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MYŚL TYGODNIA

POSŁANI W IMIĘ CHRYSTUSA

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Jezus chcąc podkreślić wiarygodność Apostołów, udziela im mocy do uzdrawiania chorych oraz wypędzania złych duchów. Wymaga od nich świadectwa osobistego życia i zachowania
norm, które ogłaszali. Ta harmonia między treścią głoszoną, a praktykowaną musi istnieć i dziś, tak jak istniała kiedyś. Tylko wówczas Apostoł-Misjonarz ma szansę być
skutecznym, kiedy głoszoną naukę uwiarygodni swoim życiem! Nie może być tylko nauczycielem teorii. Bez świadectwa życia, proklamowana nauka jest pusta.

TRZECIE OBJAWIENIE
Treść objawień Matki Bożej w Fatimie, z dnia 13 lipca 1917 r. opisała Siostra Łucja w swoich „Wspomnieniach”, wydanych drukiem przez Biskupa Diecezji
Leiria (na terenie której leży Fatima), w grudniu 2002
roku. Oto ich przesłanie:
W dzisiejszej Ewangelii Jezus
wysyła Apostołów „po dwóch”
pierwszej samodzielnej służby misyjnej, zapewne uznając, że są jeszcze mało doświadczeni, mogą
uczestniczyć w trudnych spotkaniach, a jak mówi mądrość przysłów, „co dwie głowy, to nie jedna”,
zaś świadectwo dwóch zyskuje
dodatkową moc.
Pan Jezus uświadamia także
Apostołów, że wprawdzie pójdą
oni do wszystkich, ale wśród nich
będą tacy, którzy zignorują apostolskie propozycje. Szczególnie
wtedy, gdy będą oni „prorokami
we własnej ojczyźnie”. Według nauczyciela z Nazaretu, nie jest to
powód do zmartwień. Wystarczy,
że w środowisku, w którym członkowie „Dwunastki” znajdą gościnnych słuchaczy, którzy z czasem,
ugruntowani w wierze Chrystusa,
sami staną się apostołami nowej
Prawdy.

Opłata dowolna

nię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników
i zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak
w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał
się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia,
a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli,
które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane
z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron, jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak
puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy.
(Na ten widok musiałam krzyczeć «aj», bo ludzie to podobno słyszeli.) Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną
i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach
nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przeźroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni, podnieśliśmy oczy
do Naszej Pani szukając u Niej pomocy, a Ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas:
- Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych
grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego
Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed
piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na
świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie
nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu
Piusa Xl rozpocznie się druga wojna, gorsza, kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło. (Ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 25 stycznia 1938 r. w całej Europie, także w Polsce). Łucja uważała je za znak obiecany z nieba:
- Wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się
kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna,
głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby
temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie
Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię Św.
wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje
pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe
błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty
będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą.
Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje.
Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci
i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary. Tego
nie mówcie nikomu; Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej
tajemnicy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

13 lipca 1917 r. krótko po naszym przybyciu do Cova
da Iria do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec, z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już blask
światła, a następnie Matkę Boską na dębie skalnym.
- Czego sobie Pani ode mnie życzy? - zapytałam.
- Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca,
żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na
cześć, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko tak można te łaski uzyskać.
- Chciałabym prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim jest i
uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się Pani
ukazuje.
- Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu, co miesiąc!
W październiku powiem, kim jestem i czego chcę,
i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.
Potem przedłożyłam kilka próśb, z wrażenia nie pamięNastała chwila ciszy, a ja zapytałam:
tam, jakie to były. Przypominam sobie tylko, że Nasza Dobra Pani powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby - Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej?
w ciągu roku te łaski otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła: - Nie, dzisiaj już nie chcę od ciebie niczego więcej.
I jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż znikła
- Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często,
zwłaszcza, gdy będziecie ponosić ofiary: „O Jezu, czy- w nieskończonej odległości firmamentu.
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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 – 13 lipca 2015 r. Dzień Nabożeństwa Fatimskiego
Wspomnienie Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników
(pierwszych kanonizowanych Polaków w 1083 r.).
Czyt.: Wj 1, 8-14. 22 (Prześladowanie Hebrajczyków w Egipcie);
Mt 10, 34 – 11, 1 (Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje).

