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MYŚL TYGODNIA

W Ewangelii „Apostołowie prosili Pana: «PrzymnóŜ nam wiary»”
(Łk 17,5-10). Jezus dla zrozumienia tej prawdy opowiedział swoim
słuchaczom przypowieść o ziarnie
gorczycy, które jest bardzo małe, a
mimo to staje się duŜym krzewem.
Wystarczy mała raczkująca wiara, a Bóg wykorzystując ją czyni
rzeczy wielkie (przesadza morwy).
Ponadto wiara zakłada rozwój.
Wiara mała jak ziarno gorczycy
moŜe rozwijać się w kierunku wiary dojrzałej, świadomej, głębokiej.
Wiara jest darem, łaską ale równocześnie zadaniem. Nie jest wartością, którą zachowuje się do końca
niezmiennie. Wiara głęboka, zaangaŜowana, świadoma wymaga
czystego serca, hojności, cierpliwości i wielkiego zaufania Bogu.
Taka wiara oczyszcza się i umacnia poprzez doświadczenia i próby
Ŝyciowe, nieraz bardzo bolesne.

Opłata dowolna

DZIEŃ PAPIESKI 2013

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Tegoroczny XIII juŜ
Dzień Papieski, decyzją
Konferencji Episkopatu
Polski, będziemy obchodzili w przyszłą niedzielę
13 października, pod hasłem „Jan Paweł II – PapieŜ Dialogu. „Zgłębianie
papieskiego nauczania w
tym obszarze, w łączności
z Ojcem Świętym Franciszkiem, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji moŜe
przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi
odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Zmiana
sposobu debaty, zarówno publicznej, jak i w wymiarze
indywidualnym, jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki.
Przez ostatnie trzynaście lat w jedną z październikowych niedziel, pochylamy się wspólnie nad Ŝyciem i nauczaniem błogosławionego Jana Pawła II, PapieŜa nazywanego człowiekiem modlitwy, pokoju, rodziny, cierpienia,
miłości, Ŝycia. Teraz chcemy Go poznać jako PapieŜa Dialogu. Módlmy się za siebie wzajemnie, byśmy wsłuchując
się w papieskie przesłanie, potrafili budować w swoich środowiskach atmosferę dialogu, która będzie nas i naszych
rozmówców otwierała na to, co najwaŜniejsze w Ŝyciu
człowieka, na szczęście wypływające z harmonii myśli i
serca, kierowanej właściwym dialogiem między stworzeniem a Stwórcą. Potraktujmy ten dzień jako początek naszego osobistego przygotowania się do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, którą Ojciec święty Franciszek
juŜ zapowiedział na dzień 27 kwietnia 2014 r..

Od tego roku (2013) Tydzień Miłosierdzia jest
obchodzony w Kościele katolickim w Polsce w nowym
terminie. Rozpoczął się w pierwszą niedzielę po Wielkanocy zwaną Niedzielą Miłosierdzia, która w tym roku
przypadła 7 kwietnia.
Niedziela Miłosierdzia zwyczajowo jest obchodzona także
w pierwszą niedzielę października. Jest ona również świętem
kościelnej organizacji charytatywnej Caritas. Jej misja polega na autentycznej trosce
o godność każdego człowieka
od poczęcia do naturalnej
śmierci. To ogrom działań,
wielki rozmach i szeroka fala.
najróżniejszej pomocy, udzielanej codziennie na wszystkich kontynentach, systematycznie i często bez żadnego
rozgłosu Z tej racji Ks. Biskup Ordynariusz kieruje do
nas krótki komunikat, którego treść poniżej przedstawiamy:

TakŜe w przyszłą niedzielę młodzieŜ w całej Polsce będzie prowadzić zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Działalność Fundacji upamiętnia pontyfikat
Jana Pawła II przez promowanie nauczania papieŜa
i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych,
głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
Fundacja organizuje Dzień
Papieski (od 2001 r.), przyznaje nagrody Totus (od 2000 r.),
organizuje Konkurs Akademicki
im. Ks. Biskupa Jana Chrapka
(od 2002 r.), a przede wszystkim prowadzi program stypendialny dla młodzieŜy w wieku
szkolnym. W ubiegłym roku
program ten objął opieką 2300 dziewcząt i chłopców z
ubogich rodzin, z 42 diecezji na terenie całej Polski.

