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MYŚL TYGODNIA

Słuchacze Pana Jezusa są zaskoczeni: „I pełni zdumienia mówili:
Dobrze uczynił wszystko. Nawet
głuchym słuch przywraca i niemym mowę” (Mk 7,31-37).
Bóg jakby ukrywa swoją sprawiedliwość, a eksponuje dobroć –
„sam przychodzi, by nas zbawić”
(por. Iz 35,4). Pochylając się nad
ludzką biedą, w jakiś sposób wywyższa skrzywdzonych przez życie, pokazuje, że nie ma ludzi lepszych i gorszych. Ciągle musimy
korygować nasze spojrzenie na
drugiego człowieka. Bezwiednie
przyciąga nas uroda, ładny strój,
wdzięk. Choroba, nędza materialna czy duchowa odstręczają.
Dlatego prośmy Jezusa, żeby nauczył nas patrzeć na siebie samych
i na drugiego człowieka Jego
oczyma.

PRZED SYNODEM
Zbliża się kolejny etapu prac II Synodu Diecezji Siedleckiej. W związku z tym do końca września w każdej parafii powstanie Parafialny Zespół Synodalny. Wyłonienie uczestników Zespołów Synodalnych zostało
określone w Regulaminie II Synodu
Diecezji Siedleckiej (Wiadomości Diecezjalne Siedleckie, Styczeń 2012 nr 1).
Po zawiązaniu się Zespołu oraz wyłonieniu osób pełniących funkcję animatora i sekretarza informacja o tym
zostanie przesłana do Sekretariatu
Synodu. Na początku października Sekretariat Synodu
prześle do każdej parafii materiały potrzebne do odbycia
pierwszego spotkania Zespołu.

OCHRZCZENI POGANIE

Opłata dowolna

i sam ewangelizujący (rodzice, nauczyciele, kapłani i cały
Kościół) na nowo odkrywał swoją wiarę i ją ożywiał.

TYLKO DLA MĘŻCZYZN

W dniu 6. października odbędzie się II Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina. Zachęcamy naszych Parafian (nie tylko strażaków, kolejarzy, policjantów, i motocyklistów – którzy najczęściej tam się udają) do udziału
w tym wydarzeniu. W czasie pielgrzymki uroczyście zostanie oddana do użytku odrestaurowana świątynia, która
przypomina cerkiew, przy której zginęli Błogosławieni Męczennicy Wincenty Lewoniuk i jego Towarzysze oraz teren
wokół niej, jak również odbędzie się premiera filmu „Pratulin”. Szczegóły wydarzenia zostaną podane na plakatach.

Podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się do rodziców dzieci uczęszczających do klas 0-2, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Św. o możliwie jak najszybsze (do 15 września) dostarczenie metryki ich Chrztu
Św. Jest to warunek przystąpienia do I Komunii Św. Zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa, każde dziecko nieochrzczone powyżej 5 roku życia, aby mogło być ochrzczone
musi mieć zgodę Wydziału Duszpasterskiego Kurii, a jego
rodzice muszą wziąć udział w około półrocznym przygotowaniu do tego Sakramentu, prowadzonym przez Ks. Biskupa i Kapłanów Wydziału Duszpasterskiego Kurii Siedleckiej. Również wszystkie osoby dorosłe, dotąd nieochrzczone, które zechcą przyjąć sakrament Chrztu Św., a
szczególnie starsza młodzież, która zamierza wejść w sakramentalny związek małżeński, musi odbyć takie przygotowanie.

Zbliża nowy rok duszpasterski, który Ojciec Święty
Benedykt XVI nazwał Rokiem Wiary. Jego inauguracja nastąpi 11 października
br., a zamknięcie 24 listopada 2013 r. w Uroczystość
Chrystusa Króla. W dniu inauguracji wieczorem o godzinie
19.00 w Katedrze siedleckiej odbędzie się uroczysta
celebracja Eucharystii, na którą przybędą kapłani, osoby
życia konsekrowanego i przedstawicieli z każdej parafii.
Po inauguracji Roku Wiary w dniach 12-13 października
planowany jest w Siedlcach Kongres Ewangelizacyjny. O
szczegółach będziemy informowali w późniejszym czasie.

