Numer 33(630) 12 sierpnia 2012

W TYM NUMERZE:
1. Myśl tygodnia.
2. Uroczystość Polaków
3. Dziś w Budzieszynie
4. U Clary i Festo
5. Kalendarz nowego tygodnia
6. Kryzys… ale człowieka
7. Jedziemy do Matki
8. Golgota Młodych
9. Papieskim szlakiem
10. Zapowiedzi przedślubne
11. W Parafii i w Diecezji
12. Co piszą w „Echu”
13. Dla uzależnionych
14. Gratulacje
15. Dobry humor
16. Redakcyjna stopka.

MYŚL TYGODNIA

UROCZYSTOŚĆ POLAKÓW
15 sierpnia w Kościele Katolickim
obchodzi się jedno z najważniejszych
świąt maryjnych: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w Polsce nazywane także Świętem Matki Boskiej
Zielnej, a na Wschodzie Zaśnięciem
Najświętszej Marii Panny. Związane
jest ono z dogmatem o Wniebowzięciu
NMP. Tradycja jerozolimska mówi, że
gdy Maryja odeszła do swego Syna,
zjechali się apostołowie, by pochować Jej ciało u podnóża
Góry Oliwnej. Tomasz, którego nie było przy Zaśnięciu
Maryi, poprosił o otworzenie Jej grobu. Gdy odsunięto
kamień, okazało się, że grobowiec jest pusty i leżą w nim
tylko pachnące lilie i wianki. To dlatego w dzień Wniebowzięcia święcimy kwiaty i zioła.

DZIŚ W BUDZIESZYNIE

W pierwszym czytaniu dzisiejszej Liturgii Słowa poznajemy historię proroka Eliasza: „Wstań,
jedz, bo przed tobą długa droga.
Powstawszy zatem, zjadł i wypił.
Następnie mocą tego pożywienia
szedł czterdzieści dni i czterydzieści nocy aż do Bożej góry Horeb”
(1 Krl 19,4-8).
Życie to długa droga przed nami. Bardzo długa, dalej niż do góry
Horeb. Stąd do wieczności. To jednocześnie bardzo blisko, tu gdzie
mieszkają nasi najbliżsi, tu gdzie
pracujemy i wypoczywamy. Ta
droga nie prowadzi gdzieś tam,
daleko, ale do samego wnętrza, do
serca, gdzie przebywa Bóg, gdzie
jest wieczność. Wyjątkowa droga
i specjalny pokarm – „Chleb żywy,
który z nieba zstąpił” – żebyśmy
się nie zagubili, ani nie zniechęcili
i dotarli do celu.

Drodzy Diecezjanie!
Mając na uwadze stale
rosnące zapotrzebowanie na krew służącą ratowaniu zdrowia i życia
ludzkiego, zwracam się
z apelem, do Was, Drodzy Diecezjanie, o gotowość do składania tego cennego daru dla drugiego człowieka. Dla nas, wierzących, poza tylko czysto ludzkim motywem istnieje jeszcze dodatkowy. Jest nim świadomość
naszego odkupienia przez Krew Jezusa i fakt przynależności do Jego Ciała, jakim jest Kościół, w którym dokonuje
się nasze zbawienie w przeżywaniu wspólnoty i jedności.
Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia,
bohaterstwa i oddania. Mimo ogromnego postępu medycyny krwi nie daje się zastąpić żadną inną substancją, tak,
jak miłości niczym się nie zastąpi. Krew to życie! Oddając
swoją krew ratujemy zagrożone życie drugiego człowieka.
Oddanie krwi jest największym dowodem miłości, największej solidarności z bliźnim potrzebującym tego bezcennego daru.
Jak co roku, w uroczystość odpustową w MokobodachBudzieszynie, tj. w niedzielę 12 sierpnia br. będzie okazja,
aby uczynić ten gest i stać się honorowym dawcą krwi.
Czynimy to we współpracy z Oddziałem Terenowym nr 46
w Siedlcach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Warszawie pod kierunkiem pani doktor
Janiny Wójcikowskiej. Ambulans będzie w Budziszynie od
godz. 09.00 do godz. 14.00. Bądźmy świadomi, że krew
można oddać bez żadnego uszczerbku dla swego zdrowia
i życia. Może to uczynić każdy zdrowy dorosły człowiek
w wieku od 18 do 60 roku życia. Fachowy personel medyczny gwarantuje dobrą obsługę. Należy pamiętać, by mieć
przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.
Kieruję ten apel jako biskup i wieloletni honorowy
krwiodawca. Oddając krew na potrzeby bliźnich, mam
świadomość wspólnoty z wieloma nieznanymi mi osobiś-