APEL KSIĘDZA BISKUPA
Z związku ze zmianą dokonaną przez Konferencję
Episkopatu Polski, a mianowicie aby Tydzień Miłosierdzia
rozpoczynał się Niedzielą Miłosierdzia, a takŜe mając na
uwadze funkcjonowanie Caritas Diecezji Siedleckiej i prowadzenie dzieł miłosierdzia w naszej diecezji, zarządzam
1/2 tacy z Niedzieli 6 października 2013 r. została przekazana do dyspozycji Caritas Diecezji Siedleckiej.
BISKUP SIEDLECKI Zbigniew Kiernikowski
Chętni, chcący wesprzeć Caritas Diecezji Siedleckiej
mogą wpłacić dobrowolną ofiarę na konto Diecezjalnej
Caritas: BS O/Siedlce 78 9194 0007 0027 9318 2000
0010.

A co z przyszłością pomocy najuboŜszej ludności? To
jedno z zagadnień jakie podjęli dyrektorzy diecezjalnych
Caritas z całej Polski podczas zeszłotygodniowego Zgromadzenia. Jak informuje ks. Marcin Gochnio – wicedyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, wraz z rokiem 2013 kończy się program PEAD, a Unia Europejska nie zaproponowała jeszcze nic w zamian. Dlatego teŜ dyrektorzy diecezjalnych Caritas podczas Zgromadzenia zastanawiali się
jak zapewnić pomoc najuboŜszym gdy skończy się ten
program. Jedną z rozpatrywanych alternatyw jest, stosowane dotąd podpisywanie umów ze sklepami na odbiór
Ŝywności o kończącym się terminie przydatności do spoŜycia. W ostatnim czasie prawo w Polsce zmieniło się i daje taką moŜliwość instytucjom charytatywnym – powiedział ks. Marcin Gochnio. Podczas tego zjazdu nie zostało wypracowane ostateczne rozwiązanie.
W ramach programu PEAD w 2012 roku Caritas w
Polsce udzieliła pomocy dla 1 miliona 210 tysięcy osób
indywidualnych, a z otrzymanej Ŝywności przygotowano
ponad 22 miliony posiłków.
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KALENDARZ PARAFIALNY
W przypadku zauwaŜenia 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 kaŜdą Mszą Św.

Franciszka i Halinę, of. Zdzisława Pieńkowska
2. Gregorianka: + Piotra śukowskiego, of. Mama i Rodzeństwo
3. + Jerzego Kamińskiego (w 5 r.), of. Mama
4. + Eugenię (w 3 r.), of. Ewa Sakowska
5. O szczęśliwą operację dla Mamy, powrót do zdrowia i potrzebne
łaski, of. Córka i Syn

Poniedziałek – 7 października 2013 r.
Święto Matki Bożej Różańcowej (w niektórych krajach Europy znane jako
„Święto Matki Bożej Zwycięskiej”); Dzień patronalny Kół Różańcowych.
Czyt.: Jon 1,1; Łk 10,25-37

6.30 1. Dziękczynna w intencji Jarosława z racja urodzin, z prośbą o
BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i wstawiennictwo
Matki BoŜej na dalsze lata Ŝycia, of. Żona
2. + Teresę (w 2 r.), Hipolita i Leszka (w 28 r.), of. Syn
7.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki BoŜej
RóŜańcowej dla K.ś.R. nr 16 i wieczny pokój dla Zmarłych z tego
Koła, of. Koło Żywego Różańca nr 16
2. + Aleksandra (w r.), Józefę, Marię, Genowefę, Halinę, Teresę i
Jerzego, of. Kazimiera Łęczycka
3. Gregorianka: + Kazimierę ŁupieŜ, of. Rodzina
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

