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MYŚL TYGODNIA

Apostołowie usłyszeli: «Każcie
ludziom usiąść» … Usiedli więc
mężczyźni, a liczba ich dochodziła
do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął
chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie
uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile
kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł
do uczniów: «Zbierzcie pozostałe
ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały
po spożywających, napełnili dwanaście koszów” (J 6, 1-15).
Jezus rozmnaża chleb, wszyscy
jedzą do sytości, a chleba nawet
zostaje. To wydarzenie bez wątpienia jest zapowiedzią Eucharystii.
Chleb i ryby oznaczają one Chrystusa, który daje się człowiekowi!
Tak, jak chleb i ryby Chrystus
rozmnaża swoje słowo, w którym
jest obecny. Ewangelię przetłumaczono na ponad 1500 języków.
Jest ona czytana już od 2000 lat
i czytana jest niemal w każdym zakątku świata! Jego słowo, w którym Jezus przebywa jest niewyczerpalne i nasyca każdego. Ono
jest pokarmem na życie. Jest zawsze dostępne i aktualne…

DZIADKOWIE
Wszystkim naszym Kochanym Babciom i Dziadkom z racji i kościelnego święta życzymy zdrowia i mnóstwa Bożych
łask za przyczyną ich Patronów Św. Anny i Św. Joachima,
- Rodziców Maryi i Dziadków
Pana Jezusa, których dziś
czcimy. Kim byli?
Pochodzili z rodu Judy, z królewskiego domu Dawida. Apokryf „De Nativitate Mariae” dodaje niezwykle ciekawą historię. Otóż rodzina Joachima wywodziła się z Galilei, z miasta
Nazaret, a rodzina Anny z Betlejem. Dwudziestoletni
Joachim, człowiek sprawiedliwy, poślubił Annę, córkę
Isachara. Oboje zaznali cierpienia, bo długo nie mieli
potomka. Tradycja wskazuje, że z tego powodu udał
się na pustynię, na zachód od Jerycha (gdzie w V w.
wzniesiono klasztor Theotokos - Bożej Rodzicielki).
Spędził tam 40 dni i nocy, postem i modlitwą błagając
Boga o dar ojcostwa. Modlitwy zostały wysłuchane, a
aniołowie przybyli do niego z radosną nowiną.
Dziewczynce, narodzonej ok. 20 r. przed Chrystusem, nadali w piętnastym dniu życia, zgodnie z obyczajem, imię Maryja (Miriam). Protoewangelia kreuje Joachima i Annę na ludzi zamożnych. Kiedy udali się ze
swoją córką do świątyni, kapłan Ją pobłogosławił, mówiąc: „Pan Bóg wywyższył twe imię pośród wszystkich
narodów. Na tobie w dniach ostatecznych ukaże Pan
zbawienie synom Izraela”. Dziewczynka wychowywała
się w szkole przy świątyni, w gronie rówieśniczek, spędzając czas na nauce, modlitwach, śpiewie oraz haftowaniu i tkaniu szat. Tyle źródła apokryficzne.
Św. Joachim cieszył się w dawnej Polsce kultem jako „protektor Królestwa”. Jest Patronem par małżeńskich, sprzedawców lnu i stolarzy. Jego teoforyczne imię
oznacza: „Bóg wzmocni, podniesie”. W ikonografii jest
przedstawiany, jako starszy mężczyzna z brodą, zaś jego atrybutami bywają: Dzieciątko trzymane w ramionach, anioł, dwa gołąbki, jagnię, laska pasterska albo
księga. Sceny z życia Joachima i Anny można podziwiać m.in. w kaplicy Scrovegnich w Padwie, gdzie znajdują się XIV-wieczne freski Giotto di Bondone, a w Polsce - na skrzydłach ołtarza Wita Stwosza w krakowskim
kościele Mariackim. Jedno z przysłów głosi: „Joachima
boską mocą dzionek już się równa z nocą”.

