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MYŚL TYGODNIA

Pan Jezus dziś nam przypomina: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki” (J 6,50).
Czy nie powinniśmy trzymać
Boga za słowo? Jezus obiecuje
dać nam zmartwychwstanie i życie wieczne, jeśli będziemy wierzyć w Niego i karmić się Chlebem Życia w Komunii Św. Moc
Eucharystii jest większa niż pokarm, z którego czerpał siły prorok Eliasz (por. 1 Krl 19,4-8). Prorok szedł bowiem czterdzieści
dni i nocy, aby spotkać Boga dopiero na górze Horeb, my zaś
spotykamy Boga już w tym pokarmie, który jest Ciałem Chrystusa. Czy zatem nie będziemy
mogli uczynić o wiele więcej niż
Eliasz, skoro karmimy się Chlebem, który zstąpił z nieba?
„Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan
jest dobry”.

Opłata dowolna

WNIEBOWZIĘTA
FATIMA… ciąg dalszy MARYJA
W sobotę 15 sierpnia obchodzić będziemy Uroczys-

W najbliższy czwartek
(13 sierpnia) obchodzimy
kolejny dzień Nabożeństwa Fatimskiego. Procesja
różańcowa w naszym kościele rozpocznie się o godzinie 19.00. Pamiętajmy
o zabraniu ze sobą różańców i lampionów.
Objawienia w Fatimie
związane z tym dniem
miały miejsce właściwie 19
sierpnia, ponieważ w dniu
13 sierpnia, dzieci, którym
objawiała się Matka Boża,
zostały zamknięte w więzieniu w miasteczku Vila Nova de Ourem, które było
siedzibą władz regionalnych. Chciano w ten sposób
zapobiec sensacjom i licznemu gromadzeniu się ludzi,
którzy chcieli się modlić i być świadkami objawień.
Dzieci wypuszczono z więzienia 19 sierpnia. Natychmiast po wyjściu, dzieci zabrały owce na pastwisko Valinhos, gdzie spotkały się z Matką Bożą. Św. Łucja
w swoich relacjach tak opisuje to wydarzenie:
„Kiedy z Franciszkiem i jego bratem Janem prowadziłam owce odczułam, że zbliża się i otacza nas coś
nadprzyrodzonego, przypuszczałam, że Matka Boska
może nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta może
Jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, żeby
po nią poszedł. Nie chciał iść, ale zachęcony przeze
mnie zaraz pobiegł po nią. Zanim Franciszek poszedł
zobaczyliśmy blask światła, które nazwaliśmy błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę
Boską nad dębem skalnym.
- Czego Pani sobie życzysz ode mnie? - zapytałam.
- Chcę, abyście nadal 13 dnia przychodzili do Cova
da Iria i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim
miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.
- Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają
w Cova da Iria?
- Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz
nosiła ty z Hiacyntą i dwie inne dziewczyny ubrane
na biało, drugi niech nosi Franciszek i trzech chłopców. Pieniądze, które ofiarują ludzie, niech będą na
te ołtarzyki, a reszta na budowę kaplicy, która ma
tutaj powstać.
- Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych.
- Tak, niektórych uleczę w ciągu roku - i przybierając
wyraz smutniejszy powiedziała: - Módlcie, módlcie się
wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz
idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo,
kto by się za nie ofiarował i modlił.
I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu.

tość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które
polska tradycja nazywa Świętem Matki Bożej „Zielnej”.
We Włoszech i w Austrii w tym dniu obchodzone jest
wspomnienie NMP „Zwycięskiej” lub NMP „Kwietnej”.
Dla nas, Polaków, to dzień szczególnie ważny,
w którym obchodzimy Narodowe Święto Polaków i rocznicę „Cudu nad Wisłą”. Jest to także dzień modlitw za
Żołnierzy Wojska Polskiego. Z tej racji na naszych domach wywiesimy flagę narodową. Na zakończenie każdej Mszy Św. będzie obrzęd błogosławieństwa ziół
i kwiatów ku czci Maryi Wniebowziętej.