Opłata dowolna

cie osobami, którym posłużyła moja krew. Przynagla nas
fakt, że okres wakacji jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na ten bezcenny lek, jakim jest krew. Zapraszam gorąco do uczynienia tego gestu. Wszystkim podejmującym to wezwanie i wspomagającym z serca błogosławię.
Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski

U CLARY I FESTO
Mungu akubariki! 4 sierpnia spotkałam się z dziećmi
zaadoptowanymi przez Parafię św. Józefa w Siedlcach.
W ubiegłym roku dzieci sponsorowane były przez uczestników parafialnej Akcji „Ołówek”. W tym roku adopcję osieroconego rodzeństwa: Clary Gaceri i Festo Kirianki, podjęły dzieci z Koła Misyjnego, prowadzonego przez S.M. Anuncjatę. Dzieci - dzięki pomocy z Polski - uczęszczają do
szkoły, w której każdego dnia mogą spożywać posiłki.
Szkoła w Kabachi prowadzona jest przez niezwykle szlachetnego człowieka i cieszy się bardzo dobrą renomą.
Powstała w miejscu, gdzie żyje - największy w regionie odsetek dzieci, których rodzice - podobnie, jak rodzice
Clary i Festo - zmarli w wyniku AIDS.
Podczas wizyty w szkole rozmawiałyśmy z dyrektorem, który z dumą
mówił nam o naszych
przybranych dzieciach
i ich postępach w nauce. Clara i Festo zajmują w klasie, w szkole i w
całym okręgu - bardzo
wysokie pozycje. Pomimo niezwykle trudnych
warunków
bytowych
osiągają wspaniałe wyniki w nauce. Po rozmowie z dyrektorem, założyciel szkoły w Kabachi
p. Simion, razem z nami pojechał do domu, byśmy mogły
spotkać się i porozmawiać także z babcią dzieci. Było to
naprawdę bardzo piękne i wyjątkowe spotkanie. Babcia,
która nie wiedziała, że w tym dniu przybędziemy do niej
z wizytą, tuż przed naszym przyjściem wróciła z pola. Powiedziała, że to jest „mały cud”, kierowana bowiem wewnętrznym przeczuciem zostawiła pracę - i wyszła nam na
spotkanie.
Clara i Festo zostali obdarowani upominkami, które
przekazały nam dzieci z Koła Misyjnego w Siedlcach. Ponadto dla całej rodziny zakupiłyśmy trochę żywności. Tak
niewiele - a jednak znaczy bardzo dużo! Dla mnie osobiście spotkanie z Clarą i Festo oraz ich starszą siostrą
i babcią, która po śmierci rodziców zajęła się wychowaniem trójki rodzeństwa, było niezwykle wzruszające. Dzieci
także były poruszone naszą obecnością, a babcia dziękowała Bogu za to, że poprzez otwarte serca nieznanych jej
ludzi, otacza opieką ją i jej wnuczęta.
Asante sana! Dziękujemy! Za wszystko składajmy Bogu dziękczynienie: Deo gratias!
S.M. Amabilis, Orionistka.
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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 – 13 sierpnia 2012 r. Wspomnienie Świętych Męczenników Poncjana Papieża i Hipolita, Kapłana;
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek i ks. Tomasz, z-ca ks. Proboszcz;
Czyt.: Ez 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27

