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MYŚL TYGODNIA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus
„powiedział też do nich: żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników
mało; proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo” (Łk 10,1-12.17-20).
Chrześcijanin, wzorem Apostołów, jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny. Każdy może to
robić w najprostszy z możliwych
sposobów – świadectwem własnego życia. I chociaż może nas
spotkać w związku z tym uznanie i
podziw, to jednak częściej napotkamy trudności, brak zrozumienia
i odrzucenie. I tak jak uznanie ze
strony ludzi nie może być naszym
celem, podobnie odrzucenie z ich
strony nie może być dla nas powodem zniechęcenia. Jezus wskazuje na ostateczny cel naszych
działań: „Cieszcie się, że wasze
imiona zapisane są w niebie”. Możemy zostać odrzuceni, wykpieni i
opuszczeni przez ludzi, ale nigdy
przez Chrystusa.

ŻNIWO WIELKIE (Łk 10,1-20)

Opłata dowolna

cią. Jestem przekonany, że nasz Patron, Św. Józef będzie miał w swojej opiece to nasze zadanie, związane
z nową ewangelizacją i wyprosi potrzebne laski dla każdego z nas.
Pozdrawiam wszystkich w Panu - Ks. Proboszcz

PIELGRZYMKA DO WILNA
SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie!
Rozpoczynając posługę w mojej nowej Parafii pragnę poprzez Opiekuna każdego z Was pozdrowić i powitać. Moi koledzy, którzy tutaj pracowali gdy Parafia
powstawała wydali o was dobre świadectwo mówiąc,
abym się nie martwił, ponieważ na terenie tej Parafii
mieszka dużo dobrych, życzliwych i szlachetnych ludzi.
Kościół przez naszego Pana Jezusa jest pomyślany
jako wspólnota, czyli grupa osób ożywiona jednym duchem i dążąca do jednego celu. Taką wspólnotę, rodzinę dzieci jednego Ojca budował Jezus powołując ludzi,
którzy wcześniej się nie znali i byli rozproszeni. To było
jedno z głównych zadań Jezusa, aby gromadzić „w jedno rozproszone dzieci Boże”. I w tym kontekście odczytuję moje zadanie i powołanie jako Wasz Proboszcz.
Wspólnota najbliższych uczniów Jezusa liczyła zaledwie dwanaście osób, ale była i taka grupa w której było
już 72 wysłanych na pola misyjne. Zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II Kościół jest pomyślany jako
wspólnota wspólnot. Chciałbym z pomocą tych, którzy
są w kościele i biorą aktywny udział w życiu tej Parafii
będąc w jakiejś wspólnocie dotrzeć z Dobrą Nowiną do
tych, którzy z różnych powodów odeszli, oddalili się od
wiary, od Kościoła, od Chrystusa, od Boga. Pragnę,
abyście mi pomogli w tym wielkim zadaniu, żeby ci, którzy stracili wszelką nadzieję i bardzo cierpią „mieli życie
i to w obfitości”.
Wiem, że w mojej obecnej Parafii jest duża ilość różnych wspólnot, grup modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń. Jest to ogromny potencjał ewangelizacyjny. Każda z tych wspólnot, to narzędzie w ręku Pana, którym
On sam chce się posłużyć, aby Jego Ewangelia, radosna wieść dotarła do każdego i aż na krańce świata.
Jestem świadomy, że te wszystkie wspólnoty to dar,
który otrzymuję i że jest to także owoc wytężonej pracy
duszpasterskiej moich czcigodnych poprzedników wraz
z ich współpracownikami. Wiem, że wchodzę w ich trud
i jestem im bardzo wdzięczny.
Uwierzcie, że wspólnie razem możemy wiele zrobić
dla innych i dla Boga spełniając Jego pragnienie i Jego
wolę, aby dusze zbłąkane, zagubione przyprowadzić do
Jezusa i umieścić w Jego sercu przepełnionym miłoś-