Brak Chrztu Św. u dzieci w wieku szkolnym lub u młodzieży wstępującej w związki małżeńskie jest wynikiem
wieloletnich zaniedbań rodziców, którzy muszą wreszcie
zrozumieć, że są ochrzczonymi poganami. Trzeba, aby
najpierw siebie odzyskali dla Kościoła, a następnie pomogli swoim dzieciom wejść do Kościoła przez Sakrament
Chrztu Św. Tego domaga się „Nowa ewangelizacja”, o której często piszemy na łamach Opiekuna. Kościół, który nie
ewangelizuje, przestaje być Kościołem, zaś rodzice, którzy
zaniedbują ewangelizację swoich dzieci, są rodzicami biologicznymi, ale przestają być chrześcijańskimi rodzicami.
Religia nauczana w szkole sprawia, że dziś jest wielu
znawców nauki Chrystusa, wychowanie szkolne i rodzinne oparte o świadectwo życia, może przemieniać ich
w wyznawców Chrystusa. Musimy nieść wiarę w dzisiejszy świat, ulegający stopniowej dechrystianizacji, ale by

Wzorem lat ubiegłych, na początku
Roku Szkolnego, zapraszamy Dzieci i
Młodzież na Rekolekcje Szkolne - dni
poświęcone ich Patronowi Świętemu
Stanisławowi Kostce. Rozpoczynamy je
w niedzielę (16.IX) Mszą Św. o godz.
11.30, podczas której będzie uroczyste błogosławieństwo
uczennic i uczniów oraz ich tornistrów, teczek, książek,
zeszytów i innych przyborów szkolnych. Następnie w
poniedziałek i wtorek zapraszamy o godz. 16.00 do
kościoła na wspólną modlitwę i Mszę Św., gdzie razem
poszukamy duchowych motywacji do pracy w szkole i w
domu. Po Mszy Św. jeszcze spotkamy się w holu pod
kościołem, aby przybliżyć sobie życiorys Świętego i jego
drogę do świętości. Serdecznie zapraszamy.
Stanisław Kostka herbu Dąbrowa urodził się
1550 r. w Rostkowie k. Płocka jako syn kasztelana
zakroczymskiego. Miał trzech braci i dwie siostry.
Zmarł w Rzymie mając 18 lat w dzień Wniebowzięcia NMP 15.08.1568 r..

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 – 10 września 2012 r.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz, z-ca ks. Sławek
Czyt.: 1 Kor 5,1-8; Ps 5,5-6a.6b-7.12; Łk 4,18; Łk 6,6-11

6.30 1. + Janusza (w 2 r.) i Józefa (w 12 r.) Murawskich, of. Mama i Żona

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Mariannę Somla (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Andrzeja Sobieszka (w 1 r.) i Jana Kalickiego (w 41 r.), zm. z
Rodzin Kalickich, Izdebskich, Sobieszków i Młynarczyków, of. Elżbieta Sobieszek

4. + Bogusława Chromińskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Reginę (w 9 r.), Józefa (w 3 r.) i Marka (w 4 r.) Oliwińskich, of.
Aneta Oliwińska

3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Cezarego, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Św. Józefa i na dalsze lata dorosłego życia, of. Rodzice
Wtorek – 11 września 2012 r.
Czyt.: 1 Kor 6,1-11; Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b; J 15,16; Łk 6,12-19

6.30 1. + Jakuba i Józefa Kociuba, of. Syna z Rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Pelagię Frankowską, of. Koła Żywego Różańca ze Strzały
3. Dziękczynna w 19 r. ślubu Anny i Zbigniewa Prokurat, z prośba
o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę Św.
Rodziny dla Piotra i Karola, of. Mama Danuta Janusiewicz
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)

18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Andrzeja Harasymowicza, of. Żona
3. + Floriana (w 7 miesiąc), of. Córka Kinga
Środa – 12 września 2012 r.
Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi (ustanowione z okazji zwycięstwa
króla polskiego Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 r.)
Czyt.: 1 Kor 7,25-31; Ps 45,11-12.14-15.16-17; Łk 6,23ab; Łk 6,20-26

