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MYŚL TYGODNIA

Gdy myślimy o naszej przynależności do wspólnoty Kościoła,
przypominają się nam słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Ja
jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który
uprawia” (J 15,1-8).
Chrystus utożsamia się z tymi,
którzy w Niego wierzą. Winna latorośl nie jest bowiem czymś różnym od samego krzewu. Po raz
kolejny wracamy do tajemnicy naszego Chrztu Św., przez który
staliśmy się jedno z Chrystusem i
w którym otrzymaliśmy zbawienie.
Owoce, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, to przede wszystkim owoce tegoż zbawienia: wiara,
wolność, miłość. Dzięki nim zachowujemy przykazania, to one
pozwalają pokładać ufność w Bogu nawet wtedy, gdy nasze serce
nas oskarża. Pamiętajmy o tym, że
Bóg jest większy od naszego serca, jak również o tym, że Oskarżyciel to jedno z imion Złego.
Bo w latorośli można być tylko
żywą gałązką. Martwa niestety będzie odcięta i wrzucona w ogień.

PARCZEWSKA KANA

Pod koniec stycznia 2003 roku odbywał się w Manili na
Filipinach IV Światowy Kongres Rodzin, któremu papież
Jan Paweł II wyznaczył hasło: „Rodzina chrześcijańska
dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia”. W słowie skierowanym do uczestników kongresu Ojciec Święty apelował:
„Drogie rodziny chrześcijańskie! Głoście światu z radością ten wspaniały skarb, który niesiecie jako kościoły domowe! Małżonkowie chrześcijańscy! W waszej wspólnocie
życia i miłości, w waszym wzajemnym oddaniu i wielkodusznym przyjmowaniu dzieci, bądźcie w Chrystusie światłem świata! Pan wymaga od was, byście każdego dnia
stawali się jak lampa, która nie pozostaje w ukryciu, ale
umieszcza się ją „na świeczniku, aby świeciła wszystkim,
którzy są w domu” (Mt 5, 15). Bądźcie przede wszystkim
<dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia>, gorliwie żyjąc
swoim powołaniem. Małżeństwo, które zawarliście jakiegoś mniej czy bardziej odległego dnia, jest waszym specyficznym sposobem bycia uczniami Jezusa, przyczyniania
się do budowy Królestwa Bożego, dążenia do świętości,
do którego powołany jest każdy chrześcijanin”.
Dziś istnieje nagląca potrzeba wzmacniania rodzin
chrześcijańskich, a zarazem promocji piękna życia małżeńskiego. Dlatego właśnie, 13 maja b.r. w Sanktuarium
Rodzin w Parczewie, pod okiem Matki Bożej „z Gruszką”
pragniemy modlić się za rodziny naszej diecezji. Tegoroczne spotkanie jest kontynuacją myśli o sakramentalności
małżeństwa i będzie dotyczyło słów z przysięgi:
Ślubuję Ci miłość. Oto program spotkania:
10.30 - zawiązanie wspólnoty; 10.45 - katecheza „Ślubuję
ci miłość” - Bp Siedlecki Zbigniew Kiernikowski; 11.30 Godzina świadectw małżeńskich; 12.30 - przerwa; 12.45 przygotowanie do liturgii; 13.00 - Uroczysta Eucharystia w
intencji rodzin z obrzędem odnowienia ślubów małżeńskich celebrowana przez Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego. Na zakończenie będzie Agapa, oraz Miasteczko zabaw i atrakcje dla dzieci, zaś o 20.00 – Koncert Gwiazd
Ziemi Parczewskiej
Święto rodzin naszej diecezji wpisuje się w obchody VII
Światowego Dnia Rodziny w Mediolanie, które odbędzie
się w dniach 30 maja – 3 czerwca 2012 r. pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI. Pozostając w łączności
z całym Kościołem pod przewodnictwem Pasterza Diecezji
pragniemy jak ewangeliczni małżonkowie i słudzy w naszej Parczewskiej Kanie słuchać Jezusa i dać świadectwo
wiary. Pragniemy również dziękować dobremu Bogu za
dar 10 lat posługi Pasterza naszej diecezji. Zapraszają:
Ks. Jacek Sereda wraz z duszpasterstwem rodzin i
Ks. Prałat Tadeusz Lewczuk wraz ze wspólnota parafialną.