„DO TEJ CO
W OSTREJ BRAMIE
ŚWIECI” SOKÓŁKAWILNO-TROKI
1 dzień 19.08. Godz.
06.00 Msza św. w Parafii
Św. Józefa w Siedlcach.
Po mszy św. przejazd w
kierunku granicy polsko-litewskiej w Ogrodnikach. 10.0011.00 Po trasie pobyt w Sokółce, nawiedzenie i modlitwa
w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele pw. św.
Antoniego Padewskiego w Sokółce przy cząstce Ciała
Pańskiego. 11.00-12.00 Przejazd do Ogrodnik. Wymiana
w kantorze. Uwaga! Na Litwie przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu. 14.00-17.00 Przyjazd do Wilna.
17.00-19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem Cmentarza na
Rossie. 20.00 Obiadokolacja, nocleg
2 dzień 20.08. 07.30-08.00 Śniadanie; 09.00-13.30
Zwiedzania z przewodnikiem Wilna – kościół Św. Piotra i
Pawła, Zamki Wileńskie, ulica Zamkowa, kościół św. Anny,
św. Teresy, Zaułek Literacki, pomnik A. Mickiewicza,
13.30-14.45 Czas wolny. 15.00-16.00 Uczestnictwo
w Koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy Św. w parafii
Ducha Świętego; 16.00-19.00 cd. zwiedzania - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Katedra, Uniwersytet Wieleński; 19.30 Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień 21.08. 07.30 - 08.30 Śniadanie; 09.00-11.30
Przejazd i pobyt na Górze Trzech Krzyży (panorama Starówki), 11.00-11.30 Msza św. – Ostra Brama. 11.3012.00 Przejazd do Trok; 12.00-14.00 Zwiedzanie miasteczka położonego na przesmyku między jeziorami z dominującym w krajobrazie imponującym gotyckim zamkiem z
XV w. – niegdyś siedziby księcia Witolda. Troki to także
ośrodek kultury Karaimów, zwiedzanie Zamku Wielkich
Książąt Litewskich nad jeziorem Galve; 14.00-15.00 Czas
wolny (np. na posiłek kibiny + rosołek = 9 lt); 15.00-22.00
Przejazd do Siedlec, zakończenie Pielgrzymki). Uwaga! Po
powrocie przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tylu.
Przy ilości osób: 39 + ksiądz cena: 230 zł. + 50 Euro.
Świadczenia zawarte w cenie: - transport luksusowym
autokarem (klimatyzacja, dvd, cd, barek, wc), - 2 noclegi w
hotelu *** w Wilnie, po. 2,3 os. z łazienkami, - wyżywienie
– 2 śniadania, 2 obiadokolacje, - przewodnik lokalny, opieka duchowa księdza, - ubezpieczenie KL i NNW.
Uwaga! Na bilety wstępu + przewodnika lokalnego należy przeznaczyć 25 zł płatne w całości przed wyjazdem
grupy. Granicę przekraczamy na podstawie nowego dowodu osobistego lub paszportu. Pielgrzymkę organizuje
ks. Sławek i BP AgaTour. Zapisy i informacje w zakrystii.
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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 lipca 2013 r. Wspomnienie Św. Jan z Dukli, Kapłana;

Piątek – 12 lipca 2013 r.

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz
Czyt.: Rdz 28, 10-22a; Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 14-15ab (R.: por. 2b); Mt 9, 18-26

Wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika.

6.30 1. + Dariusza Ratomskiego (w 18 r.), of. Matka Chrzestna
2. + Elżbietę Kowal (w 1 r.), of. Zofia Frankowska
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-

Czyt.: Rdz 46, 1-7. 28-30 Ps 37(36), 3-4. 18-19. 27-28ab. 39-40 (R: por. 39a)Mt
10, 16-23

6.30 1.
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-

dracka

dracka

2. + Elżbietę Dobrosielską (z racji imienin) i Zbigniewa, of. Ewa

2. + Jana (z racji imienin), Jadwigę (w 36 r.), zm. z Rodzin Biardzkich i Paczuskich, of. Lidia Paczuska
3. + Franciszka Adamczyka, of. Żona z Dziećmi

Wróbel

3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Janiny i Zenona oraz w 38 r. urodzin
syna Konrada, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Małżonkowie
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina
2. Poza Parafią Gregorianka: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina
3. Za zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2012/2013
4. + Władysława Kosyl, jego Rodziców Bolesława i Kazimierę Piekart oraz Antoninę i Franciszka Kosyl, of. Kamila Kosyl
Wtorek – 9 lipca 2013 r. Wspomnienie Św. Weroniki Giuliani, Dziewicy; Czyt.: Rdz 32,23-33; Ps 17(16), 1.2-3.6-7. 8 i 15Mt 9, 32-37
6.30 1. Anielę Kleszcz (w 7 dzień), of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kondracka

