Mt 22,
34-40) - stawia Jezusowi dziś takie
pytanie jeden ze słuchaczy.
„Łatwo jest powiedzieć, że się
kocha Boga. Łatwo jest powiedzieć wiele rzeczy, ale czy za tymi
słowami idą też czyny? Miarą naszej miłości do Boga jest miłość
do braci. Po ludzku to bardzo
trudne. Jedynie Bóg ma moc
uzdolnić do miłości nasze serca
pełne egoizmu. W Eucharystii
przyjmuje nas z tym wszystkim, co
jest w naszych sercach, i nas
przemienia, abyśmy potrafili kochać drugiego człowieka taką miłością, jaką objawił nam w swoim
Synu i do jakiej także nas wzywa.

no „pokropkiem”. Odnowione „Obrzędy pogrzebu” mówią nie tylko o pokropieniu trumny wodą święconą, ale
wyraźnie przewidują „pogrzeb” dziecka, nawet jeśli miałby on mieć bardzo skromną formę, a dziecku towarzyszyła tylko jedna osoba.
Pogrzeb taki może mieć kilka form, które określają
wspomniane wyżej obrzędy. Msza św. odprawiana z
racji pogrzebu dziecka utraconego jest w szatach
koloru białego. Nie jest to Msza św. za dziecko zmarłe,
ale za jego rodziców.
Należy także podkreślić, że zmiany w prawodawstwie państwowym dokonane w ostatnim czasie w sposób bardziej klarowny pokazują, że nie ma podstaw
prawnych, aby szpital odmówił wydania zwłok dzieci
zmarłych przed porodem, nawet na bardzo wczesnym
etapie rozwoju w łonie matki. Szpital powinien wydać
rodzicom zwłoki ich utraconego dziecka celem pochówku łącznie z dokumentacją, tj. pisemnym zgłoszeniem
urodzenia dziecka oraz kartą zgonu. Karta zgonu nie
musi być zarejestrowana przez USC. Stanowi ona podstawę do pochowania zwłok.
Ks. Tomasz Czarnocki, Oficjał Sądu Biskupiego
Ciąg dalszy na str. 3

KATECHEZY DROGI

Pragniesz bliżej poznać Jezusa Chrystusa? Czujesz się samotny? Nie widzisz sensu życia? Szukasz odpowiedzi na
swoje problemy? Przyjdź i zobacz jak Bóg ciebie kocha!
W kościele Ducha Świętego
w Siedlcach głoszone są katechezy Drogi Neokatechumenalnej w poniedziałki i środy
o godz. 18.45. Katechezy początkowe oraz itinerarium
neokatechumenalne opierają się na trzech podstawowych filarach: Słowo Boże, Liturgia i Wspólnota. Więcej
Jutro (w poniedziałek 24. X.) o godz. 12.00 w Kated- na temat Drogi Neokatechumenalnej można przeczytać
rze odbędzie się trzeci już pogrzeb dzieci utraconych, na stronie www.camminoneoca-tecumenale.it
które z jakichś względów nie zostały pogrzebane przez
rodziców. Eucharystii będzie przewodniczył ks. Biskup
Ordynariusz. Po Mszy św. odprawianej w intencji rodziJedenastego października 2012 r., w pięćdziesiątą
ców, ciała tych zmarłych dzieci zostaną pochowane w rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II rozpocznie
grobie, specjalnie do tego przygotowanym, na Cmenta- się Rok Wiary. Mówi o tym ogłoszony w Watykanie
rzu „Janowskim”. Pierwszy taki pogrzeb odbył się dwa przez Benedykta XVI List apostolski w formie motu
lata temu. Inicjatywa ta budzi naszą wrażliwość co do proprio „Portam fidei”. Ojciec Święty podkreśla, że II
świętości życia. Temu służyć będzie jak najliczniejszy Sobór Watykański należy ukazywać „jako wielką łaskę,
udział wiernych i duszpasterzy w tych obrzędach.
która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX
W ubiegłym roku ukazały się wskazania dla duszpa- wieku”. Wskazuje ponadto, że do najważniejszych
sterzy dotyczące pochówku utraconych dzieci (Wiado- owoców Soboru należy Katechizm Kościoła Katomości Diecezjalne Siedleckie LXXIX, 2010, nr 10). Ro- lickiego, stanowiący narzędzie wspierania w wierze.
dzice takiego dziecka z wiarą proszą o jego pochówek, Papież zauważa, że w sytuacji przeżywanego w wielu
dlatego potrzeba im szczególnej wrażliwości i zrozu- krajach głębokiego kryzysu wiary konieczne jest
mienie. Rozumieją oni, że życie ludzkie jest wielką war- ponowne odkrycie smaku karmienia się Słowem Bożym
tością od poczęcia do naturalnej śmierci, a pogrzeb taki i Eucharystią. (O szczegółach napiszemy w najbliższym
dotyczy istoty ludzkiej. Wydarzenie to dawniej nazywa- czasie).