6.30 1. + Emilię Plichta (w 12 r.), of. Dzieci i Wnuki
2. + Stanisława Jurzyka (2 m-c), of. K.Ż.R. nr 5 i Wspólnota Różańca Nieustającego

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Franciszkę Domańską (w 15 r.) i Jana, of. Danuta Kowalczuk
3. + Wacława (w 58 r.) i Eugenię, of. Córki
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Stanisława (w 29 r.), of. Żona z Córkami

3. + Kazimierę Laskowską (w 7 r.), zm. z Rodzin Dębowskich, Laskowskich i Woźniców, of. Ela Woźnica
Nowenna do Św. Józefa

Czwartek – 13 września 2012 r.
Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła
Dzień Nabożeństwa Fatimskiego.
Czyt.: 1 Kor 8,1b-7.10-13; Ps 139,1-3.13-14ab.23-24; 1 J 4,12; Łk 6,27-38

6.30 1. + Macieja Henryka Kozłowskiego, of. Siostry Brygidki
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Sławomira Chomczyńskiego (w 30 dzień), of. Cioteczne Rodzeństwo

3. + Franciszka, of. S. Agnieszka
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Janinę Wiącek, of. Sąsiedzi i Przyjaciele
3. + Genowefę (w 20 r.), Feliksa, Sławomira, Tadeusza, Mieczysława, Apolonię, Feliksa, oraz zm. z Rodziny Chartów, of. Córka
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Po Mszy Św. Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 14 września 2012 r.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Czyt.: Lb 21,4b-9; Ps 78,1-2.34-35.36-37.38; Flp 2,6-11; J 3,13-17

6.30 Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Sebastiana Mlonek, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze
lata życia, of. Jubilaci
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Stanisława Wojtasa (w 25 r.), of. Córka
3. + Grzegorza (w 8 r.) i Henryka, zm. Rodziców z Rodzin Pieczarów i Budków, of. Córki
4. + Pawełka (w 28 r.), Jerzego i Stanisława Sadokierskich oraz
Stanisławę i Stefana Kupa, of. Marta Sadokierska
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Józefę, Stefana i Stanisława, of. Janina Kondracka

3. + Janinę, Franciszka, Jana, Genowefę, Mariana, Jadwigę i Henryka, of. Rodzina
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Sobota – 15 września 2012 r.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Czyt.: Hbr 5,7-9; Ps 31, 2-3b.3c-4.5-6.15-16.20; J 19,25-27 lub Łk 2,33-35

6.30 1. + Artura Maliszewskiego (w 15 miesiąc), of. Córki
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Tomasza Tchórzewskiego i zm. z Rodziny, of. Rodzice
3. + Pelagię Frankowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
4. Dziękczynna w r. urodzin Jarka, z prośbą o łaskę uzdrowienia
ciała i duszy, of. Rodzice
5. Dziękczynna w 5 r. ślubu Magdaleny i Macieja Sobolewskich, z
prośba o potrzebne łaski na dalsze lata małżeńskiego życia, of.
Jubilaci

17.00 1. W intencji Nowożeńców Wioletty i Artura
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 września 2012 r.
Początek II Tygodnia Wychowania. Początek szkolnych rekolekcji.
Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
Dzień Środków Oddziaływania Społecznego,
dzień modlitw za pracowników radia, prasy i telewizji.
Czyt.: Iz 50,5-9a; Ps 116A,1-2.3-4.5-6.8-9; Jk 2,14-18; Ga 6,14; Mk 8,27-35

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Bogdana, Edmunda, Krystynę, Mieczysławę i Brata Kazimierza, of. Wanda Adamczuk
8.30 1. + Tadeusza Pruchnickiego (w 11 r.) i Zbigniewa, of. Barbara
Czarnocka

2. + Stanisława, Jerzego i Pawła Sadokierskich oraz Rodziców z obu
stron Rodziny i zm. potrzebujących pomocy, of. Wanda Sadokierska
3. + Elżbietę Kozaczyńską (w 3 r.), of. Mąż z Córką
10.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Barbary i Jarosława Głowackich, z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa,
of. Rodzice