Opłata dowolna

hasłem „Rodzina szkołą trzeźwości - abstynencja dzieci
wspólną troską”. W ogólnopolskim Apostolstwie Trzeźwości rok 2015 poświęcony jest więc dzieciom.
Dla pełnego rozwoju
dzieci nieodzowna jest
wstrzemięźliwość od alkoholu i innych środków
toksycznych. Dlatego dorośli muszą być szczerze
zatroskani o abstynencję
dzieci. Troska ta powinna
polegać na dawaniu przykładu trzeźwego życia, w realizacji odpowiedniego programu szkolnego oraz w przepisach prawa chroniących abstynencję dzieci. Na wszystkich dorosłych, wszelkich grupach społecznych i władzy państwowej ciąży odpowiedzialność za trwanie
Cd na str.4
dzieci w abstynencji.

DO KRWIODAWCÓW
Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz
Gurda kieruje do nas swoje „Słowo”
w sprawie akcji krwiodawstwa.

Drodzy Diecezjanie!
Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew służącą ratowaniu zdrowia i życia
ludzkiego, zwracam się z apelem o gotowość do podzielenia się tym cennym darem. Pamiętajmy, że krwi
nie można niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować. Tylko człowiek drugiemu człowiekowi może ją podarować, może uczynić dar ze swojego życia.
Jak co roku, w uroczystość odpustową w Mokobodach-Budziszynie, tj. w niedzielę 9 sierpnia br. będzie
okazja, aby uczynić ten gest i stać się honorowym dawcą krwi. Diecezja czyni to we współpracy z Oddziałem
Terenowym nr 46 w Siedlcach Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Ambulans będzie w Budziszynie od godz. 9.00 do 14.00.
Bądźmy świadomi, że krew można oddać bez żadnego
uszczerbku dla swego zdrowia i życia. Może to uczynić
każdy zdrowy dorosły człowiek w wieku od 18 do 60 roku życia. Fachowy personel medyczny gwarantuje dobrą obsługę. Należy pamiętać, by mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Zachęcam gorąco do
honorowego oddawania krwi. Wszystkim podejmującym to wezwanie i wspomagającym z serca błogosła+ Kazimierz Gurda, BISKUP SIEDLECKI
wię.

NA PIELGRZYMKĘ

Już za tydzień (2.08.) po Mszy Św. o godz. 7.00
z Katedry Siedleckiej wyruszy XXXV Piesza Podlaska
Pielgrzymka na Jasną Górę, zaś w naszym kościele
rozpoczną się codziennie, aż do 14 sierpnia o godzinie
19.15 (zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie)
Zbliża się kolejny w naszym życiu miesiąc sierpień, czuwania Duchowych Pielgrzymów tzn.: Różaniec z
niezwykle ważny dla każdego z nas, jako miesiąc pa- rozważaniami pielgrzymkowymi, Msza Św. i Apel Dumięci narodowej i miesiąc trzeźwości, obchodzony pod chowych Pielgrzymów. Serdecznie zapraszamy.

WEZWANI DO TRZEŹWOŚCI
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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.
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błoPoniedziałek – 27 lipca 2015 r. Wspomnienie Bł. Marii Klemensy
od Jezusa Ukrzyżowanego (Heleny Staszewska), Zakonnicy i Męczennigosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym
cy (ze 108 męczenników II Wojny Światowej).
życiu, of. Rodzice
Czyt.: Wj 32, 15-24. 30-34 (Bałwochwalstwo Izraelitów);
Mt 13, 31-35 (Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie).

4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Dominiki, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze życie, of. Rodzice

6.30 1. + Jana Chalimoniuka (w 15 r.), Wandę, Stanisława, Mariannę,
Wacława, Sabinę i Michała Konstantych, of. Halina Chalimoniuk
-Pyziołek

2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Danuty i Adama, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Małżonkowie
3. Dziękczynna z racji imienin Anny Shoplik z USA, z prośbą o
zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla niej oraz
dla jej Męża i Dzieci.
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. + Władysława i Juliannę zm. z Rodziny Wakułów, of. Krystyna
Wakuła

3. Genowefę (w 16 r.) i Stanisława Wierzchowskich oraz Stanisława i Annę, zm. z Rodziny Grochowskich, of. Elżbieta Grochowska

4. Dziękczynna z racji imienin Anny, z prośbą o łaskę zdrowia,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzina

Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 30 lipca 2015 r. Wspomnienie Św. Piotra Chryzologa,
Biskupa i Doktora Kościoła; Czyt.: Wj 40, 16-21. 34-38 (Mojżesz wznosi Namiot Spotkania); Mt 13, 47-53 (Przypowieść o sieci).

