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MYŚL TYGODNIA

Pan Jezus tłumaczy dziś Apostołom „że będzie zabity, ale po
trzech dniach zmartwychwstanie”
(Mk 8,27-35). Jego Przyjaciele nie
rozumieją sensu tych słów. Tacy
jesteśmy i my.
Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe wezwanie do codziennego niesienia krzyża. Boimy się, że
to ponad nasze siły, nie potrafimy
zaufać i uwierzyć, że Pan nie pozostawia nas samym sobie. A przecież On nigdy nie prosi nas o coś,
czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Zaufajmy Bogu, naszemu
Stwórcy, który naprawdę pragnie
naszego dobra i szczęścia. On zna
nas najlepiej i wie, do czego jesteśmy zdolni. Nigdy nie zostawia
nas samych, lecz przez krzyż prowadzi nas do pełni życia.

Opłata dowolna

CELEBRACJE

W drugiej połowie br. w Katedrze siedleckiej będzie
kontynuowany cykl celebracji Słowa Bożego pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. „Kościół … ma za fundament Słowo Boże, rodzi się
z niego i nim żyje. Lud Boży przez kolejne stulecia swoich
dziejów w nim zawsze znajdował swoją siłę i również dzisiaj wspólnota kościelna wzrasta przez słuchanie, celebrację i studium Słowa Bożego”. „Ojcowie synodalni wezwali
wszystkich duszpasterzy do sprawowania w powierzonych
im wspólnotach Nabożeństw Słowa. Są to uprzywilejowane okazje do spotkania z Panem. Dlatego praktyka ta
przynosi wiernym wielki pożytek i należy ją uważać za
ważny element duszpasterstwa liturgicznego. Owe celebracje mają istotne znaczenie w przygotowaniu niedzielnej
Eucharystii, dają bowiem wiernym możliwość lepszego zaznajomienia się z bogactwem Lekcjonarza, by rozważać
Pismo Św. i modlić się nim, zwłaszcza w szczególnych okresach roku liturgicznego – podczas Adwentu i Bożego
Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy” (Verbum Domini - Adhortacja apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła).
Terminy najbliższych celebracji: 1 października; 22
października; 19 listopada i 10 grudnia, zawsze o godz.
19.00 w katedrze siedleckiej. Ks. dr Marek Paluszkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

WSPOMNIENIA Z OSTROWCA
W dniach od 17 do 24 sierpnia grupa dzieci z Koła Misyjnego wraz z ks. Sławkiem, s. Anuncjatą, p. Beatą, p.
Magdą, p. Leszkiem i p. Grzegorzem przebywała na wyjeździe nad jeziorem w Ostrowcu. W drodze do Ostrowca
byliśmy we Włocławku na Tamie w miejscu męczeńskiej
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. We Włocławku gościliśmy
w domu sióstr Orionistek.

Jadąc do Ostrowca wstąpiliśmy do Torunia, gdzie w Muzeum Piernika dzieci wypiekały pierniki według średniowiecznej receptury. W Ostrowcu dzieci codzienne korzystały z kąpieli w jeziorze pod okiem ratownika i opiekunów.
Wiele emocji towarzyszyło małym misjonarzom podczas
pływania kajakiem, rowerem wodnym oraz małym statkiem
”Delfin”. Dzieci bardzo cieszyły się z pobytu nad morzem
w Łazach koło Koszalina.

Podczas naszego tygodniowego pobytu zwiedziliśmy
Wałcz, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu
oraz Górę Chełmską w Koszalinie. Dzieci codziennie wraz
z ks. Sławkiem zgłębiały treści zawarte w 5 warunkach sakramentu pokuty. Bardzo dziękujemy wszystkim opiekunom za wspólnie spędzony czas i wszystkie radosne chwile.
Dzieci z Koła Misyjnego wraz z s. Anuncjatą

