Numer 41(638) 7 października 2012 Opłata dowolna

W TYM NUMERZE:
1. Myśl tygodnia
2. List Ks. Biskupa
3. Kalendarz nowego tygodnia
4. 30-lecie Wspólnoty
5. Droga Jakubowa
6. Koncerty-Prezentacje
7. Koła Żywego Różańca
8. By zachować w pamięci
9. Co piszą w „Echu”
10. Podziękowanie
11. Psycholog i prawnik
12. W Parafii i w Diecezji
13. Dzień Nauczyciela
14. Dzień Papieski
15. Mali listonosze
16. Dobry humor
17. Redakcyjna stopka

MYŚL TYGODNIA

„Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy
się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno. Co więc Bóg złączył,
tego człowiek niech nie rozdziela!”
(Mk 10,2-16).
Nie jest dobrze ze światem,
w którym wszystko jest na chwilę,
na niby, na próbę, dopóki nam się
nie znudzi. „Nie jest dobrze, żeby
mężczyzna był sam” – powiedział
Bóg i dał Adamowi pomoc w osobie Ewy. Ewa to odpowiedź na samotność mężczyzny, to matka jego dzieci. Razem budują nowy,
wspólny świat. Człowiek przestaje
być samotny dopiero wtedy, gdy
odnajduje w sobie wiarę w niezawodną Obecność. W małżeństwie
jest ona zobowiązaniem nie na
chwilę, nie na niby, nie na próbę,
ale na zawsze, nawet wtedy, gdy
się znudzi.

List Biskupa Siedleckiego
w związku z otwarciem
Diecezjalnej Szkoły
Katechistów Parafialnych
(2012).

Drodzy Diecezjanie!
Chrześcijaństwo jest propozycją
nowego życia w Chrystusie. Rozpoczyna się ono w sakramencie chrztu i jest ukierunkowane
na wieczność. Treścią chrześcijańskiego życia jest
poznanie Jezusa Chrystusa. Przyjęcie Go przez wiarę
prowadzi ochrzczonych do uczestnictwa w tajemnicy Jego
śmierci i zmartwychwstania. Życie w komunii z Bogiem uzdalnia do życia w braterskiej wspólnocie, która tworzy się
wówczas, gdy realizuje się w nas ewangeliczna prawda,
że człowiek tracąc swoje życie zyskuje je na nowo i w pełni (zob. J 12, 25).
Życie z wiary rozwija się zasadniczo w rodzinie chrześcijańskiej, która ze swej natury jest domowym Kościołem.
Współczesne przemiany społeczno-kulturowe mocno zubożyły ten wymiar rodziny. Wielu ochrzczonych zatraciło
swoją chrześcijańską tożsamość i żyją tak, jakby Chrystus
nie umarł i nie zmartwychwstał dla ich zbawienia. Przypomniał o tym Benedykt XVI stwierdzając: „U progu trzeciego tysiąclecia nie tylko istnieją liczne ludy, które jeszcze
nie poznały Dobrej Nowiny, ale wielu chrześcijan potrzebuje, aby na nowo głoszono im z przekonaniem słowo
Boże, by mogli konkretnie doświadczyć mocy Ewangelii.
Tylu jest braci «ochrzczonych, ale niewystarczająco ewangelizowanych»” (Verbum Domini, n. 96).
Dzieląc z papieżem troskę o ewangelizowanie niewierzących oraz o ponowne ewangelizowanie ochrzczonych,
postanowiłem powołać do istnienia Diecezjalną Szkołę Katechistów Parafialnych, która rozpocznie swoją działalność
w drugiej połowie października. Odpowiedzialność za prowadzenie szkoły powierzyłem dyrektorowi Instytutu Teologicznego w Siedlcach, który podejmie ją we współpracy
z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej.