6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Małgorzaty, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa i Św. Małgorzaty, of. Mąż z
Dziećmi

2. + Irenę (w 2 r.) i Hieronima, zm. z Rodziny Skorupków, of. Synowa
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką

2. + Wojciecha Lipkę (w 16 r.) oraz Rodziców z obu stron Rodziny,
Józefę, Bolesława i Stanisława, of. Żona
3. + Hannę Dmowską (w 2 miesiąc), of. Koło Żywego Różańca nr 16
4. + Marię Kowalczyk (w 7 dzień), of. Sąsiedzi
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
2. + Antoninę, Józefa, Halinę i Zofię, of. Marta Stanek
3. + Zm. Rodziców Feliksę (w 45 r.), Wacława, Bronisławę, Franciszka i Mieczysława, of. Jadwiga Kaciniel
4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Weroniki, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, of.
Dziadkowie

5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP, z prośbą
o triumf Niepokalanego Serca Maryi w naszych sercach, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie

Wtorek – 14 lipca 2015 r.
Wspomnienie Św. Kamila de Lellis, Kapłana, Założyciela O.O. Kamilianów
i Patrona szpitali, Św. Henryka II, Cesarza
oraz Bł. Jakuba de Voragine, Biskupa;
Czyt.: Wj 2, 1-15a (Młodość Mojżesza);
Mt 11, 20-24 (Jezus gromi oporne miasta).

6.30 1. + Stanisława (w 2 miesiąc) i Zofię Borutów, of. Dzieci
2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Wiesławy i Marka, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Jubilaci

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. + Dariusza Adamczyka (w 7 r.), of. Mama i Brat Mariusz
3. + Jana Matejczuka (w 1 r.) i zm. z Rodziny, of. Żona i Córka z
Rodziną

4. Dziękczynna w intencji Krystyny, z prośbą o łaskę uzdrowienia z
choroby, of. Grażyna Polak
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
2. + Jozafata, Kazimierę, Wincentego, Zygmunta, Józefa, Halinę,
Władysława i Marię, of. Syn
3. + Danutę Krzewniak, of. Rodzina
4. Dziękczynna w 22 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w dalszym życiu, of. Hanna Żurek
5. Dziękczynna w 2 r. ślubu Klaudii i Łukasza, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz
dla ich Dzieci, of. Mama
Środa – 15 lipca 2015 r.
Wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła
oraz Św. Włodzimierza I Wielkiego, Księcia Rusi;
Czyt.: Wj 3, 1-6. 9-12 (Bóg objawia się Mojżeszowi);
Mt 11, 25-27 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom).

6.30 1. + Henryka Koć (z racji imienin), zm. Siostry, Braci i Rodziców z
obu stron Rodziny, of. Eugenia Koć
2. + Eugeniusza (w 9 r.) i Zofię, zm. z Rodzin Rozbickich, Replinów,
Krzyckich, Salachów i Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. + Stefanię Wakułę (w 3 r.), Stefana, Bogdanę, Jadwigę i Wacława
zm. z Rodzin Wakułów i Adamczyków, of. Danuta Wakuła
3. + Włodzimierza (w dniu imienin), Janinę i Tadeusza, of. Krystyna
Ciozda

4.+ Henryka Pyziołka (z racji imienin), of. Żona
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
2. + Henrykę (w 7 r.) i Tadeusza, of. Joanna Zubek
3. + Wacława i Bolesława, of. Barbara Kołodziejczyk
4. + Włodzimierza Korycińskiego (z racji imienin), of. Siostra
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 16 lipca 2015 r.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
(Matki Boskiej Szkaplerznej)
Czyt.: Wj 3, 13-20 (Bóg objawia swoje imię);
Mt 11, 28-30 (Jezus cichy i pokorny sercem).