6.30 1. + Sylwię (w 3 r.), of. Rodzice
2. + Anastazję Krasucką (w 7 dzień), of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi
2. + Zofię i zm. z Rodzin Łastowieckich, Skolimowskich, Tomaszewskich i Tarasiuków, of. Stanisław Łastowiecki
3. + Bogusława, Grażynę i Grzegorza, zm. z Rodziny Kaszubskich,
of. Elżbieta Kaszubska

4. + Wiesława Wronę (w 30 dzień), of. Rodzice
19.15 Różańcowa Procesja Fatimska i modlitwy Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)
20.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice
2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina
3. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki
4. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi
5. + Wacława (w 24 r.) i Henryka Świniarskiego, of. Rodzina
6. Poza Parafią: + Wiktora Salamończyka (w 1 r.), of. Syn
7. Poza Parafią: + Teresę Bazan, of. Pracownicy Drosed
8. Dziękczynna w 1 r. ślubu Sylwii i Mariusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice
9. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Modlitwy Duchowej Pielgrzymki i Apel Jasnogórski o godz. 21.00

Wtorek – 14 sierpnia 2012 r. Wspomnienie Św. Maksymiliana Marię
Kolbego; Dzień modlitewnej pamięci o poległych w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Wigilia Wniebowzięcia NMP. Dziś o godz. 6.00 wejście
Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Szczyt Jasnogórski, zaś o 9.00 Eucharystia na Szczycie. Czyt.: Ez 2, 8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
6.30 1. Dziękczynna w 24 r. ślubu Małgorzaty i Leszka, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nich i ich Dzieci, of. Jadwiga Machała
2. + Halinę Konaszewską (racji urodzin), of. Siostra z Dziećmi
7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi
2. + Czesława Korniluka (w 2 r.), of. Żona i Dzieci
3. + Stefana Gębaczewskiego i Grzegorza Waleszczyka, of. Danuta Waleszczyk
19.15 Różaniec oraz Modlitwy Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)
20.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice
2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina
3. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki
4. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi
5. + Bronisława, Aleksandrę i Wacława Wasilewskich, of. Stanisława Wasilewska
6. + Czesława Korniluka (w 2 r.), of. Żona z Dziećmi
7. + Mariannę Malinowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
8. Poza Parafią: + Anastazję Krasucką, of. Brat Witek z Żoną

10.00 1. + Antoniego (w 15 r.), Kaliksta, Bronisławę i Mariana, of. Żona
2. + Wacława (w 19 r.) i Stanisława (w 6 r.), zm. z Rodzin Skaruzów, Olszewskich i Księżopolskich, of. Córka i Syn
3. Poza Parafią: + Jana (w 13 r.), Aleksandrę i Feliksa, of. Żona i
Synowa

11.30 1. + Franciszka i Stanisławę Wronów oraz ich Rodziców, Barbarę
Kruk, Zofię i Stanisława, of. Marianna Wrona
2. + Teresę Bazan, of. Pracownicy Drosed
3. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina
11.30 W Purzecu: W intencji mieszkańców wsi Purzec z racji odpustu
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Uwaga: dziś w naszym kościelenie ma Mszy Św. o godzinie 12.45

18.00 1. + Teofilę, Piotra, Czesławę, Józefa i Stanisławę, zm. z Rodzin
Stańczuków i Harasimów, of. Rodzina Sysików
19.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)

20.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice
2. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki
Nowenna do Św. Józefa

Czwartek – 16 sierpnia 2012 r. Wspomnienie Św. Stefana Węgierskiego, Króla, Czyt.: Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1

6.30 1. + Zofię (w r.), Stanisława i Kazimierza, zm. z Rodzin Talachów i
Miszczaków, of. Krystyna Wakuła
7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi
2. + Jana i zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Halina Żarska
3. + Stefana Wakułę (w 30 dzień), of. Rodzina
19.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice
2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina
3. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki
4. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi
5. + Jerzego (w 3 r.), zm. z Rodzin Kłosiów, of. Alina Pogorzelska
6. + Stefanię i Mariana Bednarczyków (w 99 r. urodzin), of. Córki
7. + Teodozję Chojęta, of. Pracownicy Drosed
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 17 sierpnia 2012 r.
Wspomnienie św. Jacka Odrowąża, który przeniósł do Polski zwyczaj modlitwy różańcowej. Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego; Czyt.: Ez 16,59-63; Mt 19,3-12

