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MYŚL TYGODNIA

DLA MAŁŻEŃSTW

„Warto wspierać rozwój mężczyzny”. Pod taki hasłem
po raz kolejny Duszpasterstwo Rodzin organizuje warsztaty dla małżeństw. Odbędą się one w dniach 25-27 lipca br.
w Parafii Św. Józefa (w auli pod kościołem). Celem warsztatów jest wzmacnianie więzi małżeńskich - tym razem misji mężczyzny. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich małżonków, szczególnie młodych. Informacje na stronie internetowej www: drsiedlce.pl. Zapisy u ks. Jacka Seredy, tel. 501 606 888. Serdecznie zapraszamy!
Ks. dr Jacek Sereda – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

DLA SENIORÓW
W sobotę (26 lipca) Kościół obchodzi wspomnienie
Św. Joachima i Anny, Rodziców Najświętszej Maryi
Panny i Dziadków Pana Jezusa. To dzień modlitwy
i wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Emerytom.
Dziś Pan Jezus wyjaśnia swoim
słuchaczom (czyli nam) czym jest
Królestwo niebieskie i opowiada
„tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest… do człowieka… do ziarnka gorczycy… do
zaczynu… ” (Mt 13,24-43)
Królestwo Boże jest w pierwszej chwili prawie niezauważalne –
jak zaczyn w cieście albo ziarnko
gorczycy. A jednak ma ono moc
przemienić całą rzeczywistość, w
której żyjemy. Jego siłą jest sam
Jezus Chrystus. On zachęca nas w
dzisiejszej przypowieści, abyśmy
czekali i byli cierpliwi. To On zatroszczy się o plony, da wzrost
ziarnu. Do nas należy pielęgnowanie królestwa, które jest wśród
nas. Dokonuje się to przez modlitwę w Duchu Świętym, „gdy bowiem nie umiemy się modlić tak
jak trzeba, sam Duch przyczynia
się za nami w błaganiach, których
nie można wyrazić słowami”.

Św. Anna i Joachim, czczeni w wielu świątyniach i dość
licznych sanktuariach w Polsce, to znakomici Patroni dla
osób starszych. Ich doświadczenia mogą stanowić nie tylko źródło pociechy wśród codziennych kłopotów i rozczarowań, ale także zachętę, by w żadnym wieku nie poddawać się zniechęceniu i zgorzknieniu.
Wszystkim naszym Babciom, Dziadkom, Emerytom
i Seniorom, z racji ich dnia, składamy życzenia obfitości Bożych darów i łask na dalsze lata życia.

DLA KIEROWCÓW

Najbliższy piątek (25 lipca) to dzień, w którym czcimy
Św. Jakuba Starszego, Apostoła, pierwszego Biskupa Jerozolimy oraz Św. Krzysztofa Męczennika. Są oni Patronami kierowców, pielgrzymów i podróżujących. To także