Formacja w Diecezjalnej Szkole Katechistów Parafialnych. Podstawowym celem szkoły jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach. Ich formacja intelektualna, duchowa i pastoralna odbywać się będzie w formie comiesięcznych
spotkań w cyklu dwuletnim. Przygotowanie katechistów
będzie ukierunkowane nade wszystko na kształtowanie
postaw zgodnych z wymaganiami Ewangelii oraz umiejętność dzielenia się swoją wiarą z innymi. Uczestnicy szkoły
zdobędą potrzebną im wiedzę teologiczną, a przez ćwiczenia także umiejętności praktyczne, konieczne do głoszenia katechez. Ich formacja zakończy się egzaminem
i uzyskaniem odpowiedniego dyplomu oraz otrzymaniem
misji kanonicznej od biskupa.
Zadania katechistów. Zadaniem katechisty będzie
wspieranie prezbiterów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i formacji wiernych. W szczególności będzie on pomagał duszpasterzom w przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka, do Pierwszej Komunii świętej

dzieci, będzie także uczestniczył w przygotowaniach kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców i świadków,
będzie pomagał duszpasterzom w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa.
Katechista może uczestniczyć również w animowaniu
i prowadzeniu grup formacyjnych i apostolskich, w organizowaniu kręgów biblijnych, kursów ewangelizacyjnych czy
pomagać w prowadzeniu rekolekcji zamkniętych itp. W zasięgu jego troski będą także ludzie pozostający daleko od
Chrystusa i Kościoła. Świeckiemu katechiście w niektórych
przypadkach jest bowiem łatwiej niż księdzu rozmawiać
z osobami przeżywającymi kryzysy małżeńskie, rodzinne,
związane z życiem zawodowym i społecznym, a także
z niewierzącymi i poszukującymi sensu życia.
Kandydaci do szkoły katechistów. Kandydatami do
Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych mogą być
ludzie, którzy już angażują się w różny sposób w życie parafialne: członkowie rad parafialnych, w szczególności rad
duszpasterskich, ruchów odnowy Kościoła, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz katecheci. Mogą nimi być zarówno osoby świeckie jak i konsekrowane, a także duchowni. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie 21.
roku życia i posiadanie przynajmniej wykształcenia średniego, przyjęcie wszystkich sakramentów chrześcijańskiej
inicjacji oraz odznaczanie się dojrzałością w wierze, a także zdrową pobożnością i życiem sakramentalnym. Kandydat winien prowadzić przykładne życie rodzinne, sąsiedzkie i zawodowe oraz być wrażliwym na potrzeby innych ludzi.
Kandydaci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę teologiczną, potwierdzoną odbytymi studiami, mogą być zwolnieni z niektórych wykładów z teologii decyzją dyrektora
odpowiedzialnego za szkołę, po konsultacji z księdzem
proboszczem. Będą jednak zobowiązani do udziału w ćwiczeniach i dniach skupienia. Kandydatów na katechistów
parafialnych zgłaszają księża proboszczowie. Zgłaszający
się winni osobiście wypełnić formularz zgłoszeniowy
i przesłać go na adres Instytutu Teologicznego do dnia 15
października. Koszty związane z formacją w 50% ponoszą
parafie, które zgłaszają kandydatów, a w 50% sami kandydaci. W konkretnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania stypendium pokrywającego część lub całość należności.
Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich duszpasterzy, by znaleźli w swoich parafiach osoby chętne do
udziału w zajęciach szkoły i życzliwie przyjęli to nowe narzędzie chrześcijańskiej formacji dorosłych. Jestem głęboko przekonany, że Diecezjalna Szkoła Katechistów Parafialnych zdynamizuje troskę katechetyczną Kościoła o dorosłych w naszej diecezji. Będzie konkretnym owocem Roku Wiary i stanie się ważnym ośrodkiem formacji duchowej, intelektualnej i pastoralnej wiernych świeckich. Szkoła
jest otwarta dla wszystkich, którzy zainteresują się jej ofertą programową i zechcą w niej uczestniczyć.
Wszystkim podejmującym trud formacji w Diecezjalnej
Szkole Katechistów Parafialnych z serca błogosławię.

+ Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski
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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 – 8 października 2012 r. Czyt.: Ga 1,6-22; Łk 10,25-37.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz, z-ca ks. Piotr.

6.30 1. Gregorianka + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara
2. + Mieczysława (w 21 r.), Mariannę i Grażynę Waszczuk, of. Córka z Rodziną

3. Dziękczynna w 65 r. urodzin Mieczysława, z prośba o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of. Dzieci
7.00 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Marii i Janusza Smuniewskich, z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Jubilaci
2. Dziękczynna z racji urodzin Michała, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa w dalszym życi, of. Rodzice
17.15 Różaniec dla Dzieci
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina
2. + Jana Kowalczyka (w 1 r.), of. Rodzina

3. + Józefa Świniarskiego (w 12 r.), Zofię i Sylwię, of. Rodzina
4. + Genowefę (w 14 r.) i Leopolda Toporowicz, of Córka Barbara z
Rodziną
Nabożeństwo Różańcowe

Nabożeństwo Różańcowe
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha i Zespołu Liturgicznego

Piątek– 12 października 2012 r. Czyt.: Ga 3,7-14; Łk11,15-26
6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara
2. Dziękczynna za dar życia w 70 r. urodzin Sabiny, z prośba o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Św. Józefa, of. Anna Romaniuk
7.00 1. + Mieczysława Szczepanika i jego zm. Rodziców, of. Córka
Chrzestna

2. + Barbarę i Stanisława Heyda, of. Rosita Sobiczewska
3. + Tadeusza Grzegorczyka (30 dzień), of. Synowie
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego

18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina
2. + Helenę (w 20 r.) i Hieronima Plewków, of. Córka
3. + Mariannę i Antoniego Piechurów, of. Syn
4. Dziękczynna w 34 r. urodzin Adama, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Rodzice
Nabożeństwo Różańcowe
19.00 Spotkanie Młodzieży z Ruchu Światło-Życie

Wtorek – 9 października 2012 r. Czyt.: Ga 1,13-24; Łk 10,38-42
6.30
7.00

17.15

18.00

Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa
1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara
2. + Juliannę (w 11 r.) i Stanisława, of. Córka
1. + Annę (w 2 r.), of. Siostra
2. + Jadwigę, Jana i Bożenę Ryś, of. Edward Ryś
3. Władysława, Leokadię, Piotra, Rozalię i Mariannę, of. Leokadia
Ornowska
Różaniec dla Dzieci
1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina

2. + Stanisławę Pietraszek (w 9 r.) i zm. z Rodziców Mariannę i Stanisława Ostrowskich, of. Córka
3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Macieja, z prośbą o zdrowie, opiekę
Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla jego Rodziców, of. Babcia
4. Dziękczynna w 5 r. Chrztu Św. Leny Andrzejewskiej, z prośbą by
wzrastała w łasce u Boga i u ludzi, of. Dziadkowie
Nabożeństwo Różańcowe

Sobota – 13 października 2012 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Bł. Honorata Koźmińskiego,
prezbitera; Czyt.: Ga 3,22-29; Łk 11,27-28
6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara
2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice
3. + Tadeusza Suchożebrskiego (w 1 r.), of. Żona
7.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina
2. + Zbigniewa Kurowskiego (w 30 dzień), of. Rodzina

3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Moniki i Marcina, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Małżonkowie
4. Dziękczynna w 5 r. ślubu Moniki i Marcina Gmitrzaków, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Mama i Babcia
5. Dziękczynna w 34 r. ślubu Małgorzaty i Bogdana Dziendzikowskich, z prośbą o Bożą pomoc na dalsze lata życia, of. Jubilaci
10.00 Próba Zespołu Światełko
17.00 III Katecheza dla Narzeczonych
18.00 1. + Andrzeja Harasymowicza, of. Żona

2. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of. KWC

Środa – 10 października 2012 r.
Czyt.: Ga 2,1-2,7; Łk 11-1-4, Dzień wolny - ks. Sławek

6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara
2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę,
of. Eugeniusz ze Strzały

7.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o szczęśliwe narodziny Wnuka, of. Babcia
2. + Stanisława (w 37 r.), Michalinę (w 38 r.) i Mieczysława (w 14 r.)
oraz Ryszarda i Adriana Urbanów, of. Teresa Wakuła
3. + Witolda Wierzbickiego (w 1 r.)