6.30 Dziękczynna w intencji Dzieci, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej w ich dalszym życiu, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi
2. + Jana Soczewkę (w 11 miesiąc), of. Żona z Dziećmi
3. + Zygmunta Stasiuk, of. Sąsiedzi z klatki
4. + Wiesława Kowalczyka, of. Działkowicze z ogródków działkowych „Ustronie”

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego
19.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego

w polskiej tradycji nazywana „Świętem Matki Boskiej Zielnej”. Rocznica
„Cudu nad Wisłą”. Święto Wojska Polskiego - narodowe święto Polaków.
Pamiętamy o wywieszeniu flagi narodowej. Podczas Mszy św. obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów ku czci Matki Bożej Wniebowziętej;

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice
2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina
3. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki
4. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi
5. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice
6. O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla
Wnuków Jasia i Juliana, ich Rodziców Ani i Andrzeja oraz całej
Rodziny, of. Rodzina

Czyt.: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab;1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Zakończenie Duchowej Pielgrzymki i Apel Jasnogórski o godz. 21.00

Środa – 15 sierpnia 2012 r. UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

7.00 1. Dziękczynna w dniu imienin Jacka, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Patrona, of. Rodzice
2. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi
8.30 1. + Dariusza (w 8 r.), Jana i Pawełka, zm. z Rodzin Olszewskich
i Brodzików, of. Elżbieta Olszewska
2. + Franciszka i Wacławę Szelęgowskich, of. Córka
3. + Rodziców (z racji imienin), Marię, Lucjana, Brata Lucjana, zm.
z Rodziny Radzikowskich oraz Czesława Strzalińskiego, Mirosława Biernackiego, Marcina Zubka i Mariannę Niedziółka, of. Antoni Radzikowski

Sobota – 18 sierpnia 2012 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Heleny, Cesarzowej;
Czyt.: Ez 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15

6.30 1. Dziękczynna w intencji Rodziców Waldemara i Aliny oraz Rodziców Chrzestnych Dariusza i Barbary, z prośbą o potrzebne łaski
dla nich w dalszym życiu, of. Syn z Żoną
7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi
2. + Jacka Geneja (z racji imienin) i Tadeusza Branowskiego, of.
Rodzina

3. + Teresę i Józefa Kaszubskich, of. Zofia Łopaciuk
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4. + Andrzeja, Elżbietę, Ryszarda, Romana i Teklę Szupłaków, Annę i Mikołaja Kulgawczyków oraz Eugenię Jakimowicz, zm. z Rodziny Kołodziejów, of. Helena Kulgawczyk
19.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice
2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina
3. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki
4. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi
5. + Zygmunta Stasiuka (w 30 dzień), of. Rodzina
6. + Janinę Tararuj (w 5 r.), of. Wnuk
7. Dziękczynna w 18 r. urodzin Szymona z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Dziadkowie
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 sierpnia 2012 r.
Wspomnienie Św. Jana Eudes, Kapłana;
Czyt.: Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi

2. + Tadeusza Dmowskiego (w 2 r.), zm. Rodziców i Chrzestnych
z obu stron Rodzin Dmowskich i Tomaszewskich, of. Adamina
Tomczyńska

8.30 1. + Feliksa (w 42 r.), Stanisławę Sachanowicza, Halinę i Krystynę,
of. Syn
2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina

3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii Gawrońskiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Mama
10.00 1. Gregorianka: + Roberta Pazdyka, of. Rodzice
2. + Tomasza (w 11 r.), Stanisławę, Stefana. Wiktorię, Stanisława
i zm. Braci, of. Danuta Chomka
3. + Zm. Rodziców Zofię i Franciszka Rybickich, zm. z Rodzin Rybickich i Rzewuskich, of. Bożena Marciniuk
11.30 1. + Annę i Edwarda, of. Córka
2. Dziękczynna w 5 r. ślubu Emilii i Macieja, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Córki Wiktorii, of.
Mama