Opłata dowolna

CARITAS 2012

Nawiązując do przesłania Jana Pawła II, który podczas ostatniej pielgrzymki do Polski mówił: „Potrzeba aby
przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopca i dziewczyny” - Caritas Diecezji
Siedleckiej zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie
programu „Skrzydła". Jest to program Caritas długoterminowej pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży, której edukacja jest zagrożona trudną sytuacją materialną.
Program można wesprzeć poprzez zakup płyty CD „Śpiewnika papieskiego", która kosztuje 15 zł. Na płycie
znajdują się autorskie piosenki do poezji Karola Wojtyły bł. Jana Pawła II, w kompozycji i aranżacji Waldemara
Koperkiewicza. Płytę nagrano w 2011 r. a wykonawcami
są: Chór Miasta Siedlce oraz aktorzy i orkiestra Teatru
ES. Nagrania są bardzo wysokiej jakości, bardzo ładnie
wykonane do słuchania dla dorosłych jak i dla młodzieży.
Program mogą wesprzeć zarówno osoby indywidualne jak też firmy, które poprzez deklaracje finansowe lub
jednorazowe wpłaty, przynajmniej przez jeden semestr
szkolny obejmą opieką konkretne dziecko, zgłoszone na
listę diecezjalnej Caritas. W ramach pomocy w programie „Skrzydła” uczeń może otrzymać wsparcie w zakresie pakietów:
a) „Skrzydła na co dzień” - stypendium w wysokości
147 zł miesięcznie - m.in. na dożywianie w szkole, wyprawkę szkolną, zakup letniej bądź zimowej odzieży,
dofinansowanie obiadów.; b) „Skrzydła na przyszłość”
- stypendium w wysokości 152 zł miesięcznie - m.in. na
wycieczki szkolne, korepetycje, naukę języka; c) „Skarbonkę Skrzydeł” - obejmującą inne formy wsparcia.
Promocję programu „Skrzydła” w parafiach Diecezji
Siedleckiej patronatem medialnym objęło „Echo Katolickie”. W numerze na niedzielę 29 kwietnia br. był drukowany tekst poświęcony programowi, a także deklaracje
dla osób prywatnych i firm, które zechcą objąć dowolną
formą pomocy materialnej potrzebujące dziecko. Programowi „Skrzydła" patronuje także Katolickie Radio Podlasie oraz portal Podlasie24.pl Zarówno na radiowej antenie jak i w portalu można wysłuchać informacji dotyczących programu „Skrzydła" - zarówno dla przyszłych darczyńców jak i potrzebującej dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
Obecnie programem „Skrzydła” na terenie Diecezji
Siedleckiej objętych jest ok. 50 dzieci, które finansowane
są zarówno przez osoby prywatne, firmy jak też fundacje. Pamiętajmy, że dzieci czekających na wsparcie jest
bardzo wiele. Wesprzyjmy je poprzez zakup „Śpiewnika
papieskiego”. Obchodząc pierwszą rocznicę beatyfikacji
Jana Pawła II zanurzmy się w tajemnice jego poetyckiego przesłania. Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej
ks. Krzysztof Hapon
Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Biskupa Świrskiego 57, 08-110 Siedlce
tel. 25-6310955, fax: 25-6310957 e-mail: siedlce@caritas.pl, www.siedlce.
caritas.pl PEKAO S.A. 1/0 Siedlce 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387
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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 – 7 maja 2012 r.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny ks. Sławek, z-ca ks. Piotr;
Czyt.: Dz 14,5-18; Ps 115,1-4.15-16; J 14,26; J 14,21-26

6.30 1. + Stanisława (w 16 r.) i Zuzannę Borutów, of. Krystyna i Szczepan Borutowie

2. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski
3. + Janinę, Mikołaja, Krystynę Karwowskich, Zygmunta i Aleksandrę Matyków, of. Rodzina
4. + Henryka (w 21 r.), Adama, Ludwika i Zbigniewa, of. Wanda
Gadomska

2. + Stanisława i Jerzego Sadokierskich oraz Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Wanda Sadokierska
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka
2. + Stanisława i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona
3. + Stanisława, Leokadię, Jana, Józefa i Bronisławę, of. Teresa
Królikowska

11.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Uczniów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 9 w dniu jej Patrona
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)

18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski
2. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina
3. + Zm. Polecanych w Wypominkach 2011/12
4. + Stanisława Myrchę (w 15 r.) i Krzysztofa (w 23 r.), of. Hanna
Ruszczak i Roma Złoch

5. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską
(z racji imienin), of. Dzieci i Rodzeństwo
6. + Ks. Prałata Leona Balickiego, of. Rodziny Kościoła Domowego
7. Dziękczynna z racji urodzin Macieja, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niego i jego Rodziny, of. Krystyna Pastor
18.40 Nabożeństwo Majowe

Wtorek – 8 maja 2012 r.
Uroczystość Św. Stanisław, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona
Polski, głównego Patrona miasta Siedlce.
Dzień odpustu w Parafii św. Stanisława.
Rocznica zakończenia II Wojny Światowej.
Czyt.: Dz 20,17-18a.28-32.36; Ps 100,1-5; Rz 8,31b-39; J 10,14; J 10,11-16

6.30 1. + Stanisławę, Stanisława i Jana (z racji ich imienin), of. Bezimienna

2. + Stanisława Ficek (z racji imienin), of. Danuta Doroszenko
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka
2. + Stanisława i Stanisławę Dobrowolskich oraz Rafała Wolgiemuta, of. Rodzina
3. + Stanisławę Rzyszkowicz (z racji imienin), of. Mąż
4. + Stanisławę (w dniu imienin), Stefana i Ryszarda Stańczuk
oraz Hannę i Stefana Wymiatał, of. Rodzina
5. + Stanisława, Wiesława i Łukasza Troć oraz Bronisława, Bronisławę i Kazimierza, zm. z Rodzin Góreckich i Gałązków, of. p. Górecka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski
2. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina

3. + Stanisława Stańczuka (z racji imienin), Wiktorię, Józefa, Leokadię i Jana Gochnio, of. p. Halina z Córkami
4. + Stanisławę Ślaz (z racji imienin), of. Córka
Nabożeństwo Majowe

Środa – 9 maja 2012 r.

5. + Jana Kozaczyńskiego (w 15 r.), of. Córka
Nabożeństwo Majowe

Czwartek – 10 maja 2012 r.
Wspomnienie św. Jana Avilli,
Czyt.: Dz 15,7-21; Ps 96,1-3.10; J 10,27; J 15,9-11

6.30 1. + Stanisława Jurka, of. Córka z Rodziną
2. + Irenę i Wacława Ślebzaków, of. Alicja Ślebzak
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka
2. + Stanisławę i Stanisława (z racji imienin), zm. z Rodziny Gołofitów, of. Rodzina
3. + Stanisława (z racji imienin), Wisława i Łukasza Trociów oraz
zm. z Rodzin Gałązków i Oleksiuków, of. Leontyna Troć
15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski

3. + Feliksa Garbaszewskiego (z racji urodzin) i zm. Rodziców z
obu stron Rodziny, of. Zofia Garbaszewska
4. Dziękczynna w 19 r. urodzin Pauliny, z prośbą o pomyślne zdanie matury, podjęcie studiów i potrzebne łaski w życiu, of. Danuta
Trzaskalska

5. Dziękczynna w 5 r. urodzin Kubusia, z prośbą o łaskę zdrowia i
Boże błogosławieństwo dla niego i dla jego Rodziców, of. Babcia
Nabożeństwo Majowe
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 11 maja 2012 r.
Czyt.: Dz 15,22-31; Ps 57,8-12; J 15,15b; J 15,12-17