W dniu 15 sierpnia Kościół świętuje zakończenie Jej
życia uwieńczonego niebem. Matka Boża bowiem, jako
pierwsza z ludzi, uczestniczy już w pełni zbawienia,
przygotowanego dla nas wszystkich. Wniebowzięcie
wskazuje ludzkości jej powołanie i drogę do chwały
w niebie. Maryja Wniebowzięta jest „dorodnym owocem” odkupienia dokonanego przez Jezusa. Jest również obrazem Kościoła, który został powołany do tego,
by osiągnąć doskonałość i świętość. Ona prowadzi
i podtrzymuje nadzieję ludu Bożego, będącego jeszcze
w drodze. Pachnące zioła, piękne kwiaty, dojrzałe kłosy
zbóż i dorodne owoce symbolizują duchową pełnię Maryi, jako „najdorodniejszego ziemskiego owocu”.
Wszystkie one, podobnie jak Maryja, mają swój czas
wzrostu i czas dojrzewania. Są dorodnym plonem łąk,
lasów, sadów i ornej ziemi. Zioła mają swą leczniczą
moc, a kwiaty wprawiają w zachwyt kolorystyką barw
i zapachem. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Jest też lekarstwem na nasze choroby duszy
i ciała; jest wspaniałą koroną stworzenia.
Kapłan, błogosławiąc zioła, prosi Boga: Zachowaj je
od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi
i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków,
przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta,
najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia.
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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 60 r. urodzin Tadeusza, z prośbą o Boże błoPoniedziałek – 10 sierpnia 2015 r. Święto Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika; Czyt.: Mdr 3, 1-9 (Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę);
gosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa i Św. Joanny Beretty MolJ 12, 24-26 (Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity).
la na dalsze lata życia, of. Tadeusz Sawczuk
6.30 1. + Zygmunta Radzikowskiego, of. Alicja Wierzbicka
18.00 -19.30 Kancelaria Parafialna czynna w okresie Pielgrzymki
19.00 Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie Duchowych Pielgrzymów
2. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Rodzice
pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) i Rozwa7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona
żanie Pielgrzymkowe
2. + Mariannę i Ryszarda (w 3 r. ich śmierci), of. Wnuczka
Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina
20.00
1.
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii, z prośbą o Dary Ducha

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Dziadkowie
18.00 -19.30 Kancelaria Parafialna czynna w okresie Pielgrzymki
19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R.
nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) i Rozważanie Pielgrzymkowe
20.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina
2. + Eugeniusza (w 6 r.), Janinę i Marka, of. p. Wójcikowie
3. + Stanisława Sowa, of. Sąsiedzi

4. Dziękczynna Małżonków Arkadiusza i Edyty, z prośbą o opiekę Św. Józefa we wszystkich sprawach, of. Rodzina
Apel Duchowych Pielgrzymów i zakończenie wieczornego spotkania.

Wtorek – 11 sierpnia 2015 r.
Wspomnienie Św. Klary, Dziewicy, Siostry Św. Franciszka, Najświętszej
Maryi Panny ze Świętej Lipki oraz Św. Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy
Czyt.: Pwt 31, 1-8 (Jozue następcą Mojżesza);
Mt 18, 1-5. 10. 12-14 (Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy).

6.30 1. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona
2. + Wacława Szumilasa, of. Pielęgniarki Bloku Operacyjnego
18.00 -19.30 Kancelaria Parafialna czynna w okresie Pielgrzymki
19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R.
nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) i Rozważanie Pielgrzymkowe
20.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina

2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Eryka, z prośbą o dary Ducha
Świętego i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzice
3. Dziękczynna w intencji Wnuków, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Igora, Nikoli i Łucji w 1 r. urodzin, of. Babcia
4. Dziękczynna w intencji Wiktorka, z prośbą o zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla niego, dla jego Rodziców i Dziadków, of. Babcia
Apel Duchowych Pielgrzymów i zakończenie wieczornego spotkania.

Środa – 12 sierpnia 2015 r.
Wspomnienie Św. Joanny Franciszki de Chantal, Zakonnicy, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Wizytek.
Czyt.: Pwt 34, 1-12 (Wizja zniszczenia Jerozolimy);
Mt 18, 15-20 (Braterskie upomnienie).