Fatimskie Nabożeństwo Różańcowe
19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 października 2012 r.
Dzień Papieski. Zbiórka ofiar na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Dzień Nauczyciela Czyt.: Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30
6.40

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara
2. + Jadwigę i Józefę Wróblewskie oraz Jadwigę Smolarz, of. Przyjaciółki

17.15 Różaniec dla Dzieci
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina
2. + Krzysztofa Duczka (w 30 dzień), of. Rodzina
3. + Jerzego Kamińskiego (w 4 r.), of. Mama
4. + Eugenię (w 2 r.), of. Ewa Sakowska
Nabożeństwo Różańcowe

8.30 1. + Stanisława Harasim (w 5 r.) oraz Wandę i Jana Ławeckich, of.

Czwartek– 11 października 2012 r. Czyt.: Ga 3,1-5; Łk 11,5-13
6.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Zielińską, of. Teresa Kafara
2. + Stefana (w 6 r.), Helenę i zm. z Rodzin Czarnockich i Paprockich, of. Córki
3. + Marcina Zubka (w 8 r.), Mariana Niedziółkę (w 3 r.), zm. z Rodzin Zubków i Radzikowskich oraz Czesława Strzalińskiego, of. Te-

10.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina
2. + Emilię, Franciszka, Eugeniusza i Romana, of. Teresa Lech
3. + Mariannę (w 14 r.) i Antoniego Piechurów, of. Rodzeństwo
11.30 1. + Jana Gawrońskiego (w 12 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina
2. + Stanisława (w 32 r.), of. Żona
3. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. dr Krystyny
Krajewskiej, of. Wdzięczna Pacjentka
12.45 1. W intencji Parafian i Gości

resa Niedziółka

7.00 1. + Floriana (w 8 miesiąc), of. Córka Kinga
2. + Władysława (w 22 r.), Zofię, Władysława i Genowefę, of. Irena
Jezierska
17.15 Różaniec dla Dzieci
18.00 1. Gregorianka: + Lucjana Flisa, of. Rodzina
2. + Tadeusza Grzegorczyka (w 30 dzień), of. Ojciec
3. + Stanisławę (w 5 r.) i Jana Podlipniaków, of. Córka

4. Dziękczynna w 21 r. urodzin Piotra, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Jadwiga Machała

Jadwiga Harasim

2. + Barbarę (z racji urodzin), of. Mama
3. + Leokadię (w 20 r.), Ludwika, Stanisława, Andrzeja z Rodziny
Piechotków oraz Jana (w 14 r.) i zm. z Rodziny Montewków, of. Rodzina

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Sławek

16.30 Dziękczynna w 5 r. ślubu Magdaleny i Jarosława, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Jubilatów i dla ich Syna Szymona, of. Rodzice
17.30 II Katecheza Chrzcielna