2. Dziękczynna z racji urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
3. Dziękczynna w 25 r. ślubu Magdaleny i Krzysztofa, z prośbą o
potrzebne łaski na dalsze lata życia małżeńskiego i rodzinnego, of.
Jubilaci
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina
2. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina
3. + Eugeniusza, Mariannę, Bronisławę, Józefa i Emilię, of. Jadwiga Stańska
4. + Barbarę Wakuła (w 1 r.), of. Mąż z Dziećmi

Środa – 10 lipca 2013 r.
Wspomnienie Św. Antoniego Peczerskiego, Opata
Czyt.: Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Mt 10, 1-7

6.30 1. + Elżbietę Stosio, Mariannę Partyn, Barbarę Solka i Krystynę
Dziewulską, of. Koleżanki
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kondracka

2. + Piotra Ciulaka, of. Rodzina
3. + Juliana (w 24 r.), Konstantego (w 43 r.) i Krzysztofa (w 4 m-c)
zm. z Rodziny Szarek oraz Elżbietę Idźkowską (w 11 r.), of. Dzieci
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina
2. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina
3. + Amelię i Wacława Daniluków, of. Syn
4. + Jana (w 5 r.) i Stanisławę Podlipniaków, of. Córka
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek –11 lipca 2013 r.
Wspomnienie Św. Benedykta z Nursji, Opata, Patrona Europy
Czyt.: Prz 2, 1-9; Dz 4, 32-35; Mt 19, 27-29

6.30 1.
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kondracka

2. + Edwarda Puchta (w 9 r.), of. Żona
3. + Stanisława (w 29 r.) i Helenę, of. Zofia Magdziak
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina
2. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 21 r. ślubu Beaty i Leszka, z prośbą o potrzebne
łaski dla nich i dla ich Córki Agaty, of. Leszek Popek
4. Dziękczynna w intencji wnuka Jana w 24 r. urodzin, z prośbą o
potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of. Jadwiga Machała
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina
2. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina
3. + Mariannę i Andrzeja Maciejuk oraz Wacława i zm. z ich Rodzin, of. Rodzina
4. + Stanisława Jurzyka (w 1 r.), of. Żona
5. Dziękczynna z racji urodzin Anety i Moniki, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Sobota – 13 lipca 2013 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego i Świętych Andrzeja Świerada i
Benedykta, Pustelników.
Dzień Nabożeństwa Fatimskiego.
Czyt.: Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7; Mt 10, 24-33

6.30 1. + Alinę (w 3 m-c), of. Siostra
2. + Dariusza Adamczyka (w 5 r.), of. Mama i Brat Mariusz
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kondracka

2. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina
3. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina
4. + Feliksę (w 43 r.), Wacława i Mieczysława, of. Jadwiga Kaciniel
5. + Wiesława Wronę (w 1 r.) oraz zm. Rodziców Stanisławę i
Franciszka, of. Stanisława Wrona
6. + Janinę i Romana Kowalskich, of. Syn Janusz
7. + Teresę Bazan, of. Pracownicy Drosedu
16.00 1. W intencji Nowożeńców Klaudii i Łukasza
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara)

18.00 1. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Fatimska procesja różańcowa

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 lipca 2013;
Wspomnienie Św. Kamila de Lellis, Kapłana i Zakonnika; Św. Henryka, Cesarza oraz Bł. Jakuba de Voragine, Biskupa, Kronikarza Europy.
Czyt.: Pwt 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Łk 10, 25-37

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kondracka

2. + Zm. Rodziców z obu stron Rodziny: Irenę, Teresę, Wiesława,
Mieczysława i Mariannę, of. Jadwiga Kupa
8.30 1. + Wojciecha Lipkę (w 14 r.) oraz Rodziców obu stron Rodziny:
Józefę, Bolesława i Stanisława, of. Żona
2. + Adama Mroza, Marka i Wiktorię, of. Jolanta Mróz
10.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina
2. + Katarzynę Możdżonek (w 7 r.), of. Mąż
3. Dziękczynna małżonków Heleny i Tadeusza Kulgawczyków, ich
dzieci: Anny, Moniki, Waldemara, Adama i Michała oraz wnuczka
Bartosza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
oraz Św. Józefa, of. Helena Kulgawczyk
11.30 1. Dziękczynna w 13 r. ślubu Ingi i Marcina, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci z Rodzinami,
of. Rodzice

