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MYŚL TYGODNIA

Św. Jakub w drugim czytaniu
dzisiejszej Eucharystii definiuje
religijność: „Religijność czysta
i bez skazy wobec Boga i Ojca,
wyraża się w opiece nad sierotami
i wdowami w ich utrapieniach i w
zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata” (Jk
1,17-18.21b-22.27).
Na czym polega prawdziwa religijność? Czy wystarczy przychodzić do kościoła, przyjmować sakramenty, znać podstawowe prawdy wiary? Św. Jakub daje nam
dziś dwa kryteria: miłosierdzie wobec potrzebujących i nieuleganie
wpływom środowiska. Kto z nas
jednak potrafi tak żyć, opierając
się tylko na własnych siłach?
Tymczasem my nakładamy na
twarz maskę religijności, a poza
maską jesteśmy zupełnie inni. Czy
tak? Widząc swoją ludzką słabość,
szczerze módlmy się do Boga, aby
On sam umacniał w nas to, co dobre i troskliwie strzegł tego, co
umocnił.

DZIEŃ NARODZIN MARYI
8 września Kościół
obchodzi Święto Narodzenia Maryi. Apokryfy
podawały wiele szczegółów dotyczących jej
narodzin i dzieciństwa,
podkreślając, że przyszła Ona na świat, jako
córka starszych już wiekiem małżonków Joachima i Anny, w Jerozolimie, w pobliżu świątyni.
Rodzice nadali swojej
Córce imię „Maryja”. Ma
ono kilka znaczeń. Pierwsze z nich to „Pani”. Chrystus jest bowiem naszym Panem, Maryja naszą Panią, Królową nieba i ziemi.
„Maryja” znaczy też „piękna”, piękna nie tylko ciałem, ale
nade wszystko łaską Bożą, przywilejem Niepokalanego
Poczęcia, swoim uduchowieniem. Imię „Maryja” znaczy również „światłość”, była bowiem oświecona bardziej niż
wszyscy święci (E. Ferenc).
Msze Św. w dniu 8 września będą w naszym kościele
o godzinie 7.00, 10.00 i 18.00. Na zakończenie Mszy Św.
o godzinie 10.00 będzie obrzęd błogosławieństwa ziarna
siewnego i nasion na pola i ogródki działkowe.

GŁOS BISKUPÓW

Opłata dowolna

ja pozwala czerpać z Ewangelii inspirację do wychodzenia
nawet z największych trudności i poszukiwania nowych,
wspólnych dróg. Intencją obu Kościołów jest, aby dialog
między Polakami i Rosjanami oparty był na prawdzie, zaufaniu, dobrej woli i wzajemnym zrozumieniu. „Wspólne
przesłanie” skierowane jest do wszystkich ludzi dobrej woli, ale przede wszystkim do wiernych obu Kościołów, którzy są zobowiązani przez samego Chrystusa do szukania
dróg pojednania, przebaczenia i pokoju. W związku z tym
przesłanie będzie odczytane we wszystkich kościołach w
niedzielę 9 września br.
2. W Kostrzynie nad Odrą odbył się w dniach od 28 do 31
lipca br. I Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce. Wzięło
w nim udział ponad 1200 osób połączonych pragnieniem
podejmowania współodpowiedzialności za Kościół. Kongres zgromadził liczne i różnorodne środowiska ewangelizacyjne, pracujące według własnych charyzmatów i metod. Gościem Kongresu był abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej
Ewangelizacji. Wskazał on jednoznacznie na pierwszą,
podstawową motywację w podejmowaniu przez Kościół
dzieła nowej ewangelizacji. Powiedział, że „Kościół nie
idzie drogą nowej ewangelizacji sprowokowany do tego
sekularyzmem, ale nade wszystko dlatego, że chce być
posłuszny i wierny słowu Pana Jezusa, który nakazał mu
iść na cały świat i głosić Jego Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15)”. Cechami charakterystycznymi nowej ewangelizacji są: nowy zapał, nowe metody i nowe
środki w głoszeniu niezmiennej Ewangelii. Kongres poświęcony nowej ewangelizacji był również spotkaniem 300
różnych wspólnot i ruchów czynnie uczestniczących w tym
dziele Kościoła. Był spojrzeniem na jego dzisiaj, dał szansę rozpoznania obecnego stanu, ale najważniejsze, że na
Kongresie był wyraźnie zauważalny nowy zapał i gorliwość, co budzi nadzieję na przyszłość. Był on także przygotowaniem do Roku Wiary, który już wkrótce się rozpocznie. Biskupi zapoznali się także z kalendarium wydarzeń
zaplanowanych przez Stolicę Apostolską i Kościół w Polsce.
3. Rada Biskupów Diecezjalnych przyjęła wskazania - w
formie instrukcji - w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi. Zawierają one - przy uwzględnieniu
norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i prawa państwowego - wskazówki służące właściwemu zarządzaniu dobrami
materialnymi, które wyrastają z ofiarności wiernych i stanowią wspólne dobro Kościoła, umożliwiając wypełnianie
jego misji ewangelizacyjnej.
Po zakończonych obradach, w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, biskupi poświęcili tablicę z tekstem
Jasnogórskich Ślubów Narodu. Następnie celebrowali
Mszę św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, w czasie której Słowo Boże wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Z Jasnej Góry
biskupi dziękują pielgrzymom za świadectwo żywej wiary,
życzą wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny obfitych darów Ducha Świętego i udzielają błogosławieństwa
rodakom w kraju i zagranicą.
Podpisali:

