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BERZMOWANIE

Bierzmowanie to sakrament ustanowiony przez Pana
Jezusa wtedy, gdy zesłał w dniu Pięćdziesiątnicy Ducha
Świętego na Apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na
modlitwie w wieczerniku.

MYŚL TYGODNIA

Pan Jezus dziś kieruje do nas
słowa otuchy, zapowiadające swoje Wniebowstąpienie i odejście do
Ojca: „Niech się nie trwoży serce
wasze ani się lęka. Słyszeliście, że
wam powiedziałem: Odchodzę i
przyjdę znów do was” (J 14,2329).
W Starym Testamencie uzależniano zbawienie od pobożnych rytuałów. Była to zarozumiałość
człowieka, któremu wydawało się,
że już „złapał Pana Boga za nogi”,
że jest jedynym depozytariuszem
Objawienia i wyrazicielem Jego
woli. Duch Święty nie nakłada na
nikogo żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Prawdziwym pocieszeniem jest świadomość, że
Duch nadal działa i oczyszcza nas
z naszego fałszu, nawet tego „uświęconego”, że nam przypomina
to, co najważniejsze: że miłość Jezusa polega na zachowaniu Jego
nauki.

niepożądany na obszarze nowych nabytków terytorialnych
ZSRR. Pochodzili oni z różnych warstw społecznych i środowisk. Jak się wydaje w tej zbiorowości spory był odsetek
zawodowej inteligencji, przedstawicieli klas średnich i robotników wykwalifikowanych. Miejscem docelowym deportacyjnych eszelonów były przede wszystkim: obwód nowosybirski (19,4 tys. osób), Kraj Ałtajski (17,4 tys. osób) i Kraj
Krasnojarski (16,8 tys. osób)
Doznanie obcej przestrzeni, postrzeganej jako wroga
i groźna, splatało się z doznaniem nowego statusu – statusu człowieka zniewolonego, dla którego owa przestrzeń
zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym, jednostkowym, jak i grupowym, była „domem niewoli”. Nowy krajobraz przyrodniczy i nowe otoczenie społeczne były interpretowane z punktu widzenia człowieka zniewolonego
i człowieka należącego do odmiennej kultury. Dostrzeżone
już w trakcie podróży, a pogłębione na miejscu przymusowego osiedlenia poczucie bezkresności syberyjskiej krainy
splatało się z poczuciem bezradności w obliczu zniewalającego systemu. Owa bezkresność odczuwana była jako
czynnik destrukcji, jako żywioł niosący rzuconemu tam
człowiekowi nieszczęście i zgubę. Komponowała się w
jedną całość z porażającą nędzą codziennej egzystencji i
często słyszanymi zapewnieniami ze strony różnych
funkcjonariuszy systemu, iż Polacy przyjechali tam „by
zdechnąć. Z drugiej strony wrażliwość estetyczna, w tym
także na piękno przyrody, nawet tej groźnej i wrogiej, to
swoisty sprawdzian cywilizacyjny, przynajmniej w kulturze
europejskiej.