6.30 1. + Jadwigę Kamianka, of. Janina Żuk
2. Dziękczynna z racji imienin Jakuba, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Patrona, of. Rodzice
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. + Hipolita (w 10 r.), Teresę i Leszka, zm. z Rodzin Skorupków
i Trębickich, of. Syn
3. + Antoniego (w 22 r.) i Kazimierę (w 18 r.), of. Syn
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Marię Siłuch, of.
Rodzina

2. + Sylwestra Tchórzewskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)

18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
2. + Stanisławę, Jana, Piotra, Mariana i Mieczysława oraz zm.
Rodziców z obu stron Rodziny, of. Córka Stanisława
3. + Barbarę Sułek (w 2 r.), of. Rodzina
4. + Marię i Jana Strus oraz zm. z Rodziny, of. Jadwiga Strus
5. Poza Parafią: + Janinę Pol (w 5 r.), of. Córka
Wtorek – 28 lipca 2015 r.
Wspomnienie Św. Sarbeliusza Makhlufa, Kapłana oraz Bł. Marii Teresy
Kowalskiej, Dziewicy i Męczennicy (ze 108 męczenników II Wojny Światowej). Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla;
Czyt.: Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28 (Bóg obcuje z Mojżeszem w Namiocie Spotkania);
Mt 13, 36-43 (Wyjaśnienie przypowieści o chwaście).

6.30 1. + Danutę Kamińską (w 1 r.), zm. z Rodziny Kamińskich, of.
Krystyna Pec

2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Andrzeja i Weroniki, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. + Janinę (w 6 r.), zm. z Rodzin Wilków i Skomoruchów, of.
Rodzina

3. + Wojciecha Sawickiego, of. Rodzina
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
2. + Kazimierza Gryczona, of. Sąsiedzi
3. + Barbarę Grzyb (w 10 r.), of. Rodzina
4. W intencjach Czcicieli św. Joanny Beretty Molla, of. Czciciele
Św. Joanny
Środa – 29 lipca 2015 r.
Wspomnienie Św. Marty z Betanii (siostry Marii i Łazarza oraz Św. Olafa, pierwszego chrześcijańskiego Króla Norwegii;
Czyt.: 1 J 4, 7-16 (Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas);
J 11, 19-27 (Wiara Marty) lub: Łk 10, 38-42 (Jezus w gościnie u Marty).

6.30 1. + Wiesławę Okuniewską (w 29 r.), of. Córka
2. + Jana (w 29 r.), Bolesławę (w 15 r.), Hipolita, Mariana i Mieczysława, of. Helena Czerska
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką
2. + Józefa (w 19 r.) i Sewerynę Rosów, Stefana, Halinę i Wiktora, zm. z Rodziny Mędzów, of. Rodzina
3. + Janinę Kurek (w 8 r.), of. Czesława Matwiejczyk
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina
2. + Cecylię Bielińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu

grzebu

3. + Dorotę Zając, Andrzeja Pietkiewicza oraz Irenę i Mariannę
Popek, of. Rodzina
4. + Za zm. Siostry z Koła Żywego Różańca nr 11 oraz za zm. z
ich Rodzin, zel. Mirosława Kłos
5. Dziękczynna w 10 r. ślubu Ilony i Pawła, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of.
Małżonkowie
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha
19.00

Piątek – 31 lipca 2015 r.
Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, Kapłana, Założyciela Zakonu Jezuitów oraz Bł. Michała Oziębłowskiego, Kapłana i Męczennika z Dachau (ze 108 męczenników II Wojny Światowej).
Czyt.: Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 (Święta Izraela);
Mt 13, 54-58 (Jezus nie przyjęty w Nazarecie).