Opłata dowolna

dzień modlitw za automobilistów, motocyklistów i wszystkich kierowców pojazdów mechanicznych. W niektórych
rejonach Polski dniach 20-27 lipca br. obchodzony jest XV
Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Chrystusa na krańce świata”.
Tydzień ten ma dwa oblicza. Pierwszym z nich jest nasza wspólna troska o sprawę poprawy bezpieczeństwa na
drodze. Jest to zagadnienie ważne społecznie. Codziennie
docierają do nas informacje o wypadkach i tragediach na
naszych drogach. Uczestniczą w nich konkretni ludzie,
którzy z tego powodu doznają wielu cierpień. Główną ich
przyczyną jest tzw. czynnik ludzki. Jest nim często błąd,
brak elementarnego szacunku dla zasad drogowych, nietrzeźwość, a nawet zła wola niektórych kierowców i użytkowników drogi, powodujących drogowe tragedie. Dlatego
też w Tygodniu św. Krzysztofa, jak co roku, prosząc o poświęcenie naszych pojazdów i Boże błogosławieństwo na
nasze podróże, módlmy się też o większą rozwagę dla każdego kierującego pojazdem i o większy szacunek do każdego użytkownika drogi. Pięknie to ujmuje zawołanie Krajowego Duszpasterstwa Kierowców: „Kierujmy się miłością
na drodze”.
Drugim obliczem Tygodnia Św. Krzysztofa jest troska o potrzeby misjonarzy i misjonarek i wyposażenie ich w odpowiednie
pojazdy: samochody, motocykle, rowery
i motorowery, łodzie z silnikiem i barki rzeczne czy pojazdy śnieżne na Arktyce. Imię
Krzysztof w języku greckim „Christophoros” oznacza „Niosącego Chrystusa”.
To imię można odnieść do każdego misjonarza i misjonarki podejmującego zadanie głoszenia Ewangelii na krańcach świata wśród ludzi nie znających jeszcze Chrystusa.
Oni poprzez swoją ofiarną posługę niosą tym ludziom
Chrystusa. Gdyby nie pojazdy, zdobywane poprzez akcje
organizowane przez MIVA Polska, wielu nie miałoby szansy usłyszeć Słowa Ewangelii czy mieć możliwość uczestniczenia we Mszy Św. Wielu nie otrzymałoby żadnej pomocy medycznej. Wielu pozostałoby głodnych, gdyż nie byłoby możliwości dostarczenia im żywności.
W tym miejscu w imieniu polskich misjonarzy i misjonarek składam serdeczne podziękowanie za ubiegłoroczną
pomoc przekazaną w ramach „Akcji św. Krzysztof –
1 grosz za 1 kilometr na środki transportu dla misjonarzy".
Owoc tej pomocy to: 41 samochodów, 2 ambulanse, 9
motocykli i skuterów, 20 rowerów, 1 traktor i 1 skuter śnieżny. Bóg zapłać za każdą pomoc! Podobnie jak w latach
ubiegłych, tak i w tym roku, proszę o udział w tej pięknej
akcji organizowanej przez MIVA Polska, służącej szlachetnym celom.
Podziękujmy i my za każdą szczęśliwą podróż, za każdy bezpiecznie przejechany kilometr, za wszystko czym
nas Pan obdarzył, także za pojazdy, które mamy do naszej dyspozycji. Zapraszamy w najbliższy piątek 25
lipca br. O godzinie 17.00 będzie różaniec Obrońców
Życia za kierowców, o 18.00 Msza Św. a po niej obrzęd
błogosławieństwa kierowców i ich pojazdów, który
będzie na dużym parkingu przy naszym kościele.
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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 – 21 lipca 2014 r.
Wspomnienie Św. Wawrzyńca z Brindisi, Kapłana i Doktora Kościoła
oraz Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika. Czyt.: Mi 6, 1-4. 6-8 (Istota
prawdziwej religii); Mt 12, 38-42 (Znak Jonasza).

6.30 1. + Anielę (w 17 r.) i Piotra Filipków, of. Dzieci
7.00 1. + Czesława Strzalińskiego (z racji imienin) i zm. Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Michalina Strzalińska
2. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy
3. O szczęśliwy przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla
Agnieszki oraz o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla całej
Rodziny, of. Hanna i Wiesław Ptak
4. Dziękczynna w 16 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o dary Ducha
Świętego i opiekę Św. Józefa na dalsze lata, of. Rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona
3. + Jana (w 20 r.) i Andrzeja, of. Monika Gmitrzak
4. + Józefa (w 10 r.), Zofię, Andrzeja i Roberta, of. Rodzina
5. Poza Parafią: + Ks. Tomasza Muszyńskiego (w 30 dzień), of.
Uczestnicy Pogrzebu
6. Poza Parafią: Dziękczynna z racji urodzin i imienin Anny, z prośbą o potrzebne łaski dla niej i dla całej Rodziny, of. Synowie i Mąż
Wtorek – 22 lipca 2014 r. Wspomnienie Św. Marii Magdaleny
Czyt.: Pnp 8, 6-7 (Jak śmierć potężna jest miłość);
J 20, 1. 11-18 (Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie).