6.30 1. + Floriana (3 miesiąc), of. Córka Kinga
2.+ Józefa i Wandę i zm. z Rodziny Myszkiewiczów, of. Maria
Myszkiewicz

7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka
2. + Stefana (w 12 r.) i Hannę oraz zm. Rodziców i Rodzeństwo z
Rodziny Wymiatał, of. Dzieci
3. + Andrzeja Harasymowicza, of. Żona
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski
2. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina
3. + Mariannę Głuchowską (w 1 r.), of. Córki
4. + Waldemara, Stanisławę i Zofię, of. Ewa Sakowska

5. Dziękczynna w r. urodzin Beaty, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niej i dla jej Rodziny, of. Mama
Nabożeństwo Majowe

Sobota – 12 maja 2012 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i NMP Łaskawej, patronki
Warszawy. Wspomnienie Św. Męczenników Nereusza i Achillesa oraz Św.
Pankracego (w ludowej tradycji pierwszego z „Zimnych Ogrodników”).

Rocznica śmierci biskupa siedleckiego Henryka Przeździeckiego (w +1939)

Czyt.: Dz 16,1-10; Ps 100,1-5; Kol 3,1; J 15,18-21

Czyt.: Dz 15,1-6; Ps 122,1-2.4-5; J 15,4.5b; J 15,1-8

6.30 1. Dziękczynna w 30 r. urodzin Agnieszki, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w jej życiu, of. Mąż
2. + Wiktora (w 8 r.) i jego Rodziców, of. Żona
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka
2. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina
3. + Zofię i Stanisława Cioków, Stanisławę i Franciszka Wronów,
ich Rodziców oraz Barbarę Kruk, of. Marianna Wrona
4. + Leona (w 9 r.), Czesławę i Sylwię Spiechow, of. Rodzina
5. + Zygmunta i Mariannę, of. Syn

6.30 1. + Kazimierę (w r.), Jozafata, Józefa, Wincentego i Halinę, of.
Barbara Oklińska

2. + Stanisława i Stanisławę Popków, of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka
2. + Stanisława i Stanisławę Magdziaków oraz Helenę i Stanisława
Ługowskich, of. Dzieci
3. + Teściów: Jana i Stanisławę oraz męża Stanisława, of. Honorata Wardulińska

4. + Kazimierę (w 6 r.), Antoniego, Juliannę, Zofię, Annę, Józefa i
Edwarda, of. Jadwiga Szostek
5. + Elizabeth Lupkowski (w 78 urodzin), of. Anthony Lupkowski z
USA
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina

10.00 Próba Zespołu „Światełko”
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski

2. Dziękczynna w 7 r. ślubu Agaty i Janusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Synów, of. Małżonkowie
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3. + Zm. z Rodz. Golców, of. Krystyna Golec
Nabożeństwo Majowe

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 13 maja 2012 r.
Rocznica zamachu na Ojca Św. Bł. Jana Pawła II
Dzień inauguracji Nabożeństw Fatimskich
Czyt.: Dz 8,5-8.14-17; Ps 66,1-7.16.20; 1 P 3,15-18; J 14,23; J 14,15-21

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka
2. + Bronisława (w 12 r.), Wacławę i Mariana, of. Wakuła Ewa
8.30 1. + Pawła Łęczyckiego (w 6 r.), of. Rodzina Kobylińskich
2. + Grzegorza i Szczepana, zm. Rodziców i Dziadków z obu stron
Rodziny oraz Stanisławę Wierzbicką, of. Teresa Pszkit
10.00 1. Gregorianka: Stanisławę Sysik, of. Rodzina
2. Gregorianka: Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski
3. + Piotra Borkowskiego, of. Borkowski Andrzej
4. + Stanisławę (z racji im.) i Arkadiusza Krasnodębskich, Jana
Zdolińskiego, Annę i Władysława Wasilewskich, of. Barbara Zdolińska