NA ROWERACH

W dniach 16-22 września w ramach ogólnopolskich obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu Urząd
Miasta Siedlce będzie prowadził akcje mające na celu
zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zachęceniu
jak największej liczby osób do używania alternatywnych
form transportu takich jak komunikacja publiczna, piesza
lub rowerowa. W związku z tym, w dniu 18 września (wtorek) zorganizowany zostanie dla dzieci szkół podstawowych tor rowerowy z przeszkodami. Konkurs odbędzie się
na parkingu przy kościele pw. św. Józefa przy ul. Sokołowskiej 124 w godz. 10-13. Zapraszamy do wzięcia
udziału i wytypowanie drużyny reprezentującej szkołę.
Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska tel. 25-6445409. Pozostałe imprezy:
19 września (środa) - bezpłatny przejazd autobusem
MPK po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.
20 września (czwartek) - Rajd Rowerowy - walory przyrodnicze naszego Miasta.
22 września (sobota) - Miasteczko Rowerowe, Plac Sikorskiego m.in. znakowanie rowerów, pokazy ratownictwa
medycznego, pokaz samochodów hybrydowych.
22 września (sobota) - Gra Miejska (start o godz. 10.00
spod Urzędu Miasta).
W związku z powyższą imprezą informujemy, że
w dniu 18 września (wtorek) nasz duży parking będzie
zarezerwowany dla uczestników konkursu od godziny
9.30 do 13.00. Prosimy, aby w tym czasie nie pozostawiać samochodów, gdyż mogą być uszkodzone podczas konkursowych zmagań.
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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 – 17 września 2012 r.

Czwartek – 20 września 2012 r.

Wspomnienie Św. Biskupów Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, oraz Św.
Roberta Bellarmina, Doktora Kościoła. Drugi dzień Rekolekcji Szkolnych
Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r.

Wspomnienie Św. Męczenników Andrzeja Kim Teagon, Kapłana Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy

Dzień modlitwy i czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz, z-ca ks. Sławek
Czyt.: 1 Kor 11,17-26.33; Ps 40,7-8a.8b-10.17; J 3,16; Łk 7,1-10

6.30 1. + Tiffany Taras, of. Anthony Lupkowski z USA
2. + Krzysztofa Duczka (w 7 dzień), of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Jana Soczewkę (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi
3. + Wacława, Annę i Ludwika (z racji imienin) oraz zm. z Rodziny
Pogumirskich, of. Córka
16.00 Rekolekcyjna katecheza dla dzieci.

16.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Eweliny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice i Dziadkowie
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)

18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Zdzisława Ławeckiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Matyldę (w 16 r.) i Józefa, zm. z Rodzin Sawickich, Mazurków i
Hardejewskich, of. Teresa Sawicka
4. + Józefa i Ignacego Myrchę (w 50 r.) oraz Stanisławę i Ignacego
Odelskich, of. Hanna Ruszczak i Roman Złoch
Wtorek – 18 września 2012 r.
Święto Św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona Polski, Patrona dzieci i
młodzieży. Dzień zakończenia Rekolekcji Szkolnych
Czyt.: Mdr 4,7-15 lub 1 J 2,12-17; Mt 5,8; Łk 2,41-52

6.30 1. Dziękczynna w 41 r. zawarcia sakramentu małżeństwa Krystyny
i Szczepana, z prośba o opiekę Św. Józefa i Św. Joanny w dalszym życiu, of. Małżonkowie
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. Dziękczynna w 26 r. urodzin Anny, z prośbą o potrzebne łaski
i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Jadwiga Machała
3. + Aldonę Sulej (w 1 r.), of. Rodzina
16.00 Rekolekcyjna katecheza dla dzieci.

16.30 1. Dziękczynna w 9 r. urodzin Oliwii z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień, of. Rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos)

18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. Dziękczynna w r. urodzin Kajetana i Olgierda, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Rodziców,
of. Dziadkowie

3. Dziękczynna w 45 r. ślubu małżonków Elżbiety i Zenobiusza Borkowskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki
Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Małżonkowie
Środa – 19 września 2012 r.
Wspomnienie NMP z La Salette oraz Św. Januarego, Biskupa i Męczennika
Czyt.: 1 Kor 12,31-13,13; Ps 33,2-3.4-5.12 i 22; J 6,63b.68b; Łk 7,31-35

6.30 1. Dziękczynna w 48 r. ślubu Janiny i Jerzego Rusinków, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of.
Małżonkowie

2. Dziękczynna w 3 r. ślubu Małgorzaty i Artura, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Syna Huberta,
of. Mama
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka

2. + Mariusza (w 2 r.) i Jacka, zm. z Rodzin Kłaczyńskich i Szałkiewiczów, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 25 r. ślubu Marzeny i Janusza z prośba o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów na dalsze lata życia, of. Dzieci
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 Montewkę (w 8 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona
3. + Tomasza Wasilewskiego (w 8 r.), of. Ojciec
4. + Andrzeja (w 5 r.), Zofię, Józefa i Roberta, of. Rodzina
Nowenna do Św. Józefa

Czyt.: 1 Kor 15,1-11; Ps 118,1-2.16-17.28-29; Mt 11,28; Łk 7,36-50

6.30 1. + Grażynę (w 3 r.) i Henrykę Tomaszewskich, zm. z Rodzin Łastowieckich i Tarasiuków, of. Dzieci
2. + Amelię, Franciszka i Sabinę, zm. z Rodziny Buczyńskich, of.
Córka

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Annę (w 17 r.) i Władysława, zm. z Rodzin Gołąbków, Baranowskich i Prządków, of. Barbara Prządka
3. Dziękczynna w intencji Rodziny, z prośbą o łaskę zdrowia i
opiekę Św. Józefa, of. Bezimienna
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Antoniego Muchę (w 30 dzień), of. Rodzina
3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice
4. Dziękczynna w 15 r. ślubu Bożeny i Roberta Gołasiów, w 13 r.
ślubu Krzysztofa i Izabeli Charutów oraz w 2 r. ślubu Katarzyny i Tomasza Charutów, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich, dla
ich Dzieci oraz szczęśliwe narodziny Dziecka, of. Krystyna Charuta
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 21 września 2012 r.
Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
Dzień patronalny Celników i Skarbowców
Czyt.: Ef 4,1-7.11-13; Ps 19,2-3.4-5; Mt 9,9-13

6.30 1. Dziękczynna w 30 r. urodzin Łukasza z prośbą o opiekę św. Józefa, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, of. Rodzice
2. + Antoniego (w 21 r.), Stanisławę i Eugeniusza Kupińskich, of.
Siostra

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Władysławę, Zygmunta, Andrzeja i Adama, of. p. Bednarczyk
3. + Mariana i Halinę, of. Tadeusz Kosiński
15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego
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. + Helenę i Henryka, of. Barbara Kołodziejczyk
3. + Feliksa (w 6 r.), zm. z Rodzin Mikiciuków i Koplejewskich, of.
Rodzina
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Sobota – 22 września 2012 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Święto Rocznicy Poświęcenia Katedry w Siedlcach, Matki wszystkich kościołów Diecezji,
Czyt.: 1 Kor 15,35-37.42-49; Ps 56,10.11-12.13-14; Por. Łk 8,15; Łk 8,4-15

6.30 1. + Antoniego (w 33 r.), zm. z Rodziny Sawczuków, of. Rodzina
2. + Mariannę Rachubik (w 10 miesiąc), of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Edwarda (w 5 r.), of. Córka
3. + Alfreda Kazimierczuka (w 15 r.), of. Żona z Synami
4. + Helenę, Wacławę, Andrzeja, Jerzego, Krystynę, Witolda, Henryka, zm. z Rodzin Banasiuków, Wawrzyńczaków, Kowalczyków, Romanowskich i Leszczyńskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of.
Rodzina

17.00 W intencji Nowożeńców: Anny i Daniela
18.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. + Macieja Kozłowskiego (w 30 dzień), of. Rodzina
3. Dziękczynna w intencji Dzieci, z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 września 2012 r.
Wspomnienie św. Ojca Pio, Stygmatyka
Czyt.: Mdr 2,12.17-20; Ps 54,3-4.5.6 i 8; Jk 3,16-4,3; 2 Tes 2,14; Mk 9,30-37

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Lichaczewską, of. Matka
2. + Barbarę Mrawiec (w 40 r.) oraz Jadwigę i Mieczysława Burgs,
of. Wanda Cieloch

8.30 1. + Wiesławę, Mariana i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Teresa Kupa