6.30 1. + Eugenię Piechowicz, Józefa i Felicję Michalak, of. Mąż Józef
z Matką Władysławą

2. + Stefanię Wrzosek (w 1 r.), Teścia Henryka Wrzoska oraz Stefanię i Władysława Patelków, of. Franciszek i Teresa Wrzosek
7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy
2. + Czesława (w 1 r.), Józefa, Mariannę, Jarosława i Zofię oraz Ludwika Kondrackiego, of. Siostra
3. Dziękczynna w 6 r. urodzin Krzysia Wielgosza, z prośbą o dary
Ducha Świętego i opiekę Św. Józefa, of. Chrzestna Bożena Wielgosz
i Babcia Kazimiera Wielgosz
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka)
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona

3. + Irenę Godlewską (w 18 r.) oraz zm. z Rodzin Godlewskich, Gotowickich i Korzeniowskich, of. Syn
4. Dziękczynna w 53 r. ślubu Danuty i Tadeusza, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Dzieci
Środa – 23 lipca 2014 r. Święto Św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy oraz Bł. Wasyla; Czyt.: Ga 2, 19-20 (Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie
Chrystus); J 15, 1-8 (Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc).

6.30 1. + Hannę Zając (w 5 r.), of. Brat z Żoną
7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy
2. + Rodziców Juliannę (w 28 r.) i Bolesława, Teściów Zofię i Franciszka, Siostrę Janinę, Szwagra Stanisława i Janusza Męża Siostrzenicy, of. Zofia Mędza
3. + Czesława Lipińskiego (w 32 r.) oraz Leokadię i Czesława Koroś, of. Rodzina
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona
3. + Elżbietę Wróblewską (w 5 r.), Marię Chomicz oraz Bolesławę,
Stefana i Stanisława Kuc, of. Janina Kondracka
4. + Włodzimierza Bazyla (w 3 r.) i Witolda Trebnio, of. Rodzice
5. Poza Parafią: + Jadwigę Zielińską, of. Przyjaciele Rodziny
6. Dziękczynna w 50 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Żona
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 24 lipca 2014 r. Wspomnienie Św. Kingi, Dziewicy i Św.
Krystyny z Bolseny. Dzień modlitw za naszych Policjantów;
Czyt.: Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13 (Odstępstwo Izraela);
Mt 13, 10-17 (Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach).

6.30 1. + Jana (w 5 r.) i Monikę Duber, of. Dzieci

2. Dziękczynna z okazji imienin Anny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Patronów, of. Joanna Borkowska
7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy
2. + Stanisława Kryńskiego (w 31 r.), Mariannę, Kazimierza, Katarzynę i Józefa, of. Marianna Kryńska
3. Dziękczynna w 80 r. urodzin Jana Dębskiego, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i dar zdrowia, of. Żona
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka)

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona
3. + Helenę Łaszczyk (w 12 r.), of. Mąż i Dzieci z Rodzinami
4. + Stanisławę (w 8 r.), of. Bezimienna
5. + Pawła Sopińskiego (w 2 r.), of. Rodzina
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 25 lipca 2014 r.
Święto Św. Jakuba Starszego Apostoła, pierwszego Biskupa Jerozolimy i
wspomnienie Św. Krzysztofa Męczennika, Patronów kierowców, pielgrzymów i podróżujących. Dzień modlitw za automobilistów, motocyklistów
i kierowców pojazdów mechanicznych. Dzień modlitw członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; Czyt.: 2 Kor 4, 7-15 (Nosimy w naszym
ciele konanie Jezusa); Mt 20, 20-28 (Kielich mój pić będziecie).

6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Krzysztofa, z prośbą o wypełnienie się
woli Bożej w jego życiu i wstawiennictwo Św. Krzysztofa, of. Rodzice
2. + Helenę i Józefa, zm. Dziadków oraz Stefanię i Józefa Kosmalskich, of. Elżbieta Kaszubska
3. + Eugeniusza (w r.), zm. z Rodzin Szyszów, Żuków i Obrępalskich, of. Maria Obrępalska
7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy
2. + Józefa, Anielę, Klemensa, Piotra i Lucynę, of. Jadwiga Izdebska
3. + Michała Ficka (w 31 r.), of. Danuta Doroszenko
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia i członków Dzieła
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona
3. + Krzysztofa Skolimowskiego i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona

4. + Annę (z racji imienin), Józefa, Krzysztofa, Grażynę, Witolda,
zm. z Rodzin Szachnowskich, of. Córki Maria i Elżbieta
5. Dziękczynna z racji urodzin i imienin diakona Jakuba, z prośbą o
Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, wypełnienie woli Bożej oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego oraz błogosławieństwo samochodów,
motocykli i rowerów na parkingu przed kościołem
18.00 Próba Chóru „Lilia”
Sobota – 26 lipca 2014 r. Wspomnienie Św. Joachima i Anny, Rodziców Najświętszej Maryi Panny i Dziadków Pana Jezusa. Dzień modlitwy i
wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Emerytom; Czyt.: Jr 7, 1-11 (Wezwanie
do nawrócenia); Mt 13, 24-30 (Przypowieść o chwaście w zbożu).

6.30 1. + Hannę (w dniu imienin), Stefana oraz zm. z Rodzin Wymiatałów
i Stańczuków, of. Dzieci
2. + Annę Grabelską (z racji imienin), of. Syn Cezary z Rodziną i Józef Grabelski

7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy
2. + Mariana Szkupa (w 20 r.) oraz jego Rodziców Kazimierę i Juliana, of. Elżbieta Szkup
3. + Annę Sapała i Mieczysława Strzałek oraz zm. Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Alfreda Strzałek
4. + Hannę (z racji imienin) i Krzysztofa, of. Honorata Kowalczyk
5. Poza Parafią: + Zm. Rodziców, Dziadków, Braci oraz ich Żony z
Rodzin Płatkowskich i Kłosów, of. Jan Płatkowski
16.00 W intencji Nowożeńców Moniki i Piotra
17.00 W intencji Nowożeńców Patrycji i Krzysztofa
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona
3. Dziękczynna w 6 r. ślubu Anny i Piotra Kosyl, z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa i dla nich i dla
ich Syna Juliana, of. Mama
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XVII Niedziela Zwykła – 27 lipca 2014 r.
Czyt.: 1 Krl 3, 5. 7-12 (Modlitwa Salomona o mądrość);

Rz 8, 28-30 (Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna);
Mt 13, 44-52 (Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci)
lub krótsza perykopa Mt 13, 44-46.
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Jana Chalimoniuka w 14 r., Siostrę Marię, Brata Stanisława
i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk
2. + Genowefę Wakuła (w 3 r.), Edwarda i Tadeusza, of. Jadwiga
Szachnowska

8.30

10.00

11.30
13.00

3. Poza Parafią: Dziękczynna w 80 r. urodzin Zdzisława, z prośbą
o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Żona z Córką
1. + Genowefę (w 15 r.) i Stanisława Wierzchowskich oraz Stanisława i Annę. zm. z Rodziny Grochowskich, of. Elżbieta Grochowska
2. + Barbarę Sułek (w 1 r.), of. Rodzina
1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy
2. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina
3. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona
4. + Wiesławę (w 4 r.), zm. z Rodziny Weredów, Zalewskich i Zaliwskich, of. Rodzina
5. Dziękczynna za „Dawcę Organów”, z prośbą o łaskę życia wiecznego dla niego, of. Bezimienna ze Strzały
1. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice
2. + Katarzynę Możdżonek (w 8 r.) i Wacława, of. Mąż z Dziećmi
1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych
2. Dziękczynna w 13 r. ślubu Katarzyny i Sławomira Strzelec, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich
Dzieci, of. Rodzice

Uwaga: już za tydzień (3.08) o godz. 17.30 rozpoczniemy kolejny cykl czterech
Katechez Chrzcielnych dla rodziców naturalnych i chrzestnych.

18.00 1. + Józefa (w 37 r.) i Krystynę oraz zm. Rodziców obu stron Rodziny, of. Syn
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 1. + Marię i Jana Strus oraz zm. z Rodziny, of. Jadwiga Strus

LIST PASTERSKI

Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA
GURDY zapraszający do udziału
w XXXIV Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę (2014)
Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia!