5. Dziękczynna w 28 r. urodzin Michała Wojewódzkiego, z prośbą
o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Rodzina
6. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
11.30 1. + Elżbietę Sawicką (w 2 r.), Amelię i Stanisława Kondraciuków,
of. Mąż

2. + Aleksandrę, Józefa, Henryka i ks. Lucjana, zm. z Rodziny Pawlików oraz Irenę Henryka i Andrzeja Raźniaka, of. Maria Kudelska

12.45 1. O Boże błogosławieństwo dla Zawodowych i Ochotniczych
Strażaków powiatu siedleckiego oraz dla ich Rodzin
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Piotr, z-ca ks. Adam

16.30 1. + Stanisławę (z racji imienin i dnia matki), of. Córka
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (przed Chrztem Św.)

18.00 1. Dziękczynna Sióstr Koła Żywego Różańca nr 2, z prośbą o
opiekę Patronki Matki Bożej Fatimskiej dla Sióstr z Koła i dla ich
Rodzin, zel. Elżbieta Szkup
2. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi,
of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Majowe Nabożeństwo Fatimskie

UROCZYSTE POŻEGNANIE Z KOŚCIOŁEM
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widząc wzoru Rodziców, nie chcą przyjąć autorytetu kapłana, który mógłby
rodziców na pewnym etapie przygotowania zastąpić. Powstaje więc błędne
koło!
Skoro Bierzmowanie jest Sakramentem Chrześcijańskiej Dojrzałości, to
znaczy, że jego przyjęcie uzdalnia młodego człowieka do samodzielnego
podejmowania właściwych decyzji, a przede wszystkim do samodzielnego
wyznawania i „praktykowania” wiary. Aby tak się stało ów młody człowiek
musi współpracować z Łaską Bożą przez wypełnienie zobowiązań, jakie
stawia przed nim wiara, wśród których uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św.
jest sprawą priorytetową. Równie ważne jest zachowanie przykazań Bożych
i Kościelnych, czy też wypełnienie zobowiązań abstynenckich, składanych
pisemnie przy okazji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Czy można być
dorosłym chrześcijaninem bez realizacji powyższych zobowiązań? Niestety
nie. Do wielu dziewcząt i chłopców ta prawda nie dociera, niestety jest ona
obca także dla wielu rodziców. Sprawia, że dla pewnej grupy ludzi słabo
wierzących przyjęcie Sakramentu Bierzmowania staje się uroczystym pożegnaniem Kościoła na kilka lat. Na jak długo? Do czasu przygotowań do Sakramentu Małżeństwa lub Chrztu Św. ich dziecka.
Dla niektórych ta separacja od Kościoła będzie jeszcze dłuższa, szczególnie wtedy, gdy dorosły już człowiek uświadomi sobie cenę zmarnowanego czasu i wielkość grzechów, które obciążają jego sumienie. Wchodzi
wtedy w strefę, która dziś potocznie nazywa się „palikotyzacją życia”. Jest
ona próbą wybielenia własnego sumienia przez wskazywanie, że „inni są
jeszcze gorsi”, przez krytykowanie Kościoła i ludzi wierzących, przez
wypieranie z życia społecznego wszystkiego, co mogłoby budzić wyrzuty
sumienia. Zniszczenie mechanizmu sumienia doprowadza do nerwic i depresji, z którymi współczesny młody człowiek nie umie sobie poradzić.
Rodzi się więc uzasadnione pytanie, czy młodzi ludzie w wieku 16 lat,
a więc w wieku III klasy gimnazjum, są w stanie odpowiedzialnie, a nie świętokradzko przyjąć Sakrament Bierzmowania? Większość z nich udowadnia
swoim życiem, że tak. Część niestety nie. Powstał więc pomysł, by unikając
zbędnego podziału na zdolnych do przyjęcia Bierzmowania oraz nie nadających się do tego, przesunąć wiek jego przyjęcia przynajmniej do II klasy
szkoły średniej. W Siedlcach, jako pierwsza, realizuje ten eksperyment Parafia Św. Stanisława - i jak się wydaje - dość skutecznie.
Warto na zakończenie dodać, mimo smutnego nastroju powyższego tekstu, że jest nadzieja. Oto spośród wszystkich przygotowujących się do Bierzmowania, znaczna większość dziewcząt i chłopców oraz ich Rodziców niezwykle odpowiedzialnie potraktowała czas przygotowania i sam fakt przyjęcia
Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Oni stali się nadzieją kościoła i naszej Parafii. Kościół i Parafia, jako znaki zbawienia są potrzebne tym mocniejszym, a jeszcze bardziej tym słabszym w wierze. Współpraca Rodziców
w tym dziele jest niezbędna. Kościół bowiem chce pomóc w wychowaniu
i kształceniu charakteru młodego człowieka, ale nie jest w stanie zastąpić
Rodziców w ich niepowtarzalnej roli głównych katechetów prowadzących
swoje dziecko na spotkanie z Chrystusem obecnym w Sakramentach Św.