6.30 1. + Ewę (w 27 r.), Władysława (w 23 r.), Stanisławę (w 22 r.) i Teodora (w 26 r.), of. Barbara Szczepaniak
2. + Hannę Zając, of. Brat z Bratową
3. Dziękczynna z racji urodzin Tomasza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę wiary oraz opiekę Św. Patrona, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. + Grzegorza Walaszczyka (w 14 r.), of. Mama
3. + Jerzego Kiriczenko, zm. z Rodzin Rochów, Kiriczenko, Popowniaków, Brancewiczów i Lewandowskich, of. Roman Kiriczenko
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 4 (zel. Teresa Niedziółka)

18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
2. + Włodzimierza Korycińskiego, of. Koledzy
3. + Walerię, Stanisława, Zbigniewa, Zenona, Weronikę, Michała,
Andrzeja, Marię i Teresę, of. p. Modrzewska
4. + Jacka Szałkiewicza (w 10 r.), zm. z Rodzin Kłaczyńskich i Szałkiewiczów, of. Rodzina
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha
Piątek – 17 lipca 2015 r. Wspomnienie Św. Aleksego, Żebraka;
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego.
Czyt.: Wj 11, 10 – 12, 14 (Baranek paschalny);
Mt 12, 1-8 (Syn Człowieczy jest Panem szabatu).

6.30 1. + Jana Boruca (w 13 r.), of. Syn z Rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. + Annę (w 19 r.), Józefa, Irenę i Ryszarda Łozów oraz Weronikę i
Franciszka, zm. z Rodzin Ługowskich i Czerskich, of. Teresa Sawicka
3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Darii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i dla jej Rodziny, of. Rodzice
15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego

18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
2. + Henryka Toczyskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
3. + Wacława Krasuskiego (w 28 r.), Eugenię, Karola, Krystynę i Janusza oraz zm. Teściów, of. Hanna Szkielonek
4. Dziękczynna w 16 r. ślubu Ingi i Marcina, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz dla ich
dzieci Marcela i Amelii, of. Rodzice
5. Dziękczynna za otrzymane łaski przez Piotra, z prośbą o Dary
Ducha Świętego w podjęciu ważnej życiowej decyzji, of. Rodzice
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Sobota – 18 lipca 2015 r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia
oraz Św. Szymona z Lipnicy, Kapłana
Czyt.: Wj 12, 37-42 (Wyjście Izraelitów z Egiptu);
Mt 12, 14-21 (Jezus cichy i pokorny sercem).

6.30 1. + Mariana Bogdaniuka (w 20 dzień po śm.), of. Sąsiedzi
2. Dziękczynna z okazji imienin Marianny i Janiny, z prośbą o potrzebne dla nich łaski w dalszym życiu, of. Siostra Anna
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. + Edwarda (w 4 r.), zm. Rodziców Reginę i Stefana Marczyńskich,
of. Siostrzenica

3. + Czesława (z racji imienin) i Stanisława Jurko, of. Córka z Rodziną
4. + Radosława Brochockiego (w 10 r.), Henryka, Ryszarda, Mariana,
Tadeusza, Annę i Leokadię zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, of.
Adam i Maria Brochoccy

17.00 W intencji Nowożeńców Tomasza i Anny
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
2. + Antoninę Ługowską (w 11 r.), of. Rodzina Ługowskich
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3. + Stanisławę i Czesława, of. Syn
4. Dziękczynna w 60 r. urodzin Krystyny z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Córki
XVI Niedziela Zwykła – 19 lipca 2015 r.
Czyt.: Jr 23, 1-6 (Bóg sam ustanowi pasterzy);
Ef 2, 13-18 (Chrystus jednoczy ludzkość);
Mk 6, 30-34 (Jezus dobry pasterz).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Mieczysława Stańczuka (w 1 r.), of. Rodzina
2. + Hieronima, Mariannę, Józefa, zm. z Rodzin Wielogórskich i Jasińskich, of. Stefania Jasińska
8.30 1. + Władysława (w 2 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Rodzina

2. + Kamila (z racji imienin), of. Znajomi
3. + Czesława Strzalińskiego i zm. Rodziców z obu stron Rodziny,
of.