2. Dziękczynna w 27 r. urodzin Kasi, z prośbą o opiekę Matki Bożej
i wstawiennictwo Św. Józefa, of. Rodzice
3. Poza parafią: Dziękczynna w 5 rocznicę urodzin Mikołaja, z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Joanny, of. Dziadkowie
4. Poza parafią: Dziękczynna w 2 rocznicę urodzin Gabrysi, z prośbą o opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża, of. Dziadkowie
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5. Dziękczynna w 100 rocznicę urodzin Heleny Wyrzykowskiej, z
prośbą o potrzebne siły i łaski oraz Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Rodzina i Przyjaciele
13.00 1. W intencji Parafian i Gości
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks.

18.00 1. Dziękczynna w 20 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of. Hanna Żurek
20.00 1. + Józefa Gadomskiego, Anielę i Mariana oraz Władysławę i Jana
Malackich, of. Córka
2. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

APEL MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA
Wojewódzkiego Policji dotyczący
bezpieczeństwa podczas letniego
wypoczynku
Wakacyjne miesiące to szczególny czas dla
całej rodziny. Za cel naszych podróży obieramy
miejsca, gdzie możemy odpocząć po trudach
całego roku: jeziora, morze czy góry.
Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, by okres
wakacji stał się czasem radości i zabawy.Za pewniając dzieciom opiekę i
zainteresowanie, należy przypomnieć im o zasadach prawidłowych zachowań. Większości niebezpiecznych zdarzeń można uniknąć, pod warunkiem,
że dzieci będą wiedziały jak postępować.
Zarówno zbyt duża pewność siebie jak i lekkomyślność w czasie pobytu
poza domem nie wróżą szczęśliwego zakończenia nawet najlepszej zabawy. Zwróćmy uwagę, by dzieci podczas zabawy me oddalały się z nieznajomymi osobami, nie wsiadały do ich samochodów, nie przyjmowały
prezentów. Szczególnie ważne jest uświadomienie dzieciom, które pozostają same w domu, zagrożeń związanych z wpuszczaniem do domu obcych, udzielaniem jakichkolwiek informacji, zarówno kolegom jak i nieznajomym oraz korzystaniem z urządzeń elektrycznych i gazowych.
Pamiętajmy również, że dzieci ze względu na brak. doświadczenia oraz
młody wiek, nie powinny korzystać z urządzeń i maszyn rolniczych. Każdego roku zdarzają się wypadki z udziałem najmłodszych, wynikające zarówno z niewłaściwej opieki nad dziećmi pomagającymi w gospodarstwie
rolnym, jak i nałożeniem obowiązków przekraczających ich umiejętności.
Poza tym dzieci muszą wiedzieć, w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa, do kogo mogą zgłosić się o pomoc podczas naszej nieobecności
w domu. Powinny znać podstawowe numery alarmowe, tj. Policja - 997 lub
112, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Ratunkowe - 999.
W okresie wakacyjnym szczególnie ważny jest bezpieczny i rozsądny
wypoczynek nad wodą. Chwila nieuwagi, może powodować tragiczne w
skutkach konsekwencje. Podczas pobytu nad wodą nie zapominajmy, że
najbezpieczniejsza kąpiel, to kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, gdzie szybko i
fachowo można uzyskać pomoc. Większość utonięć jest niestety rezultatem
braku rozwagi wyobraźni. Korzystanie z kąpieli w miejscach niedozwolonych, często po spożyciu alkoholu, może skończyć się tragicznie, Nie zapominajmy o stałym nadzorze nad dziećmi, które przebywają w wodzie.
Najważniejsze to zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku
Okres wakacyjny musi nas skłaniać także do refleksji nad tym, jak wiele
zagrożeń niesie ze sobą rozwój motoryzacji. Nie zapominajmy jak wiele zależy od nas samych. Zapinanie pasów bezpieczeństwa, stosowanie odpowiednich urządzeń do przewozu dzieci, respektowanie ograniczeń prędkości
i wreszcie trzeźwość kierowców to czynniki, na które mamy wielki wpływ.