Tego roku już po raz XXXIV wyruszy
Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną
Górę w Częstochowie. Pielgrzymka do
Tronu Pani Jasnogórskiej to wydarzenie
religijne, to coroczne rekolekcje w drodze. Hasło tegorocznej pielgrzymki
brzmi: „Pan mój i Bóg mój”. Jak pamiętamy są to słowa św. Tomasza Apostoła, które wypowiedział spotykając Jezusa Zmartwychwstałego i dotykając
Jego ran. Słowa te stanowią wyznanie jego wiary w Jezusa jako swego Boga
i Pana. Nasza pielgrzymka na Jasną Górę będzie również wyznaniem wiary
w Jezusa. Wiary, która zrodziła się ze słuchania i przyjęcia ziarna słowa Bożego, jak słyszeliśmy w odczytanej Ewangelii. Pielgrzymi pragną mówić wszystkim, że wierzą w Jezusa. Pragną o tym powiedzieć swoim bliskim w rodzinach, swym przyjaciołom i tym, których spotkają na pielgrzymim szlaku.
Dla jednych to wyznanie wiary w Jezusa będzie radością, będzie umocnieniem ich wiary. Bo wiara umacnia się, gdy ją wyznajemy, jak powiedział Ojciec
Święty Benedykt XVI. Dla innych będzie stanowić znak zapytania o jakość ich
wiary w Jezusa, jako Boga i Pana. Będzie pytaniem o zdolność do mówienia
wobec innych osób o swej wierze w Niego. Jeszcze dla innych wyznanie wiary
pielgrzymów będzie obojętne, a może nawet wywoływać niechęć. „Bo stwardniało ich serce, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym
ich uzdrowił” – mówi Jezus w Ewangelii.
Drodzy Pielgrzymi! Bądźcie odważnymi świadkami Chrystusa! Za wiarę
w Niego wielu Jego uczniów, od początku istnienia Kościoła, cierpiało, było
więzionych, skazywanych do ciężkich prac, a nawet pozbawianych życia. Dzisiaj w różnych częściach świata sytuacja jest podobna. Stajecie - przez publiczne przyznawanie się do Jezusa, przez wyznawanie wiary w Niego - w długim szeregu wiernych świadków Chrystusa. Oby i w was ziarno Bożego słowa
przyniosło stokrotny, sześćdziesięciokrotny, czy też trzydziestokrotny plon.
Zapraszam wszystkich: kapłanów, kleryków, osoby konsekrowane i wier-
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nych świeckich, którym zdrowie i praca na to pozwala - wyruszmy na szlak
pielgrzymkowy, by świadczyć o naszej wierze w Jezusa. Kto tylko może niech
wyruszy na całą pielgrzymkę, kto ma jakieś przeszkody niech przyłączy do
niej na jeden lub kilka dni, czy nawet na kilka godzin. Wszyscy zaś możemy
łączyć się duchowo z pielgrzymami i tworzyć jedną wielką diecezjalną wspólnotę modlitwy.
Drodzy Pielgrzymi! Bardzo proszę byście zabierając na pielgrzymi szlak
sprawy waszych bliskich i wasze osobiste, nie zapomnieli o modlitwie w intencjach naszej wspólnoty diecezjalnej. Przede wszystkim polecam wam wszystkie rodziny naszej diecezji, a szczególnie te, które przeżywają trudności. Proście w waszych modlitwach, by nasze rodziny były miejscem wyznawania wiary
w Jezusa jako naszego Pana i Boga i jej przekazu. By były miejscem codziennej modlitwy i wychowania dzieci według wartości wpisanych w nasze serca
przez Stwórcę. Polecam waszej modlitwie ludzi młodych decydujących o wyborze swego powołania, swej życiowej drogi. Niech z rozwagą rozpoznają czy
Jezus powołał ich do życia rodzinnego, czy do kapłaństwa lub do życia konsekrowanego. Bardzo potrzeba, aby z perspektywy swej życiowej drogi młodzi
ludzie troszczyli się o zachowanie czystości swych myśli i czynów. By traktowali małżeństwo i rodzinę, jako dar pochodzący od Boga, który należy sobie
bardzo cenić, troszczyć się o niego, być za niego odpowiedzialnym i dobrze
przygotować się do życia tym darem. W tych intencjach ofiarujcie Bogu swe
wyrzeczenia i zmęczenie, swój post czy wdowi grosz.
Proszę wszystkich diecezjan: otoczmy pielgrzymów modlitwą, otwórzmy
dla nich serca i mieszkania. Niech mają gdzie skłonić głowę na noc. Łączmy
się z nimi pielgrzymując duchowo, zbierając się w naszych parafialnych kościołach na codzienną, wieczorną modlitwę zakończoną Apelem Jasnogórskim.
Szczególnie proszę wszystkich chorych o ofiarowanie swojego cierpienia w
intencji pielgrzymkowego dzieła. Módlmy się, aby czas pielgrzymki był dla całej naszej diecezji czasem łaski, dlatego zawierzmy go wstawiennictwu Maryi,
Pani Jasnogórskiej. Niech błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego spocznie na pielgrzymach, organizatorach, współpracownikach i na pozostających z nimi w łączności modlitewnej. religijne, to coroczne rekolekcje w
drodze. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Pan mój i Bóg mój”. Jak
pamiętamy są to słowa św. Tomasza Apostoła, które wypowiedział spotykając
Jezusa Zmartwychwstałego i dotykając Jego ran.