10.00

11.30

13.00
18.00

4. Poza Parafią: + Stanisława Harasima, of. Syn Mariusz Harasim
1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Franciszka, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego oraz dla wnuczków Henryka i Celinki, of. Elżbieta i Romuald Szupilukowie
4. Dziękczynna w 8 r. urodzin Patrycji, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla całej
Rodziny, of. Rodzice
1. + Zm. Rodziców Anielę i Lucjana, of. Córka Marianna
2. Dziękczynna w 5 r. ślubu Aleksandry i Marka Kadejów, z prośbą o
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na
dalsze lata życia, of.
3. Poza Parafią: Dziękczynna w r. urodzin Jacka, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Żona
W intencji Parafian i Gości
1. Dziękczynna w intencji Doroty, z prośbą o Dary Ducha Świętego
w dalszym życiu, of. Rodzina Śniadeckich

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 1. + Zygmunta Stasiuka (w 3 r.), of. Rodzina
Już tydzień temu pisaliśmy
o przygotowaniach do XXII
Ogólnopolskiego Festiwalu
Muzyki Chrześcijańskiej, który będzie w Siedlcach od 28
do 30 sierpnia br. Oto ciąg
dalszy przewidzianego przez
Organizatorów programu:
Sobota (29.08) to zmagania konkursowe w Sali Teatralnej CKiS w Siedlcach,
które oceniać będzie profesjonalne jury. Wieczorem odbędzie się koncert zespołu Matula, zwycięzców I nagrody Hosanna Festiwal 2014. To właśnie oni –
„Dzieci Matki Bożej Saletyńskiej”, bo tak o sobie mówią członkowie zespołu,
pomogą nam przeżyć sobotnie uwielbienie.
Niedziela (30.08) rozpoczyna się wspólną Eucharystią, po której na deskach
siedleckiego amfiteatru rozpocznie się przegląd zespołów pielgrzymkowych,
a po południu mikrofony przekażemy laureatom sobotniego konkursu. Później
ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród zwycięzcom. Wieczór uświetni koncert „Siewców Lednicy”, których chyba nikomu nie trzeba przedstawiać!
Gdy na deskach amfiteatru królować będzie muzyka, na terenach zielonych wokół obiektu, wiele atrakcji dla całej rodziny! Konkursy, gry integracyjne,
zawody sportowe, malowanie twarzy, zabawy z clownami, zjeżdżalnie, trampoliny, dmuchane zamki i Festiwalowa tradycja - loteria fantowa, w której każdy los wygrywa! To tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na wszystkich, którzy
wybiorą się wtedy do Siedlec! Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Festivalu,
zapraszamy na stronę: www.hosannafestival.pl
Hosanna Festival to nie tylko możliwość posłuchania dobrej, wartościowej
muzyki, ale także atrakcyjna propozycja spędzenia wolnego czasu w ostatni
weekend wakacji. Już dziś go zaplanujmy!

REKOLEKCJE MAŁŻEŃSKIE
„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą
oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg
złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,5-6). Gdzie pojechać razem na
małżeński urlop? A może skorzystajcie z nadesłanych propozycji:
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Od 30 lipca do 2 sierpnia br. w Krynicy Zdrój (Diecezja Tarnowska).
odbędzie się XXI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które miały wesela
bezalkoholowe. Zapraszają na nie pp. Anna i Bartłomiej Stelmach, ks. prałat
Władysław Zązel, inicjator Spotkań
oraz Stowarzyszenie Wesele Wesel. Nauki wygłoszą m.in. ks. bp A.
Jeż, ks. A. Ważny, ks. B. Musiał,
ks. prał. W. Zązel.
Szczegółowe informacje na stronie
www.weselewesel.pl, kontakt email:
weselewesel2015@gmail.com lub
admin@weselewesel.lap.pl.
Natomiast od 1 do 4 października br. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
zaprasza małżeństwa (wymagane uczestnictwo obu małżonków), które
poszukują sposobów na poprawienie dialogu małżeńskiego i konstruktywne
rozwiązywanie konfliktów. Tematykę „Konstruktywny dialog w małżeństwie”
Cz. I, poprowadzą Jacek Olszewski i O. Leon Knabit OSB. Kontakt: 12-688
54 50 lub rezerwacje@jg.benedyktyni.com, Szczegółowe informacje także
na stronie internetowej www.instytut.benedyktyni.com.

IDZIEMY DO KOMUNII ŚW.
Msza święta jest sakramentalnym uobecnieniem ofiary krzyżowej Chrystusa, dopełnionej Jego chwalebnym zmartwychwstaniem. Eucharystia jest
też ucztą z Jego Ciała i Krwi. Przystępować do Komunii świętej oznacza
przyjmować paschalnego Chrystusa, który ofiarował się za zbawienie świata
(KKK 1382).