6.30 1. Dziękczynna w 30 r. urodzin Piotra, z prośbą o potrzebne łaski
oraz opiekę Św. Patrona i Św. Józefa w całym życiu, of. Rodzice
2. Dziękczynna w 87 ur. Celiny, z prośbą o zdrowie oraz opiekę
Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Córka
7.00 1. + Wandę Kozak (w 2 r.) zm. z Rodzin Kozaków i Ciozdów, of.
Krystyna Ciozda

2. + Hieronima (w 35 r.) i Jadwigę zm. z Rodzin Lewickich i Montewków, of. Rodzina
3. + Zm. Dziadków Mariannę i Andrzeja Maciejuków, Barbarę i
Władysława Maksymiuków oraz zm. z Rodziny, of. Wnuczka
17.30

Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł)

18.00 1.+ Genowefę, Franciszka i Władysława oraz zm. Dziadków obu
stron Rodziny, of. Syn Henryk
2. + Ireneusza (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Rodzina

3. + Andrzeja Stachowskiego (w 9 r.), of. Córka
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Pierwsza Sobota Miesiąca – 1 sierpnia 2015 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Bł. Aleksego Sobaszka, Kapłana i Męczennika (ze 108 męczenników II Wojny Światowej).
Czyt.: Kpł 25, 1. 8-17 (Rok jubileuszowy); Mt 14,1-12 (Śmierć Jana Chrzciciela).

6.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Gerarda, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu,
of. T. S. Jakubowscy

2. W intencji Dzieci i Wnuków, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla całej Rodziny, of.
Halina Chalimoniuk Pyziołek
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7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Tadeusza Krzewniaka,
of. Żona

2. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie się
woli Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego
Serca Maryi, of. Mama
4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Eugeniusza i Grażyny Matuszewskich, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze
lata, of. Jubilaci
5.Dziękczynna w 18 r. urodzin Pauliny, z prośbą o dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu, of. Rodzice
Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi
i różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina
2. Dziękczynna w 80 r. urodzin Wandy, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Córki
3. Dziękczynna w 70 r. urodzin Mariana, z prośbą o potrzebne
łaski i dalszą opiekę Św. Józefa w życiu, of. Rodzina
Nabożeństwo Pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi
XVIII Niedziela Zwykła – 2 sierpnia 2015 r.
Pierwsza Niedziela Miesiąca,
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Aniołów (M.B.
Anielskiej) oraz Bł. Augusta Czartoryskiego, Kapłana.
Odpust Porcjunkuli. Czyt.: Wj 16, 2-4. 12-15 (Bóg daje cudowny pokarm);
Ef 4, 17. 20-24 (Przyoblec człowieka nowego);
J 6, 24-35 (Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Natalię, Ignacego i Wiesława, zm. z obu stron Rodziny, of.
Edward Czarnocki
8.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina
2. + Rafała Wolgiemuta (w 7 r.), of. Rodzice
3. + Zenona (w 25 r.), Józefa, Magdalenę, Antoniego, Mariannę
zm. z Rodzin Stańskich, Skorupków, Sikorskich, Kudelskich i
Getlerów, of. Eugenia Getler
10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. , of. Żona
2. + Władysławę, Stanisława, Mieczysława, Janinę, Tomasza, Mariannę i Mariana Dobrzyńskiego (w 8 r.), of. Alicja Dobrzyńska
3. + Stanisława Mazura, of. Córka Chrzestna
11.30 1. + Wiesława (w 3 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Honorata Kowalczyk
2. + Bolesława (w 13 r.), Helenę i Eugeniusza Paczuskich, of. p.
Paczuscy
13.00 1. W intencji Parafian i Gości
2. + Zygmunta (w 21 r.) i Jana (w 29 r.), zm. z Rodzin Szupiluków i Hryciuków, of. Elżbieta i Romuald Szupilukowie
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana
Tajemnic Różańcowych oraz Katecheza dla Kół Żywego Różańca
18.00 1. + Tadeusza (w 16 r.), Stanisłąwa, Józefa i zm. Rodziców z
obu stron Rodziny, of. Córka
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 1. + Antoniego (w 22 r.) i Krzysztofa (w 2 r.) Grabowskich, of.
Rodzina