18.00 1. Gregorianka: + Piotra śukowskiego, of. Mama i Rodzeństwo
2. + Jana, Zofię, Leokadię, Jana, Wacława, Annę i Karola, of. Teresa Orzyłowska

3. O BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej i Św. Józefa dla
koła śywego RóŜańca nr. 5 oraz dla wspólnoty RóŜańca Nieustającego, zel. Zdzisława Szczepanik
4. Dziękczynna z racji urodzin Michała, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i opiekę Matki BoŜej na dalsze lata Ŝycia, of. Rodzice
Wtorek – 8 października 2013 r.

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 11 października 2013 r. Czyt.: Jl 1,13-15;2,1-2; Łk 11,15-26
6.30 1. + Marcina Zubka (w 10 r.), Mariannę Niedziółka (w 3 r.), of. Teresa Niedziółka

2. + Jana i Jadwigę śółkowskich, of. Córka
7.00 1. + Janinę i Klemensa oraz Rodziców i zm. z Rodzin Danilaków i
Cap, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Kazimierę ŁupieŜ, of. Rodzina
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

18.00 1. + Wiesława Góreckiego (w 1 r.), of. Rodzina
2. Gregorianka: + Piotra śukowskiego, of. Mama i Rodzeństwo
3. + Stanisławę (w 6 r.) i Jana Podlipniaków, of. Córka
4. Dziękczynna w 22 r. urodzin Piotra, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki BoŜej i Św. Józefa, of. Babcia
Sobota – 12 października 2013 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Bł. Jana Beyzyma, Kapłana,
opiekuna trędowatych z Madagaskaru

Czyt.: Jon 3,1-10; Łk 10,38-42

Czyt.: Jl 4,12-21; Łk 11,27-28

6.30 1. + Annę (w 2 r.), of. Bezimienna
2. + Genowefę i Stanisława Pałdyna, of. Mieczysław Pałdyna
7.00 1. + Genowefę (w 14 r.) i Leopolda Toporowicz, of. Córka Barbara

6.30 1. + Stanisławę, Stefanię, Wiesława, Józefa, Janusza, Julię, Andrzeja i Eugeniusza, of. Córka
7.00 1. + Władysława (w 23 r.), Zofię, Genowefę i Władysława, of. Irena

Pióro

Jecierska

2. + Zdzisława Golec (w 2 r.), of. Rodzice
3. Gregorianka: + Kazimierę ŁupieŜ, of. Rodzina
4. Dziękczynna w 2 rocznicy ślubu Piotra i Anny, z prośbą o opiekę
św. Józefa i św. Joanny na dalsze lata małŜeńskiego i rodzinnego
Ŝycia, of. Rodzice

2. + Stanisławę i Barbarę Heyda, of. Rosita Sobiczewska
3. + Leszka Gadomskiego, of. Absolwenci Wydziału Architury Kra-

17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

18.00 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu GraŜyny i Tadeusza Lewandowskich,
z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki BoŜej i Św. Józefa na kolejne lata wspólnego Ŝycia, of. Jubilaci
2. Gregorianka: + Piotra śukowskiego, of. Mama i Rodzeństwo
3. + Mieczysława Przesmyckiego (w 9 r.), of. Danuta Przesmycka
4. + Józefa Świniarskiego (w 13 r.), Zofię i Sylwę, of. Rodzina
Środa – 9 października 2013 r.
Wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa
Czyt.: Jon 4,1-11; Łk 11,1-4