Jezus ustanawiając podczas
Ostatniej Wieczerzy Eucharystię
wskazał na jej wymiar uczty. Podając Apostołom konsekrowany
chleb i wino zachęcał: „Bierzcie
i jedzcie, to jest Ciało moje... Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja”.
Eucharystia została ustanowiona podczas uczty i na wzór uczty. Uczta
komunijna jest „owocem” celebracji mszalnej. Przyjmowanie Komunii oznacza zjednoczenie, wspólnotę z Chrystusem i Kościołem. W chwili Komunii,
przyjmujący ją, słyszy słowa: „Ciało Chrystusa” i odpowiada: „Amen”. Mówi
„amen” najświętszemu Ciału Jezusa, narodzonemu z Maryi Dziewicy i umęczonemu za wszystkich ludzi. Ale to „amen” mówi również Jego ciału mistycznemu - Kościołowi. A Kościołem są konkretni ludzi, którzy go otaczają,
zarówno w życiu codziennym, jak też przy stole eucharystycznym. Nie można oddzielić tych dwóch ciał i przyjąć jedno bez drugiego. Komunikującego
może nie będzie wiele kosztować powiedzieć „amen” na wielu braci, może
większości. Ale może być wśród nich ktoś, kto sprawia mu ból, ktoś, kto mu
się sprzeciwia, krytykuje, zniesławia. Powiedzieć w tym wypadku „amen”
jest trudno, ale to słowo kryje w sobie specjalną łaskę (R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej).

Wierni i przewodniczący celebracji, przyjmują Komunię z hostii konsekrowanych w czasie danej Mszy świętej. Gdy rozdających Komunię Św. jest
więcej, w czasie śpiewu: Baranku Boży przenoszą oni „naczynia” z tabernakulum na ołtarz (Episkopat Polski, Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania
Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z 9.03.2005, nr 36). Postawy
podczas przyjmowania Komunii Św. określają Konferencje Episkopatów
poszczególnych krajów, uwzględniając miejscowe zwyczaje, tradycje i mentalność swoich wiernych. Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia
Komunii Św. (OWMR 44, 86 i 160). Ciało Pana jest bowiem pokarmem na
drodze do życia wiecznego. Komunię świętą można przyjąć w postawie
stojącej lub klęczącej. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej
wykonują wcześniej (zanim podejdą do celebransa) skłon ciała lub
przyklękają na jedno kolano (Episkopat Polski, Wskazania nr 38). Skłon mogą
wykonywać ludzie starsi, lub ci, którym jest trudno przyklęknąć. Natomiast
dzieci i młodzież powinni przyklęknąć. Winni to uczynić, gdy ich poprzednik
przyjmuje Komunię. Klęka się na prawe kolano. Należy kolanem dotknąć
posadzki. Przy przyklękaniu, także przed Komunią, jak również po jej
przyjęciu, nie wykonuje się znaku krzyża, ani żadnego innego gestu.
Komunii Świętej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli
jednak ktoś prosi o Komunię na rękę przez gest wyciągniętych dłoni, należy
mu w taki sposób jej udzielić. Przyjmujący winien spożyć Ciało Pańskie
wobec szafarza (Episkopat Polski, Wskazania nr 40). Po rozdaniu Komunii
Św. wierni przez pewien czas modlą się w ciszy.
opr. Ks. Prof. Kazimierz Matwiejuk
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SUWAŁKI-WILNO

25 jubileuszowa Międzynarodowa Pielgrzymka
Piesza z Suwałk do Wilna będzie od 15 do 24 lipca
br. Do Suwałk trzeba dotrzeć 14 lipca, aby odebrać
identyfikator i pakiet pielgrzyma. Wokół kościoła
można rozbić namiot lub przenocować na korytarzu w domu parafialnym. Zakończenie Pielgrzymki
jest kilkustopniowe. O szczegółach możemy przeczytać na stronie www.suwalki-wilno.salezjanie.pl
a także na plakacie wywieszonym w gablocie
przed naszym kościołem.