W dniu 25 sierpnia 2012 roku obradowała na
Jasnej Górze Rada Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp
Józef Michalik. Uczestniczył w nich także Nuncjusz
Apostolski, abp Celestino Migliore.
1. Biskupi diecezjalni, zapoznali się z przebiegiem wizyty
Patriarchy Cyryla I w Polsce i z okolicznościami podpisania razem z ks. abp. Józefem Michalikiem „Wspólnego
przesłania do narodów Polski i Rosji” w dniu 17 sierpnia
br. Przesłanie to otwiera nowy rozdział w relacjach między
naszymi Kościołami i narodami. Wspólnym wysiłkiem udało się postawić drogowskaz nie tylko dla chrześcijan, ale
dla wszystkich ludzi dobrej woli pragnących budować dobre stosunki z sąsiadami. Wskazuje on Polakom i Rosjanom drogę pojednania, nie poprzez spektakularne polityczne gesty, ale przez odkrywanie prawdy o trudnej przeszłości, przez gotowość do wzajemnego wybaczania sobie
win i wezwanie do wspólnego dawania świadectwa Ewangelii, zwłaszcza wobec niełatwych współczesnych wyzwań. W historii relacji polsko-rosyjskich jest wiele bolesBiskupi diecezjalni Kościoła katolickiego w Polsce
nych wydarzeń. Przeszłość nie może nam jednak na zawsze zamykać drogi do pojednania. Chrześcijańska nadzie- Częstochowa, 26 sierpnia 2012 r.
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KALENDARZ PARAFIALNY
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia.
Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą św.

Poniedziałek – 3 września 2012 r.
Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz;
Czyt.: 1 Kor 2,1-5; Łk 4,16-30

6.30 1. + Mariannę i Edwarda, zm. z Rodzin Osików i Dmowskich, of.
Wojciech i Stanisława Osik

7.00

9.00

10.00

15.30

2. + Irenę (w 3 r.) i Stanisława Montewków, ich Rodziców oraz
Wiesława Wronę, of. Stanisława Wrona
1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. Dziękczynna w 6 r. urodzin Michaliny i 8 r. ślubu Marty i Piotra,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Małżonkowie
1. O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku Szkolnym dla uczniów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Katolickich
z ul. Sokołowskiej oraz Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Granicznej
1. O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku Szkolnym dla uczniów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Żółkiewskiego
1. O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku Szkolnym dla uczniów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników I Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Janinę Marchel (w 30 dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu

3. + Hieronima Kokoszkę i Mariana Posiadałę oraz Stanisława i
Jadwigę Kopeć, of. Rodzina
4. + Stefanię Sopińską (z racji imienin), of. Magdalena Bednarek
Wtorek – 4 września 2012 r.
Wspomnienie Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, Zakonnic i Męczennic
Czyt.: 1 Kor 2,10b-16; Łk 4,31-37

6.30 1. + Elżbietę Kowal, of. Mama
2. + Jana Pałdynę (w 1 r.), of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. Dziękczynna w intencji podopiecznych, sponsorów i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas
3. + Floriana Jaszczuka (w 1 r.), of. Żona
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci

2. + Bernarda, Antoniego i Amelię Bryńczak oraz Halinę Podniesińską, of. Rodzina
3. + Saturnina (w 7 r.), zm. z Rodzin Newelów i Bielawskich, of.
Franciszek i Maria Newel

4. + Zmarłych polecanych w Wypominkach 2011/2012
Środa – 5 września 2012 r.

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 6 września 2012 r.
Czyt.: 1 Kor 3,18-23; Łk 5,1-11

6.30 1. + Anastazję Krasucką (w 30 dz.), of. Uczestnicy Pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Barbarę ( w 1r.), of. Mama
3. + Reginę i Stanisława Błaszczaków, of. Syn
19.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Edwarda Sosnowskiego (w 2 r.), of. Żona

3. Dziękczynna w 15 r. ślubu Adama i Barbary, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci Sylwii i Emila, of. Mama
4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Zuzanny-Małgorzaty, z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
5. Dziękczynna Apostolatu Złotej Róży w intencjach Kapłanów
wraz z darem modlitwy i postu, of. Apostolat Złota Róża
Czuwanie Godziny Świętej
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 września 2012 r.
Wspomnienie Kapłanów Bł. Ignacego Kłopotowskiego
i Św. Melchiora Grodzieckiego, Męczennika
Czyt.: 1 Kor 4,1-5; Łk 5,33-39

6.30 1. + Mariannę i Mateusza Paczóskich oraz Teofilę i Romana Gąsowskich, of. Rodzina
2. Dziękczynna w 90 r. urodzin Józefa Łęczyckiego, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne
łaski, of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Tadeusza i Hannę-Marię Łęczyckich, of. Rodzina
3. + Walentego (w 21 r.), Mariannę i Weronikę, of. Córka
4. + Reginę (z racji imienin) oraz Jana i zm. z obu stron Rodziny,
of. Wanda Matwiejczyk
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Stanisława Stańczuka (w 5 r.), of. Halina z Córkami

3. + Rozalię (w 21 r.), Wacława, Ryszarda i wszystkich zm. z obu
stron Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak
4. W intencjach Czcicieli Serca Pana Jezusa
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sobota – 8 września 2012 r.
ŚWIĘTO NATRODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Diecezjalne Dożynki w Woli Gułowskiej (początek o godzinie 10.00);
Na Jasnej Górze dziś ogólnopolska Pielgrzymka Celników i Skarbowców

Czyt.: 1 Kor 3,1-9; Łk 4,38-44

Czyt.: Mi 5, 1-4a; Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23 lub Mt 1, 18-23

6.30 1. Dziękczynna za dar życia Michaliny, z prośbą o potrzebne łaski
dla niej i dla Agnieszki w rocznicę jej urodzin, of. Siostra
2. + Aleksandrę Iskrę (w 14 r.), zm. Rodziców: Marię i Antoniego,
Dziadków i Pradziadków oraz ks. Alfreda Hofmana, of. Halina i

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
3. + Stanisławę (w 13 r.) i Stanisława (w 41 r.), of. Dzieci
4. + Radosława (w 8 r. i z racji imienin), Henryka, Ryszarda, Mariana, Wiktora, Leokadię, Marię, zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, of. Maria Brochocka
5. + Eugenię (w 19 r.) i Wacława, of. Córki
6. + Mariannę (z racji dnia imienin), Ryszarda i Mariannę Somlów
oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Ilona Szmajser
10.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Bożenę Bosek (w 2 r.), of. Mąż
3. + Józefa Brzóskę (w 6 r.), of. Rodzina
16.00 1. W intencji Nowożeńców: Kamili i Przemysława
17.00 1. W intencji Nowożeńców: Eweliny i Pawła
18.00 1. + ks. Prałata Leona Balickiego, of. Chór „Lilia”
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9 września 2012 r.