6.30 1. Dziękczynna w r. urodzin Moniki, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina
2. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona
2. + Kazimierza (w 20 r.), of. Żona
18.00 -19.30 Kancelaria Parafialna czynna w okresie Pielgrzymki
19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R.
nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) i Rozważanie Pielgrzymkowe
20.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina
2. + Sylwię (w 6 r.), of. Rodzice
3. + Jadwigę Kamianka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
Apel Duchowych Pielgrzymów i zakończenie wieczornego spotkania.
Czwartek – 13 sierpnia 2015 r. Wspomnienie Św. Męczenników
Poncjana, Papieża i Hipolita Kapłana, Bł. Marka z Aviano, Kaznodziei
na dworze Jana III Sobieskiego oraz NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. Czyt.: Joz 3, 7-10a. 11. 13-17 (Przejście
przez Jordan); Mt 18, 21 – 19, 1 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze).

6.30 1. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Rodzice
2. + Stanisława (w 3 miesiąc) i Zofię Borutów, of. Dzieci
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona
2. + Bogusława (w 13 r.), Grażynę i Grzegorza Kaszubskich, of.
Elżbieta Kaszubska

2. + Zofię oraz zm. z Rodzin Łastowieckich, Tomaszewskich, Tarasiuków, Sienickich i Skolimowskich, of. Stanisław Łastowiecki
3. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, z prośbą o triumf Maryi w naszych sercach, of.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Apel Duchowych Pielgrzymów i zakończenie wieczornego spotkania.
Piątek – 14 sierpnia 2015 r. Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii
Kolbego, Kapłana i Męczennika, patrona tych, którzy walczą o trzeźwość. Dzień modlitewnej pamięci o poległych w obozach i więzieniach
Czyt.: Joz 24, 1-13 (Jozue przypomina dobrodziejstwa Boże);
Mt 19, 3-12 (Nierozerwalność małżeństwa).

6.30 1. W intencji wiadomej Panu Bogu, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona
2. + Teofilę, Piotra, Stanisławę, Zygmunta, Józefa i Czesławę,
zm. z Rodzin Stańczuków i Harasimów, of. Rodzina
18.00 -19.30 Kancelaria Parafialna czynna w okresie Pielgrzymki
19.15 Ostatni Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem
K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) i Rozważanie Pielgrzymkowe
Msza Św. wieczorna Wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Czyt.: 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 (Wprowadzenie Arki do Miasta Świętego);
1 Kor 15, 54-57 (Zwycięstwo nad śmiercią);
Łk 11, 27-28 (Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa).

20.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina
2. + Artura, of. Córka
3. Dziękczynna w 70 r. urodzin Janiny Maliszewskiej, z prośbą o
potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Córki
Apel Duchowych Pielgrzymów i zakończenie wieczornych spotkań.

Sobota – 15 sierpnia 2015 r.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY, w polskiej tradycji: Święto Matki Bożej „Zielnej”.
We Włoszech i w Austrii wspomnienie NMP „Zwycięskiej”, lub NMP
„Kwietnej”. Narodowe Święto Polaków. Rocznica „Cudu nad Wisłą”.
Dzień modlitw za Żołnierzy Wojska Polskiego (wywieszamy flagę narodową); Dziś na zakończenie każdej Mszy Św. obrzęd błogosławieństwa
ziół i kwiatów Czyt.: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab (Niewiasta obleczona w
słońce); 1 Kor 15, 20-26 (W Chrystusie wszyscy będą ożywieni);
Łk 1, 39-56 (Bóg wywyższa pokornych).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Kornelię i Zdzisława Chłopeckich, of. Ewa Wakuła
8.30 1.+ Dariusza (w 11 r.), Jana, Pawełka, Katarzynę, zm. z Rodzin
Olszewskich i Brodzików, of. Elżbieta Olszewska
2. + Wacława (w 22 r.), Stanisława (w 9 r.), zm. z Rodzin Skaruzów, Olszewskich i Księżopolskich, of. Dzieci
3. Poza Parafią: + Wiesława Duka (w 18 miesiąc), of. Żona i Syn
10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona
2. + Zofię, Stanisławę, Stanisława, Franciszka, Barbarę, Wiesława, Jana i Bogdana, of. Rodzina
11.30 1. + Stanisława Koć (w 2 r.), of. Syn z Rodziną
2. + Marię Gajowniczek (z racji imienin) oraz Karola i Marcela, of.
Zofia Szczepanik