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
„Pomoc Kościołom w Potrzebie” jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które pomaga
wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen,
prześladowań i kataklizmów. Aby budować kolejne studnie, szkoły i szpitale prowadzimy w porozumieniu z księżmi biskupami w diecezjach całego kraju akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Przy organizacji zbiórek Kościół w Potrzebie
współpracuje z firmą Green Office Ecologic Sp. z o.o., która posiada
wszelkie niezbędne i wymagane prawem zezwolenia.
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Zapraszamy Waszą wspólnotę parafialną do aktywnego udziału w tej
zbiórce, która będzie miała miejsce w środę dnia 29 lipca br. do godziny
14.30. Zużyty sprzęt składamy na dużym parkingu parafialnym przy
kościele Św. Józefa. Zwracamy się do Was z prośbą, aby informację
o tej akcji przekazać sąsiadom i znajomym. Oddając w ustalonym miejscu i czasie zużyty sprzęt elektryczny, czy elektroniczny pozbywacie się
kłopotu związanego z jego utylizacją, a zarazem dokładacie swoją
cegiełkę do wielkiej akcji
niesienia pomocy ludziom, będącym w potrzebie na całym świecie.
Prosimy o pomoc w zebraniu od ludzi złomu –
młodzież i grupy parafialne. Ta zbiórka to też wyjątkowa okazja, aby szkoły, urzędy, gminy, firmy, przedsiębiorstwa i instytucje mogły się pozbyć
zużytego sprzętu otrzymując Kartę Przekazania Odpadu. Za pomoc
i zebrany zużyty sprzęt z góry wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
Ks. dr hab. Waldemar Cisło
Z wyrazami szacunku.
Dyrektor Polskiej Sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie

108 MĘCZENNIKÓW
13 czerwca 1999
r. podczas Mszy
Św. odprawianej w
Warszawie Św. Jan
Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników, którzy
ponieśli śmierć w
czasach II Wojny
Światowej. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym heroizmem wiary: są w tym gronie biskupi - pasterze, którzy woleli zginąć, aniżeli zostawić swoją owczarnię; siostry i księża ratujący Żydów; teściowa, która oddała swe życie za synową w ciąży; zakonnik, który za posiadanie różańca, a potem odmowę sprofanowania go został zmasakrowany i utopiony
w kloace; księża i alumni dzielący się w obozie koncentracyjnym jedyną
kromką chleba ze współwięźniami; duchowny, który zginął za to, że nie
wydał Gestapo komunistów.
Sprawa beatyfikacji 108 sług Bożych, męczenników za wiarę, ofiar
prześladowania Kościoła w Polsce w latach 1939-1945 ze strony nazizmu hitlerowskiego, choć przybrała formę kanonicznego postępowania
beatyfikacyjnego dopiero w roku 1992, w rzeczywistości sięga swymi
początkami pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Sława
świętości i męczeństwa licznych osób z grupy 108 sług Bożych, łaski
przypisywane ich wstawiennictwu, kierowały uwagę diecezji i rodzin zakonnych na konieczność otworzenia procesów beatyfikacyjnych o męczeństwie. Krąg osób, wobec których rozpoczęto procesy beatyfikacyjne, w trakcie prac aż pięciokrotnie ulegał zmianom: powiększał się przez
kolejne zgłoszenia nowych kandydatów, a jednocześnie był redukowany, gdy okazywało się, że w rozpatrywanych przypadkach nie ma wystarczającego materiału dowodowego na męczeństwo w rozumieniu teologicznym.
Ostatecznie, w listopadzie 1998 r., liczba męczenników ukształtowała
się, jako grono 108 sług Bożych. Słudzy Boży, przedstawieni przez 18
diecezji, ordynariat polowy i 22 rodziny zakonne, to osoby, których życie
i śmierć oddane Bożej sprawie nosiły znamię heroizmu. Pośród nich jest
3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich.
Ich liturgiczne wspomnienie obchodzone jest w ciągu całego roku, także w bieżącym tygodniu. I tak jutro (w poniedziałek 27.07) wypada
wspomnienie Bł. Marii Klemensy od Jezusa Ukrzyżowanego (Heleny
Staszewskiej), Zakonnicy i Męczennicy. We wtorek (28.07) Bł. Marii Teresy Kowalskiej, Dziewicy i Męczennicy. W piątek (31.07) Bł. Michała
Oziębłowskiego, Kapłana i Męczennika z Dachau, zaś w sobotę Bł. Aleksego Sobaszka, Kapłana i Męczennika.