MIŁOŚĆ DO RÓŻAŃCA
Różaniec to bardzo prosta, ale głęboka, wzniosła i ważna modlitwa. Jezus powiedział do Św.
Małgorzaty Alacoque, że jest najpiękniejszym bukietem wonnych kwiatów, bo w nim wielbi się i wychwala Imię Trójcy Przenajświętszej. Podczas jej
odmawiania w Niebie wszyscy święci i aniołowie
składają hołd Bogu. W różańcu wielokrotnie powtarzamy słowa, które Maryja usłyszała od Archanioła i Św. Elżbiety. Dlatego
ma ona charakter maryjny, ale o sercu chrystologicznym, gdyż przed oczyma naszej duszy przesuwają się główne momenty z życia Jezusa Chrystusa: od poczęcia aż po wydarzenia paschalne i ukoronowanie Matki Bożej.
Odmawiane dziesiątki różańca układają się w całokształt Tajemnic Radosnych, Światła, Bolesnych i Chwalebnych. Jednocześnie w te same dziesiątki nasze serce może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się
na nasze życie osobiste, sprawy naszych bliźnich, narodu, Kościoła, ludzkości i świata. Różaniec św. jest pociechą w naszej ciężkiej codzienności. Modlitwie różańcowej po macierzyńsku przewodniczy Matka Najświętsza: modli się z nami i za nas, a my modlimy się do Niej. Rozmawiamy z Nią i Jej
powierzamy nasze troski i smutki, radości i nadzieje, a Ona zanosi je do Syna z ufnością, że otrzymamy to, o co prosimy. Maryja jest nauczycielką, która uczy nas samego Chrystusa, wychowuje, kształtuje i wskazuje drogę, na
której mamy się do Niego upodobnić. Na całym kręgu ziemskim gromadzi
rozległe zastępy miłośników Różańca, którzy razem z Nią rozważają tajemnice Odkupienia świata.
Modlitwa Różańcowa jest uwielbieniem i wychwalaniem Trójcy Przenajświętszej. Podczas odmawiania „Ojcze nasz” Bóg Ojciec rozlewa na nas i cały świat swoją miłość i wielkie łaski. Łamie plany złego ducha, niszczy piekielną moc i sprawia, że całe piekło drży. Odmawiany we wspólnocie, sprawia, że wszystkie złe duchy są targane jak gdyby przez chorobę epileptyczną, zatykają sobie uszy, wrzeszczą, nie mogąc znieść tej modlitwy.
Święty Jan Paweł II bardzo kochał modlitwę różańcową, codziennie
odmawiał cały różaniec, nigdy się z nim nie rozstawał i był świadom, że ona
przynosi obfite owoce świętości. Ogłaszając Rok Różańca 16 X 2002 r.
poszerzył różaniec o tajemnice światła.
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DZIEŃ MĘCZENNIKÓW