WAKACYJNA SPOWIEDŹ
Wakacje są dobrym czasem, aby uporządkować sprawy sumienia. W naszym Sanktuarium Kapłani zawsze czekają z posługą spowiedzi. Ale jeśli
ktoś nie miałby odwagi spowiadać się u „naszego”
Księdza, ma możliwość wyboru spowiedników dyżurujących w dni powszednie od godz. 9.00 do
13.00 w Katedrze. Podajemy cd. dyżurów spowiedniczych w lipcu/2015:
16.07. 9.00 Kapłan z parafii p.w. Św. Teresy
11.00 Kapłan z parafii Mokobody
17.07. 9.00 Kapłan z parafii Stare Opole
11.00 Kapłan z parafii Kotuń
18.07. 9.00 Ks. prof. Kazimierz Matwiejuk
11.00 Kapłan z parafii Zbuczyn
20.07. 9.00 Ks. kan. dr Grzegorz Stolarski
11.00 Ks. kan. Eugeniusz Gaładyk
21.07. 9.00 Ks. kan. Zbigniew Zalewski
11.00 Kapłan z parafii Skórzec
22.07. 9.00 Kapłan z parafii Katedralnej
11.00 Ks. Wojciech Stefaniuk
23.07. 9.00 Kapłan z parafii Oleksin
11.00 Ks. Piotr Wojdat
24.07. 9.00 Ks. Tadeusz Wojtkowicz
11.00 Kapłan z parafii Kopcie
25.07. 9.00 Ks. Krzysztof Pełka
11.00 Ks. dr Marcin Bider
27.07. 9.00 Kapłan z parafii Wołyńce
11.00 Kapłan z parafii Wyszków
28.07. 9.00 Kapłan z parafii Wiśniew
11.00 Kapłan z parafii Skórzec
29.07. 9.00 Kapłan z parafii Krzymosze
11.00 Kapłan z parafii Wodynie
30.07. 9.00 Kapłan z parafii Radzików
11.00 Kapłan z parafii Ruda Wolińska
31.07. 9.00 Ks. Marcin Olek
11.00 Ks. kan. Sławomir Kapitan.
O dyżurach sierpniowych napiszemy 26.07.

TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH
Każdego dnia mamy okazję przyjrzeć się postaciom Świętych, którzy pozostawili nam przykłady
chrześcijańskiego życia:
13 lipca (poniedziałek) wspomnienie Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, pierwszych
kanonizowanych w 1083 r. Polaków.
14 lipca (wtorek) wspomnienie Św. Kamila de Lellis, Kapłana, Założyciela O.O. Kamilianów i Patrona szpitali, Św. Henryka II, Cesarza oraz Bł. Jakuba de Voragine, Biskupa, kronikarza średniowiecznej Europy;
15 lipca (środa) wspomnienie Św. Bonawentury,
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Biskupa i Doktora Kościoła oraz Św. Włodzimierza
I Wielkiego, Księcia Rusi;
16 lipca (czwartek) wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Matki B. Szkaplerznej).
17 lipca (piątek) wspomnienie Św. Aleksego, Żebraka;
18 lipca (sobota) wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy, Kapłana