12.45 1. W intencji Parafian i Gości
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr i ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz

18.00
2. Poza Parafią: + Eugenię i zm. Dziadków z obu stron Rodziny,
of. Rodzina
3. Poza Parafią: + Elżbietę Kowal, of. Bratowa
4. + Bogumiłę (w 4 r.), Jana, Genowefę, Elżbietę, Zofię i zm. Dziadków, of. Danuta Marzec
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakrament

20.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córki
2. Gregorianka: + Barbarę Wakuła, of. Mąż z Dziećmi
3. Dziękczynna w 2 r. ślubu Aleksandry i Marka, z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo dla Małżonków i zdrowie dla
Córki Kornelii, of. Małżonkowie

Zdaniem Czytelnika...

KRYZYS... ALE CZŁOWIEKA
W ostatnim numerze parafialnej gazety „Opiekun” zamieszczona została uwaga na temat słabej kondycji
funduszy parafialnych. Oczywiście
taki news nie mógł przejść bez echa
wśród Parafian. Z pewnością w wielu
domach i mieszkaniach rozgorzała dyskusja albo monolog na temat chciwości kleru, że parafia jest bogata, a
ciągle im mało i wiele innych argumentów. Ale spójrzmy na to z innej strony.
Po czym widzimy bogactwo naszej parafii? Czy po tym, że jest ogromny
kościół, po samochodach na parkingach, po liczbie pracujących tu księży?
Jeśli tak, to nie ma tu o czym dyskutować. Bo faktycznie kościół jest ogromny, ale warto spojrzeć na to, że im większy, obiekt tym droższy w utrzymaniu
i z tym raczej każdy powinien się zgodzić. Prawdą jest też to, że w naszej
parafii jest dużo księży, ale pracy jeszcze więcej.
Zatem co zrobić? Wyobraźmy sobie wizję tych, którzy ciągle zarzucają
Kościołowi i tym samym także naszej parafii chciwość i zachłanność. Otóż
mamy zimę, wiem że w te upały ciężko sobie to wyobrazić, ale jest ogromny
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mróz, kościół jest minimalnie ogrzewany, tyle żeby woda w rurach nie zamarzła, ale nie na tyle aby było ludziom ciepło. O świetle zapomnijcie, w końcu
prąd nie płynie od Pana Boga tylko z elektrowni, świece wystarczą do oświetlenia ołtarza. A nagłośnienie, wolne żarty jak oszczędzać to oszczędzać,
w końcu i tak wiele osób nie słucha kazania, a modlitwy wykonuje się często
już w sposób mechaniczny jako rutynę nie myśląc o tym, zależnie od tego
jak często się chodzi na Mszę Świętą. W takiej wizji, oczami wyobraźni już
widzę te wszystkie głosy mówiące, że zimno, ciemno i bieda, a ksiądz
proboszcz to taki niegospodarny jest, że powinni go ludzie na taczkach wywieźć.
Jednak sytuacja jest odwrotna, prośba o fundusze, a nawet nie tyle
prośba, co wskazanie na rzeczywisty problem, jakim są pieniądze, a raczej
ich brak nie powinna być traktowana jak forma chciwości. Ja bym w tym widział akt pewnej desperacji, skoro parafia ma problem z wydatkami i od 10
lat nikt z przedsiębiorców nie chce jej wspomóc. Wstyd. Zamiast się obrażać
lepiej wziąć przykład z takich osób, jak Roman Kluska, który był głównym
sponsorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
i zrobił to z potrzeby serca a nie interesu. Na koniec dodam jedno, nie mówcie, że nie możecie wesprzeć swojej parafii bo jest kryzys. Kryzys nie trwa
Jakub O. (z Parafii Św. Józefa)
od dziesięciu lat.