Krzysztof Iskra

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Władysława Brodzik (w 19 r.), of. Córka
3. Dziękczynna w 26 r. urodzin Sylwestra z prośbą o wypełnienie
się woli Bożej w Jego życiu przez Niepokalane Serce Maryi, of.
Mama
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Mariannę Malinowską, of. Pracownicy Caro- Marketu

3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława i Genowefę, zm.
z Rodzin Skalskich, Woronowiczów i Preckajło oraz ks. Emila Kodyma, Ks. Alfreda Hofmana, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja
Wróblewska

4. + Zygmunta Strusa (w 1 r.), of. Syn
Nowenna do Św. Józefa

Wspomnienie Bł. Anieli Salawa, Dziewicy i Św. Piotra Klawera, Kapłana;
Czyt.: Iz 35,4-7a; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
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7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2.+ Stanisławę (w 6 r.) i Józefa Mirońskich i zm. z obu stron Rodziny, of. Syn
8.30 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu, of. Córki
2. Dziękczynna w intencji Kornelii, z prośbą o łaskę zdrowia i
opiekę Św. Józefa, of. Rodzice
10.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Stanisława Duka (w 6 r.), of. Żona i Córki
3. + Stanisławę (w 12 r.), Andrzeja i Jadwigę Krupów oraz Stanisława, Wiktorię, Jana i Annę, of. Anna Jakimiak
11.30 1. Dziękczynna 4 r. ślubu Katarzyny i Michała, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata
wspólnego życia, of. Rodzice
2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agnieszki i Karola Kędziorów, z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci Eweliny i
Gabrysi, of. Małżonkowie
3. Dziękczynna w 15 r. ślubu Agnieszki i Roberta Andraszków, z
prośbą o opiekę i wstawiennictwo Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Rodzice
4. Dziękczynna w 15 r. ślubu Barbary i Adama Ornowskich z
prośbą o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe narodziny ich Córki,
of. Małżonkowie

12.45 W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Pocz. dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Tomasz i ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz

16.30 1. + Kazimierę Drozd (w 5 r.), of. Dzieci
18.00 1. + Franciszka Otrobę (w 5 r.), of. Rodzina
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