RÓŻAŃCOWA REWOLUCJA

Jest 29 kwietnia br. godzina 13.20. W kościele trwa niedzielna Msza Św.
Zbliża się Przeistoczenie. We Mszy Św. biorą udział Kandydaci do
Bierzmowania i ich Rodzice. To przedostatni dzień Nowenny do Ducha Św.
poprzedzającej przyjęcie Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Nazajutrz przystąpią do spowiedzi. W kościele modli się około 60 dziewcząt i
chłopców – ale przed kościołem pozostaje, jakby w separacji od nich – 17
osobowa grupa, która nie chce we Mszy Św. uczestniczyć. Stoją w promieniach upalnego słońca, od którego mózg się „lasuje”, snują pogawędki,
bawią się telefonem, lub bezmyślnie obserwują uliczny ruch. Co znaczą te
dwa różne światy? To ważne pytanie.
Po pierwsze przyszli tu sami mimo, że na spotkanie byli zaproszeni także
ich Rodzice. Są trochę bezradni. Dlaczego są sami? Pewnie dlatego, że jakieś dysfunkcje ma rodzicielska miłość i relacje między dorastającym człowiekiem, a Rodzicami. Rodzice mieli być dla nich drogowskazem w przygotowaniu się do Bierzmowania i wejściu w dorosłe życie, a okazało się, że
sami są zbyt mało dorośli, by drogowskazem się stać. Młodzi więc stają
samotnie na rozstaju dróg życiowych, nie wiedząc co z sobą zrobić. Nie

W dniach 22-25 lutego 1986 r. w stolicy Filipin Manili, 2 miliony Filipińczyków,
nękanych
przez dyktaturę generała
Marcosa wyszło na ulicę
z różańcami w ręku. Marcos wysłał armię, helikoptery, czołgi, moździerze
i wydał rozkazy ataku w
celu rozproszenia tłumu. Wystrzelone pociski moździerzy nie wybuchły, piloci helikopterów z powietrza zobaczyli potężny krzyż z 2 mln ludzi na skrzyżowaniu ulic i zwątpili, a żołnierze w czołgach widząc idący w ich kierunku
tłum z podniesionymi różańcami i kwiatami zatrzymali się i przyłączyli się do
ludzi wkładając w lufy czołgów kwiaty. Nie spadła ani jedna kropla krwi! W 4
dni później odszedł rząd totalitarny Marcosa.
Teraz milion różańców w intencji pokoju na świecie odmawiają codziennie Filipińczycy. W ciągu 201 dni modlitwą objęli wszystkie kraje. Różańcowa krucjata za świat rozpoczęła się 10 października, a zakończy się 30
maja 2012 r. Modlitwę za Polskę Filipińczycy wyznaczyli na dzień 1 maja br wielu dołączyło do tej krucjaty. Szkoda, że w Polsce zbyt mało była ona nagłośniona. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.fidesetratio.pl

STRONA 4

STRAŻACKIE ŚWIĘTO
W przyszłą niedzielę (13.05) do naszego Sanktuarium przybędą straże pożarne Powiatu Siedleckiego, by podczas Mszy Św. o godzinie 12.45 modlić się o Boże błogosławieństwo dla Zawodowych
i Ochotniczych Strażaków oraz dla ich Rodzin.