12.00 W Purzecu: Msza Św. odpustowa w wiejskiej kaplicy
18.00 + Mariannę, Stanisława, Jadwigę i Antoniego Jarosińskich, of. p.
Jarosińska
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor)
20.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina

2. + Mariannę Łydkowską, Polikarpa, Edwarda, Czesława, Irenę,
Mariannę, Mieczysława, of. Bogusław Łydkowski
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XX Niedziela Zwykła – 16 sierpnia 2015 r.
Czyt.: Prz 9, 1-6 (Chleb i wino na uczcie Mądrości); Ef 5, 15-20 (Napełniajcie
się Duchem); J 6, 51-58 (Chleb żywy, który zstąpił z nieba).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Pelagię oraz zm. jej Rodziców i Rodzeństwo, of. Córka
8.30 1. + Leokadię, Wacława i Henryka, of. Rodzina
2. + Jana (w 29 r.) i Helenę Kowalina, of. Rodzina
3. Poza Parafią: + Franciszka i Wacławę Stelęgowskich, zm. z
Rodziny Kosiorków, of. Barbara Zaliwska
10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona
2. + Helenę i Stanisława Adamowicz, of. Córka
3. + Męża Stanisława Kublikowskiego (w 3 r.) i Brata Sylwestra
(w 2 r.), of. Żona Barbara
11.30 1. Dziękczynna w 4 r. ślubu Mariusza i Sylwii, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny, of. Małżonkowie
2. + Marię Radzikowską, Lucjana, Czesława Strzalińskiego i Brata Lucjana oraz Mirosława Biernackiego, Marcina Zubka i Marię
Niedziółka, of. Michalina Strzalińska
13.00 W intencji Parafian i Gości
18.00 1. + Tomasza (w 14 r.), Stanisławę, Stefana, Wiktorię i Stanisława oraz zm. Braci, of. Danuta Chomka
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina
2. + Antoniego (w 18 r.), Kaliksta, Bronisławę i Mariana, of. Żona

NOWA KAPLICZKA NA TERENIE PARAFII
Już wkrótce rozpocznie się
budowa kapliczki na terenie naszej Parafii. Inicjatywę budowy
kapliczki, której lokalizację
wskazano pod koniec roku 2013
na „wyspie” u zbiegu ulic Granicznej i Broniewskiego, podjęła
grupa mieszkańców osiedla Nowe Siedlce i osiedla Tysiąclecia.
Organizatorzy poinformowali Ks.
Proboszcza, że za budową kapliczki opowiedziało się około 400 Parafian, potwierdzając swoją deklarację własnoręcznymi podpisami. W międzyczasie zawiązał się Społeczny
Komitet Budowy Kapliczki, który zajął się koordynacją wszystkich spraw
związanych z jej budową, a przede wszystkim spraw formalno-prawnych. Komitet zwrócił się do Pana Prezydenta naszego miasta, z prośbą
o wyrażenie zgody na lokalizację obiektu kapliczki na wskazanej przez
Komitet działce. Pan Prezydent zaakceptował lokalizację kapliczki,
wskazał jednocześnie, że w celu ostatecznego udostępnienia terenu na
cele budowlane, należy z tej działki geodezyjnie wydzielić część pod
projektowaną kapliczkę. Nowo powstała działka, zostanie użyczona Parafii z przeznaczeniem na budowę kapliczki pod warunkiem, że koszt
podziału, budowy i utrzymanie budowli w należytym stanie będzie ponosiła parafia.
Na początku 2014 roku sporządzono koncepcję zagospodarowania
przestrzennego tej działki oraz projekt architektoniczno-budowlany kapliczki. Spośród przedstawionych projektów wybrano projekt kapliczki na
rzucie kwadratu o wymiarach 150 x 150 cm, który bardzo dobrze wpisuje się w otaczającą architekturę. Autorem projektu architektonicznobudowlanego jest mgr inż. architekt Mirosław Starczewski. Według tego
projektu kapliczka będzie wykonana z betonu wylewanego w szalunku
ze zbrojonym fundamentem i elementami konstrukcyjnymi. Na trzech
poziomach będą wykonane profilowane gzymsy. Okna będą wykonane
w technologii tradycyjnej. Pokrycie będzie wykonane na więźbie drewnianej, na niej dach czterospadowy pokryty dachówką ceramiczną. Góra
kapliczki będzie zwieńczona kopułą i krzyżem. Całkowita wysokość kapliczki wyniesie 580 cm. Otoczenie kapliczki będzie utwardzone z kostki
brukowej i płyt, z niską zielenią towarzyszącą oraz chodnikiem od strony
ulic Broniewskiego i Granicznej. W kapliczce będzie umieszczona figura
Matki Bożej Fatimskiej. Poniżej figury na ścianie frontowej będzie umieszczona tablica z napisem: „Wotum wdzięczności Matce Bożej Fati-
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mskiej za uratowanie życia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 13
maja 1981 roku, za Jego pobyt w Siedlcach 10 czerwca 1999 roku
i kanonizację 27 kwietnia 2014 r. Wdzięczni parafianie. 13.10.2015”.
Kapliczka zostanie w całości sfinansowana z dobrowolnych datków paZygmunt Szalach
rafian oraz mieszkańców naszego Miasta.