STRONA 4

SIERPIEŃ i ABSTYNENCJA
Na progu sierpnia, miesiąca
abstynencji, przypominamy wezwanie św. Jana Pawła II, skierowane do Polaków na początku
pontyfikatu: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej
godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa i co czasem może aż zagrażać jego
egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego
Kościoła”. O jakich zagrożeniach mówił papież
Polak? Mówił o braku poszanowania godności
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
o niegodnych postawach i czynach wynikających z wad narodowych. Mówił także o nadużywaniu alkoholu.
Nie będziemy się rozwijać jako naród, nie będziemy wzrastać jako nowoczesne europejskie
społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy
z nadużywaniem alkoholu. Musimy uczynić
wszystko, aby być narodem ludzi trzeźwych.
Dlatego z odwagą podejmijmy abstynencję,
rozpoczynając od sierpnia - miesiąca abstynencji. Uczyńmy to w imię wiary i miłości, w imię odpowiedzialności za nasze rodziny, za ojczyznę.
Św. Jan Paweł II prosił nas o wyobraźnię miłosierdzia. Z tej prośby wynika też wołanie o nową
wyobraźnię abstynencji i trzeźwości. Tego potrzebują nasze rodziny, nasz naród i Kościół. Niech
na tej drodze prowadzi nas i wspiera Maryja,
Matka Chrystusa i Kościoła. (Bp. T. Bronakowski).
W tych intencjach będziemy się modlić w
pierwszą sobotę sierpnia. W tym dniu uwielbiamy Niepokalaną Maryję i złożymy dziękczynienie za Jej wstawiennictwo za nami u Boga.
Modlitwą obejmiemy tych, którzy złożyli ofiarę
na Mszę Św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, prosząc o dalszą pomoc
w trudnych sprawach, oraz młodzież, dzieci i ich
opiekunów przebywających na letnim wypoczynku. Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza na godz. 7.00 na Mszę Św. i modlitwę
różańcową w intencji wyzwolenia z uzależnień:
lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy wierząc, że
nasze prośby zostaną wysłuchane.

OPIEKUN NR 30
w moim sercu. Dziękuję im za radość, entuzjazm
i zapał. Dziękuję P. Wojtkowi - Organiście za jego
przygotowanie do liturgii, spokój i obecność nawet
w trudnych chwilach. Dziękuję Służbie Liturgicznej
oraz s. Agnieszce za cichą pracę w zakrystii i s.
Emilii za pomoc w kancelarii. Dziękuję s. Anuncjacie
za współpracę, zapał i wytrwałość. Bóg zapłać za
wzór służby i poświęcenia, o czym długo nie zapomnę. Miałem okazję współpracować z Rodzinami
z Domowego Kościoła, Zespołem Światełko i z Kołem Misyjnym. Dzieci są grupą, która zapadła mi
w serce. Będę pamiętał spotkania, wyjazdy w góry
i nad morze, a szczególnie Msze Św., których radości i entuzjazmu nie doświadczyłem w żadnej innej
Parafii.
Z całego serca dziękuję wszystkim Parafianom
i Gościom naszego Sanktuarium za możliwość spotykania się, doświadczenia otwartości, zaufania i oddania się sprawom Bożym i kościelnym. Będę
o wszystkich pamiętał w modlitwie i nosił Was w sercu. Zawierzam Was opiece Matki Bożej i zawsze
skutecznego Patrona Św. Józefa.
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tkania modlitewnego;
Dodatek zdrowotny, a w nim wiele porad, m.in.
jak ustrzec się przed czerniakiem i rozpoznać jego
wczesne objawy;
Czy każde małżeństwo da się uratować? O tym
w dziale „Kościół”;
Comiesięczny przewodnik duchowy dla członków Kół Żywego Różańca;
O pierwszej pustelnicy w naszej diecezji –
w dziale „Temat tygodnia”;
Dlaczego protestują hodowcy czarnej porzeczki? - w dziale „Rolnictwo”. Zapraszamy do lektury