6.30 1. + Juliannę (w 12 r.) i Stanisława Jurków, of. Córki
7.00 1. + Zygmunta Czarnockiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
2. + Jana (w 33 r.), Jadwigę (w 15 r.) i BoŜenę Ryś, of. Rodzina
3. Gregorianka: + Kazimierę ŁupieŜ, of. Rodzina
4. Dziękczynna w intencji sponsorów, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas, of. P.Z.C.
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

18.00 1. + Mieczysława (w 22 r.), Mariannę i GraŜynę Waszczuk, of. Cór-

jobrazu Collegium Mazovia
4. Gregorianka: + Kazimierę ŁupieŜ, of. Rodzina
5. Gregorianka: + Piotra śukowskiego, of. Mama i Rodzeństwo

14.30
16.00
17.00
18.00

W intencji NowoŜeńców Urszuli i Marcina
W intencji NowoŜeńców Małgorzaty i Piotra
W intencji NowoŜeńców Anny i Jarosława
1. + Mariannę (w 15 r.) i Antoniego (w 7 r.) Piechurów, of. Rodzina
2. + Zofię Sulej (w 1 r.), of. Syn

Październikowe Nabożeństwo Różańcowe pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2
(Elżbieta Szkup)

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 października 2013;
Wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera oraz Św. Januarego,
Biskupa Neapolu, Męczennika i jego Towarzyszy.
Dzień Carias. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na Caritas Diecezji
Siedleckiej. Dzień Papieski; Zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia; Czyt.: 2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę ŁupieŜ, of. Rodzina
2. + Edwarda i Feliksę Prekurat, Józefę i Juliana śukowskich oraz
zm. Dziadków, of. Krystyna Prekurat
8.30 1. + Jana Gawrońskiego (w 13 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny,

ka z Rodziną
2. Gregorianka: + Piotra śukowskiego, of. Mama i Rodzeństwo

of. Rodzina

3. + Stanisławę Pietraszek (w 10 r.) i zm. Rodziców Mariannę i
Stanisława Ostrowskich, of. Córki
4. + Zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2012/2013
Czwartek – 10 października 2013 r.

dwiga Harasim

Wspomnienie Bł. Angeli Truszkowskiej, Zakonnicy, Św. Dionizego, Biskupa
i Towarzyszy Męczenników, Św. Jana Leonardiego, Kapłana.
Czyt.: Ml 3,13-20a; Łk 11,5-13

6.30 1. Przebłagalna za grzech aborcji, of. Bezimienna
7.00 1. + Pawła, Barbarę i Eugeniusza, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Kazimierę ŁupieŜ, of. Rodzina
3. + Agnes Boinski, of. Anthony Lupkowski z USA
17.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

18.00 1. + Teresę Wiśniewską (z racji imienin), Stanisława, Stanisławę,

2. + Stanisława Harasim (w 6 r.), Wandę i Jana Ławeckich, of. Ja3. + Tomasza Sobiczewskiego (w 10 r.), of. Ewa Paczuska
10.00 1. + Romana Norwę (w 1 r.), of. Żona Grażyna
2. Gregorianka: + Piotra śukowskiego, of. Mama i Rodzeństwo
3. + Stefana (w 7 r.) i Helenę, zm. z Rodzin Czarnockich i Paprockich, of. Córki z Rodzinami
4. + Edwarda, Tadeusza, Mariannę i Władysława, zm. z Rodzin Sysików, Suprynów, Kozłów i Dąbrowów, of. Danuta Sysik
11.30 1. + Edwarda i Feliksę Prekuratów, Edwarda Szczypka, of. Krystyna Szczypek
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2. + Leokadię Piechotkę (w 21 r.), Jana Montewkę (w 15 r.), zm. z
Rodzin Piechotków i Montewków, of. Rodzina
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
16.30 1. + Tadeusza Strusa (w 2 r.), of. Żona z Rodziną
17.30 IV Katecheza Chrzcielna

18.00 1. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi i o
Triumf Niepokalanego Serca Maryi, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka

2. Dziękczynna w 6 r. ślubu Moniki i Marcina, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym Ŝyciu, of. Małżonkowie
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