ROK WIARY
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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 – 24 października 2011 r.
Wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, Biskupa;
Dzień modlitw za ludzi walczących z chorobą otyłości;
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Sławek
Czyt.: Rz 8,12-17; Ps 68,2.4.6-7.20-21; J 17,17; Łk 13,10-17

6.30 1. O łaskę wysłuchania próśb za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej,
of. Bezimienna
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina

2. + Tadeusza (w 11 r.) i Hannę-Marię (w 2 miesiąc) Łęczyckich, of.
Krystyna Łęczycka

3. Stanisławę Chomka (w r.), of. Wnuczka z Rodziną
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Krystynę Troć, of. Mieszkańcy wsi Strzała
3. + Mirosława (w 4 r.), of. Żona z Dziećmi
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
Wtorek – 25 października 2011 r.
Wspomnienie św. Piotra z Alkcantary;
Dzień modlitw członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;
Czyt.: Rz 8,18-25; Ps 126,1-6; Mt 11,25; Łk 13,18-21

6.30 1.+ Zofię, Jana zm. z Rodzin Jakubiaków, Maków oraz dusze w
czyśćcu cierpiące, of. Janina Jakubiak
2. + Marię Barańską (w 1 r.), of. Córka z Rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Józefa, Anielę, Klemensa, Piotra i zm. z rodz. Izdebskich, of.
Jadwiga Izdebska

3. + Stanisławę Magdziak (w 1 r.), of. Dzieci
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. + Mieczysława (w 5 r.) i Danutę oraz zm. Rodziców obojga stron
Rodziny, of. Halina Ośko
3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo
4. Dziękczynna w 25 r. ślubu Marioli i Krzysztofa, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny dla nich i dla ich dzieci, of.
Małżonkowie
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem Obrońców
Życia i członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Środa – 26 października 2011 r.
Czyt.: Rz 8,26-30; Ps 13,4-6; 2 Tes 2,14; Łk 13,22-30

6.30 1. + Grażynę Serafin ( w 5 r.), of. Hanna Serafin
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Tadeusza Suchożebrskiego, of. Sąsiedzi z bloku
3. + Helenę i Juliana Domańskich, of. Córka
4. Dziękczynna w 23 r. urodzin syna Michała, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Rodzina
17.15 Różaniec dla dzieci szkolnych

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Annę Jaromską (w 3 miesiąc), of. Córka
3. + Rodziców Irenę i Zdzisława Świerczewskich, zm. Dziadków z
Rodzin Świerczewskich, Kalickich, Mikołajczuków i Bolestów, of.
Syn z Rodziną

4. Dziękczynna w 36 r. ślubu Danuty i Bogdana Wójcików, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę św. Józefa, of.
Jubilaci
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

Czwartek – 27 października 2011 r.
Wspomnienie Św. Jana Kantego, Kapłana, Patrona studentów;
Wigilia Uroczystości św. Apostołów Szymona i Tadeusza,
patronów naszej Diecezji;
Czyt.: Rz 8,31b-39; Ps 109,21-22.26-27.30-31; Łk 19,38; Łk 13,31-35

6.30 1. + Tadeusza Chojeckiego (z racji imienin), Marka i Henryka Dobrzyńskiego oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Zofia Chojecka

2. + Krystynę Troć (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu

7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Mieczysława (w 11 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Krystyna Górecka

3. Dziękczynna w 40 r. urodzin Marka, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice i Rodzeństwo
15.30 Spotkanie Dziecięcej Grupy Oazowej
17.15 Zakończenie październikowego Różańca dla dzieci szkolnych
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
2. + Tadeusza (z racji imienin), Bronisławę i Antoniego, of. Żona