16 WRZEŚNIA 2012

OPIEKUN Nr 38

2. + Wacława Nieścioruka i zm. z obu stron Rodziny, of. Żona
10.00 1. Gregorianka: + Czesławę i Aleksandra Gorzałów, of. Dzieci
2. Dziękczynna w 18 r. ślubu Beaty i Cezarego, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci
Magdaleny i Jakuba, of. Rodzice
3. + Eugenię i Antoniego Ślusarczyków, of. Synowa z Synem
11.30 1. + Romana i Antoninę, zm. z Rodziny Staręgów, of. Helena Staręga

2. Dziękczynna w 40 r. urodzin Katarzyny i 17 r. jej ślubu, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej,
dla jej Męża i Rodziny, of. Rodzice
3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Beaty i Przemysława Chudek, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Córki Weroniki, of.
Rodzice

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

16.30 + Józefa Pazdykę (w 5 r.), of. Żona
18.00 + Lucynę (w 2 r.) i Zygmunta oraz zm. z Rodzin Olędzkich i Popielewskich, of. Córka
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

DO NARODÓW POLSKI I ROSJI (cz. I)
17 sierpnia 2012 roku w Warszawie zostało podpisane przez Arcybiskupa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Cyryla I, Patriarchę Moskiewskiego i Całej Rusi, Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji.
Jak podkreślał Arcybiskup Józef Michalik, ten dokument został podpisany w duchu
posłuszeństwa Ewangelii i w poczuciu odpowiedzialności za rozeznanie sytuacji
współczesnego świata. Ojciec Święty Benedykt XVI, kierując słowa pozdrowienia
do Polaków zgromadzonych w dniu 19 sierpnia 2012 roku na modlitwie Anioł Pański zaznaczył, że jest to ważne wydarzenie, które budzi nadzieję na przyszłość.
Wyrosło bowiem na gruncie pragnienia budowania braterskiej jedności i współpracy
naszych Kościołów na rzecz krzewienia ewangelicznych wartości we współczesnym świecie.
Dlatego też Biskupi Polscy zebrani na Jasnej Górze na Sesji Rady Biskupów
Diecezjalnych podjęli decyzję, aby niniejszy tekst przesłania został odczytany wiernym w niedzielę 9 września br. To przesłanie wskazuje Polakom i Rosjanom drogę
pojednania, nie poprzez spektakularne polityczne gesty, ale przez odkrywanie
prawdy o trudnej przeszłości, przez gotowość do wzajemnego wybaczenia sobie
win i wezwanie do wspólnego dawania świadectwa Ewangelii, zwłaszcza wobec
niełatwych współczesnych wyzwań.
Oto tekst wspólnego przesłania:
„W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom
ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania” (2 Kor 5,19)

W poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszych Kościołów i narodów oraz kierując się pasterską troską, w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, zwracamy się ze
słowem pojednania do wiernych naszych Kościołów, do naszych narodów i do
wszystkich ludzi dobrej woli. Wyznając prawdę, że Jezus Chrystus jest naszym
pokojem i pojednaniem (por. Ef 2,14; Rz 5,11), i mając świadomość powołania
powierzonego nam w duchu Chrystusowej Ewangelii, pragniemy wnieść swój
wkład w dzieło zbliżenia naszych Kościołów i pojednania naszych narodów.
1. Dialog i pojednanie
Nasze bratnie narody łączy nie tylko wielowiekowe sąsiedztwo, ale także
bogate chrześcijańskie dziedzictwo Wschodu i Zachodu. Świadomi tej długiej
wspólnoty dziejów i tradycji wyrastającej z Ewangelii Chrystusa, która wywarła
decydujący wpływ na tożsamość, duchowe oblicze i kulturę naszych narodów,
a także całej Europy, wkraczamy na drogę szczerego dialogu w nadziei, że
przyczyni się on do uleczenia ran przeszłości, pozwoli przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia i nieporozumienia oraz umocni nas w dążeniu do pojednania. Grzech, który jest głównym źródłem wszelkich podziałów, ludzka ułomność, indywidualny i zbiorowy egoizm, a także naciski polityczne, doprowadzały do wzajemnej obcości, jawnej wrogości, a nawet do walki między naszymi narodami. W następstwie podobnych okoliczności doszło wcześniej do
rozpadu pierwotnej jedności chrześcijańskiej. Podziały i rozłam, sprzeczne z
wolą Chrystusa, stały się wielkim zgorszeniem, dlatego też podejmujemy nowe
wysiłki, które mają zbliżyć nasze Kościoły i narody oraz uczynić nas bardziej
wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec współczesnego świata.
Po II wojnie światowej i bolesnych doświadczeniach ateizmu, który narzucono naszym narodom, wchodzimy dzisiaj na drogę duchowej i materialnej
odnowy. Jeśli ma być ona trwała musi przede wszystkim dokonać się odnowa
człowieka, a przez człowieka odnowa relacji między Kościołami i narodami.