JEDZIEMY DO MATKI
To Ona - Najczulsza Matka, zaprosiła nas
do swego Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej na
Diecezjalną Pielgrzymkę Rodzin Różańcowych.
Będzie radować się, widząc licznie zgromadzone swoje dzieci z różańcami w ręku. Mając tę
świadomość, przybądźmy jak najliczniej, aby
wspólnie modlić się i usłyszeć, jak wielkie dzieła dokonują się w naszym życiu i życiu dzieci
od momentu, gdy Jej zawierzyliśmy swoje Rodziny i nas samych. Jesteśmy świadkami cudownej przemiany serc tych wszystkich, których obejmujemy Modlitwą Różańcową. Za wszystkie łaski będziemy dziękować Matce Najświętszej, ale też będziemy przedstawić Jej nasze troski, bóle
i cierpienia. Ona zbierze to wszystko i podczas uroczystej Eucharystii, przedstawi swojemu Synowi, który niczego Jej nie odmówi. O godzinie 15.00 Miłosierdziu Bożemu zawierzymy wszystkich, których kochamy i wszystko, co nosimy
w naszych sercach. Tak ubogaceni wrócimy do domów, aby swoim życiem
świadczyć o miłości i dobroci Matki Bożej Różańcowej.
Wszystkich, którzy poczują w sercu pragnienie uczestniczenia w tej
wyjątkowej uroczystości prosimy o niezwłoczne wpisanie się na listę w
zakrystii, bądź pod numerem telefonu: 606-902159 (Zofia Sawiak) lub 517639923 (Barbara Popek). Wyjazd do Leśnej nastąpi w niedzielę 26 sierpnia br. o godzinie 8.00 z parkingu przy naszym kościele. Koszt ok. 20,- zł.
Spotkanie przedpielgrzymkowe uczestników wyjazdu będzie w poniedziałek 20 sierpnia o godzinie 18.30 w sali przy zakrystii.
Barbara Popek

W tym roku już po raz VI
w Serpelicach nad Bugiem
odbędzie się Spotkanie
Młodych pod hasłem „Respiracja”. Kiedy? 22-26.VIII.
Jeśli chcesz dobrze spędzić ostatni tydzień wakacji, chcesz poznać nowe osoby, chcesz nabrać sił na nadchodzący rok, szukasz Boga, albo po prostu potrzebujesz RESPIRACJI, to to jest czas właśnie
dla Ciebie! Przyjedź i przekonaj się sam! Więcej informacji na stronie: www.
golgotamlodych.pl
Katarzyna Jaszczuk

PAPIESKIM SZLAKIEM
Rada Różańcowa działająca w naszej Parafii zaprasza na Pielgrzymkę do
Częstochowy, Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniach 7, 8 i 9
września br. Wyjazd nastąpi w piątek - 7 września o godzinie 6.00 z parkingu
przed naszym kościołem. Powrót do Siedlec w niedzielę – 9 września około
godziny 22.00. Przewidziany koszt Pielgrzymki wynosi 200,- zł. W cenie są
dwa noclegi, dwie obiadokolacje i ubezpieczenie Pielgrzymów. Zapisy
przyjmowane są w zakrystii lub pod numerem telefonu 606 902 159.
Zofia Sawiak
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ZAPOWIEDZI