Podczas bierzmowania Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według
niej żył. Bierzmowanie zajmuje drugie miejsce wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do której zaliczają się
również Eucharystia i Chrzest. Celem bierzmowania jest
umacnianie nas w wierze. Sakrament ten może przyjąć
osoba, która została ochrzczona, jest dojrzała i odpowiedzialna za swoją wiarę oraz w pełni świadoma podejmowanej decyzji. W Polsce sakrament bierzmowania przyjmuje się w 16 roku życia (klasa trzecia gimnazjalna) lub
później. Udzielić tego sakramentu, czyli być szafarzem
bierzmowania, ma prawo biskup lub w wyjątkowych
sytuacjach kapłan przez niego wyznaczony. W czasie
sakramentu Chrztu Św. decyzję o wstąpieniu do wspólnoty
chrześcijańskiej podjęli za nas nasi rodzice. Tymczasem
bierzmowanie jest naszym świadomym, dobrowolnym,
dorosłym i odpowiedzialnym przypieczętowaniem wiary, a
także przynależności zarówno do Kościoła Powszechnego
jak i do Parafii.
Trwa nowenna do Ducha Świętego. Kandydatów i ich
Rodziny zapraszamy dzisiaj (05.05) na godzinę 16.30, a
od poniedziałku do środy na godzinę 18:00. Egzamin
„kurialny” przed Bierzmowaniem odbędzie się we wtorek,
Natura była jednak przede wszystkim współuczestniw grupach. I grupa o godzinie 15.30, grupa II o godzinie
16.30. We czwartek (9.05) o godzinie 18.00 będzie kiem dramatu, czynnikiem zniewolenia: nie było od niej
Uroczysty obrzęd przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. ucieczki. Nieprzebyta tajga, bezkresny step, mokradła czy
Kandydaci i świadkowie przychodzą już na godzinę 17:15. wezbrane rzeki postrzegane były jako kolejni policjanci
czuwający nad zesłańcami, napawający ich poczuciem
bezsilności i beznadziejności, zagubienia i zatracenia
Myślą biegniemy za naszymi Parafianami, którzy w owym bezkresie. Przyroda Syberii była źródłem fizyczreprezentują nas na uroczystościach w Surgucie. Na nego cierpienia. W powszechnym skojarzeniu pojawia się
Syberię kiedyś trafiła ludność przymusowo przesiedlona w jej obrazie siarczysty mróz i śnieg. Te atrybuty syberyjsz ziem polskich w toku operacji deportacyjnych przeprowa- kiej zsyłki były dokuczliwe same w sobie, ale dramat luddzonych w lutym i czerwcu 1940 r. oraz w maju i czerwcu ności polskiej polegał na braku odpowiedniego odzienia
1941 r. W lutym 1940 r. deportacja objęła przede wszyst- i obuwia, które pozwalałyby na w miarę bezpieczne dla
kim polskich osadników wojskowych i cywilnych kolonis- zdrowia przebywanie na mrozie i śniegu i wykonywanie
tów oraz służbę leśną, a także pewną liczbę rodzin urzęd- czynności związanych z przymusowym zatrudnieniem. Laników państwowych, urzędników i działaczy samorządo- tem zesłańcy cierpieli natomiast za sprawą dokuczliwych
wych, kupców i przedstawicieli innych grup. Na Syberii owadów: roje komarów i muszek bezlitośnie kąsały wszelznalazło się prawie 43 tys. osób, w tym prawie 79% Pola- kie odsłonięte powierzchnie ciała, doprowadzając ludzi do
ków. Wedle dyrektyw NKWD deportowani mieli zostać rozpaczy. Pamięć o tej udręce stanowi niezmiennie komwraz z rodzinami ludzie stanowiący element niepewny i ponent opisów syberyjskiego losu.

CZYM JEST SYBIR?
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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 – 6 maja 2013 r.
Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba
Kwartalne dni modlitw o urodzaje (dawniej „Dni Krzyżowe”). Kościół modli się w różnych potrzebach ludzi, zwłaszcza o dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy i publicznie składa Bogu dziękczynienie.
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz
Czyt.: 1 Kor 15,1-8; Ps 19,2-5; J 14,6b.9c; J 14,6-14

6.30 1. + Stanisławę (w dniu imienin), Stefana i Ryszarda Stańczuków
oraz Hannę i Stefana Wymiatał, of. Rodzina Wymiatał
2. + Stanisławę (z racji imienin) i Arkadiusza, Krasnodębskich oraz
Annę i Władysława Wasilewskich, of. Barbara Zdolińska
7.00 1. Dziękczynna w intencji Sponsorów, Podopiecznych i Wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas, of. Parafialny Zespół Caritas
2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława i Genowefę, zm. z Rodzin,
Skalskich, Woronowiczów, Preckajło, Ks. Emila Kodyma, Ks. Alfreda Hofmana, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska
3. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię
i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina
4. + Stanisława Myrchę (w 16 r.) i Krzysztofa (w 24 r.), of. Romana Złoch
9.00 W intencji Szkoły Podstawowej nr. 9 z racji Dnia Patrona
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Szkielonka of. Rodzina
2. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa Borkowska
3. + Jadwigę i Czesława, of. Córka
4. + Stanisława Kobusa (z racji imienin), of. Żona i Synowie
5. + Tadeusza Kowalczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
6. + Jana Kozaczyńskiego (w 16 r.), of. Hanna Krupa
7. Dziękczynna z racji urodzin Macieja, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski dla niego i dla jego Rodziny, of. Mama
Nabożeństwo Majowe

Wtorek – 7 maja 2013 r.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej („NMP Łaskawej”). Kwartalne dni modlitw o urodzaje
Czyt.: Dz 16,22-34; Ps 138,1-3.7c-8; J 16,7.13; J 16,5-11