STRONA 3

Drogą ku takiej odnowie jest braterski dialog. Ma on dopomóc w lepszym poznaniu się, odbudowaniu wzajemnego zaufania i w taki sposób doprowadzić do
pojednania. Pojednanie zaś zakłada również gotowość do przebaczenia doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Zobowiązuje nas do tego modlitwa: Ojcze
nasz (...) odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy i najważniejszy krok do odbudowania wzajemnego
zaufania, bez którego nie ma trwałej ludzkiej wspólnoty ani pełnego pojednania. Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć stanowi bowiem istotną część naszej tożsamości. Jesteśmy ją także winni ofiarom przeszłości, które zostały zamęczone i oddały swoje życie za wierność Bogu i ziemskiej ojczyźnie. Przebaczyć oznacza jednak wyrzec się zemsty i nienawiści,
uczestniczyć w budowaniu zgody i braterstwa pomiędzy ludźmi, naszymi narodami i krajami, co stanowi podstawę pokojowej przyszłości.
Ciąg dalszy w następnym numerze Opiekuna

DLA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH
Rozpoczęły się w naszym
kościele spotkania Rodziców, których dzieci za kilka
miesięcy po raz pierwszy
przyjmą do swego serca Pana Jezusa w Chlebie Eucharystycznym. Okres bardzo
ważny, zarówno dla dzieci
jak i Rodziców, gdyż te kilka
miesięcy może zadecydować o dalszym życiu duchowym naszych pociech. Rozumieją to Rodzice, którzy licznie zgromadzili się na pierwszym spotkaniu, troszczy się o to i z całego serca zabiega ks. Sławek jako dobry Pasterz i z całym
zaangażowaniem zachęca Rodziców, aby szczególną troską otoczyli swoje
dzieci i zadbali o ich solidne przygotowanie. Na spotkaniu Ksiądz bardzo mocno podkreślał, jak wielką siłę ma modlitwa Rodziców za dzieci, kładąc szczególnie akcent na moc Modlitwy Różańcowej. Bogu niech będą dzięki za to, iż
niektórzy Rodzice wzięli sobie do serca radę Kapłana i wyrazili pragnienie
przystąpienia do Róż Różańcowych! To bardzo piękny gest, gdyż modlitwa na
różańcu (o którą bardzo prosi Maryja w swoich orędziach) jest potężną ochroną i jednocześnie bronią przeciw atakom szatana, który nienawidzi rodzaju
ludzkiego i pragnie zguby każdego człowieka, a w szczególności chciałby zawładnąć sercami najbardziej niewinnych.
Wychodząc naprzeciw pragnieniom Rodziców przystępujących do Róż, podaję kilka istotnych informacji. Rodzina przystępująca do modlitwy otrzymuje
krótkie rozważania do każdej Tajemnicy (a jest ich dwadzieścia, jako że z tylu
tajemnic składa się cały Różaniec. Modlitwa polega na codziennym odmówieniu jednej wyznaczonej dziesiątki, a więc: 1 Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu… w intencjach, które podaję niżej. Modlimy się u siebie
w domu. W każdą pierwszą sobotę miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy. Rodzina, która odmawia pierwszą dziesiątkę, odmawia również początkowe modlitwy, tj. Wierzę w Boga…,Ojcze nasz… i 3 Zdrowaś Maryjo… (o wiarę,
nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu…
Intencje modlitwy są następujące: - Dziękujemy za nasze dzieci i prosimy
Matkę Najświętszą i Jej Syna o potrzebne łaski i opiekę na każdy dzień ich życia; prosimy, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów rodziców i aby grzechy przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na
nasze dzieci. Aby nie były narażone na skutki grzechów rodziców; prosimy
o błogosławieństwo dla dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej miłości; o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki dotykają nas wszystkich,
o miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się miłością; o rozszerzenie
się tego dzieła modlitwy, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od
swoich rodziców modlitwę i błogosławieństwo.
Uczestnicząc w Róży dzieci otrzymują: najpiękniejszy prezent, wszystkie
łaski związane z odmawianiem różańca w Róży; pewność, że każdego dnia za
nie jest odmawiany cały Różaniec. Jeśli ktoś z Rodziców poczuł w sercu pragnienie przystąpienia do Modlitwy Różańcowej podaję numer telefonu: 517
639 923. Serdecznie zachęcam, gdyż jako matka czworga dorosłych już dzieci
doświadczam ogromnej mocy modlitwy i szczególnej troski i opieki Matki Najświętszej nad moimi dziećmi i wnukami. Szczęść Boże!
Barbara Popek
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ZE ŚPIEWEM
„Kiedy dusza śpiewa, kiedy serce prosi,
Wtedy czuję jak, Duch Twój mnie unosi”.