CO PISZĄ W „ECHU” nr 32

Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego:
Zapowiedź II:
 Andrzej Zabadała z naszej Parafii i Sylwia
Danielak z Parafii Ducha Św. w Siedlcach (56).
Krzysztof Pawlak z naszej Parafii i Ewelina
Mątewka z Parafii w Suchożebrach (57).
Przemysław Młynarz z naszej Parafii i Magdalena Jajszczak z Parafii w Seroczynie (58).
Marek Golec z naszej Parafii i Justyna Leśniewska z Parafii Katedralnej w Siedlcach (59).
Jakub Grejbus z naszej Parafii i Sylwia Adamczyk z Parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu
Lubelskim – Archidiecezja Lubelska (61).
Zapowiedź I:
Paweł Tomasz Wiatkowski z Parafii pw. Św.
Teresy w Siedlcach i Ewelina Łęczycka z naszej
Parafii (60).
Artur Marek Kąkol i Wioletta Jadwiga Bujalska, oboje z naszej Parafii (62).
Tomasz Piotr Kopczyński z Parafii w Połoskach i Paulina Sawicka z naszej Parafii (63).
Kamil Jaromir Ciszak z Parafii Św. Teresy
w Siedlcach i Emilia Agata Sobiczewska z naszej
Parafii (64).
Krzysztof Kisiel z naszej Parafii i Marlena
Kuś z Parafii Katedralnej w Siedlcach (65).
Maciej Jerzy Misztal i Ilona Misztal z domu
Mitek, oboje z naszej Parafii (66).
Kto znałby przeszkody uniemożliwiające zawarcie powyższych małżeństw, zobowiązany jest w
sumieniu, aby powiadomić Ks. Proboszcza lub Ks.
Dyżurnego w Kancelarii Parafialnej.

W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
 Obszerny fotoreportaż z pieszej pielgrzymki na
Jasnej Górę – każdy może spróbować odnaleźć
na zdjęciach swych przyjaciół i znajomych!
 Dialog między religiami jest czasem bardzo
trudny. O wyboistych drogach pojednania katolicyzmu i prawosławia przeczytamy w raporcie
„Echa”;
 Jak zmienia się sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie? O najnowszych inwestycjach, renowacjach i cudach za wstawiennictwem
Bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy przeczytamy w dziale „Diecezja”;
 Kapłani szczególnie potrzebują naszej modlitwy. O Dziele Duchowej Adopcji Kapłanów przeczytamy w dziale „Formacja religijna”. Zaś w dziale „Publicystyka” o świadectwie kapłanów, którzy
pokonali chorobę alkoholową;
 Z kolei w dziale „Rolnictwo” przeczytamy ważny tekst o tym, jak zapobiegać wypadkom podczas żniw.
Zapraszany do lektury

W PARAFII I W DIECEZJI
BYŁ CUD. W całej Polsce w dniu 15 sierpnia ob-

DLA UZALEŻNIONYCH
„Każdy, kto popełnia
grzech, jest niewolnikiem
grzechu. A niewolnik nie
przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa
na zawsze. Jeżeli więc
Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni” (J 8, 34-36).
Od 12 do 14 października br. dla osób uzależnionych i współuzależnionych będą ważne spotkania: „Błogosławieni, którzy wierzą. Refleksja nad
wiarą w kontekście problemów związanych z uzależnieniami”. Poza mityngami w milczeniu, będą
mityngi otwarte: w piątek o godz. 20.00 i w sobotę
o godz. 16.00. Prowadzący: ks. Sławomir Sosnowski, ojciec „Ogniska Miłości” z osobami związanymi z AA. Miejsce: Dom Ogniska Miłości w Olszy
k/Rogowa (Archidiecezja Łódzka). Rozpoczęcie w
piątek o 18.00; zakończenie w niedzielę o 13.00.
Kontakt: ognisko@archidiecezja.lodz.pl; tel.: 468748605 lub 693-468233. Więcej informacji:
http://www.ogniskomilosci.pl
W tym samym czasie planowane są Dni Skupienia dla rodzin i przyjaciół uzależnionych od alkoholu; ks. Leszek Woźnica; Adres: Kongregacja
Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu; 63-800 Gostyń, Święta Góra - Głogówko 1; tel. 65-5720014
lub 65-5723947; kongregacja@filipini.gostyn.pl;
www.filipini.gostyn.pl