SZYBKA DECYZJA W SPRAWIE DZIADKA

Ks. Sławek Harasimiuk

W PARAFII I W DIECEZJI
WAKACYJNY PORZĄDEK. Przez cały okres

wakacji nie będzie Mszy Św. niedzielnych o godzinie 16.30. Po południu Msze Św. będą odprawiane o godz. 18.00 i 20.00.
ŚW. JOANNA. We wtorek (28 lipca) obchodzić
będziemy kolejne Parafialne wspomnienie Św.
Joanny Beretty Molla, której relikwie znajdują się
w naszym kościele. Czciciele Św. Joanny zapraszają na modlitwę różańcową o godzinie 17.30,
następnie na Mszę Św. celebrowaną w intencjach zapisanych przez naszych Parafian i Gości oraz na modlitwy po Mszy Św. zakończone
ucałowaniem relikwii.
PIERWSZE DNI. Dzień 1 sierpnia to pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy Św. o godzinie
7.00 i 18.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie do
Niepokalanego Serca Maryi. Inne informacje dotyczące I Soboty Miesiąca podajemy w artykule
„Sierpień i Abstynencja”. 2 sierpnia to Pierwsza
Niedziela Miesiąca. Z tej racji po sumie będzie
adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana
Tajemnic i Katecheza dla Kół Żywego Różańca.
DO CHORYCH. Ze względu na okres wakacji,
kapłani udadzą się do chorych dopiero w I sobotę września, o czym jeszcze przypomnimy.
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Moi Kochani! Pragnę z
Zapowiedź II:Kamil Stanisław Iwanek
całego serca podziękować
z naszej Parafii i Jowita Antoniuk z Parafii Św.
wszystkim za to, czego
Józefa w Międzyrzecu Podlaskim (46).
doświadczyłem przez 9 lat
Kamil Karczewski z naszej Parafii i Ewelina
posługi w Parafii Św. JóProkopowicz z Parafii Św. Alberta w Łukowie (47).
zefa. Za każde dobre słoZapowiedź I:Aleksandra Horbowicz i Towo, życzliwości i opiekę,
masz Augustyniak, oboje z naszej Parafii (48).
za dobre serce niech
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do
Wam Bóg błogosławi.
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest
Dziękuję za cierpliwość
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana
i wyrozumiałość, gdy podyżurnego w Kancelarii Parafialnej.
pełniałem błędy. W Parafii
i na plebanii czułem się, jak w domu, w którym wszynr 30
scy byli mi bliscy, jak Rodzina. Dziękuję Księżom,
których tu spotkałem: Ks. Proboszczowi, Ks. Senio- Czym grozi zażywanie dopalaczy? - rozmowa
rom, moim Kolegom w kapłaństwie, których było z lekarzem;
wielu za mojej kadencji, a każdy z nich zostawił ślad Jezus na Stadionie Narodowym - relacja ze spo-

PODZIĘKOWANIE

CO PISZĄ W „ECHU”

Szybko biegnijmy do Dziadka, bo przed chwilą
listonosz przyniósł mu emeryturę.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

ODNALEZIENI.
- Słyszałeś, że w amazońskiej dżungli zaginęła
grupa polskich turystów?
- I co, odnaleziono ich?
- Tak, poszukiwacze poszli tropem papug, które
siarczyście po polsku przeklinały.
KURACJA. Rozmowa dwóch kolegów:
- Wiesz co? Teraz moja mama codziennie jeździ
konno żeby zrzucić trochę kilogramów.
- I co? Pomaga?
- Pewnie! Koń schudł już 10 kilo.
ZDZIWIONY TATUŚ.
Ojciec z synem w wakacje wyjechali nad morze:
- Jasiu, znalazłem papierosy w kieszeni twojej kurtki.
- No wiesz tato, już jestem duży.
- Nie o to chodzi! Jesteśmy na urlopie, jest 38 stopni, po co ci ta kurtka?!
ZEZNANIE WĘDKARZA. Wędkarze znani są
z przechwałek dotyczących złowionych ryb. Zawsze są one dużo większe niż w rzeczywistości.
Otóż wędkarz był świadkiem napadu na bank. Zapytany przez policję o napastnika stwierdził, że:
- Napastnik miał 4 metry wzrostu i 400 kg wagi.
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

Przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
ks. Piotr Kruk, ks. Mateusz Gomółka,
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara
i Henryk Popkowie, 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.