3. + Ignacego (w 13 r.), zm. z Rodziny Korowajczuków, Dziołaków
Adamiuków i Wareckich, of. Syn z Rodziną
4. + Tadeusza, Rozalię i Tomasza oraz zm. z Rodziny Zbuckich i
Przegalińskich, of. Maria Przegalińska
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
18.30 Spotkanie Ministrantów i Lektorów
19.00 Spotkanie Parafialnej Grupy Liturgicznej
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej

Piątek – 28 października 2011 r.
Uroczystość Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Głównych Patronów naszej Diecezji. Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla
Czyt.: Ef 2,19-22; Ps 19,2-5; Łk 6,12-19

6.30 1. + Annę, Wacława (w 20 r.), zm. z Rodziny Olędzkich oraz zm.
Rodziców z obu stron Rodziny, of. Sąsiadka
2. + Józefa (w 2 r.) i zm. jego Rodziców, of. Emilia Żurwaska
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Tadeusza (z racji imienin), Ludwikę i Antoniego oraz zm. z Rodziny Chojeckich, of. Maria Chojecka
3. + Waldemara Barszcza (w 11 r.), of. Elżbieta Barszcz
15.00 Próba Zespołu „Światełko”
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona

2. W intencjach Czcicieli Św. Joanny
3. + Reginę Lichaczewską i zm. z Rodzin Rozbickich i Lichaczewskich, of. Syn Adam
4. + Tadeusza i Sabinę Marciniuków (z racji imienin), of. Janina
Marciniuk
Październikowy Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny.
19.00 Próba Chóru Lilia
19.00 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu ŚwiatłoŻycie

Sobota – 29 października 2011 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia.
Czyt.: Rz 11,1-2a.11-12.25-29; Ps 94,12-15.17-18; Mt 11,29ab; Łk 14,1.7-11

6.30 1. + Helenę, Feliksa, Feliksę, Eugeniusza, Jadwigę, Hipolita, Jana,
Stanisława, Halinę i Grzegorza, zm. z Rodzin Małychów i Soczewków, of. Wnuczka
2. + Danutę (w 8 r.) i Jerzego Sojków (w 6 r.), Kazimierza (w 5 r.) i
Janinę (w 1 r.), of. Janina Kępa
7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
3. + Tadeusza Kiełczykowskiego (z racji imienin), of. Rodzina
4. + Edwina Sawickiego (w 11 r.) i Jana Mazurka oraz zm. z Rodzin
Sawickich i Łozów
5. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anny i Jarosława Kaczorowskich, z
Prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie
11.00 Próba Zespołu „Światełko”
17.00 Katecheza dla Narzeczonych
17.30 Spotkanie „Grupy JPII od Św. Józefa”.

15.00 W intencji nowożeńców: Małgorzaty i Dariusza
16.00 W intencji nowożeńców: Marianny i Antoniego
18.00 1.+ Seweryna (w 8 r. i z racji imienin) oraz zm. z obu stron Rodziny,
of. Córka

2.+ Stanisława Dawidowicza (w 1 r.), of. Córka
18.00 Mityng AA Grupy Łyk-End
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19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 października 2011 r.
Dzień wdzięczności i modlitwy za Budowniczych i Fundatorów
naszego kościoła parafialnego.
Czyt.: Ml 1,14b—2,2b.8-10; Ps 131,1.2-3; 2 Tes 2,7b-9.13;
Mt 23, 9a.10b; Mt 23,1-12

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Annę Abramowicz, of. Rodzina
2. + Grzegorza (w 15 r.), Mariannę, Edwarda, Barbarę, Sabinę
i Stanisława, of. Wiesław Wereda
3. + Zbigniewa (w 3 r.), Kazimierę i Czesława Trociów, of. Rodzina
4. + Lucjana i Krzysztofa Myrchów oraz zm. z obu stron Rodziny,
of. Łucja Myrcha