Przestrzeganie powyższych zasad w istotnym stopniu zmniejsza ryzyko doznania ciężkich obrażeń ciała a nawet śmierci,
Do uczestników ruchu drogowego, i to zarówno tych kierujących pojazdami jak i pieszych, apelują o rozwagę i wzajemny szacunek. To właśnie
obopólny szacunek pomiędzy kierowcami, rowerzystami i pieszymi jest tym,
czego na polskich drogach jest wciąż za mało. Droga to nie pole walki! Niestety zbyt wielu nie chce o tym pamiętać. Skutki, to stale zwiększająca się
ilość przydrożnych krzyży upamiętniających czyjąś śmierć.
Mam nadzieję, że tych kilka podstawowych rad przypomniało Państwu jak
ważne jest bezpieczeństwo Nasze i Naszych bliskich, szczególnie dzieci.
Życzę Państwu udanych wakacji, mile spędzonych zarówno na urlopach jak
Mł. Insp. Rafał Batkowski
i w miejscu zamieszkania.
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ŚPIEW KOŚCIELNY
Od poniedziałku do
niedzieli (15-21.07 br.) w
salach Akademii Muzycznej w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolskie Letnie Seminarium
Śpiewu Kościelnego z
Praktyką Wykonawczą
pod patronatem Metropolity Poznańskiego Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i kierownictwem naukowym Prof. zwycz. Jadwigi Gałęska-Tritt. Projekt przeznaczony
jest dla osób zaangażowanych w służbach kościoła katolickiego, a więc:
kapłanów, sióstr zakonnych, organistów, dyrygentów chórów, kantorów,
chórzystów, katechetów i innych, którzy pracują głosem w sposób zaangażowany zarówno w mowie, jak i śpiewie.
Realizacja projektu przewiduje zajęcia indywidualne z emisji głosu, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na problemy zdrowotne, profilaktykę i higienę głosu. Program wokalny realizowany będzie na bazie śpiewu liturgicznego i chorału gregoriańskiego oraz na małych formach kameralnych
takich jak psalmy, motety i pieśni. Opłata dla uczestników czynnych wynosi
480 zł, dla obserwatorów 200 zł. Koszty seminarium i warsztatów pokrywają
uczestnicy, lub delegujące ich Instytucje. Istnieje możliwość noclegu w parafiach poznańskich pod warunkiem zgłoszenia się przed na tydzień przed
rozpoczęciem sesji.
Zgłoszenia należy kierować do 10.07 br. na adres: Akademia Muzyczna
im. I. J. Paderewskiego, ul. Św. Marcin 87, Dział Nauczania Marzena Srebro
e-mail: msrebro@amuz.edu.pl tel.: 61-8568932, fax: 61-85366767. Opłatę
wpisową w wysokości 200 zł. dla uczestników czynnych i 100 zł dla obserwatorów należy uiścić do dnia 10.07 br. na konto Akademii Muzycznej w
Poznaniu: BZ WBK S.A. VI O/P 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907, z dopiskiem „Letnie Seminarium Śpiewu”. Wpłata wpisu jest wliczona w całość
kosztów kursu.
Kolegium Organizacyjne: Dziekanat Wydziału Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej: Marzena Srebro oraz prof. zw. Jadwiga Gałęska-Tritt. Organizatorzy: Wydział Dyrygentury Chóralnej Edukacji
Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Bardzo zależy nam, żeby uczestnicy kursu
zjechali się z całej Polski. Ze szczególną radością będziemy witać księży,
którzy przez dwie poprzednie edycje zaszczycili nas. Możemy zagwarantować, że takich zajęć z emisji głosu, jakie oferujemy, nie doświadczył nikt z
Państwa, kto nie miał styczności z prof. Jadwigą Gałęską-Tritt. Pytania proszę kierować na adres letnieseminariumspiewu @gmail.com
Organizatorzy III Ogólnopolskiego Seminarium Śpiewu Kościelnego

WIARA I ZAUFANIE
Z wielu miejsc w
Polsce
otrzymujemy
prośby o modlitwę w
ważnych
intencjach.
Głęboka wiara ludzkich
serc i przekonanie, że
Sanktuarium Św. Józefa
w Siedlcach jest tym
miejscem, w którym
można liczyć na modlitwę wstawienniczą.
Módlmy się często w
intencjach tych, którzy
nas o modlitwę proszą. Nie zawiedźmy ich oczekiwań. Oto jeden z listów,
który nadszedł ze Śląska, zawierający prośbę, którą przedstawiliśmy
podczas środowego Nabożeństwa do Św. Józefa:

Św. Józefie błagam Cię dopomóż mi, wysłuchaj moich modlitw. Tylko Ty
Święty Józefie możesz mi pomóc w mojej niedoli i strapieniu. Św. Józefie
pocieszycielu strapionych błagam zlituj się nade mną. Potrzebuję cudu w
mojej sytuacji i wierzę, że za Twoim wstawiennictwem Bóg Miłosierny mnie
wysłucha. Oddaję się Tobie i proszę pokornie o wstawiennictwo u Boga w
rozwiązaniu mojej beznadziejnej sytuacji w jakiej się znajduję. Ty wiesz jaki
żal, ból i jaka rozpacz jest w moim sercu. Błagam ratuj mnie.
Zofia
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W PARAFII I W DIECEZJI
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie

Modlitwa Różańcowa ma w sobie element i
medytacji, i wezwań – antyfony maryjnej, które z
jednej strony są bardzo proste, a z drugiej – mogą
być dla współczesnego człowieka też bardzo nużące, dlatego zachętą jest postać Bł. Jana Pawła
II, który bardzo cenił modlitwę różańcową.
Różaniec to bardzo prosta forma modlitwy. Ktoś
kiedyś powiedział, że tak jak do mamy kochającej
zwracam się: „mamo, mamusiu”, chcę to czy
tamto, to, gdy odmawiamy Różaniec, to tak jakbyśmy do Matki Bożej mówili: „Mamusiu, prosimy Cię
o to, prosimy o tamto”. Dlatego ta modlitwa antyfony jest bardzo prosta. Z drugiej strony jest
trudna, ponieważ może być dla wielu ludzi nużąca
przez to nieustanne powtarzanie i – co się czasami
wydaje – jeżeli nie jest pogłębiona, takie może i
banalna, bez znaczenia. Jak jednak zachęcić do
jej odmawiania? Trzeba po prostu wziąć do ręki
różaniec i modlić się. Myślę, że jest to najlepsza
sprawa. Mam takiego znajomego, który sięga po
różaniec szczególnie wtedy, kiedy ma bardzo dużo
do zrobienia, bo mówi: „Jak odmówię Różaniec, to
ta praca idzie mi szybciej, i lepiej się ją wykonuje”.
„Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: «Ojcze nasz», «Zdrowaś Maryjo» i «Chwała
Ojcu», człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic
zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem
Maryi potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc
Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i
wielkodusznie żyć Ewangelią” – mówił Papież Polak w Castel Gandolfo 1 października 1995 r. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. A dzisiaj? Czy modlitwa różańcowa to sposób na bolączki współczesnej rodziny?
Zapraszamy na Różańcową Procesję Fatimską w najbliższą sobotę (13 lipca) po Mszy Św.
wieczorowej. Pamiętajmy o zabraniu różańców
i lampionów.

PATRON EUROPY
W najbliższy czwartek (11 lipca br.) Kościół
Powszechny czci Św. Benedykta z Nursji, Opata,
Patrona Europy, założyciela wielkiej rodziny zakonnej na całym świecie. Warto dodać, że do tej
rodziny należą także nasze Siostry Benedyktynki z
ul. Bema (róg Rawicza), które w tym dniu przeżywają odpust, czcząc swego Założyciela.
Do benedyktyńskiej rodziny należą także Siostry Benedyktynki z klasztoru w Zbuczynie, oraz
duża gałąź „świeckich” Benedyktynek i Benedyktynów, nazywanych potocznie III-cim Zakonem Benedyktyńskim, do którego należy wielu naszych
Parafian.
Pamiętajmy o nich wszystkich w naszych modlitwach.