3. Dziękczynna w 15 r. ślubu Grażyny i Grzegorza Romaniak, z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci Małgosi i
Przemka, of. Małżonkowie
11.30 Inauguracja Rekolekcji Szkolnych. Msza Św. z błogosławieństwem
Uczniów oraz ich tornistrów, teczek, książek i przyborów szkolnych

1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Janiny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of.
Bezimienna

12.45 1. W intencji Parafian i Gości.
13.00 Msza Św. w wiejskiej kaplicy: Dziękczynna w intencji mieszkańców
wsi Żytnia, z racji odpustu „Matki Bożej Siewnej”.
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławek, z-ca ks. Piotr

16.30 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Ewy i Sławomira Kowalina, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata wspólnego życia, of. Jubilaci
18.00 1. Dziękczynna w 5 r. Sakramentu Małżeństwa Agnieszki i Piotra,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i
dla ich Dzieci, of. Jubilaci
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu
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W ubiegłą niedzielę (2 września) późnym wieczorem zakończył się XIX
Hosanna Festival 2012. Festiwalowe Grand Prix zdobył zespół „Twoje Niebo” z Przemyśla. I miejsce zajął zespół „Pobudka” z Celestynowa, II miejsce
„Niebieskie Owieczki” z Ryk, a III miejsce „Dwie Korony” z Siedlec (z Parafii
Św. Maksymiliana). Wyróżnienie przyznano zespołowi „Arcobaleno” z Mińska na Białorusi. Na zakończenie Festiwalu gwiazdą wieczoru był zespół
„Maleo Reggae Rockers”.
Pierwsza katecheza (z V zeszytu) w ramach realizacji programu Chrzest
w życiu i misji Kościoła odbędzie się 15 września w gmachu WSD w Nowym
Opolu. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Podobnie jak w ubiegłych latach, rejon
siedlecki będzie miał katechezę razem z odpowiedzialnymi zespołami z pozostałych rejonów. Tak więc na pierwsze spotkanie przybędą wszyscy odpowiedzialni i zaangażowani w realizację programu diecezjalnego w poszczególnych rejonach jak również księża proboszczowie i osoby świeckie z
rejonu siedleckiego. Będą także obecne reprezentacje ze wszystkich rejonów i indywidualne osoby. Natomiast pierwsza katecheza dla rejonów: garwolińskiego, parczewskiego i bialskiego odbędzie się 29 września.
W związku z rozpoczęciem kolejnego roku pracy duszpasterskiej 18
września (wtorek) w gmachu WSD w Nowym Opolu odbędzie się spotkanie
księży proboszczów z Księdzem Biskupem Ordynariuszem. Po obiedzie
kończącym spotkanie księży proboszczów odbędzie się zebranie Księży
Dziekanów. Natomiast 22 września (sobota) w WSD w Nowym Opolu odbęW tym roku, niezależnie od konkursu festiwalowego, odbył się także prze- dzie się spotkanie księży wikariuszy i księży pracujących poza duszpastergląd piosenki pielgrzymkowej. Przed wypełniającą amfiteatr publicznością stwem parafialnym z Księdzem Biskupem. Oba spotkania rozpoczną się Lizagrały zespoły z grup 9B (Łaskarzew i dekanat łaskarzewski), 2 (katedra turgią Godzin o godz. 10.00.
Siedlce), 7C (dekanat osiecki), 9D (parafia Okrzeja), 13 (Łosice), 1B (grupa
harcerska), 16 (Parczew) i 15B (Komarówka Podlaska). Składająca się
z przewodników wymienionych grup komisja za najlepszy uznała występ
grupy parczewskiej.