OPIEKUN NR 19
Już w przyszłą
niedzielę (13.05)
będzie pierwsze w
tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Będą one sprawowane każdego 13 dnia
miesiąca od maja
do października po
Mszy Św, wieczorowej o godzinie
19.00. Idąc na to
modlitewne spotkanie zawsze pamiętajmy o zabraniu różańców
i lampionów.

FATIMSKIE

6 MAJA 2012 R.
w Strzale p. Leszek Popek i rodzice przygotowali
dla dzieci grilla, a S.M. Anuncjata atrakcyjne gry
i zabawy. Po wspólnie przeżytym spotkaniu wszyscy bezpiecznie wrócili do swoich domów.
Organizatorzy rajdu składają serdeczne podziękowanie Dyrekcji Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale za udostępnienie przyszkolnego
terenu i pomoc w zorganizowaniu majowej imprezy.

W PARAFII I W DIECEZJI

3. Seweryn Wiktor Andrzejczyk z naszej Parafii i
Jolanta Kalicka z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach (21).
4. Piotr Adam Rago i Monika Katarzyna Rago, zd.
Warakomska, oboje z naszej Parafii (22).
5. Łukasz Bogdanowicz z naszej Parafii i Monika
Seremento z Parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach (23).

POŚWIĘCENIE PÓL. Dziś o godzinie 16.00
procesja Poświęcenia Pól będą na ulicach Kolonii
Strzała, Małej Strzały i w Purzecu.
NA MAJÓWKĘ. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Majowych, które są sprawowane
codziennie po Mszy Św. wieczorowej.
PIERWSZA NIEDZIELA. Dziś po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i katecheza dla
Kół Żywego Różańca.
PATRON MIASTA. We wtorek (8 maja) Kościół w Polsce obchodzi Uroczystość Św. Stanisław, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona
Polski, a także głównego Patrona miasta Siedlce.
Jest to dzień odpustu w Parafii św. Stanisława,
a także rocznica zakończenia II Wojny Światowej.
RADIOWA. Dziś Gośćmi naszej Parafii są pracownicy Katolickiego Radia Podlasie, którzy opowiedzą o życiu i działalności Rozgłośni, zbiorą
ofiary na jej funkcjonowanie i zaprezentują na
antenie radiowej naszą Parafię.
KATECHEZY. W niedzielę o godz. 17.30 odbywają się katechezy dla Rodziców i Chrzestnych, planujących chrzest swego dziecka w bieżącym roku.
UNIA. Nasz Parafialny Zespół Caritas informuje,
że w dniach 14 i 15 maja (poniedziałek i wtorek) dla
osób uprawnionych będzie wydawana żywność z
programu unijnego PAED.
ZA ROK BIERZMOWANIE. W dniu 13 maja
br. o godzinie 16.00 zapraszamy młodzież z klas II
Gimnazjum i ich Rodziców na dyskusję o Bierzmowaniu.
I KOMUNIA ŚW. Próby dla Dzieci przed I Komunią Św. będą w kościele we wtorek (8.V) i w
czwartek (10.V) o godzinie 16.00. Obecność
wszystkich dzieci, które przygotowują się do I Komunii Św. obowiązkowa.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 18

RAJD

Straż pożarna to zorganizowana formacja zajmująca się walką z pożarami, miejscowymi zagrożeniami, prewencją oraz profilaktyką pożarową,
czyli działaniami stosowanymi w celu zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.
W 1995 roku zaczął funkcjonować Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (w skrócie - KSRG) zorganizowany przez państwową straż pożarną. System ten stanowi integralną część wewnętrznego
bezpieczeństwa państwa, która obejmuje ogół
czynności wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia życia, zdrowia, zniszczeń materialnych
i środowiskowych.
Aby wszelkie systemy ratownictwa funkcjonowały potrzebni są ludzie. To oni dają nam poczucie bezpieczeństwa. Nie zawiodą, gdy będziemy
potrzebowali ich pomocy. Za nich się pomodlimy.