6.30 1. + Stanisława (w 17 r.) i Zuzannę Borutów, of. Krystyna i Szczepan Borutowie

2. + Stanisławę (z racji imienin), Stanisława i Janinę, of. Danuta
Doroszenko
7.00 1. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię
i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa Borkowska
3. + Irenę i Stanisławę Montewków, Stanisławę i Franciszka Wronów oraz Stanisława (z racji imienin), of. Stanisława Wrona
4. + Michalinę i Ludwika, of. Jadwiga Kamianka
5. + Stanisława, Wiesława i Łukasza Trociów oraz Bronisławę, Bronisława i Kazimierza zm. z Rodzin Gałązków i Góreckich, of. Zofia
Górecka

6. + Irenę i Wacława Ślebzaków, of. Alicja Ślebzak
15.30 -17.30 Egzamin przed Bierzmowaniem
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka)
18.00 1. Gregorianka: + Piotra Szkielonka, of. Rodzina
2. + Danutę Rzewuską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską,
of. Dzieci i Rodzeństwo
4. + Waldemara, Stanisława i Zofię, of. Brat i Rodzina
Nabożeństwo Majowe

Środa – 8 maja 2013 r.
Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona
Polski. Patrona miasta Siedlce. Odpust w kościele Św. Stanisława B.M.
Kwartalne dni modlitw o urodzaje
Czyt.: Dz 20,17-18a.28-32.36; Ps 100,1-5; Rz 8,31b-39; J 10,14; J 10,11-16

6.30 1. + Stanisława Buczyńskiego (z racji imienin), of. Rodzina
2. + Stanisławę, Stanisława i Jana, of. Bezimienna
3. + Stanisława i Stanisławę Popków, of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię
i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina
2. + Stanisławę Rzyszkowicz (z racji imienin), of. Mąż

3. + Stanisława, Jerzego, Pawełka i Czesławę Sadokierskich oraz
zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Wanda Sadokierska
4. + Stanisławę Ślaz, of. Córka Barbara
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Szkielonka, of. Rodzina

2. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa Borkowska
3. + Stanisława Pawłowskiego (z racji imienin i w 30 dzień). of. Rodzina
4. + Stanisława Protasiuk (z racji imienin) i Mariannę Krasuską (w 6 r.),
of. Żona

5. + Stanisława Stańczuka (z racji imienin) i jego zm. Rodziców Wiktorię i Józefa Stańczuków oraz Leokadię i Jana Gochnio, of, Halina z Córkami

6. + Stanisławę, Stanisława i Zygmunta (z racji imienin), zm. z Rodzin
Modrzewskich, Szulców i Księżopolskich, of. Barbara Modrzewska
Nabożeństwo Majowe

Czwartek – 9 maja 2013 r. Dzień Bierzmowania w naszej Parafii
Czyt.: Dz 18,1-8; Ps 98,1-4; J 16,16-20

6.30 1. + Kazimierza i Stefana zm. z Rodziny Talachów, of. Krystyna Wakuła
2. + Kazimierę, Antoniego, Józefa, Annę i Edwarda oraz zm. z Rodziny, of. Jadwiga Szostek
7.00 1. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię
i Barbarę z Trębickich. of. Rodzina
2. Gregorianka: + Piotra Szkielonka of. Rodzina

3. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa Borkowska
4. + Janinę, Mikołaja i Krystynę Karwowskich, Zygmunta i Aleksandrę Matyków oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina
5. + Henryka (w 22 r.), Adama, Ludwika i Zbigniewa, of. Grażyna
Karabin

6. + Stanisława, Leokadię, Mariana, Józefa, Jana i Bronisławę, of.
Teresa Królikowska

7. + Stanisława Adamczyka, of. Mama
8. + Stanisława i Stanisławę, Zofię i Feliksa, of. Córka
9. Dziękczynna w 85 r. urodzin Honoraty, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Honorata
Wardulińska
Nabożeństwo Majowe
17.15 Przygotowanie Kandydatów do Liturgii Sakramentu Bierzmowania

18.00 Uroczystość Przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież naszej parafii.
Wręczenie pamiątek Bierzmowanym. Uwaga: dziś wyjątkowo Nabożeństwo
majowe będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00