SZKOŁA LITURGICZNA

NA ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY
Ruszyły zapisy na Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro. W pierwszym dniu zapisało się ponad 4.400 młodych z 28 krajów i należących do
220 grup. Komitet lokalny Rio spodziewa się udziału od 2 do 4 milionów
młodych w tym najważniejszym międzynarodowym wydarzeniu Kościoła.
Wśród pierwszych cudzoziemców, którzy już zgłosili swój udział w Światowym Dniu Młodzieży w Rio są Chińczycy i przedstawiciele krajów arabskich. Organizatorzy spodziewają się zapisu ponad miliona osób za pośrednictwem oficjalnego portalu (już jest dostępna polskojęzyczna wersja:
www.rio2013.com/pl). Komitet lokalny informuje, że bierze na siebie odpowiedzialność tylko za tych młodych, którzy za pośrednictwem portalu internetowego w oficjalnie zarejestrowanych grupach wykupią karty pobytowe.
Do dyspozycji młodych jest 21 różnorodnych kart w cenie od 53 do 300 dolarów (czyli od 106 do 608 reali). Młodzież z krajów biednych, szczególnie z
Afryki, otrzyma odpowiednie zniżki.

W bieżącym roku na zajęcia Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej (DSL), które
będą prowadzone przy parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim, są
zaproszeni wszyscy chętni. Zespół uczestników DSL powinien obejmować
od 2 do 4 osoby z parafii, realnie zaangażowane w prace parafialnego zespołu liturgicznego, zarówno mężczyźni, jak i kobiety powyżej 20 roku życia.
Z zajęciami DSL będzie połączony Kurs nadzwyczajnych szafarzy Komunii
świętej (KNSK). Kandydatem do tej funkcji może być mężczyzna w wieku
25-65 lat. Jeśli żyje w małżeństwie, to wymagana jest zgoda małżonki na
pełnienie takiej funkcji. Nadzwyczajnym szafarzem może być również kobieta konsekrowana (np. siostra zakonna) w wieku 25-65 lat. Zgłoszenia do
DSL i na KNSK należy – za pośrednictwem Księdza Proboszcza – składać w
Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do dnia 15 września br. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 6 października br., natomiast pierwsza sesja
zajęć to udział wszystkich kandydatów w dziesiątym diecezjalnym sympozjum liturgicznym, które odbędzie się 20 października w Siedlcach. Terminy
pięciu kolejnych jednodniowych sesji zostaną ustalone z uczestnikami. Zakończenie DSL i NSKS jest planowane na 16 marca br.

BISKUP JAN
Przewidzianych zostało 27 scen usytuowanych w pobliżu miejsca zakwaterowania młodzieży. Właśnie tam odbywać się będą różne przedstawienia artystyczne. Aktualnie wolontariusze przeprowadzają wizje lokalne w
szkołach publicznych, świątyniach, halach sportowych, mieszkaniach prywatnych, aby ustalić dokładną liczbę miejsc zakwaterowania młodych. „Już
żyjemy klimatem Światowego Dnia Młodzieży” – stwierdził przewodniczący
komitetu lokalnego Ś.D.M. Ks. Arcybiskup Orani João Tempesta. „Światowy
Dzień Młodzieży jest inwestowaniem w młodych, kształtując w nich wartości
bardziej humanistyczne i solidarne, aby przez to dokonać przemian w społeczeństwie. Kościół jest wezwany, aby być obecnym w tym kształtowaniu”.

Dnia 26 września przypada IV rocznica śmierci Księdza
Biskupa Jana Mazura. Z tej racji w Katedrze siedleckiej
o godzinie 18.00 rozpocznie się celebracja Eucharystii, której
przewodniczył będzie Ks. Biskup Ordynariusz. Organizatorzy
Mszy Św. zapraszają wszystkich wiernych do uczestnictwa
w Eucharystii, a kapłanów do koncelebry.
Ks. Biskup Jan Mazur urodził się 5 czerwca 1920 r.
w Płoskiem koło Zamościa. W latach 1944-1949 studiował w Wyższym
Seminarium Duchownym Diecezji Lubelskiej. Święcenia kapłańskie
przyjął 26 czerwca 1949 w Lublinie. Studiował na KUL-u gdzie w 1956
r. obronił doktorat. 24.X.1968 r. został mianowany ordynariuszem
siedleckim, pełniąc tę funkcję 28 lat. Zmarł 26 września 2008 r.
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ZAPOWIEDZI
Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego:
Zapowiedź II:
 Daniel Kowalczyk i Anna Kowalczyk z domu
Rogala, oboje z naszej Parafii (69).
Zapowiedź I:
Kamil Sosna i Wioletta Sosna z domu Włodarek, oboje z naszej Parafii (70).
Michał Godlewski z naszej Parafii i Sylwia
Kasprowicz z Parafii Św. Trójcy w Ząbkach (Diecezja Warszawsko-Praska) (71).
Marek Paczóski z Parafii w Rozbitym Kamieniu i Marcjanna Wiktoria Jędrkowiak z naszej Parafii (72).
Dariusz Marcin Miazga z naszej Parafii i Anita Bryńczak z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach
(73).