DLA KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH
Ojciec Św. Pius XII dokonał poświęcenia
świata Niepokalanemu Sercu Maryi w 1942 r.
Akt poświęcenia Narodu Polskiego miał miejsce
8 września 1946 r. na J. Górze, a w roku 1954
ustanawiając święto Maryi Królowej, zwrócił się
do całego Kościoła w następujących słowach:
„zarządzamy, aby w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. To bowiem pozwala żywić niepłonną nadzieję, że
nadejdą czasy pomyślne, rozjaśnione triumfem religii i chrześcijańskim
pokojem”.
Moderatorzy diecezjalni zebrani na konferencji w Rembertowie podjęli
decyzję, aby Żywy Różaniec włączył się w Wielką Nowennę Fatimską.
Dlatego zwróciłem się w specjalnym liście do członków Diecezjalnej Rady
Żywego Różańca, z prośbą i propozycją, aby w duchu dobrze rozumianej i
przeżywanej pobożności maryjnej w sposób bardzo konkretny odpowiedzieli na wezwanie Maryi do nawrócenia zawarte w objawieniach w Fatimie. Mogą to uczynić poprzez akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi dokonany w dniu 22 sierpnia w liturgiczne wspomnienie Maryi Królowej. Zachęciłem też, aby tego aktu dokonały inne osoby
należące do Kół Żywego Różańca. (Szczegółowe informacje o Wielkiej
Nowennie Fatimskiej i akcie poświęcenia na stronie internetowej Sekretariatu Fatimskiego: http://www.sekretariatfatimski.pl/; Tekst aktu będzie
także zamieszczony w Echu Katolickim w ostatnią niedzielę lipca.
Wspomagajmy osoby z Diecezjalnej Rady Żywego Różańca w dziele
przygotowania i dokonania aktu poświęcenia. Wspomniany akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi powinien być aktem
świadomym i dobrowolnym, dlatego pomocą w przygotowaniu do tego
wydarzenia mogą być materiały formacyjne z Echa (ostatnia niedziela lipca) oraz audycje, które będą w Katolickim Radiu Podlasie.
Teologiczne uzasadnienie do takich aktów zawiera się m. in. w nauczaniu Kard. J. Ratzingera. We wprowadzeniu do komentarza Trzeciej
Części Tajemnicy Fatimskiej napisał: „Kult Niepokalanego Serca Maryi
oznacza zatem zbliżanie się do takiej postawy, w której fiat – „bądź wola
Twoja” – staje się centrum kształtującym całą egzystencję. Gdyby ktoś
wysunął zastrzeżenie, iż nie powinniśmy jednak stawiać między nami,
a Chrystusem istoty stworzonej, należałoby przypomnieć, iż św. Paweł
nie wahał się powiedzieć do swoich wspólnot: naśladujcie mnie! (1 Kor
4,16; Flp 3,17; 1 Tes 1,6; 2 Tes 3,7-9). Na przykładzie Apostoła mogły się one
przekonać, co znaczy iść za Chrystusem. My natomiast od kogóż moglibyśmy uczyć się tego w każdej epoce lepiej niż od Matki Chrystusa?”.
Przed nami kolejna pielgrzymka Rodzin Różańcowych do Leśnej
Podlaskiej - 30 sierpnia. Plakaty przygotowane przez Przeora sanktuarium leśniańskiego w odpowiednim czasie dotrą do Parafii. Pielgrzymce będzie przewodniczył Ks. Biskup Piotr Sawczuk. Za sprawy związane z przygotowaniem liturgii i medytacji różańcowej w tym roku odpowiada Rejon bł.
Honorata Koźmińskiego pod przewodnictwem Ks. Henryka Jakubowicza.
W dniach 11-13 września w Domu Rekolekcyjnym Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu odbędą się „Rekolekcje Fatimskie”, którym będzie