JESZCZE SIĘ LATO NIE ZACZĘŁO,
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
A ONE JUŻ STRASZĄ,
Zapowiedź II:
ŻE BĘDĄ ODLATYWAŁY
Mateusz Szmitkowski, kawaler z naszej Parafii i Alicja Ewa Fiuk, panna z parafii Bożego Ciała w
Siedlcach (27).
Łukasz Kamil Nasiłowski, kawaler z naszej
Parafii i Klaudia, Maria Wójcik, panna z parafii w
Suchożebrach (28).
Tomasz Sysik, kawaler i Kinga CelińskaDrozd panna oboje z naszej Parafii (29).
Zapowiedź I:
 Dawid Romańczuk i Sylwia Kamila Gruszecka, oboje z naszej Parafii (30).
 Grzegorz Frączek z naszej Parafii i Magdalena Świątek z Parafii Koryta, Diecezja Kaliska (31).
 Grzegorz Wasilewski z Parafii w Sawicach i
Milena Ogrodnik z naszej Parafii (32).
NIESPEŁNIONE NADZIEJE:
 Bartosz Konrad Osłowski z naszej Parafii i
Mama pyta Jasia, który niedawno się ożenił:
Anna Pałdyna z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach - Jak ci teraz jest, Jasiu?
(33).
- Fatalnie. Wolałem być dzieckiem.
 Michał Sawko z Parafii Katedralnej w Siedl- Dlaczego?
cach i Edyta Stańczuk z naszej Parafii (44).
- Jak byłem mały i chciałem herbatę - dostawałem.
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po- Jak chciałem kompot - dostawałem. Chciałem
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy- wody - dostawałem. A teraz? Cały dzień mogę płakać, krzyczeć, i nikt mi piwa nie przyniesie
żurnego w Kancelarii Parafialnej.
Jasio woła do mamy:
NR 27 ZAZDROSNY:
- Mamo, mamo! Koledzy w szkole mówią, że jesW bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
tem bardzo zazdrosny!
 Zmiany duchowieństwa w diecezji siedleckiej –
- Co?! Skoro tak mówią, to złap ich, przyprowadź
czyli które parafie powitają nowych duszpasterzy –
do mnie i spuszczę im lanie.
w dziale „Kościół”;
- Mamo, a dlaczego tylko oni, a ja nie?!
 Na czym polega głośna ostatnio filozofia genWYJAZD NA WAKACJE. Rodzina planuje wyder i dlaczego jest szalenie niebezpieczna? W
cieczkowy rejs statkiem po Bałtyku. Tato poszedł
dziale „Publicystyka”;
do lekarza i prosi o pomoc w związku z chorobą
 O sztuce udanego wypoczynku, nadmiarze zamorską. Lekarz daje mu radę:
jęć i wypaleniu zawodowym „Echo” rozmawia
- O, to proste! Musi pan zjeść pięć dużych, soczyz psychologiem;
stych pomidorów.
 O krwawej rzezi Polaków na Wołyniu w rocz- To pomoże?
nicę tragicznych wydarzeń – w dziale „Historia”;
- Nie, ale będzie wspaniale wyglądać na wodzie.
 W 10. rocznicę śmierci śp. ks. Sylwestra ŁuZŁODZIEJ U BALZACA. Pewnej nocy Honore de
gowskiego przypominamy sylwetkę tego gorliwego
Balzaca obudził hałas. Na widok złodzieja, który
kapłana;
usiłował otworzyć jedną ze skrytek sekretarzyka
Która parafia w naszej diecezji świętuje 600 lat
pisarz wybuchnął śmiechem.
swego istnienia? Odpowiedź w dziale „Historia”.
- Czemu pan się śmieje? - zapytał zaskoczony złoZapraszamy do lektury
dziej.
- Bo w nocy szuka pan pieniędzy tam, gdzie ja nie
mogę znaleźć ich w biały dzień!
„Jesteście światłem świata” - to hasło XXXIII
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej, która wyruszy już 2 2400 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
sierpnia z katedry siedleckiej na Jasną Górę. Do
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
parafii docierają karty duchowego uczestnictwa w
tel. 025-6402828, fax 025-6402820
pielgrzymce. Tak jak w ubiegłych latach, karty
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:
jozefsiedlce@wp.pl www.jozef.siedlce.pl
duchowego uczestnictwa będzie można odbierać
Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
w parafiach. Ks. Piotr Wojdat, Kierownik Piel31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
grzymki zachęca do przekazywania prywatnych
Materiały
przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
intencji: „Każdy może przekazywać swoje intencje
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
do kierownictwa pielgrzymki, ewentualnie do swoks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew,
jego księdza proboszcza lub przewodnika grupy. p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara
Intencje są nie tylko niesione na Jasną Górę, są
Popek, p. Tomasz Końko, sM Agnieszka
też „omadlane” w poszczególnych grupach.
i sM Anuncjata

CO PISZĄ W „ECHU”

PIESZA PODLASKA

„Ten sam skutek, jaki męka Chrystusa
wywołała w świecie, Eucharystia wywołuje w każdym człowieku”.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

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