24 stycznia 1874 roku przy świątyni w Pratulinie
poniosło śmierć za wiarę i jedność Kościoła 13
Unitów. W tym roku mija 140 rocznica ich męczeńskiej śmierci. To dlatego w tym roku, każdego 24
dnia miesiąca (lub w okolicy tego dnia), odbywa
się „Dzień Świętości Męczenników Podlaskich”.
Również w najbliższą środę - 23 lipca Kustosz
Sanktuarium i Proboszcz Parafii w Pratulinie Ks.
Kan. Marek Kot oraz jego Wikariusz Ks. dr Jarosław Oponowicz zapraszają o godzinie 19.00 na kolejne takie spotkanie.
Celem jego jest ożywienie wiary, przybliżenie
życia i męczeństwa Błogosławionych oraz wyproszenie łask koniecznych Kościołowi, Ojczyźnie,
Diecezji Siedleckiej oraz przybywającym pielgrzymom i ich bliskim. Możliwe jest też wcześniejsze
zwiedzenie „Martyrium”, modlitwa na miejscu męczeństwa czy też na Dróżkach Męczenników. Na
zakończenie parafianie pratulińscy, potomkowie
Błogosławionych, zapraszają wszystkich pielgrzymów na poczęstunek.

ZOSTAŃ ORGANISTĄ
Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach jest instytucją Kościoła Katolickiego prowadzącą kształcenie w specjalnościach kantor i organista. Nauka w Studium trwa pięć lat i obejmuje
przedmioty: kształcenie słuchu, zasady muzyki,
harmonia, dyrygowanie (zajęcia indywidualne),
emisja głosu (zajęcia indywidualne), chorał gregoriański, śpiew liturgiczny, akompaniament liturgiczny, krąg liturgiczno-muzyczny (dobór śpiewów liturgicznych), prawodawstwo muzyki kościelnej, liturgika, organoznawstwo, fortepian (zajęcia indywidualne), organy (zajęcia indywidualne), schola liturgiczna i chór.
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: być wyznania rzymskokatolickiego, posiadać słuch muzyczny i poczucie rytmu, w miarę możliwości posiadać podstawową umiejętność czytania nut i gry na instrumencie (najlepiej klawiszowym), zdać pozytywnie egzamin wstępny odbywający się corocznie w pierwszy wtorek września.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Szkole
Muzycznej przy ul. Podlaskiej w Siedlcach we wtorki, od października do czerwca, w trybie semestralnym. Zajęcia indywidualne ustalane są bezpośrednio z nauczycielem i mogą odbywać się we wtorki
lub inne dni tygodnia. Szczegółowych informacji
udzielą: P. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa tel. 603683952 i Ks. Michał Szulik tel. 506-046 646.

W PARAFII I W DIECEZJI
CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcielne dla rodziców naturalnych i chrzestnych będą
się odbywały tylko w miesiące parzyste: VIII, X i
XII, a Sakrament Chrztu św. uroczyście będzie
udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca o godz.
13.00.

OPIEKUN NR 29

W WAKACJE. Są wakacje, a to oznacza, że do
ostatniej niedzieli sierpnia, popołudniowe niedzielne Msze Św. będą o godzinie 18.00 i 20.00. Nie
będzie zaś Mszy Św. o godzinie 16.30
CARITAS. Parafialny Zespół Caritas informuje,
że wydawanie żywności „Unijnej” jest w każdą środę w godz. od 8.00 do 12.00, dla osób, które jej nie
pobierały w maju lub czerwcu 2014 r.
PIELGRZYMKA. Trwają przygotowania do
XXXIV Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Spotkanie Pielgrzymkowe będzie dziś (20.07) w sali przy
plebanii katedralnej o godzinie 19.00.
KATECHIŚCI. Zachęcam parafian po studiach,
a nawet i po maturze do dwuletniego Studium w
ramach Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych. Więcej informacji było w Opiekunie nr 28.
DO NAPRAWY. Przy filarze pod chórem jest
specjalna skrzynka do której można składać porwane różańce, medaliki, połamane krzyżyki, zniszczone dewocjonalia. Zajmą się nimi więźniowie,
którzy po naprawieniu wyślą różańce na misje.
BIERZMOWANIE 2015. Wakacje, to czas na
dobrą lekturę i dlatego przypominam, że kandydaci
do Bierzmowania mają obowiązek lektury „Ewangelii wg Św. Mateusza”. Jej znajomość sprawdzę
już we wrześniu.
Ks. Piotr
DOŻYNKI. W niedziele 7 września br., w naszej
Parafii obchodzić będziemy doroczne dożynki podczas niedzielnej sumy o godzinie 13.00. Gospodarzami Dożynek będą mieszkańcy wsi Żytnia. Oni
też będą reprezentowali naszą Parafię na Dożynkach Diecezjalnych, które będą miały miejsce
dzień później 8 września w Sanktuarium Maryjnym
w Woli Gułowskiej podczas odpustu Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny, który polska tradycja
nazywa „Świętem Matki Bożej Siewnej”.
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:Przemysław Biernacki z Parafii
Ducha Świętego w Siedlcach i Joanna Karolina
Grabowska z naszej Parafii (39).
Zapowiedź I:Krzysztof Wojciech Rosa z Parafii w Stoczku Łukowskim i Aneta Zalewska z naszej Parafii (41).
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 29
Kim była św. Anna? O co najczęściej prosimy
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NIEPEWNOŚĆ