ZMIANA WARTY
23 sierpnia w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim odbyło się spotkanie, które zakończyło 9-letnią posługę
ks. Krzysztofa Hapona, jako diecezjalnego dyrektora Siedleckiej Caritas.
Wzięli w nim udział przedstawiciele
parafialnych zespołów Caritas oraz
placówek podlegającym siedleckiej:
Caritas. Przez lata posługi Ks. Hapona powstało wiele dzieł. Oto one:
Centrum Integracji Społecznej, utworzone w 2005 r przez NSZZ Solidarońść o/ Siedlce oraz Caritas Diecezji Siedleckiej.
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej utworzony w
2008 r. jako druga tego typu placówka w województwie mazowieckim.
Ośrodek „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej, utworzony w 2007 r.
W jego strukturze funkcjonuje: Środowiskowy Dom Samopomocy dla ok. 60
osób niepełnoprawnych z różnym stopniem zaburzeń psychicznych, Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 niepełnoprawnych oraz Centrum Charytatywne
z kuchnią dla ubogich, która dziennie wydaje ponad 150 obiadów. W 2009 r.
w Ośrodku zostało uruchomione Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.
Zimowisko dla 90 dzieci zaczęło funkcjonować w 2003 r. w Bohukałach i
Białej Podlaskiej.
Ośrodek kolonijny w Neplach dla 1300 dzieci z diecezji, pozyskany w
2004 r.
Ośródek Kolonijny w Broku pozyskany i wyremontowany w 2005 r.
Program PEAD dostarczający od 2004 r. żywność dla najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej.
Pomoc potrzebującym prowadzona od 2004 r. do dziś: wydawanie leków,
opłaty za energię, zakup opału.
W 2005 r powstały dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu i w Parczewie. Każdy z nich udziela wsparcia 30 osobom niepełnosprawnym. W
2007 r. zaczął też funkcjonowanie Warsztat Terapii Zajęciowej w Białej
Podlaskiej dla kolejnej grupy 30 niepełnoprawnych.
Kuchnie dla ubogich w Siedlcach, świetlice Środowiskowe w Siedlcach
przy katedrze i przy parafii Św. Stanisława, a także programy profilaktyczne i
zajęcia dodatkowe, m.in. program środowiskowy na terapię alkoholową „Indywidualne ścieżki kariery”.
W ramach PEFRON utworzono w 2005 r. 2 Regionalne Ośrodki Informacji
dla Osób Niepełnoprawnych (Siedlce i Biała Podlaska) oraz 5 Wypożyczalni
Sprzętu Rehabilitacyjnego (Siedlce, Biała Podlaska, Parczew, Dęblin i Garwolin).
W 2009 r utworzono Biuro Wolontariatu w Siedlcach. Od stycznia 2012 r.
działa Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej, a od 2005 r pow-
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stało 58 Szkolnych Kół Caritas, skupiających ponad 1800 młodych wolontariuszy. W tym czasie powstało też 13 Parafialnych Zespołów Caritas w Siedlcach i na terenie Diecezji Siedleckiej.
Ks. Krzysztof Hapon otrzymał tytuł „Lodołamacza 2009”, w prestiżowym
ogólnopolskim konkursie, za „szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze ich aktywizację w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.
Obecnie został wyznaczony na proboszcza Parafii Okrzeja. Nowym dyrektorem został Ks. Marek Bieńkowski, który często celebruje Msze Św. w naszym kościele.