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
PRZED CHRZTEM ŚW. Przez cztery kolejne
niedziele miesiąca (I, II III i IV) o godzinie 17.30
w Sali przy zakrystii będą głoszone katechezy
chrzcielne. Ich wysłuchanie należy do obowiązków Rodziców i Chrzestnych, przygotowujących
się do Chrztu Św. swego Dziecka.
I KOMUNIA ŚW. Spotkanie Dzieci z klas II i ich
Rodziców, w ramach przygotowania się do Pierwszej Komunii św. odbędzie w niedzielę (16.IX)
o godzinie 15.00. Obecność obowiązkowa. Rodzice przynoszą wypełnione deklaracje, otrzymane
na pierwszym spotkaniu. Zgłoszenia i zapisy Dzieci trwać będą tylko do końca września.
MISJE. Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego będzie
w piątek (14.09) o godzinie 16.30. Natomiast
w niedzielę (16.09) po Mszy Św. o godzinie 11.30
w sali pod plebanią odbędzie się spotkanie Rodziców, których Dzieci należą do tego Koła.
PIELGRZYMI. Dnia 26 września, po zakończonej w Katedrze Eucharystii około godz. 19.00,
w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim rozpocznie się spotkanie wszystkich księży posługujących w 32. Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę. W spotkaniu tym będzie uczestniczył
również Ks. Biskup Ordynariusz.
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.

RELIGIA W SZKOLE
Ciąg dalszy z ubiegłego tygodnia

Nauczanie religii odbywa się w wymiarze
dwóch godzin lekcyjnych lub zajęć przedszkolnych tygodniowo. Przy czym - lekcja w szkole trwa 45 minut, a w przedszkolu - zajęcia dla 3-4-latków - 15 minut, natomiast dla 5-6latków - pół godziny. Zmniejszenie liczby godzin
jest możliwe jedynie za pisemną zgodą biskupa
diecezjalnego i w praktyce wynika jedynie z braków kadrowych wśród nauczycieli religii, ale z roku na rok są one coraz mniejsze.