DO ROBOTY NAD WŁASNYM DUCHEM
„Wykonujecie bardzo dobrze swoją
odpowiedzialną pracę. Gdy mówię
<do roboty> mam na myśli pracę nad
swoim duchem”. Kościół przede
wszystkim zachęca do pracy nad
sobą. To dzięki
niej praca zawodowa zaczyna przybierać inny kształt. Gdy nie
zapanujemy nad swoimi emocjami, nie zaczniemy inaczej myśleć, to do
niczego to nas nie doprowadzi. Trzeba bardziej czerpać z BoŜego Ducha.
Trzeba mniej Ŝyć po swojemu, a bardziej po BoŜemu”. Takie słowa
usłyszeli robotnicy podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy. „Duch trochę osłabł.
Zagubiliśmy się podnosząc materialny standard Ŝycia. Duch w narodzie
gaśnie – mówią ludzie starszego pokolenia. Materializm i konsumpcja
ściągają nas w dół. Brakuje w tym ducha zaangaŜowania w to, co mniej
materialne, a bardziej duchowe. W 2016 roku będziemy obchodzić 1050
rocznicę chrztu Polski. Duch Pana nie opuścił takŜe naszego narodu”.
Znamy przykazania BoŜe. Dopóki ludzie Ŝyją tymi przykazaniami, to
Ŝyje się dobrze. Gdy przyszło w historii do rozpasania, wtedy przyszła teŜ
zapaść. Dziś depczemy nie tylko BoŜe przykazania, ale chcemy takŜe
zdeptać prawo naturalne. Takim przykładem jest ideologia gender, czy
utarczki w Sejmie R.P. na temat obrony ludzkiego Ŝycia. Nie moŜemy iść
w tym kierunku! Trzeba podjąć z całą gorliwością ten trud pracy nad
swoim wnętrzem, bo o jakości naszego Ŝycia nie stanowi stan materialny,
ale to, co w środku. Z tego wnętrza kiedyś rozliczy nas Bóg.
Najnowsza encyklika „Lumen fidei” przypomina, Ŝe: „Człowiek, który
ma wiarę, ma nowe oczy i inaczej widzi Ŝycie”. Encyklika ta ukazuje
wartość wiary. W Polsce coraz częściej wiarę się wyśmiewa, z wiarą się
walczy, bagatelizuje się ją. A bez wiary nie moŜna zbudować dobrych
relacji międzyludzkich. Duch ludzki potrzebuje dwóch skrzydeł: rozumu i
wiary i wtedy będzie unosić się nad ziemią – jak pisał w encyklice „Fides
et ratio” Jan Paweł II. Wiara jawi się jak światło na Ŝycie dla rozumu
ludzkiego”. Rozum bez wiary jest udręką. Światło wiary bije z przeszłości,
czyli zmartwychwstania Jezusa oraz z przyszłości, bo jest obietnicą, Ŝe i
my zmartwychwstaniemy. Światło wiary jest jak lampa. Mroki będą
zawsze. Jeśli ta lampa jest ciągle ładowana BoŜym Duchem, to moŜemy
spokojnie i pewnie iść ku wieczności.