chodzona jest rocznica „Cudu nad Wisłą” - niewytłumaczalnego wydarzenia o charakterze militarnym, które ocaliło suwerenność Polski w 1920 roku. Dla Polaków jest to Święto Narodowe oraz
Dzień Wojska Polskiego. Pamiętajmy o wywieszeniu flag narodowych.
ODPUST W PURZECU. Mieszkańcy Purzeca
zapraszają nas na odpust ku czci NMP Wniebowziętej. Suma odpustowa w wiejskiej kaplicy rozpocznie się o godzinie 11.30. Sumę będzie celebrował i Słowo Boże wygłosi Ks. Sławek.
NIEUSTAJĄCY. Najbliższy piątek, to dzień
czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. Członkowie Wspólnoty zapraszają na modlitwę różańcową o godzinie 17.30.
WAKACJE Z BOGIEM. Dzieci z Koła Misyjnego, działającego w naszej Parafii wyjeżdżają od
17 do 24 sierpnia na kolonie letnie do Ostrowca
koło Wałcza (w krainie jezior wielkopolskich). Prosimy o modlitwę w intencji dzieci i ich opiekunów.
TRZEŹWOŚĆ. Także ci którzy rzadko sięgają
po alkohol, mogą w sierpniu dać dobry przykład
braciom alkoholikom, pokazując, że można żyć
normalnie bez alkoholu.
KANCELARIA Parafialna po zakończeniu
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę będzie czynna
od godziny 16.00 do 17.30.
PODZIĘKOWANIE. Dziękujemy wszystkim,
Gratulujemy naszym Sąsiadom, mieszkańcom
którzy wychodząc z kościoła zabierają do domu
najnowszy numer Opiekuna lub Echa Katolickiego bloku nr 4 przy ulicy Mieszka I, pięknie odnowioi pozostawiają w skarbonce ofiarę, jako zwrot ko- nych elewacji budynku. Stanowi on teraz ładny
kontekst otoczenia naszego kościoła.
sztów przygotowania i prenumeraty gazet.

GRATULACJE

12 SIERPNIA 2012 R.

ŹLE CI W DOMU Z RODZICAMI? ZNAJDŹ SOBIE
PRACĘ. ZARÓB NA MIESZKANIE, UBRANIA
I JEDZENIE. OPŁAĆ RACHUNKI. ZOBACZYMY
PO ILU DNIACH SZYBKO WRÓCISZ DO DOMU.

W CZASIE REFERENDUM
Siedzi kruk na gałęzi i trzyma ser w dziobie. Podchodzi pod drzewo lis i pyta:
- Hej, kruku, ty głosujesz za Unią Europejską?
Kruk mu na to:
- Tak!
Ser mu wypadł z dzioba, lis go złapał i uciekł.
- Taaa....powiedziałbym „nie” i co by to zmieniło?
PRZYSŁALI. Student pyta kolegę:
- Czemu jesteś taki smutny?
- Napisałem do rodziców list, żeby mi przysłali pieniądze na lampkę nocną, abym mógł się wieczorami
uczyć.
- I co, nie przysłali?
- Przysłali mi lampkę...
SZYBKI ODZEW. Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy nocnego
stróża?
- Dałam.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy okradziono nasz
magazyn.
OSTRZEŻENIE. Rząd Ukrainy zastanawia się co
zrobić z ziemią wokół Czernobyla.
- Nie możemy tam nic uprawiać, ani ziemniaków, ani
kukurydzy...
- Możemy zasiać tytoń, a na paczkach papierosów
umieścimy napis: „Ministerstwo Zdrowia ostrzega po
raz ostatni”.
ZWIAŁ. Czyś ty zwariował? Uciekać z sali operacyjnej! Czego żeś się przestraszył?
- Bo pielęgniarka mówiła: Nie ma się czego bać, to
prosta, rutynowa operacja
- No właśnie, A ty i tak uciekłeś.
- Bo ona to mówiła do chirurga...
POWOLNY KELNER.
Kierownik sali podaje gościowi menu i mówi:
- Specjalnością naszej restauracji są ślimaki!
- Wiem, wiem. Wczoraj obsługiwał mnie jeden z nich.
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, ks.
Sławomir Harasimiuk, ks. Tomasz Muszyński,
ks. Piotr Witkowicz, sM Agnieszka
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Kancelaria Parafialna w okresie Pielgrzymki jest
czynna w dni powszednie od 18.00 do 19.30
W inne dni powszednie od 16.00 do 17.30