8.30 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
2. Gregorianka: + Mieczysława Zalewskiego i Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Żona
3. + Tadeusza (z racji imienin) i Genowefę, of. Jadwiga Szakowska
4. + Witolda, Józefę, Helenę, Mariana Dziurdziaka i Jadwigę Pisanko, of. Rodzina
9.50 Ingres Ks. Biskupa. Początek Wizytacji Pasterskiej w naszej Parafii
10.00 Powitanie Ks. Biskupa i Katecheza

10.45 Eucharystia Pontyfikalna w intencji Parafian
12.00 Spotkanie Ks. Biskupa z Grupami działającymi w Parafii

12.45 Eucharystia z Księdzem Biskupem
1. Dziękczynna w 15 r. ślubu Agnieszki i Ireneusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i całej ich Rodziny,
of. Rodzice

2. Dziękczynna w 49 r. ślubu Krystyny i Ryszarda Prekuratów, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich oraz dla
ich Dzieci i Wnuków, of. Małżonkowie
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr

15.00 Spotkanie Ks. Biskupa z Radą Parafialną

16.30 1. + Zm. rodziców z obojga stron Rodziny, siostrę Janinę i męża
Stanisława, of. Helena Kostyra
2 + Edwarda Ozgę (w 19 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny,
of. Żona

18.00 1. + Jana (w 13 r.), zm. z Rodziny Montewków oraz Leokadię i zm.
z Rodziny Piechotków, of. Córka z Rodziną
19.00 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i niedzielna Adoracja
Najświętszego Sakramentu
ciąg dalszy ze str. 1

LITURGIA MSZY ŚW. POGRZEBOWEJ W INTENCJI
RODZICÓW, KTÓRZY UTRACILI SWOJE DZIECI
JESZCZE PRZED ICH NARODZENIEM
Msza Św. rozpoczyna się pozdrowieniem i wprowadzeniem w obrzędy, poczym następuje Akt pokuty, Kolekta i Liturgia Słowa. Najbardziej odpowiednie są czytania: Lm 3, 17-26; Ps 25, 6-7c. 17-18. 20-21
oraz J 19, 25-30. Po czytaniach następuje Homilia i Modlitwa Powszechna. Po modlitwie po Komunii następuje ostatnie pożegnanie
dziecka, a jeśli ciało dziecka jest obecne w kościele, następuje pokropienie i okadzenie. O innych sposobach pogrzebu mówi wspomniany
wyżej Rytuał.
Warto przypomnieć niektóre fragmenty „Obrzędów” pogrzebu
dziecka utraconego, które mogą mieć miejsce na cmentarzu. Wskazują
one na wiarę Ludu Bożego w życie wieczne tych dzieci:
Drodzy bracia i siostry, polecajmy Bogu te (to) zmarłe dzieci (dziecko)
i z serdecznym współczuciem módlmy się za jego rodziców. Opłakują
oni dzieci (dziecko), które utracili, lecz z ufnością powierzają je Bogu. W
ciszy rozważajmy miłość Bożą, która jest podstawą naszej nadziei.
Stanę przed Stwórcą i przed swoim Bogiem.
On mnie z miłości wezwał do istnienia,
Tchnął swego Ducha, stworzył na swój obraz,
Jak własne dziecko znał mnie po imieniu.
Dziś moja duszę w ręce Twe powierzam,
Mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze.
Do domu wracam jak strudzony pielgrzym,
A Ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.
Wstyd mnie ogarnia, że przed Tobą stanę

STRONA 3

Tak niepodobny, Boże mój, do Ciebie.
Nie karz mnie za to zbyt surowym sądem,
Rozpoznaj, Ojcze, swoje dziecko we mnie.
Dziś moją duszę …
Celebrans następnie kropi trumnę wodą święconą, okadza ją i modli
się: Boże, Ty przenikasz ludzkie serca i udzielasz im pociechy, Ty znasz
również wiarę tych rodziców † Utwierdź ich przekonanie, że dzieci
(dziecko), które opłakują * ogarnia Twoja ojcowska miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
Znamienne są wezwania Modlitwy Wiernych:
1. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz wszystkich, którzy płaczą
nad śmiercią tych (tego) dzieci (dziecka). Wysłuchaj nas, Panie.
2. Jezu, Ty wskrzeszałeś umarłych do życia, daj tym (temu dziecku) dzieciom pełnię życia w chwale. Wysłuchaj nas, Panie.
3. Jezu, Ty panujesz nad żywymi i umarłymi, daj wieczny odpoczynek
wszystkim zmarłym. Wysłuchaj nas, Panie.
Poddając się woli Ojca niebieskiego, odmówmy wspólnie Modlitwę Pańską: Ojcze nasz...
Modlitwa końcowa: Boże, przyjmij modlitwy Twoich wiernych, którzy
smucą się z powodu śmierci dzieci (dziecka) i umocnij ich ufność w Twoje
miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen
Błogosławieństwo
I. Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen.
II. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym
światła i pokoju. Amen.
III, Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie
zmartwychwstał. Amen.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn † i Duch Święty.
Amen.