… tak śpiewała Magda Anioł w swoim utworze.
Jeżeli czujesz, że Twoja dusza śpiewa, a serce
unosi się, wtedy ku Bogu, to spróbuj ten dar pokazać i rozwijać w Parafialnym Chórze „Lilia”. Zaproszenie kieruję do osób obdarzonych głosem, słuchem muzycznym i poczuciem rytmu. Zapraszam
szczególnie ludzi młodych - dziewczęta od 15 roku życia, chłopcy-mężczyźni do 18 roku życia –
gdyż wtedy głosy są już ukształtowane i mogą rozwijać szeroką skalę dźwięków. Szanujemy głosy
osób w sile wieku i starszych, ale jeżeli chór nie
będą zasilały nowe młode osoby, takiemu chórowi
grozi rozpad, a liturgii odebranie piękna.
Zapraszam na małe przesłuchanie wokalne dziś
(w niedzielę 16.09) od godziny 19.00 do 20.00
w salce przy zakrystii, lub w poniedziałek i wtorek
(jutro i pojutrze) po Mszy Św. wieczorowej. Wszystkich Chórzystów na powakacyjną próbę zapraszam
w piątek 21 września o godzinie 19.00.
Organista Wojciech Jezuit

ZAPOWIEDZI
Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego:
Zapowiedź II:
 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).
Zapowiedź I:
Roman Władimir Kiriczenko z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach i Anna Karolina Brancewicz
(74).