ZAPOWIEDZI
Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła zamierzają zawrzeć:
Zapowiedź II:
1. Grzegorz Klimiuk z naszej Parafii i Elżbieta
Śpiewak w z Parafii w Szpikołosach (Diecezja
Zamojsko-Lubaczowska) (19).
2. Tomasz Ogrodniczuk i Katarzyna Zubek-Ogrodniczuk, oboje z Parafii Św. Łukasza w Warszawie
(20).

W bieżącym numerze „Echa Katolickiego":
 Jaka jest kondycja polskiej rodziny oraz co jej
dzisiaj zagraża, jak też o tym, gdzie znajdą pomoc
małżonkowie w kryzysie - w wywiadzie z diecezjalnym duszpasterzem rodzin:
 Dlaczego bijemy dzieci; czy nawet ten przysłowiowy klaps jest skutecznym środkiem wychowawczym?
 Jaką prawdę chciał ujawnić dziennikarz śledczy
Wojciech Sumliński, próbujący m.in. wyjaśnić morderstwo ks. J. Popiełuszki - w wywiadzie z autorem
książki „Kto naprawdę Go zabił?"
 Co kryją zbiory Muzeum Diecezjalnego oraz muzea działające w regionie; informacje o ciekawej
ofercie muzeów na naszym terenie - w raporcie
Zapraszamy do lektury
„Echa Katolickiego”.

HUMOR Z ZESZYTÓW NA E i G
Edward III mógł zostać królem Francji, gdyby jego
matka była mężczyzną.
Franciszek Józef oprócz kobiet klepał również konie, podczas gdy inni klepali biedę.
Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił.
Góral ma na głowie kapelusz, spodnie i kierpce.
Górale robią kierpce z własnej skóry.
Górnik pogłaskał konia po głowie i cicho zarżał.
RÓŻNICA.
W szkole pożarnictwa wykładowca pyta studentów:
- Jaka jest różnica miedzy fortepianem a skrzypcami?
- Fortepian dłużej się pali!
RAZEM. Żona czyni mężowi wymówki:
- Nigdy ze mną nie wychodzisz. Wkrótce wszyscy
będą o nas mówić jak o Kowalskich.
- A co mówią o Kowalskich?
- Że jedyny raz wyszli razem kiedy paliło się ich mieszkanie!
PIĘKNY GŁOS. Po zademonstrowaniu swych umiejętności kandydatka na śpiewaczkę pyta profesora:
- Czy mój głos ma jakieś szanse?
- Oczywiście! Na przykład, gdy wybuchnie pożar!
TO NIE ZABAWA. Ojciec strofuje synka:
- Ile razy ci mówiłem żebyś nie bawił się zapałkami,
bo możesz spowodować pożar!
- Ja się wcale nie bawię, chcę zapalić papierosa ...
STRACIŁ GŁOWĘ. Wyobraź sobie, Kaziu, kiedy zauważyłem, że cały dom stoi w płomieniach, wbiegłem
natychmiast do kuchni i na rękach wyniosłem teściową.
- No cóż, każdy w takich okolicznościach traci głowę...
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 025-6402828, fax 025-6402820
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:
jozefsiedlce@wp.pl
www.jozef.siedlce.pl
Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000

Materiały przygotowali: ks. Henryk Drozd,

W dniu 2. maja 2012 r. dzieci należące do Koła ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik,
Misyjnego uczestniczyły w rajdzie rowerowym zorks. Piotr Witkowicz, sM Amabilis Gliniecka
ganizowanym przez S.M. Anuncjatę i ks. Sławka.
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Dzieciom towarzyszyli także rodzice. Uczestnicy Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
rowerowej wyprawy wyruszyli ok. godz. 10.00 z
Kancelaria Parafialna jest czynna
parkingu przy kościele, na nową obwodnicę, a naw
dni powszednie od 16.00 do 17.30
stępnie w kierunku Strzały. Na szkolnym boisku