18.00 Dziękczynna z racji urodzin Piotra, z prośba o potrzebne łaski, Boże
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Modesta Modrzewska
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu
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30-LECIE WSPÓLNOTY
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w diecezji częstochowskiej obchodzą 30-lecie istnienia. Z okazji Jubileuszu, 27 października na Jasnej Górze
odbędzie się Spotkanie Charyzmatyczne. Wyjazd na to spotkanie organizowany jest także z diecezji siedleckiej. W programie Spotkania, między innymi
Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Wacława Depo, konferencja „Kościół naszym domem” Ks. biskupa Bronisława Dembowskiego
oraz konferencja o Duchu Świętym O. Daniela Galusa. Podczas spotkania
odbędzie się także prezentacja pt. „30 lat istnienia Odnowy w Duchu Świętym w diecezji częstochowskiej” i koncert uwielbienia, który poprowadzi zespół „Oblubienica Ducha Świętego”.
Osoby z diecezji siedleckiej chętne na wyjazd zobowiązane są do wcześniejszego zapisu, nr tel, 668-821871, 602-670 711 i 660-086650. Wyjazd z
Międzyrzeca Podlaskiego zaplanowano 26 października o godz. 23.00. Jest
także możliwość zabrania chętnych z różnych miejscowości diecezji siedleckiej. Spotkanie Charyzmatyczne rozpocznie się 27 października o godz.
7.30.

STRONA 3

rychłe wyniesienie na ołtarze. Materiały do przeżywania tego wydarzenia
będą zawarte w materiałach rozesłanych na Tydzień Misyjny. Proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o zaproszenie na ten dzień wszystkich członków Żywego Różańca do świątyń parafialnych na modlitwę różańcową.
5. Październikowy numer miesięcznika „Różaniec” będzie poświęcony
przede wszystkim postaci Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego
Różańca. Zachęcam, aby ten numer znalazł się w każdym Kole.
6. Jeszcze raz ponawiam prośbę o odesłanie ankiety dotyczącej duszpasterstwa Maryjnego.
Z wyrazami szacunku i Chrystusowym pozdrowieniem
Ks. Paweł Wiatrak - Diecezjalny Duszpasterz ds. Kultu Maryjnego

BY ZACHOWAĆ W PAMIĘCI

DROGA JAKUBOWA
Na terenie powiatu siedleckiego ma zostać utworzona Droga Jakubowa o
długości 115 kilometrów. Szlak ten jest przeznaczony głównie dla pątników
indywidualnych oraz małych grup, które w ciszy chcą doświadczyć Bożej
obecności. Historia związana ze Szlakiem Jakubowym sięga początków
chrześcijaństwa. Stowarzyszenie ,,Kapitał - Praca- Rozwój’’ na czele z prezesem Jarosławem Superą w najbliższym czasie przeprowadzi znakowanie
wyznaczonego uprzednio szlaku. Szlak Jakubowy będzie przebiegał przez 4
gminy: Paprotnia, Bielany, Przesmyki oraz Liw.

KONCERTY - PREZENTACJE
Dziś (w niedzielę 7.X) o godzinie 16.00 odbędzie się drugie spotkanie z
cyklu Koncerty-Prezentacje Zabytkowych Organów w Diecezji Siedleckiej.
Tym razem będzie to koncert zorganizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Siedlce, które otrzymał Piotr Woźniak. Spotkanie odbędzie się
w kaplicy Ogińskich w Siedlcach. Koncert połączony będzie z prelekcjami na
temat zabytkowego pozytywu w kaplicy grobowej księżnej Aleksandry Ogińskiej. Ze swoją prezentacją wystąpi Piotr Woźniak – doktorant w Instytucie
Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Ługowski z prezentacją
pt. ,,Dzieje architektury kaplicy grobowej księżnej Aleksandry Ogińskiej w
Siedlcach.’’ Następnie na organach zagra Marietta Kruzel - Sosnowska - organistka z Warszawy. Będzie można również usłyszeć manuałowe utwory
mistrzów związane z dawną liturgią – powiedziała Małgorzata Trzaskalik –
Wyrwa, organizator koncertu. Ostatni koncert - prezentacja odbędzie się 14
października w węgrowskim Wyszkowie.
Diecezjalny Duszpasterz do spraw kultu Maryjnego informuje