Paweł Marcin Zabielski z naszej Parafii i Dorota Knap z Parafii w Grabowcu (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska (75).
Kamil Krzysztof Mędza z Parafii w Skórcu i
Patrycja Gozdek z naszej Parafii (76).
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.
MISJE. Spotkanie Koła Misyjnego Dzieci odbędzie się w najbliższy piątek (21.09) o godzinie
16.30
SZAFARZE. 22 września odbędzie się VI Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej. Pielgrzymować oni będą do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
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.
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CO PISZĄ W „ECHU” NR 37
W bieżącym numerze „Echa” czytamy:
Czy katolik może wystąpić u Wojewódzkiego, KLASĘ MĘŻCZYZNY POZNASZ PO TYM,
JAK ODNOSI SIĘ DO SWOJEJ MATKI
co ma wspólnego kamera z młotkiem i po co są
katolickie media? O tym w rozmowie „Echa”;
Świętość to niekoniecznie starość i siwe włosy.
O młodych świętych w dziale „Publicystyka”;
Co zrobić, by szkoła nie była miejscem, którym
się straszy dzieci? Jak podnieść jakość naszej edukacji. O problemach szkoły i ich efektach w umysłach dzieci i młodzieży – w raporcie „Echa”;
Co zrobić, gdy zakupiony towar jest niezgodny z
umowa, a sprzedawca nie przyjmuje reklamacji?
Jak skutecznie dochodzić swoich praw i odzyskać
pieniądze - o tym w dziale „Rozmaitości”;
Czy każdy nadaje się do małżeństwa i po czym
MATERIALISTA. Bogaty przedsiębiorca zaparto poznać? – w dziale „Publicystyka”.
Zapraszamy do lektury! kował swojego ulubionego mercedesa na ulicy.
Kiedy wysiadał, tuż obok przejechała nagle wielka
ciężarówka urywając całe lewe drzwi. Błyskawicznie wyciągnął komórkę wzywając policję, a gdy
zajechał radiowóz, zaczął natychmiast opisywać
policjantowi swoją szkodę:
- Czy pan wie jaką poniosłem stratę?! Mój nowy
samochód, dopiero co kupiony, został całkowicie
zniszczony.
Kiedy na chwilę przerwał, policjant wtrącił się:
- Jest pan strasznym materialistą!
- Dlaczego pan tak uważa?
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii - Dlaczego? Przecież razem z drzwiami urwało
katedralnej zaprasza członków, sympatyków i przy- panu też lewe przedramię!
jaciół Akcji Katolickiej na pielgrzymkę w dniach 22- - O to straszne! Gdzie jest mój złoty zegarek?
23 września do Skępego, Gniezna i Lichenia.
NIEGRZECZNA PAPUGA. Samotny mężczyzna
22 września br. (sobota) wyjazd z parkingu przy
dostał na imieniny papugę, która miała okropny
katedrze o godz. 4.00. Trasą: Skępe - Sanktuarium
nawyk przeklinania. Przez szereg długich dni staMatki Bożej Skępskiej; Gniezno - Bazylika Archikarał się walczyć z jej słownictwem. Na próżno. Była
tedralna Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha (Kawyjątkowo niegrzeczna, opryskliwa i obrażała go
tedra Gnieźnieńska); Licheń Stary - Sanktuarium
na każdym kroku. W końcu coś w nim pękło.
Matki Bożej Licheńskiej.
W akcie desperacji wstawił ptaka do lodówki. PaKoszt pielgrzymki 165 zł., w tym: nocleg w Lipuga rzuciła się kilka razy o ściany lodówki, a pocheniu, śniadanie, obiadokolacja, przejazd autokatem wszystko ucichło. Jednak przyszły wyrzuty
rem, ubezpieczenie, parkingi, wstęp na wieżę w Lisumienia. Mężczyzna otworzył szybko lodówkę.
cheniu, przewodnik do katedry gnieźnieńskiej, bilety
Papuga w milczeniu weszła na jego wyciągnięte
wstępu do katedry i Muzeum Początków Państwa
ramię i powiedziała:
Polskiego w Gnieźnie. Zapisy od 10 września br.
- Najmocniej przepraszam, że uraziłam pana moprzyjmuje prezes POAK Teresa Kuczyńska od poim słownictwem i zachowaniem, proszę o przebaniedziałku do czwartku po Mszy świętej o godz.
czenie. Dołożę wszelkich starań aby się poprawić
12.00 i w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00 w
i nie dopuścić do podobnych scen w przyszłości.
zakrystii oraz telefonicznie pod numerami: 25-644
Mężczyzna tego się nie spodziewał - taka na8133 i 694-364130. Serdecznie zapraszamy.
gła zmiana była co najmniej szokująca. Chciał zaAsystent POAK – ks. Karol Jakubiak
pytać co spowodowało tak radykalną odmianę,
Prezes POAK – Teresa Kuczyńska
kiedy nagle odezwała się sama papuga:
- Proszę pana, czy mogę jeszcze zapytać, co złego zrobił ten oskubany kurczak, który jest tam
w lodówce?

PIELGRZYMKA

INAUGURACJA

To
dobrze,
że w
Siedlcach
są wyższe
uczelnie.
Kształcą one kadry dla przyszłości, przekazują
praktyczną wiedzę, budują inteligentne społeczeństwo Mazowsza i Ziemi Siedleckiej. Należy do
nich Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła
Wyższa mająca swoją siedzibę przy ul. Sokołowskiej 161, na terenie naszej Parafii. Msza Św. inaugurująca nowy Rok Akademicki na tej Uczelni
będzie celebrowana w naszym kościele, w niedzielę 14 października o godzinie 18.00.

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