DOKTOR KOŚCIOŁA

Podczas V Krajowego Spotkania Bożego Miłosierdzia w Madrycie jego uczestnicy poparli inicjatywę ogłoszenia św. Faustyny doktorem Kościoła. Z propozycją taką
wystąpiono na niedawnym II Światowym Kongresie Bożego Miłosierdzia w Krakowie i przesłano ją do
Watykanu. V Krajowe Spotkanie
czcicieli Bożego Miłosierdzia odbyło się w madryckiej katedrze Almudena. Jego uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy, której przewodniczył miejscowy metropolita kard. Antonio María Rouco Varela. Przypomniał on w homilii nie tylko o znaczeniu Bożego Miłosierdzia w dzisiejszych czasach, ale także o rocznicy wyboru Jana Pawła II. Celem spotkania w stolicy Hiszpanii było „podtrzymanie kontaktu między wszystkim
grupami w kraju, a jest ich wiele i są dość rozproszone” – powiedział ks.
Diego Martínez Linares, koordynator Ruchu Bożego Miłosierdzia w Hiszpanii. Jednocześnie podkreślił, że "chodziło przede wszystkim o wspólną
modlitwę i o szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia”.
Orędzie, które otrzymała św. Faustyna, jest „pociechą w obliczu chaosu moralnego, duchowego i rodzinnego, w jakim żyjemy. Jezus daje
nam ten obraz i wydaje się mówić: 'Pomimo wszystko nadal was kocham
i wam przebaczam'. Jest to orędzie ważne dla wszystkich, ponieważ
wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia” – oświadczył ks. Martínez
Linares. Zauważył przy tym, że polska święta jest mistrzynią życia duchowego: „Była kobietą bez studiów teologicznych, ale jej pisma posiadają niezwykłą jasność i precyzję. Nie ma tam żadnego błędu teologicznego. Można to wyjaśnić jedynie tym, że otrzymała łaskę nadprzyrodzoną”. Jest zatem zrozumiałe, że uczestnicy madryckiego spotkania
popierają inicjatywę, aby siostrę Faustynę ogłosić doktorem Kościoła. „W
tym roku chcieliśmy też podziękować za nasze diecezjalne sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Madrycie” – dodał koordynator Ruchu. Pierwsze
krajowe spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia w Hiszpanii odbyły się w
Saragossie (2007, 2008, 2009) i w Santiago de Compostela (2010). Począwszy od tego roku będą odbywały się w diecezjach, w których istnieje
Ruch Bożego Miłosierdzia.
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NOWY SEKRETARZ

niałych przygód? - o tym w wywiadzie z duszpasterzami akademickimi;
Obowiązki sekretarza generalnego Episkopatu  Czas na wyjście z cienia i odważne świadectwo
przejął od Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika wiary – przekonuje ks. Paweł Siedlanowski w tekście
gnieźnieński Biskup Pomocniczy Wojciech Polak. „Nikodemowi chrześcijanie”. Zapraszamy do lektury!