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
1. 19 września 2012 roku Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski zatwierdził
Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” zaaprobowany na 358 Zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu w
dniach 21-23 czerwca 2012 r. Z tym dniem statut wszedł w życie na terenie
naszej diecezji. Jako diecezjalny duszpasterz do spraw kultu Maryjnego wyrażam głęboką wdzięczność naszemu Pasterzowi, który jest jednym z pierwszych biskupów wprowadzających statut w życie w swojej diecezji. (Statut
można nabyć albo w wydawnictwie u sióstr Loretanek, albo w naszej księgarni diecezjalnej, cena 4 zł).
2. W dniach 19-21 października w domu rekolekcyjnym przy Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu odbędą się rekolekcje różańcowe.
Początek w piątek, 19 października o godz. 16.00; zakończenie w niedzielę,
21 października ok. godz. 14.00; koszt 100 zł; zgłoszenia pod numerami telefonów: (025) 631 57 61; 500 560 791; 608 310 087; mail: rozaniec@wsdsiedlce.pl
3. Trwają przygotowania do I Diecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji,
który odbędzie się w dniach 11-13 października 2012 r. w Siedlcach. Serdecznie zachęcam wszystkich członków Kół Żywego Różańca do modlitwy w
intencji tego dzieła. Czcigodnych Księży Proboszczów proszę o przekazanie
tej prośby w swoich parafiach.
4. 25 października będziemy przezywać jako wspólnota Żywego Różańca
dzień dziękczynienia za życie i dzieło Pauliny Jaricot oraz dzień modlitw o jej

Zostały już rozpoczęte prace przy budowie grobowca ks. Prałata Leona
Balickiego, pierwszego proboszcza naszej Parafii. Zostaną one ukończone
pod koniec października br. Będzie on wykonany z jasnego granitu. Na pionowej tablicy z krzyżem będzie kolorowa fotografia popiersia zmarłego Kapłana oraz napis: 1921-2012 Ś+P KSIĄDZ PRAŁAT LEON BALICKI, DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH, PROBOSZCZ PARAFII ŚWIĘTEGO
JÓZEFA W SIEDLCACH. W KAPŁAŃSTWIE PRZEŻYŁ 52 LATA. Przewidywany koszt grobowca, jego otoczenia i robocizny wyniesie około 6.000 zł.
Każdy, kto chciałby mieć swój udział w zbudowaniu pomnika, może złożyć w zakrystii lub kancelarii parafialnej dobrowolną ofiarę na ten cel. Można
będzie także dołożyć swoją ofiarę podczas zbiórki, jaka będzie przeprowadzona na ten cel po Mszach Św. w niedzielę dnia 21 października.

CO PISZĄ W „ECHU” NR 40
W najnowszym numerze „Echa Katolickiego” czytamy:
 Rusza Rok Wiary! Jak będzie wyglądać jego rozpoczęcie i realizacja w naszej diecezji? O tym w dziale „Diecezja” oraz „Temat tygodnia”;
 W polskim Kościele powstało nowe stowarzyszenie pod nazwą „Żywy Różaniec”. Jakie są jego założenia, cele, sposoby działania? A także o wielkiej
mocy modlitwy różańcowej – w rozmowie „Echa”;
 Dlaczego cierpimy? Jak rozmawiać z cierpiącymi? Do tego fachowe wskazówki co do niesienia pomocy cierpiącym oraz podpowiedzi, gdzie szukać pomocy dla osób przewlekle chorych. To wszystko w raporcie „Echa”;
 Czy współczesne media robią nam wodę z mózgu? Jakie są kulisy medialnych manipulacji, przez które wpływa się na nasze myślenie i postrzeganie
świata? O tym w artykule pt. „Wymyślacze życia”;
 Jakie produkty żywnościowe poprawia nasz nastrój? O diecie dopasowanej
do pory roku przeczytamy w dziale „Zdrowie”.
Zapraszamy do lektury!