W PARAFII I W DIECEZJI
KUL. Dziś (12.07) jest zbiórka ofiar do puszek na
potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i innych katolickich uczelni w Polsce. W modlitwach pamiętajmy o wykładowcach i studentach
tych Uczelni.
STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA. Diecezjalne
Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza dziś (12.07)
do naszego kościoła na spotkanie ewangelizacyjne
„Strumienie Miłosierdzia”. Rozpocznie się o godzinie 19.00, jego tematem będzie „Miłość i przebaczenie – dar świętości życia”. W programie katecheza, Msza Św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie. Gościem specjalnym będzie ks. Adam Pietrusik. Organizatorzy serdecznie zapraszają.
NIEUSTAJĄCY. W najbliższy piątek (17.07) wypada dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca
Nieustającego. Członkowie Wspólnoty zapraszają w
tym dniu na modlitwę różańcową o godzinie 17.30
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:Adrian Artur Tchórzewski z Parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach i Andżelika
Mikołajczuk z naszej Parafii (35).
Grzegorz Robert Sikorski z naszej Parafii
i Ewelina Wierzbicka z Parafii w Skórcu (36).
Andrzej Szałkiewicz z naszej Parafii i Ewelina
Szafrańska z Parafii Przemienienia Pańskiego
w Łukowie (37).
Łukasz Michalecki i Irmina Mandecka, oboje
z naszej Parafii (38).
Tomasz Nikitiuk z naszej Parafii i Anna Raszuk z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach (39).
Zapowiedź I:Hubert Cabaj z naszej Parafii
i Edyta Magdalena Wilkosz z Parafii Św. Józefa i M.B.
Fatimskiej w Tarnowie (Diecezja Tarnowska) (40).
Przemysław Sławiński z Parafii Gostynin (Diecezja Płocka) i Ewa Gałęzowska z naszej Parafii (41).
Maksym Paweł Grochowski z Parafii Św. Teresy w Siedlcach i Patrycja Kowalczyk z naszej Parafii (42).
Piotr Jan Borkowski i Katarzyna Joanna Ługowska, oboje z naszej Parafii (43).
Robert Szadkowski z Parafii Ducha Świętego
w Siedlcach i Beata Czapska z naszej Parafii (44).
Andrzej Tomasz Kurowski z naszej Parafii i
Dorota Katarzyna Krawczyk z Parafii Św. Rodziny
Rokicinach (Archidiecezja Łódzka) (45).
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 28
 O haśle przewodnim i innych tajnikach tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę opowiada
jej kierownik – ks. kan. Piotr Wojdat;
 O nowych, obowiązujących od 1 lipca ograniczeniach w sprzedaży leków bez recepty – w dziale „Zdrowie”;
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 Na czym polega pułapka kredytu we frankach
i jakie wyjścia mają ci, którzy te kredyty wzięli?
O tym w dziale „Rozmaitości”;
 W naszej diecezji postała Szkoła Nowej Ewangelizacji. Czym będzie się zajmowała? O tym w rozmowie „Echa”;
Zapraszamy do lektury!!
Oprawa muzyczna Ślubów i Pogrzebów
(gra na skrzypcach), tel. 25-6320509
Proszę dzwonić po godzinie 18.00

KOBIETA POTRAFI WSZYSTKO

Wracam do domu z pracy i co widzę: żona w kuchni, lewą ręką miesza zupę, prawą przeciera blat ścierką, jednym okiem zerka na bawiącego się synka, drugim śledzi swój ulubiony serial, nogami froteruje podłogę, prawym policzkiem przyciska do ramienia telefon i mówi:
- Nie, Krysiu, w tej chwili nic ważnego nie robię.
Dobrze, że zadzwoniłaś.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

DIALOG OJCA Z CÓRKĄ. - Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem zakochana. Z Adamem poznaliśmy
się na eDarling, potem zostaliśmy przyjaciółmi na Facebooku, mieliśmy różne dyskusje na WhatsApp,
a teraz oświadczył mi się na Skype.
- Kochanie, w takim razie weźcie ślub na Twitterze,
kupcie sobie dziecko na eBay, a po kilku latach, jeśli
będziesz zmęczona swoim mężem, wystaw go na Allegro… (Mniej zawansowanym warto wyjaśnić, że
eDarling, Facebook i Twitter to portale społecznościowe, WhatsApp i Skype to komunikatory, zaś eBay i Allegro to sklepy internetowe).

BLEF. Bardzo późno w nocy nieco nietrzeźwy mąż
wraca do domu. Dzwoni do drzwi, ale żona nie chce
mu otworzyć. Czekając przed drzwiami prosi żonę:
- Ooootwórz kochaaanie... przyniosłem buuukiet najpiękniejszych róż na świecie dla najpiękniejszej kobiety na świecie.
Żona otwiera drzwi, mąż wchodzi do mieszkania
i idzie prosto do sypialni.
- A gdzie róże? - pyta żona.
- A gdzie... najpiękniejsza kobieta na świecie?
ODZYWKA PIŁKARZA.
- Co mówi piłkarz, gdy przychodzi do fryzjera?
- GOL!
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2000 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: BZ WBK S.A. o/Siedlce
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
ks. Piotr Kruk, ks. Mateusz Gomółka,
p. Krystyna i Szczepan Borutowie,
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko,
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Emilia.
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie
od godziny 16.00 do 17.30.