Dwa lata temu biskupi powierzyli mu funkcję delegata Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji. Na zebraniu plenarnym w Przemyślu wybrali Biskupa Wojciecha Polaka nowym sekretarzem generalnym Episkopatu. Dotychczasowe
doświadczenie z pewnością będzie pomocne w
pełnieniu nowej funkcji. Jako delegat Episkopatu
ds. duszpasterstwa emigracji Biskup Polak zajmował się koordynacją pracy wszystkich duszpasterzy polskich na świecie i spotykał się z przebywającymi za granicą Polakami. Kontaktował się
również z episkopatami innych krajów świata i
ustalał zasady pracy polskich kapłanów. W Konferencji Episkopatu Bp Polak był dodatkowo członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu, jako jeden z dwóch wybranych biskupów pomocniczych.
Jako sekretarz generalny będzie przede wspierał Konferencję Episkopatu i jej przewodniczącego
w wykonywaniu statutowych zadań, m.in. przygotowywaniu zebrań plenarnych. Ponadto zadaniem
sekretarza generalnego są kontakty z innymi episkopatami, a także z władzami państwowymi w
sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a państwem. Sekretarz generalny jest
wybierany na okres pięciu lat. Funkcję tę można
pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje.
Biskup wybrany na to stanowisko kieruje pracami
Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.
Biskup Wojciech Polak ma 47 lat. Kapłanem
jest od 1989 r. W 2003 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej.
Jest członkiem Komisji Charytatywnej, Komisji
Duchowieństwa i Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Pełni także funkcję delegata Konferencji
Episkopatu Polski ds. powołań i przewodniczy European Vocation Service (EVS).

W PARAFII I W DIECEZJI

# Piotr Jurczuk z Parafii Prawosławnej pw.
Św. Eliasza w Siemiatyczach i Urszula Maksymiuk z naszej Parafii (87)

LOTERIA ZA NAMI

ZMIANA CZASU z letniego na zimowy nastąpi
w nocy z soboty na niedzielę (30.X). Zegarek
przestawimy z godz. 3:00 na 2:00 w nocy. Dzięki
temu zyskamy dodatkowo jedną godzinę snu.
ZMIANA INTENCJI. W związku z wizytacją Ks.
Biskupa będzie w niedzielę 30.X. zmieniony porządek Mszy Św., a także nastąpi zmiana terminu
intencji mszalnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w zakrystii.
RÓŻANIEC. Październikowe Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele są odprawiane zawsze po Mszy Św. wieczorowej. Różaniec dla
dzieci jest w dni nauki szkolnej od poniedziałku do
czwartku o godz. 17.15.
KATECHEZY. Zapraszamy na katechezy do
sali przy zakrystii: Narzeczonych w soboty o godzinie 17.00, a Rodziców i Chrzestnych w niedziele o godzinie 17.30.
STUDENCI. Duszpasterstwo akademickie zaprasza studentów wszystkich kierunków i roczników na katechezy, które odbywają się w kaplicy
p.w. Ducha św. przy ul. Brzeskiej 37 w Siedlcach.
Szczegółowy grafik godzin znajduje na stronie
Duszpasterstwa Akademickiego.
WIECZÓR CHWAŁY. Już za trzy dni, w czwartek 27 października o godz. 19.00 w Sali KLO,
spotkamy się na drugim powakacyjnym WIECZORZE CHWAŁY. Nasz Pan, który będzie obecny
pośród nas przygotował wiele łask, którymi pragnie obdarzyć swoich przyjaciół. Bracie i Siostro!
Jesteś przyjacielem Jezusa Chrystusa, gdyż On
powiedział: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi…” (J
15,14). Przyjdź spotkać się z Przyjacielem i powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz, podziękuj za
W Związek Małżeński zgodnie
wszelkie dobro, jakie otrzymałeś, przedstaw swoje
z nauką Kościoła i prawem
troski i niepokoje i „Zrzuć ciężary na Jezusa! On
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
kocha Cię…” Zobaczysz, z jaką radością i pokonarzeczeni stanu wolnego.
jem w sercu wrócisz do domu. Nie przegap takiej
okazji! Zapraszamy wszystkich, do których dotrze
Zapowiedź II:
# Krzysztof Tomasz Sadowski z naszej Para- ta wspaniała informacja!
Akademicka Grupa Ewangelizacyjna
fii i Olga Sysik z Parafii Zbuczyn (86)

Kto znałby przeszkody do zawarcia tych
małżeństw, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 42