Dziewczynka skarży się koleżance:
- Wyobraź sobie, moja siostra urodziła dziecko i nie
napisała mi czy dziewczynkę, czy chłopca. Teraz nie
wiem, czy jestem ciocią, czy wujkiem....

PAPIEROS. Na placu koszarowym stoi młody żołnierz i pali papierosa. Przechodzi kapral i rozkazuje:
- Żołnierzu, natychmiast zgaście tego papierosa. Tu
się nie pali!
Wystraszony żołnierz zaczyna się tłumaczyć:
- Myślałem, że tu, na świeżym powietrzu...
- Zapamiętajcie sobie! Tam gdzie ja jestem, tam nie
ma świeżego powietrza!
PRACOWNICY. Dwaj koledzy spotykają się po pracy:
- Cześć Franek. Mam pytanie, dlaczego szef był na
ciebie zły, przecież ty jesteś zawsze najlepszym pracownikiem miesiąca!
- A bo widzisz, byłem wczoraj na jego urodzinach,
wznieśliśmy toast na jego cześć. On, żeby nie być gorszy krzyknął:
- Niech żyją pracownicy!
Na to ja:
- Tak? A za co?
NA ZAMKU. Milioner zwiedza stary zamek, który zamierza kupić. Po budowli oprowadza go stary służący.
- Mówiono mi, że tu straszy... - zagaja rozmowę milioner.
- Bzdura! Mieszkam tu od ponad 300 lat i niczego nie
widziałem.
ALE JAZDA.
Student opowiada koledze wrażenia z wakacji:
- Szkoda, że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu,
a obok mnie dwa lwy...
- I co dalej? Co dalej?!
- Musiałem potem zejść z karuzeli...
INCYDENTY. Jaś pisze list do rodziców z kolonii:
- „Kochana Mamo i Tato, to są moje najbardziej udane wakacje. Noga już mi się zrosła, a ząb przechowuję w pudełeczku od zapałek wyłożonym watą”.
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2200 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

Boga przez jej wstawiennictwo? Gdzie znajdziemy
jej sanktuaria? – o tym w raporcie „Echa”;
Na czym polega fenomen Radia Maryja? Kim są
jego słuchacze? Dlaczego budzi tak wiele
Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
sprzecznych opinii i dla kogo stanowi zagrożenie?
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
– w dziale „Temat tygodnia”;
Jakie są główne grzechy polskich kierowców? Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
Czy z łamania przepisów drogowych trzeba się
ks. Piotr Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan Bospowiadać? Na te i inne pytania, związane z prorutowie, p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko,
wadzeniem samochodu, odpowiadamy w dziale
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Emilia.
„Opinie”;
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Czy możemy uchronić się przed alergią? Po Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
czym poznać, że dziecko ma alergię i co najczęśKancelaria Parafialna czynna w dni powszednie
ciej uczula dzieci? - o tym w dziale „Zdrowie”.
Zapraszamy do lektury!

od godziny 16.00 do 17.30