Piątek – 10 maja 2013 r.
Wspomnienie Św. Jana z Avili, Kapłana i Doktora Kościoła
Początek Nowenny przed Zesłaniem Ducha Św.
Czyt.: Dz 18,9-18; Ps 47,2-7; J 16,28; J 16,20-23a

6.30 1. + Mieczysława Czaplickiego (w 8 r. i z racji urodzin), of. Żona i
Dzieci

2. + Stanisława (z racji imienin) i Juliannę Jurków, of. Córki
7.00 1. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię
i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina
2. + Helenę i Marcelego Staniaszek oraz Józefa Derlatkę, of. Zofia Bil
3. + Leona Spiechow (w 10 r.), Czesławę i Sylwię, of. Janusz Spiechow
4. + Wiktora (w 9 r.), Mariannę, Czesława i Józefa, of. Matylda
Chrupek

5. + Elżbietę (w 12 r.) i Antoniego Rogowskich oraz Józefę i Konstantego, of. Córka
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Szkielonka, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa Borkowska
3. + Feliksa Garbaszewskiego, of. Żona
4. + Annę Jasińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mateusza Chalimoniuka, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w całym życiu oraz
szczęśliwe zdanie matury, of. Babcia Stasia
Nabożeństwo Majowe i Nowenna do Ducha Św.

Sobota – 11 maja 2013 r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego
dnia; Drugi dzień Nowenny przed Zesłaniem Ducha Św.
Czyt.: Dz 18,23-28; Ps 47,2-3.8-10; J 16,28; J 16,23b-28

5 MAJA 2013 r.

OPIEKUN Nr 18

6.30 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla Rodziny, of.
Jadwiga Przesmycka

2. + Wiktorię Płóciennik (w 1 r.), Eugenię Drajkowską i Krystynę
Sobiczewską oraz zm. czcicieli Miłosierdzia Bożego, of. Czciciele
Miłosierdzia Bożego

7.00 1. + Mariannę Głuchowską (w 2 r.), of. Córki
2. + Stanisławę, Piotra, Czesława, Zdzisława, Piotra, Adama i Marię, zm. z Rodziny Strzalińskich, of. Michalina Strzalińska
3. + Stafana, Hannę, zm. Rodziców i Rodzeństwo z Rodziny Wymiatał, of. Dzieci
3. Gregorianka: + Piotra Szkielonka, of. Rodzina
4. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię
i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka)

18.00 1. + Zm. z Rodziny Golców, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa Borkowska

3. Dziękczynna z racji urodzin Beaty, z prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla niej i dla jej Rodziny, fo. Mama
Nabożeństwo Majowe i Nowenna do Ducha Św.

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12 maja 2013
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Przedostatnia niedziela Okresu Wielkanocnego. Wspomnienie Św.
Męczenników Nereusza i Achillesa oraz Św. Pankracego, Męczennika (w
ludowej tradycji pierwszego z „zimnych ogrodników”). Trzeci dzień
Nowenny przed Zesłaniem Ducha Św. Czyt.: Dz 1,1-1; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53

7.00 1. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię
i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina
2. + Bronisława (w 13 r.), Wacławę i Mariana, of. Ewa Wakuła
8.30 1. + Józefa (w 19 r.), zm. Rodziców obu stron Rodziny, Mariana,
Irenę, Stanisława, Krzysztofa i Sebastiana (w 3 r.), z Rodzin Oleksiuków, Śliwków, Filimów, Staraków i Guzów, of. Halina Oleksiuk.
2. + Pawła Łęczyckiego (w 7 r.), of. Rodzina Kobylińskich
10.00 1. Gregorianka: + Piotra Szkielonka, of. Rodzina

2. Poza Parafią - Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa
Borkowska

3. + Zm. z Rodzin Krupów, Kowalczyków, Maliszkiewiczów, Giegnów i Pytlaków oraz zm. Zdzisława, of. Danuta Kruk
4. Dziękczynna za 34 lata pracy i 24 lata prowadzenia działalności
gospodarczej z prośbą o dalszą opiekę Św. Józefa, of. Bezimienna
5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Magdy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Rodzice
11.30 1. Dziękczynna w 5 r. ślubu Marioli i Andrzeja, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Syna Szymona, of. Rodzice
2. Dziękczynna w 15 r. ślubu Anny i Mirosława, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski w całym życiu dla nich i dla ich
Dzieci Małgorzaty i Michała, of. Mama
3. Poza parafią: Dziękczynna w 1 r. ślubu Anny i Andrzeja, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny, of. Rodzina
13.00 W intencji Parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: Ks. Sławek, z-ca Ks. Tomasz