W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
 Poronienie dziecka jest tragedią rodziców. Jednak mają oni swoje prawa, a ich dziecko – jak istota
ludzka - ma prawo do pogrzebu. O prawach rodziców, pogrzebie dzieci utraconych i innych zagadnieniach związanych z tym przemilczanym tematem
przeczytamy w dziale „Publicystyka”;
 Czy być lekarzem - to powołanie? Jakie cechy
powinien mieć lekarz? Jakie są problemy i bolączki
współczesnych lekarzy, pielęgniarek i całej służby
zdrowia? O tym w rozmowie „Echa”;
 Niezbędnik studenta - czyli jak studiować i nie
stracić wiary, a przy okazji nauczyć się włoskiego,
przygotować do małżeństwa i przeżyć wiele wspa-
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z grupy JP2 od św. Józefa - razem z towarzyszącymi jej ks. Adamem Pietrusikiem i S.M. Amabilis
Gliniecką - dziękuje wszystkim, którzy poprzez
udział w loterii, złożone ofiary i życzliwość nie tylko wsparli to przedsięwzięcie, ale nade wszystko
nadali głębszą wartość i sens wysiłkom podejmowanym na rzecz wspólnoty parafialnej.

MOJA MAMA KRZYCZĄC NA MNIE
WYPOWIADA DWA RAZY WIĘCEJ SŁÓW NIŻ
MÓJ KOLEGA RAPER W SWOJEJ PIOSENCE

TRWAŁY KOALICJANT. Dziennikarz pyta przed
wyborami Pana Waldemara Pawlaka.
- Panie Premierze. Kto wygra wybory?
- Nasz koalicjant.
- Czyli kto?
- Wszystko jedno.
POZWANA. Młoda kobieta zeznaje w sądzie:
- Ile pozwana ma lat? - pyta sędzia.
- Chwileczkę, Wysoki Sadzie muszę policzyć: kiedy wychodziłam za niego za mąż miałam 20 lat,
on miał 40. To teraz, jeśli on ma 70, a ja jestem
o połowę młodsza, to mam 35?
DO POCIĄGU wchodzi pijany młodzieniec. Konduktor pyta o bilet:
- Nie mam pieniędzy na bilet, panie konduktorze.
- Na wódkę to było? - pyta retorycznie konduktor.
- Przyjaciel mnie ugościł - odpowiada młodzian.
- A dlaczego na drogę nie dał?
- Jak nie dał... - odpowiada młodzieniec wyciągając z zanadrza pół litra...
ZEZNANIE PODATKOWE. Urzędniczka Urzędu
Skarbowego mówi do młodego przedsiębiorcy:
- Jak pan śmiał w rubryce „Pozostający na moim
utrzymaniu” wpisać „III RP”?!
ZNALAZCA. Do radia dzwoni słuchaczka:
- Znalazłam dziś na ulicy portfel. W środku był tysiąc złotych i prawo jazdy na nazwisko Stanisław
W 33 roczn. wyboru Karola Wojtyły na StoliKowalski. I w związku z tym mam wielką prośbę,
cę Piotrową młodzież z naszej parafii zorganizobyście puścili panu Stasiowi na pocieszenie jakąś
wała „Loterię Papieską”. Przez cały wrzesień młofajną piosenkę.
dzi ludzie spotykali się z S. M. Amabilis, by - koTygodnik „Opiekun” w nakładzie
rzystając z własnych zdolności i talentów, przygo2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
tować nagrody dla uczestników loterii. Dzięki
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
wspólnej pracy i zaangażowaniu młodzieży potel. 025-6402828, fax 025-6320223
wstało kilkaset fantów, wśród których były m.in.
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:
własnoręcznie malowane lampiony i flagi papies- jozefsiedlce@wp.pl
www.jozef.siedlce.pl
kie, anioły z masy solnej, breloczki do kluczy oraz Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
wyśmienite pierniczki.
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Podczas loterii cieszyły się one niezwykłym poMateriały przygotowali:
wodzeniem. W czasie każdej Mszy św. siostra za- ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz
praszała do udziału w loterii, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na planowaną s.M. Amabilis, s.M. Anuncjata, s.M. Agnieszka
i Tomasz Końko
w dniach 5-13 listopada 2011 r. pielgrzymkę dzięUwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
kczynną do grobu bł. Jana Pawła II. Wiele osób
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
odpowiedziało też na zachętę do przekazania
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
osobistych intencji, w których modlić się będą
Kancelaria Parafialna jest czynna
uczestnicy listopadowej pielgrzymki. Młodzież
w dni powszednie od 16.00 do 17.30