NAUCZANIE PAPIEśA FRANCISZKA
„Sakrament nie jest magicznym obrzędem, ale oznacza spotkanie z Jezusem, który zawsze na nas
czeka i nam towarzyszy w Ŝyciu. Przypomniał o tym
Franciszek w kazaniu podczas codziennej porannej
Mszy Św. Domu św. Marty w Watykanie. Tym razem
swe rozwaŜania oparł na słowach psalmu responsoryjnego, mówiących o „radosnym wejściu do Domu
Pana”. Słowa te potwierdzają towarzyszącą nam stale
obecność Pana w naszym Ŝyciu – podkreślił Ojciec
Święty, dodając, Ŝe naród BoŜy doświadczał „chwil pięknych, napawających radością”, ale zdarzały mu się teŜ okresy ciemne, pełne „bólu, męczeństwa i grzechu”. I w
obu tych przypadkach Pan jest ze swym ludem, nigdy go nie opuszcza,
gdyŜ juŜ w tamtym dniu pierwszego grzechu dokonał wyboru: będzie tworzył historię wraz ze swym ludem – zaznaczył kaznodzieja. Dodał, Ŝe to
właśnie Bóg, który nie jest historią, gdyŜ jest wieczny, zechciał tworzyć ją
wędrując obok swego ludu. Co więcej – zapragnął stać się jednym z nas i
tak jak jeden z nas wędrować z nami, w Jezusie. „I to mówi nam o
pokorze Boga” – zaznaczył papieŜ.
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A zatem wielkość Boga jest właściwa Jego pokorze – mówił dalej.
Zwrócił uwagę, Ŝe chciał On wędrować ze swoim ludem, a gdy ten oddalał
się od Niego przez swoje grzechy i bałwochwalstwo, On był tam i czekał.
RównieŜ Jezus przychodzi „z tą swoją postawą pokory” i chce kroczyć ze
swoim ludem, z grzesznikami, ale takŜe z wyniosłymi, gdyŜ uczynił wiele,
„aby pomóc tym dumnym sercom faryzeuszy” – stwierdził Ojciec Święty.
ZauwaŜył następnie, Ŝe „pokora Boga zawsze czeka, Bóg jest obok nas,
wędruje z nami, w swej pokorze zawsze na nas czeka”. I Kościół z
radością wysławia tę pokorę Boga, który nam towarzyszy, jak o tym
śpiewa dzisiejszy Psalm: „Z radością wejdziemy do Domu Pana”, gdyŜ On
nam towarzyszy i nas oczekuje.
PapieŜ zwrócił uwagę, Ŝe Jezus teŜ towarzyszy nam w naszym Ŝyciu
osobistym, a czyni to za pomocą sakramentów. Sakrament nie jest obrzędem magicznym, ale jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem, który stale
jest obok nas i nam towarzyszy – podkreślił Franciszek. Zaznaczył, Ŝe
towarzyszy nam takŜe Duch Święty, „który uczy nas wszystkiego tego,
czego nie wiemy, w sercu” i który „przypomina nam o tym wszystkim,
czego nauczył nas Jezus”. I w ten sposób sprawia, Ŝe „odczuwamy
piękno dobrej drogi”.
„Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty są towarzyszami naszej drogi,
tworzą wraz z nami Historię” – stwierdził papieŜ. Dodał, Ŝe Kościół
celebruje to „z wielką radością, takŜe w Eucharystii” słowami IV Modlitwy
Eucharystycznej, w której „opiewa się tę, tak wielką miłość Boga, który zechciał być towarzyszem drogi wszystkich nas i który zechciał równieŜ
tworzyć wraz nami historię”. „I jeśli On wszedł w historię nas, to takŜe my
wchodźmy trochę w historię Jego lub przynajmniej prośmy Go o łaskę pozwolenia nam pisania historii wraz z Nim, aby to On pisał nam naszą
historię. Ona jest pewna” – zakończył swe kazanie Ojciec Święty.

WYDAWNICTWO UNITAS

Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS informuje o moŜliwości publikowania w Wydawnictwie ksiąŜek, ulotek, broszur, obrazków, itp… oraz zamówienia dowolnych banerów (rozmiar, treść) PoniŜej przestawia propozycję trzech banerów na miesiąc październik. Prezentowane banery mają
rozmiar 200x80 cm i są w cenie 73 zł netto. UNITAS zapewnia profesjonalizm oraz konkurencyjne ceny. BliŜsze informację pod numerem telefonu
502 574 004