16.30 1. Dziękczynna z racji urodzin Ewy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Ewa Radzikowska
17.30 Katecheza Chrzcielna

18.00 1. + Zofię (w 13 r.), Henryka, Piotra i Mariana, of. Hanna Kozioł
Nabożeństwo Majowe i Nowenna do Ducha Św. oraz niedzielna adoracja
Najświętszego Sakramentu

PARAFIADA

Dnia 11 maja 2013 r. w sobotę, w Łukowie odbędzie się IV Diecezjalna
Parafiada Szkół Podstawowych Diecezji Siedleckiej (chłopców i dziewcząt).

STRONA 3

Rywalizację obejmą dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis
stołowy, warcaby, rzuty do kosza, biegi przełajowe, bieg na 60 m, skok w
dal, przeciąganie liny. Przewidywane są puchary, dyplomy i medale dla
zwycięzców, oraz pamiątki dla uczestników. W trakcie turnieju odbędą się
pokazy zaproszonych gości. Parafiada rozpocznie się godz. 9.00 Eucharystią w Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łukowie. Formularz zgłoszeniowy
znajduje się na stronie www.barkasiedlce.ugu.pl Zgłoszenie należy przesłać
na e-maila: slawekbylina@vp.pl do czwartku 9 maja do godz. 17.00. Zapraszamy także kapłanów i opiekunów wraz z dziećmi.
Regulamin (fragmenty):
1. Cel Parafiady to przybliżenie młodzieży wartości duchowych, propagowanie sportu jako formy rekreacji ruchowej, możliwość kontaktu młodzieży z terenu całej diecezji, propagowanie regionu i Diecezji Siedleckiej
2. Miejsce. Parafiada odbędzie się na obiektach Szkoły Podstawowej nr 5
w Łukowie (szkoła z basenem przy wjeździe do Łukowa od strony Siedlec).
Gimnazjum nr 3, Zespół Szkół nr 1 w Łukowie. Parafiada rozpocznie się o
godz. 9.00 Eucharystią w kościele pw. N.M.P. Matki Kościoła w Łukowie.
6. Konkurencje obejmują dyscypliny: piłka nożna na tartanie (gra 5 zawodników i bramkarz) zasady wg PZPNH, będą podane na rozpoczęciu turnieju,
nie gramy w „korkach i lankach” tylko w obuwiu halowym, piłka siatkowa (3
zawodników na boisku + 1 rezerwowy, dowolna liczba zespołów), przeciąganie liny (drużyny 5 osobowe), pływanie dwoma stylami dowolnym i klasycznym na dystansie 50 m; tenis stołowy; warcaby; rzuty do kosza z punktu
rzutów osobistych; biegi przełajowe; bieg na dystansie 60 m.; skok w dal.
9. Nagrody: Przewidywane są puchary, dyplomy i medale dla zwycięzców,
oraz pamiątki dla uczestników. W trakcie turnieju będzie posiłek i woda.
Przed wręczeniem nagród wystąpią zaproszeni goście.
10. Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy i informacje są na stronie
www.barkasiedlce.ugu.pl lub pod numerem tel. 792 260 010.
ks. Sławomir Bylina