OPIEKUN NR 37
Ocena z religii wystawiana jest w skali sześciostopniowej, umieszcza się ją na świadectwach, ale samo świadectwo nie zawiera informacji, czy uczeń uczęszczał na religię czy etykę i jakiego jest wyznania. Polskie Dyrektorium katechetyczne ustala, iż ocenę z religii katolickiej należy stawiać za „wiedzę religijną, aktywność, pilność i sumienność ucznia, natomiast nie powinno
się tej oceny wystawiać za udział w praktykach religijnych. Od roku szkolnego 2007/2008 stopień
ten jest wliczany do średniej ocen.
Obowiązek organizacji lekcji religii spoczywa
na dyrekcji szkoły. Jeśli zgłosi się przynajmniej 7
chętnych, lekcje odbywają się w klasach lub grupach międzyklasowych, natomiast grupy międzyszkolne organizowane są dla 3 chętnych.
Analogiczne przepisy jak w przypadku lekcji religii
katolickiej, dotyczą organizowania lekcji religii innych wyznań, także dla wyznawców islamu czy
judaizmu.
Natomiast od strony kościelnej nauczanie religii jest regulowane przepisami prawa kanonicznego oraz Dyrektorium katechetycznego Kościoła
katolickiego w Polsce z 2001 r. Zobowiązuje ono
w sumieniu katolików do zapisania dzieci na
szkolne lekcje religii. Zgodnie z przepisami tego
Dyrektorium oraz w myśl rozporządzenia MEN z
1990 r. obowiązek troski o lekcje religii w szkołach
na terenie parafii spoczywa na miejscowym proboszczu. Najczęściej to on rekomenduje biskupowi (a w praktyce - odpowiedniej komórce kurii
diecezjalnej) katechetów, którzy posiadają kwalifikacje i z którymi chciałby współpracować. W niektórych diecezjach w Polsce np. w archidiecezji
katowickiej obowiązki i prawa katechety (także w
relacji do proboszcza) reguluje specjalny dokument tzw. Statut katechety świeckiego.
Nauczyciele religii podejmują pracę w szkole
na takich samych zasadach jak nauczyciele innych przedmiotów oraz muszą spełnić dodatkowe
warunki. Po pierwsze muszą posiadać imienne
skierowanie do konkretnej placówki wystawione
przez biskupa diecezjalnego, po drugie – ich kwalifikacje określa porozumienie zawierane między
ministrem edukacji narodowej a Konferencją Episkopatu Polski a nie ustawa lub rozporządzenie
ministerialne. Obecnie wymagane jest ukończenie
studiów teologicznych oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego.
Nadzór nad nauczaniem religii w szkole pełnią
zarówno wizytatorzy kościelni z kurii diecezjalnej
jak też wizytatorzy z kuratorium oświaty. Wizytacje
kościelne kontrolują treść nauczania i jej metodykę oraz zgodność z programem, a także sprawdzają organizację lekcji religii. Natomiast wizytacje
z kuratorium lub przeprowadzane przez dyrektora
szkoły odnoszą się jedynie do metodyki nauczania
oraz zgodności z programem a nie do treści katechetycznych.
W praktyce oznacza to, że katecheta podlega
dwom zwierzchnikom: dyrektorowi szkoły i biskupowi w sprawach treści nauczania i wychowania
religijnego. Wprawdzie dyrektor nie może zatrudnić nauczyciela religii bez zgody biskupa, to w
sytuacji ewentualnego wykroczenia wobec Kodeksu Pracy czy Karty Nauczyciela dyrektor szkoły ma prawo udzielić katechecie upomnienia, nagany czy też zwolnić go z pracy, a jemu przysługuje wówczas odniesienie się do Sądu Pracy.
Natomiast biskup może wycofać katechecie
misję kanoniczną do nauczania religii, gdyby ten
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uczył niezgodnie z doktryną Kościoła lub jego życie moralne nie byłoby spójne z zasadami głoszonymi przez Kościół gdyby np. rozwiódł się a następnie żył w drugim związku niesakramentalnym.
Ciąg dalszy nastąpi

POGRZEB WAKACJI

PRZESYT. Dziadek obiecał wnuczkowi, że da mu 5
zł., jeśli wnuczek będzie mu czytał gazetę, której
sam nie może czytać z powodu słabego wzroku.
– Dosyć!... wnusiu dosyć tego dobrego!
– Jeszcze, dziadziu, są trzy morderstwa, dwa oszustwa, fałszerstwo... i jedno samobójstwo... cztery
kradzieże i...
– Dosyć, dosyć!... resztę ci daruję...
KALENDARIUM.
1 września – to dzień żałoby uczniowskiej – Nowy
Rok Szkolny.
2 września - Uczniowie i nauczyciele mają serdecznie dość szkoły i rozpoczynają planowanie kolejnych wakacji.
POWTÓRKA Z HISTORII. Nowa nauczycielka z historii na pierwszej lekcji chce powtórzyć materiał z historii i pyta uczniów, których jeszcze nie zna:
- Hej ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór
Polski?
- Nie wiem.
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam.
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko cieknący kaloryfer naprawiam...
NIEPOPRAWNY. Synek do matki:
- Mamusiu, czy to prawda, że ja jestem adoptowany?
- Byłeś, ale już mi cię z powrotem oddali, bo nie mogli z tobą wytrzymać.
GARŚĆ ZAGADEK:
- Co robi ryba w wodzie?
Odp. To co wszyscy. Kąpie się.
- Jaki kolor jest najbardziej wystrzałowy?
Odp.: Granat
- Po co się myje szklanki?
Odp.: Żeby się zmieściło więcej herbaty.
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 jest czynna
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30