ROZEZNAJ DROGĘ śYCIA
„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak;
nie, nie. A co nadto jest, od Złego
pochodzi.” (Mt 5, 37)
Od 18 do 20 października br. odbędą
się Rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem
„Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to
wszystko jest na swoim miejscu”. Zapraszamy dziewczęta, które ukończyły 16 lat;
Klasztor Sióstr Augustianek, ul. Skałeczna 12, Kraków;
mail: s.janaosa@gmail.com; tel. 781-562977; www.augustianki.pl.
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WDZIĘCZNI ZA FATIMĘ
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cję PapieŜa – Polaka. W tym młodzieŜ w całej Pol- •
sce przeprowadza zbiórkę ofiar do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierające utalentowa•
nych młodych ludzi z biednych rodzin.

CIEKAWE SPOTKANIE

W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godzinie
18.00 przyjdziemy na kolejne, i ostatnie w tym roku
NaboŜeństwo Fatimskie, aby wspomnieć objawienia Matki BoŜej. W ostatnim dniu objawień 13 października 1917 roku miał miejsce „Znak Słońca”.
Słońce świeciło róŜnymi kolorami i zatańczyło: zaczęło kręcić się wokół własnej osi, wykonując niesamowity spiralny taniec, jakby oderwało się od
firmamentu i pędziło w kierunku ziemi, a potem
powróciło do pierwotnej pozycji. Cud słońca, którego świadkami było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, stał
się pieczęcią potwierdzającą prawdziwość orędzia,
jakie Matka BoŜa przekazała światu w Fatimie.
Przyjdźmy więc w przyszłą niedzielę. Zabierzmy
róŜaniec i lampion, znaki naszej łączności z Fatimą. Znajdźmy okazję, by podziękować Bogu za
przyczyną Matki BoŜej z Fatimy, za wszelkie łaski,
jakie stały się naszym udziałem przez uczestnictwo
w fatimskich wieczornych spotkaniach. Aby lepiej
zrozumieć co tam się wydarzyło i jaki wpływ ma
orędzie fatimskie na nas, zachęcamy do przeczytania jednej z wielu ksiąŜek o objawieniach w Fatimie, wśród których niewątpliwie najciekawszą jest
napisana przez Antonio A. Corelli, „Fatima: orędzie
tragedii czy nadziei?”.

W PARAFII I W DIECEZJI
RÓśAŃCOWA. Jutro (w poniedziałek, 7 października) Kościół obchodzi Święto Matki BoŜej
RóŜańcowej, w niektórych krajach Europy znane
jako „Święto Matki BoŜej Zwycięskiej”. Zostało ono
ustanowione na pamiątkę ocalenia Europy przed
zalewem islamu na początku XVII wieku, pod tzw.
„Wiktorii Wiedeńskiej”, czyli zwycięstwa króla polskiego Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Jest to
takŜe dzień patronalny Kół śywego RóŜańca
i wszystkich innych grup róŜańcowych.
CODZIENNIE. Zachęcamy do udziału w codziennym Październikowym NaboŜeństwie RóŜańcowym, które w naszym kościele jest celebrowane
przez cały październik po Mszy Św. wieczorowej
o godzinie 18.00.
CARITAS. Przyszła niedziela (13 października)
jest dniem Caritasu. Modlić się będziemy za podopiecznych, sponsorów i wolontariuszy Parafialnego
Zespołu Caritas, zaś ofiary składane na tacę przeznaczymy na działalność Diecezjalnej Caritas.
DZIEŃ PAPIESKI. Przyszła niedziela to takŜe
kolejny Dzień Papieski. Wspominać będziemy pontyfikat Jana Pawła II i modlić się o rychłą kanoniza-