OCZAMI I SERCEM DZIECKA

Kobieta samotnie wychowująca dziecko wraca po ciężkim dniu pracy,
zmęczona, podenerwowana. Jej synek czeka przy drzwiach.
- Mamusiu, mogę zadać Ci pytanie?
- Jasne, o co chodzi?
- Mamusiu, ile zarabiasz na godzinę?
- To nie twoja sprawa, dlaczego w ogóle pytasz o takie rzeczy?
- Ja po prostu chcę wiedzieć. Proszę powiedz mi, ile zarabiasz na
godzinę.
- Jeżeli chcesz tak bardzo wiedzieć, to proszę bardzo: 10 zł. na godzinę.
Syn ze spuszczoną głową:
- Aha. Mamusiu, pożyczysz mi 3 zł? Matka się zdenerwowała.
- Jeśli jedyny powód, dla którego zapytałeś ile zarabiam jest to, że chciałeś
kupić sobie jakąś zabawkę, albo jakąś inną bzdurę, to idź natychmiast do
swojego pokoju i kładź się spać. Pomyśl, jaki jesteś samolubny.
Mały chłopiec poszedł cichutko do swojego pokoju i zamknął drzwi. Kobieta usiadła i była coraz bardziej wściekła na syna. Jak on śmiał zadać jej
takie pytanie żeby dostać trochę pieniędzy? Po godzinie kobieta uspokoiła
się i zaczęła myśleć: Może rzeczywiście jest coś, co bardzo chce kupić za te
3 zł, i w sumie - rzadko prosi o pieniądze. Kobieta weszła do pokoju synka.
- Śpisz synku? - zapytała.
- Nie mamusiu, nie śpię - odpowiedział chłopiec.
- Pomyślałam, że może byłam za ostra dla Ciebie. To był ciężki dzień i skupiło się na tobie. Proszę, oto 3 zł, o które prosiłeś. Mały chłopiec natychmiast się podniósł: O, dziękuję mamusiu! I spod poduszki wyciągnął parę
monet.
Kobieta zobaczyła, że chłopiec ma już jakieś pieniądze, znów się zdenerwowała. Chłopiec przeliczył je i spojrzał na matkę.
- Dlaczego prosisz o pieniądze, jeśli już je masz? - zaczęła matka.
- Bo miałem za mało. Ale teraz już mam wystarczająco - odpowiedział chłopiec.
- Mamusiu, mam teraz 10 zł. Czy mogę kupić godzinę twojego czasu? Proszę przyjdź jutro godzinę wcześniej. Chciałbym się z tobą pobawić.
Matka się rozczuliła. Przytuliła mocno synka i nie wiedziała, jak prosić go
o przebaczenie. Nie powinniśmy pozwolić, aby czas przelatywał nam przez
palce bez spędzania go z tymi, którzy się naprawdę dla nas liczą, bliskimi
sercu. Jeżeli jutro umrzemy, to firma, w której pracujemy wymieni nas
szybko na kogoś innego. Ale rodzina i przyjaciele będą czuć pustkę przez
resztę swojego życia.

STRONA 4

W PARAFII I W DIECEZJI
URODZAJE. Jutro (6.06) Kościół obchodzi Święto
Św. Apostołów Filipa i Jakuba. Rozpoczynają oni
w Kościele Powszechnym kwartalne dni modlitw
o urodzaje (które dawniej określano nazwą „Dni
Krzyżowe”). Kościół modli się w różnych potrzebach ludzi, zwłaszcza o dobre urodzaje, błogosławieństwo w pracy i publicznie składa Bogu dziękczynienie, między innymi przez obrzędy Błogosławieństwa Pól.
I KOMUNIA ŚW. Rodzicom Dzieci przed Pierwsza
Komunią przypominam o 1. Próbie 7.05.(wtorek),
9.05. (czwartek, godz. 16.00 do 17.00); 2. 7 maja
odbiór alb o godz. 17.00; 3. Spowiedź Dzieci będzie w piątek 17.05, o godz. 15.45 spotykamy się
przed kościołem. Dzieci na galowo. 4. W piątek
17.05 o godz. 18.45 zapraszamy rodziców chętnych do sprzątania kościoła; 5. Niedziela 19.05
spotykamy się o godz. 9.45 przed kościołem;
6. Biały Tydzień od poniedziałku do piątku
o godz. 17.50 przed kościołem.
DNI SIEDLCE. W środę (8 maja) czcimy Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona
Polski oraz Patrona miasta Siedlce. Pamiętajmy o
odpuście w kościele Św. Stanisława (przy ul. Floriańskiej) i o siedleckim jarmarku Św. Stanisława,
który będzie w piątek i sobotę (10 i 11 maja).
DZIEŃ RODZINY. W tym samym czasie (10 i
11.05) odbywać się będą obchody Diecezjalnego
Dnia Rodziny.
DWIE NOWENNY. W kalendarium tego numeru
„Opiekuna” informujemy o Nowennie do Ducha
Świętego w której od ubiegłego poniedziałku
uczestniczą kandydaci do Bierzmowania w ostatnie dni poprzedzające przyjęcie tego Sakramentu.
Od dziś za 2 tygodnie obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Św. Tradycja Kościoła
każe, abyśmy przed tą Uroczystością modlili się
przez 9 dni do Ducha Św. o mądrość w rozwiązywaniu trudnych życiowych spraw. Nowenna przed
„Zielonymi Świętami” rozpocznie się w najbliższy
piątek – 9 maja.
WIOSENNE PRZYMROZKI. Od 12 do 15 maja
tradycja ludowa widzi Świętych, których nazywa
„Zimnymi Ogrodnikami”. Należą do nich Męczennicy Św. Pankracy i Św. Bonifacy oraz Wyznawca
Św. Serwacy (Patron Holandii). Niektórzy do tych
„Ogrodników” zaliczają także Św. Zofię, nazywając ją „Zimną Zośką”.
ŚWIATEŁKO zaprasza dzieci na próby muzyczne w niedziele o 10.00 do Sali obok zakrystii.
KATECHEZY chrzcielne są od I do IV niedzieli
miesiąca o godz. 17.30 w sali przy zakrystii.
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź I:
bc Michał Grodzicki z par. Ducha Świętego w
Siedlcach i Aleksandra Prokurat z naszej Parafii.
(11)