przewodniczył ks. Krzysztof Czapla SAC, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego. Rozpoczęcie w piątek o godz. 16.00 Zakończenie w niedzielę
obiadem o godz. 13.00. Głównym tematem rekolekcji będą objawienia
z Fatimy. Natomiast 13 września o godz. 18.00 ks. Krzysztof będzie
przewodniczył Eucharystii i nabożeństwu fatimskiemu w parafii św. Józefa w Siedlcach. Rekolekcje są skierowane przede wszystkim do członków Diecezjalnej Rady Żywego Różańca (otrzymałem już pierwsze
zgłoszenia), ale mogą w nich uczestniczyć także chętni księża z naszej
diecezji. Planowany koszt 130 zł. Serdecznie proszę, jeśli będzie to konieczne o finansowe wsparcie świeckich uczestników rekolekcji.
Ciąg dalszy na stronicy 4
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nodziei na dworze Jana III Sobieskiego, który
współorganizował wyprawę polskiej husarii zaCiąg dalszy ze stronicy 3
kończoną „Victorią Wiedeńską”.
We wrześniowym numerze miePiątek (14.08) to dzień wspomnienia Św. Maksięcznika Różaniec będzie artykuł
symiliana Marii Kolbego, Kapłana zamęczoo Żywym Różańcu w naszej Diecenego w Oświęcimiu (j.w.). To także dzień mozji. Miesięcznik jest podstawowym pismem fordlitewnej pamięci za poległych w obozach i więmacyjnym dla Kół Żywego Różańca. W paździezieniach.
rniku, w tygodniu misyjnym (czwartek) będziemy
przeżywać kolejny Ogólnopolski Dzień Modlitwy
Różańcowej w intencji beatyfikacji naszej założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot i rozwoju Kół WAKACYJNY PORZĄDEK. Przez cały okres
Żywego Różańca w naszej Ojczyźnie. Serdecz- wakacji nie będzie Mszy Św. niedzielnych o gonie proszę, aby tego dnia włączyć osoby z Ży- dzinie 16.30. W niedzielne popołudnie Msze Św.
wego Różańca w posługi w czasie Eucharystii będą odprawiane o godz. 18.00 i 20.00.
i nabożeństwa październikowego.
UWAGA: ZMIANA GODZIN. W okresie trwaZ Chrystusowym pozdrowieniem nia Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną GóKs. Kannik dr Paweł Wiatrak rę oraz czuwania Duchowej Pielgrzymki, czyli do
Moderator Diecezjalny Żywego Różańca
14 sierpnia włącznie, jest zmieniony popołudniowy porządek zajęć. Kancelaria Parafialna jest
czynna (w dni powszednie) w godzinach 18.00W wigilię Uroczystoś19.30. O 19.15 w naszym kościele będzie Różaci Wniebowzięcia Najśniec Duchowych Pielgrzymów i Rozważanie Piewiętszej Maryi Panny (w
lgrzymkowe. O godz. 20.00 Pielgrzymkowa Eupiątek 14.08) Kościół obcharystia z homilią, a po niej Jasnogórski Apel
chodzi wspomnienie Św.
Duchowych Pielgrzymów i zakończenie wieczorMaksymiliana Marii Kolnego spotkania. Wyjątkowo dziś (9.06) wieczorbego, Kapłana i Męczenne spotkanie rozpocznie się już o godzinie 19.00
nika, patrona tych, któwystawieniem i adoracją Najświętszego Sakrarzy walczą o trzeźwość.
Modlitwa do św. Maksymiliana Marii Kolbego mentu.
LIST KS. BISKUPA. Dziś we wszystkich koś- Patrona Ruchu Trzeźwości w Polsce
Święty Maksymilianie, który tyle razy przy- ciołach naszej Diecezji czytany jest komunikat
pominałeś, że szatan przy pomocy alkoholu za- Ks. Biskupa Ordynariusza, zajmujący stanowisbiera Chrystusowi wiele dusz nieśmiertelnych, ko w sprawie ustawy dotyczącej procedury „in
miej nas w swojej opiece. Poświęcając się dla vitro”, podpisanej przez prezydenta R.P.