PODZIEKOWANIE.
W sobotę (29.IX.) odbył się, przy pięknej pogodzie, rajd rowerowy Dzieci
z Koła Misyjnego. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor z Zespołu Szkół w
Strzale za pomoc i udostępnienie placu szkolnego na wspólne ognisko i zabawę. Zwiedziliśmy wieś Żytnią i Strzałę a na koniec świętowaliśmy Dzień
Pieczonego Ziemniaka, który każdemu smakował. Dziękujemy wszystkim
Opiekunom, Dorosłym a szczególnie Rodzicom za zaangażowanie, pomoc
organizacyjną i techniczną. Jeszcze raz sprawdziła się zasada, że wspólnymi siłami można wiele.

STRONA 4

PSYCHOLOG I PRAWNIK
Przesyłamy informację o uruchomieniu Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego w ramach
którego bezpłatnych, specjalistycznych konsultacji
mieszkańcom Miasta Siedlce udzielać będą psycholodzy oraz prawnicy. Punkt jest czynny w soboty, od 29 września 2012 r., w siedzibie MOPR,
przy ulicy Sienkiewicza 32. Uprzejmie prosimy
wszystkich o upowszechnienie informacji. Zależy
nam, aby informacja o działalności Punktu dotarła
do jak najszerszego grona osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych porad.
Z poważaniem:
Dział Analityczno - Programowy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. Sienkiewicza 32 08-110 Siedlce
tel. 25 632 57 04 wew. 14 lub 42

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.
RÓŻANIEC NAJMŁODSZYCH. Dzieci spotykają się na modlitwie różańcowej od poniedziałku do czwartku o 17.15. Każde Dziecko przychodzi z różańcem i zaprasza swoich kolegów/koleżanki do wspólnej modlitwy w intencjach
naszych Rodzin.
PIERWSZA KOMUNIA. Spotkanie Rodziców
Dzieci klas II przed Pierwszą Komunią będzie dziś
(7.X.) po Mszy Św. o 11.30 w auli pod kościołem,
wejście od strony północnej.
Następne spotkania i katechezy będą:
Hz Rodzicami Dzieci klas III, które miały w tym
roku Komunie św. odbędzie się w niedzielę 14.X.
o godz. 16.00, a potem Msza z Dziećmi o godz.
16.30 w kościele.
Hz Rodzicami Dzieci klas IV, które miały 2 lata
temu Pierwszą Komunie św. zapraszam 18.X. (we
wtorek) po Mszy Św. i różańcu w auli pod kościoKs. Sławek
łem, wejście od strony północnej.
O 20.00. Duszpasterze Akademiccy zapraszają
w każdą niedzielę do Kaplicy Ducha Św. przy ul.
Brzeskiej na Eucharystię o godzinie 20.00.
DZIECIĘCA GRUPA OAZOWA zaprasza na
spotkania, które odbywają się w sali pod plebanią
wg podanego poniżej grafiku:
Gr. I Gimnazjalna - sobota, godz. 13.15
Gr II Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI (drugi rok formacji) - czwartek, godz. 15.30
Gr. III Szkoła Podstawowa, kl. IV-VI (pierwszy rok
formacji) - piątek, godz. 15.00
Gr. IV (ministranci) - środa godz. 17.00
Osoby, które chciałyby dołączyć do grupy oazowej proszone są o kontakt z ks. Tomaszem lub
S.M. Amabilis (tel. 507-326450)
Terminy spotkań mogą jeszcze ulec zmianie.
AKCJA OŁÓWEK (edycja druga). Przez cały
październik zbieramy ołówki i temperówki dla
dzieci z wioski Laare. Zostaną one przesłane do
Kenii w drugiej połowie listopada. Osoby, które
zechcą włączyć się w zbiórkę mogą przekazać
zebrane ołówki (ewentualnie ofiary pieniężne na
wysyłkę paczki) na adres: S.M. Amabilis Gliniecka, ul. Sokołowska 124, 08-110 Siedlce lub do
kancelarii parafialnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się
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więcej na temat akcji, zadzwoń: 507-326450 lub
napisz s.m.amabilis@wp.pl

DZIEŃ NUCZYCIELA

„CO BÓG ZŁĄCZYŁ, CZŁOWIEK NIECH
NIE ROZDZIELA”. A JEDNAK CIĄGLE
PRÓBUJEMY TO ROBIĆ.