RELIGIA W SZKOLE
Nauczanie religii w Polsce, mimo
najróżniejszych przeszkód, nawet podczas zaborów zawsze znajdowało się
w wykazie szkolnych przedmiotów nauczania. Wyjątkiem był okres ponad 30
lat PRL. Wprawdzie w 1950 r. władze
zawarły z Episkopatem porozumienie,
które miało regulować szkolną naukę religii, w praktyce w 1961 r. zakazano nauczania religii w szkołach. Do szkół powróciło ono dopiero w roku
szkolnym 1990/91. Obecnie w Polsce lekcje religii, podobnie jak etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz języki mniejszości narodowych, czy etnicznych należą do grupy przedmiotów fakultatywnych. Nauczanie tych
przedmiotów staje się jednak obowiązkowe jeśli taką wolę wyrażą rodzice
ucznia lub sam uczeń, o ile jest pełnoletni. Lekcje religii bądź etyki znajdowały się przez lata w ramowym planie nauczania, natomiast na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji z 7 lutego br. (które obowiązywać będzie od 1
września) zostały przeniesione do szkolnego planu nauczania. Rodzi to
obawy samorządów, że będą musiały finansować je z własnych funduszy.
Status nauczania religii w szkole publicznej regulują: Konstytucja RP,
Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, ustawa o
systemie oświaty z 7 września 1991 r., rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wraz z nowelizacjami oraz porozumienie między ministrem edukacji narodowej i Konferencją
Episkopatu Polski w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii z 6 września 2000
r. Z badań wynika, że Polacy zaakceptowali obecność lekcji religii w szkołach. CBOS wykazuje, że 72 proc. ankietowanych jest za nauczaniem religii
w publicznych placówkach oświatowych, podczas gdy w 1991 r. zwolenników jej powrotu było ok. 50 proc. Nie potwierdziły się też obawy, że dzieci
rodzin innych wyznań będą dyskryminowane.
Ze statystyk Komisji Episkopatu ds. Wychowania Katolickiego wynika, że
na lekcje religii uczęszcza 98 proc. uczniów szkół podstawowych, 96 proc.
gimnazjalistów oraz 91 proc. licealistów. Frekwencja na lekcjach religii spada
wraz z wiekiem, ale wciąż jest bardzo wysoka. Spośród 2 mln 248 tys.
uczniów szkół podstawowych aż 98 proc. z nich uczestniczy w lekcjach religii (czyli ponad 2 mln 198 tys.). Spośród niespełna 1 mln 312 tys. polskich
gimnazjalistów na katechezę przychodzi 96 proc. z nich, czyli 1 mln 264 tys.
Natomiast jeśli chodzi o licealistów, z 1 mln 193 tys. w lekcjach religii
uczestniczy 91 proc. czyli 1 mln 87 tys. uczniów liceów. Jeśli uczeń nie wybrał lekcji religii, wówczas powinien chodzić na lekcje etyki. Problem w tym,
że oferuje je jedynie 2,5 proc. szkół w Polsce gdyż według MEN rodzice
rzadko upominają się o te zajęcia. Tymczasem Europejski Trybunał Praw
Człowieka w Strasburgu w 2010 r. orzekł, że brak zorganizowania lekcji etyki
dla uczniów, którzy nie chcą uczęszczać na religię, narusza prawo. Trybunał
wytknął państwu polskiemu, że uczniowie wybierający religię mają na świadectwie ocenę, a niewierzący kreskę w rubryce „religia/etyka”, co ujawnia ich
przekonania. Zdaniem komentatorów, zarzut dyskryminacji jest chybiony,
gdyż w polskich szkołach jest możliwość wyboru etyki, a problemy dotyczą
raczej kwestii organizacyjnych. Poza tym, nie przeprowadzono dotąd badań
ogólnopolskich, które potwierdziłyby, że takie zjawisko występuje powszechnie.
Dyskusję o rzekomej dyskryminacji uczniów, którzy z braku zajęć z etyki
są zmuszani przez środowisko do uczęszczaniu na katechezę wbrew swoim
przekonaniom uciął stanowczo kard. Kazimierz Nycz, ówczesny przewodniczący Komisji KEP ds. Wychowania Katolickiego, opowiadając się za obecnością etyki w szkole. Przypomniał, że od samego początku w rozporządzeniu o organizowaniu lekcji religii w szkole była przewidziana alternatywa w
postaci etyki. - Jesteśmy przeciwni istniejącej obecnie „furtce”, że uczeń
może nie uczęszczać na żadne z tych zajęć – przypominał stanowisko Episkopatu kard. Nycz.
Ciąg dalszy nastąpi
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KULT ŚW. JOANNY

RODAK. Dziś gościem naszej Parafii jest Ks. Ja-

Kolejne miejsce kultu
Św. Joanny powstało w
kościele pw. NMP Królowej Polski w Żninie. Odbyły się tam trzydniowe
„Spotkania Małżeństw
ze św. Joanną Beretta
Molla”. Wspólnej modlitwie przy relikwiach święświętej żony i matki przewodniczył prymas Polski
abp Józef Kowalczyk. W homilii metropolita gnieźnieński mówiąc o istocie sakramentu małżeństwa
przypomniał za Soborem Watykańskim II, że umacnia on i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu.
„Wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne, przeniknięci duchem
Chrystusa, który przepaja całe ich życie wiarą, nadzieją i miłością, zbliżają się małżonkowie coraz
bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości
i obopólnego uświęcenia, a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga”. Metropolita gnieźnieński
zacytował również świadectwo córki jednego z takich chrześcijańskich małżeństw, która przyznała,
że jej rodzice, ludzie „starej daty” budowali swoje
życie bez zbędnego filozofowania, że z kimś innym byłoby lepiej. Oboje wiedzieli, że wybór był
ostateczny, a pielęgnowanie uczuć jest również
prawem rozsądku i zawsze oboje o te wzajemne
uczucia zabiegali.
„Zawierając sakrament małżeństwa i wy mówiliście: Ja … biorę ciebie. Owo branie zawsze wiąże się z jakimś dawaniem. W tym dawaniu musi
być miłość dobrowolna, miłość osobowa, miłość
bezinteresowna. W prawdziwej miłości wola bezinteresownego obdarowania drugiej osoby sięga
szczytu aż po dar własnego życia”. W każdej sytuacji „miłość wzajemna daje moc do współżycia ludzi w pokoju i tworzeniu komunii osób”. W życiu
małżonków realizuje się to, o czym mówi nam Pismo Święte: „Nie zapominajcie o dobroczynności
i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. „Tą wspaniałą dobroczynnością i wzajemną
więzią miłości obdarowujcie swoje dzieci i bliskich”
– mówił Prymas dziękując małżonkom za przykład
i świadectwo, jakie dają najbliższym.