bc Tomasz Michał Zieliński, z naszej Parafii i
Monika Lech, z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach. (12)
bc Łukasz Dudek, z naszej Parafii i Ilona Giza,
z Parafii Najśw. Serca Jezusa w Urzędowie. (13)
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżurnego w Kancelarii Parafialnej.

OPIEKUN NR 18

„Nasze życie jest w rękach Pana,
który jest dobrym Ojcem. On wie, jak
długo mamy je zachować”
Św. Jan Bosko (1815-1888)

PORADNIA RODZINNA

5 MAJA 2013 R.

ZABRAŁEM SIĘ ZA WIOSENNE
PORZĄDKI

Od kilku tygodni działa w naszej Parafii Poradnia Rodzinna. Zapraszamy do korzystania z niej
przede wszystkim Narzeczonych, przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa, a
także małżonków, którzy chcą łatwiej rozwiązywać
problemy małżeńskie.
Chętni, którzy zechcą
skorzystać z naszej Poradni Rodzinnej, proszeni są
o wcześniejszy telefoniczny kontakt pod numerem
tel. 604-686056 z p. Martą
Głódź. Wszystkie spotkania TRUJĄCE?:
odbywać się będą w jednej - Grzybki były znakomite! - chwali mąż żonę. - Skąd
wzięłaś przepis?
z sal dolnej kondygnacji naszego kościoła.

WNIEBOWSTĄPIENIE

W przyszłą niedzielę (12 maja) Kościół obchodzi Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Jest to przedostatnia niedziela Okresu Wielkanocnego. Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich
oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej.
Określenie „Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi
z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą
o tym fakcie niewiele. Św. Marek wspomina: „Po
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do
nieba” (Dz 16, 19). Św. Jan wzmiankuje w formie
przepowiedni.

Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra
Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się Męka
Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała.
Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy
Zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).
Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy
Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje
odejście do niebieskiego Ojca.

- A, z jakiejś powieści kryminalnej...
MOCNO ROZTARGNIONY chłopak wpada do gabinetu lekarskiego:
- Niech mi pan pomoże! Trzmiel mnie użądlił!
- Spokojnie, zaraz posmarujemy maścią...
- A jak go pan doktor złapie? Przecież on już poleciał!
- Nie trzmiela! Posmaruję to miejsce, gdzie panią
użądlił!
- Aaaa! To było w parku, przy fontannie, na ławce
pod drzewem.
- Głuptasie! Posmaruję tą część ciała, w którą cię
uciął!
- To trzeba było od razu tak mówić! W palec mnie
użądlił. Boże, jak to boli!
- Który to konkretnie?
- A skąd mam wiedzieć? Wszystkie trzmiele wyglądają podobnie...
ZAKUPY. Żona informatyka wysyła go po zakupy.
- Kup parówki, a jak będą jajka, to kup dziesięć.
Chłopina po wejściu do sklepu pyta:
- Czy są jajka?
- Tak - odpowiada sprzedawca.
- To poproszę dziesięć parówek.
SKOJARZENIE. Żona informatyka pokazując mu
fotografię ich synka:
- Kojarzysz tego człowieka?
- No? Tak trochę.
- Skoro tak, to o 16.00 odbierzesz go z Przedszkola.
LEPSZE DROGI.
- Co musi się zmienić, żeby polskie drogi odpowiadały normom europejskim
- Trzeba zmienić normy europejskie...
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2400 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 Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan
Borutowie, p. Barbara Popek, 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