W tym roku Dzień
Edukacji Narodowej
wypada w niedzielę
(za tydzień – 14.X).
Już dziś wszystkim
Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Oświaty, składamy najlepsze życzenia radości, sukcesów, satysfakcji z pracy pedagogicznej i wychowawczej
z Dziećmi i Młodzieżą. Pamiętając o modlitwie zapraszamy wszystkich Pedagogów i pracujących
w Oświacie na wspólny Różaniec w poniedziałek (15.X), któremu przewodniczyć będą NauczyCIĄGLE TAK SAMO. Żona latarnika, który całe
ciele.

DZIEŃ PAPIESKI

„Jan Paweł II – Papież Rodziny”, to hasło XII
Dnia Papieskiego, który Kościół w Polsce przeżywać będzie w przyszłą niedzielę 14 października.
Rodzina zawsze była wielką troską papieskiego
posługiwania błogosławionego Ojca Świętego
Jana Pawła II, który pisał:
„Pośród (…) wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za
każdym razem drogą szczególną, jedyną
i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest
każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od
której nie może on się odłączyć”.
Uwielbiając dziś Boga za dar naszych rodzin,
którym zawdzięczamy fakt bycia człowiekiem, z
błogosławionym Janem Pawłem II módlmy się, aby
polskie rodziny zawsze były wierne Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

MALI LISTONOSZE

swoje życie spędził nad morzem woła do męża:
- Kochanie! Wygraliśmy w konkursie!
- Cudownie! Ale co?!
- Dwutygodniowe wczasy nad morzem!
NIEFORTUNNE PODZIĘKOWANIE. Po tańcu
chłopak dziękuje swojej partnerce:
- Dziękuję za taniec. Świetnie się bawiłem!
- Ale ja tak kiepsko tańczę... - kryguje się dziewczę.
- Ale za to jak śmiesznie!
ZŁY AUTOBUS. Do autobusu wchodzi niezbyt
trzeźwy młody mężczyzna i siada obok pobożnej kobiety z różańcem w ręku. Kobieta patrzy na niego
z obrzydzeniem i stwierdza:
- Trafi pan prosto do piekła!
On na to:
- O mój Boże! To ja pomyliłem autobusy!
POMYŁKA. Bandyta wpada do tramwaju i krzyczy:
- Nie ruszać się, to jest napad!
Jakiś pasażer na to z ulgą:
- Ale mnie pan wystraszył. Już myślałem, że to kontrola biletów.
PODOBNY. Generałowi wojsk rodzi się wnuk. Wysyła więc podwładnego aby zobaczył dziecko. Po powrocie generał pyta:
- Jaki jest ten dzieciak?
- Podobny do pana.
- Czyli jaki?
- Mały, łysy i ciągle się drze.
NERWOWY. Pani w szkole mówi do chłopca, żeby
przyniósł na jutro wierszyk o sobie na przedstawienie. Na drugi dzień przedstawienie się odbywa. Dzieci mówią swoje wierszyki. I w końcu chłopczyk, dziecko znerwicowane z powodu kłótliwej atmosfery
w domu rodzinnym, wyszedł na środek i mówi:
- Mam trzy latka trzy i pół,
jak się wnerwię walę w stół!
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

Dzieci z Koła Misyjnego przy parafii św. Józefa
w Siedlcach naklejają znaczki i zaklejają koperty z
listami do Rodziców adopcyjnych od naszych
dzieci z Laare. Listy przywiozłam z Kenii, by (choć
i tak nieco "przeterminowane") szybciej trafiły do
rąk adresatów!!! Dziękujemy za pomoc S.M.
Anuncjacie i wszystkim małym misjonarzom!
S.M. Amabilis

Materiały przygotowali: ks. Henryk Drozd,
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Tomasz
Muszyński, ks. Piotr Witkowicz,
sM Amabilis, sM Agnieszka i sM Anuncjata
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