PRZED CHRZTEM ŚW. Dziś o godz. 17.30 jest

rosław Mitrzak, nasz Rodak i Misjonarz z Syberii.
pierwsza z czterech katechez chrzcielnych, których wysłuchanie należy do obowiązków Rodziców i Chrzestnych, przygotowujących się do
Chrztu Św. swego Dziecka.
FESTIVAL. Dziś ostatni dzień siedleckiego „XIX
Hosanna Festival” zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Szczegóły są na
plakatach.
JUŻ JUTRO. Msze Św. inaugurujące naukę w
Nowym Roku Szkolnym będą już jutro: o godzinie
9.00 dla Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół Katolickich, o godzinie 10.00 dla Liceum im. Hetmana
Żółkiewskiego, a o godz. 15.30 dla Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny.
SZPIK. W Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji
Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57, pokój nr 11 od
10.00 do 19.00 w dniu 4 września br., już po raz
szósty odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. Rejestracja zajmuje tylko chwilę i jest całkowicie bezbolesna, polega na pobraniu błony śluzowej z jamy
ustnej. Cała procedura trwa kila minut. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy w tym dniu.
I KOMUNIA ŚW. Również we wtorek (14.09) o
g. 19.00 spotkanie Rodziców (tylko z naszej Parafii), których Dzieci będą się przygotowywały do I
Komunii Św. Spotkania Dzieci będą zawsze III
niedzielę miesiąca o 15.00. Najbliższe 16.09.
MISJE. Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego będzie
w piątek, 14.09 o godzinie 16.30
PODZIĘKOWANIE. Dziękujemy wszystkim, którzy wychodząc z kościoła zabierają do domu najnowszy numer Opiekuna lub Echa Katolickiego i
pozostawiają w skarbonce ofiarę, jako zwrot kosztów przygotowania i prenumeraty gazet.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 34

W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
Rozpoczyna się czas dożynek. Czy to naprawdę
święto rolników, czy raczej włodarzy? Jaka jest jego
prawdziwa idea? I jak obchodzi się dożynki w różnych
miejscowościach regionu? O tym w raporcie „Echa”;
Przed nami rok szkolny. Powraca dyskusja o
poziomie edukacji w Polsce. O tym, czy Barcelona jest
stolicą Hiszpanii oraz z czym kojarzy się studentom
Chopin i Sobieski przeczytamy w dziale „Temat
tygodnia”;
W dziale „Rozmaitości” rodzice mogą przeczytać o
Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła ty, jak zminimalizować stres u dziecka, które po raz
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego:
pierwszy idzie do przedszkola i jak przetrwać
Zapowiedź II:
pierwsze, najtrudniejsze, dni;
 Mariusz Zbrzeźniak z naszej Parafii i Milena O promowaniu polskich produktów, likwidowaniu
Karolina Wojciechowska z Parafii Grzymiszew małych sklepów i ekspansji supermarketów - w
(Diecezja Włocławska) (68).
rozmowie „Echa”.
Zapraszany do lektury

ZAPOWIEDZI

Zapowiedź I:
Daniel Kowalczyk i Anna Kowalczyk z domu
Rogala, oboje z naszej Parafii (69).
Kto znałby przeszkody uniemożliwiające zawarcie powyższych małżeństw, zobowiązany jest w
sumieniu, aby powiadomić Ks. Proboszcza lub Ks.
Dyżurnego w Kancelarii Parafialnej.