W niedzielę 13 października .2013 r. w
naszej parafii będziemy gościli Patrycję
Hurlak, aktorkę znaną m.in. z serialu
„Klan”, „Blondynka”
„Ojciec
Mateusz”,
która podzieli się
świadectwem swego
nawrócenia.
Pani
Patrycja ponad 20 lat
związana była z
czarną magią. Historię jej nawrócenia moŜna
przeczytać w ksiąŜce „Nawrócona wiedźma”, którą
będzie moŜna kupić po Mszy św. KsiąŜka ukazuje
się w Roku Wiary i przedstawia współczesne
zagroŜenia wiary, a takŜe pokazuje moc Ŝywej
wiary w Chrystusa, zrodzonej ze słowa BoŜego,
celebrowanej w liturgii i przeŜywanej w we
wspólnocie Kościoła.
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:
 Grzegorz Skutlecki, kawaler z Parafii w
Krzesku i Katarzyna Agnieszka Paczóska, panna z
naszej Parafii.(59)
Grzegorz Czmiel, kawaler z Warszawy i
Magdalena KsięŜopolska, panna z naszej
Parafii.(60)
Szymon Hyckowski i Aleksandra Hyckowska
oboje z naszej Parafii.(61)
Marek Garucki i Marta Garucka oboje z
naszej Parafii.(62)
 Strzałkowski Robert, kawaler z Parafii
BoŜego Ciała w Siedlcach i Solarczyk Aleksandra,
panna z naszej Parafii. (64)
Zapowiedź I:
 Strzałkowski Robert, kawaler z Parafii
BoŜego Ciała w Siedlcach i Solarczyk Aleksandra,
panna z naszej Parafii. (64)
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżurnego w Kancelarii Parafialnej.

„Najsilniejszy jest zawsze ten, kto
umie złoŜyć dłonie do modlitwy”.
Søren Kierkegaard

CO PISZA W „ECHU” NR 40

Czy w Kościele istnieje problem pedofilii?
Wywiad z koordynatorem Episkopatu ds. ochrony
dzieci i młodzieŜy;
Co robią uczelnie, aby przetrwać niŜ
demograficzny i przyciągnąć studentów? Jak
zmienia się podejście uczelni do studenta? O tym
w artykule „Smętne Gaudeamus”.
Zapraszamy do lektury!
Zapraszamy do lektury

ZDARZA SIĘ I TAK W śYCIU. NIE DOŚĆ,
śE BARAN, JESZCZE I ŚWINKA!

KIESZONKOWE. Syn rozmawia z ojcem:
- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty!
- Dlaczego?
- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi dawać!
GADUŁA W TODZE. Dziadek zabrał Jasia pierwszy
raz na rozprawę sądową. Jasio widząc po raz pierwszy adwokata ubranego w togę, pyta:
- A dlaczego ten pan jest ubrany jak kobieta?
- Bo będzie zaraz długo mówił!
PESYMIŚCI I OPTYMIŚCI. Ilu potrzeba pesymistów
Ŝeby zmienić Ŝarówkę? śadnego. To strata czasu.
Nowa i tak na pewno nie będzie działać.
Ilu potrzeba optymistów Ŝeby zmienić Ŝarówkę?
śadnego. Stara za chwile zacznie działać.
POSŁUCH. - Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy
czy taty? - pyta nauczycielka w szkole.
- Mamy.
- A dlaczego?
- Bo mama więcej mówi!
DECYZJA.
- Tato, juŜ nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij!
GRAMATYKA.
Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika „niedziela”?
- Wakacje, proszę pana!
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

W najnowszym numerze Echa Katolickiego moMateriały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
Ŝemy przeczytać:
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
• O kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII w
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew,
dziale „Kościół”;
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara
• Szatan boi się Maryi! O mocy modlitwy
Popek, p. Tomasz Końko, sM Agnieszka
róŜańcowej – w dziale „Formacja religijna”;
i sM Anuncjata
• Czy jest coś, czego jeszcze nie wiemy
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
o prymasie Wyszyńskim? Co Polska i Kościół w Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
Polsce zawdzięcza temu wielkiemu człowiekowi?
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
O tym w rozmowie z autorką ksiąŜki o Prymasie Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie
Tysiąclecia;
od godziny 16.00 do 17.30