W PARAFII I W DIECEZJI
DOŻYNKI. Znakiem wdzięczności Bogu za dary
ziemi są Parafialne Dożynki, które w naszym kościele przeżywamy dziś (2 września). Przygotowali
je mieszkańcy Purzeca, którzy będą reprezentowali naszą Parafię w sobotę (8 września) podczas
Dożynek Diecezjalnych w Woli Gułowskiej.

OFIARY NA BARIERKI

CZEMU MACIE TAKIE SMUTNE MINY?

UROCZE. - Jakie pani ma ładne zęby!
- To po mamie...
- O … i pasowały?!
SAMOTNY. Zdenerwowany profesor, opiekun roku
studentów, wchodzi do sali wykładowej i mówi:
- Wszyscy nienormalni mają wstać!
Nikt się nie rusza. Po dłuższej chwili wstaje jeden
student.
- No proszę! - mówi ironicznie profesor i pyta studenta. - Czemu uważa się pan za nienormalnego?
- Nie uważam się za nienormalnego, ale głupio mi,
że pan profesor tak sam stoi...

BABCIU, NIE ROZUMIESZ CO MÓWI WNUK?
Podajemy krótki słownik terminów używanych
przez gimbusów (gimnazjalistów):
Na A: adijos lub asta la vista - pożegnanie
anglica - nauczycielka języka angielskiego
anglik - nauczyciel języka angielskiego
angol - język angielski
aniołki - księża, zakonnice
arbuz - 1. głowa, 2. gruby człowiek
archiwum holocaustu - dziennik lekcyjny
ave! - powitanie
Na B: babcia - sprzątaczka; bachor - ogólna nazwa człowieka (ujemne zabarwienie emocjonalne)
beczka - otyła dziewczyna;
badyle - ręce
badziew (badziewie, badziewiasty) - ujemnie o jakimś zjawisku;
bagaż umysłowy - tornister;
bajerować - kłamać; balon - ocena niedostateczna
banda transiorów - osoby uczęszczające do dyskoteki; barakowiec - człowiek nadużywający alkoholu
baśka - głowa;
batman - ksiądz, katecheta lub zakonnica
bebzon - brzuch;
bełt - tanie wino
betoniara - otyła pani;
bez sera, beznadzieja - ujemnie o jakimś zjawisku
big ben (ang. Big Ben) - dzwonek szkolny
big men (ang. big man) - dodatnio o człowieku
bladzioch - niepijący
ble, ble, ble - mówić nieciekawie, pouczać
błyskoteka - dyskoteka;
boss - dodatnio o człowieku
branka - lekcja powtórzeniowa
cd. nastąpi
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

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się powstania barierek, na
głównych schodach wejściowych do naszego kościoła. Szczegóły dotyczące ofiar podaliśmy
Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
w ubiegłą niedzielę. Dzisiaj ciąg dalszy listy ofiaro31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
dawców, którym z serca za ofiary dziękujemy: p.
Materiały przygotowali: ks. Henryk Drozd,
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Tomasz
Danuta Żurek 100,-; Rodzina p. Machała 100,-;
Róże Różańcowe 100,-; Rodzina p. Popków 50,-; Muszyński, ks. Piotr Witkowicz, sM Agnieszka
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
p. Izabela Biarda 50,-; p. Barbara Rytel 50,-; p.
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
Troć 10,-; p Stefaniukowie 50,-; Pielgrzymi do Ledo niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
śnej Podlaskiej z 26.08 150,-; oraz Bezimienni
Kancelaria Parafialna jest czynna
Ofiarodawcy z ul. Mieszka I 500,-zł.
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30
Bóg Zapłać!