drugiego człowieka, pokazałeś jak wielką war- ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
tość ma życie ludzkie. Ciebie więc Kościół z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
w Polsce chce uznawać za Patrona Trzeźwości. zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Wyjednaj, prosimy, moc naszemu katolickiemu Zapowiedź II:Tomasz Wojciech Niedziółka
narodowi, który Maryi Jasnogórskiej uroczyś- z Parafii Domanice i Anna Żaczek z naszej Pacie ślubował walkę z pijaństwem. Pomóż nam
rafii (49).
skutecznie zachęcać bliźnich do życia w trzeźAndrzej Daniel Kułak z Parafii Ducha
wości. Amen.
Świętego w Siedlcach i Edyta Zbieć z naszej
Parafii (50).
Sierpień to nie tylko miesiąc pamięci narodo- Zapowiedź I:Szymon Szabat z Parafii Św.
wej i trzeźwości, to także czas wielu wspomnień Jana Chrzciciela w Ozimku (Diecezja Opolska)
i świąt poświęconych Matce Bożej i wielu Świę- i Monika Belowska z naszej Parafii (51).
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do
tym Patronom.
W poniedziałek (10.08) obchodzimy Święto zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest
Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika, który o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana
za wierność Chrystusowi poniósł śmierć na roz- dyżurnego w Kancelarii Parafialnej.
palonej do czerwoności żelaznej kracie. Jest Panr 32
tronem Diakonów. W modlitwach pamiętajmy
Dlaczego ten i przyszły rok są szczególne dla
o naszych diakonach Filipie i Kamilu.
We wtorek (11.08) Kościół wspomina Św. wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia? OdpoKlarę, Dziewicę, Siostrę Św. Franciszka i zało- wiedź na s. 16;
życielkę żeńskiej gałęzi zakonów franciszkań- Jak właściwie rozumieć pojęcie maryjnego
skich. Asyż jest miejscem jej kultu i przechowy- niewolnictwa - mówi ks. kan. dr Paweł Wiatrak;
O sztuce towarzyszenia chorym w ostatnich
wania relikwii.
Środa (12.08) to dzień wspomnienia Św. Joan- chwilach ich życia oraz pomocy rodzinie w przeny Franciszki de Chantal, matki 6 dzieci, a po- żywaniu żałoby - opowiadają pracownicy siedletem Zakonnicy i Założycielki Zgromadzenia ckiego hospicjum.
Sióstr Wizytek, rodaczki Św. Bernarda z Clairva- Bóg z internetu? Czemu nie! - o religijnych
ux (oboje urodzeni w Dijon).
aplikacjach na telefony komórkowe - w dziale
W czwartek (13.08) wspominamy Św. Męczen- „Publicystyka”;
ników z początku III w. Poncjana, Papieża i Hi- Poruszające świadectwa uczestników wakapolita Kapłana oraz Bł. Marka z Aviano, Kaz- cyjnych oaz - na s. 14; Zapraszamy do lektury
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DLA KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH

PROBLEMY TECHNICZNE

W PARAFII I W DIECEZJI

PATRON OD TRZEŹWOŚCI

TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH

CO PISZĄ W „ECHU”

Podczas wyjazdu „pod namiot” nad dzikie jezioro
żona skarży się mężowi:
- Kochanie, nie umiem znaleźć kontaktu, żeby podłączyć telewizor, suszarkę do włosów, ekspres do kawy
i nocną lampkę.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

FRANCUSKA KARA
- Chińczycy w końcu zostali ukarani za to, że produkują wszystkie nasze rzeczy. Nie mogą już przywozić swoim znajomym pamiątek z Europy np.: „Made
in France”, bo i tak pod spodem pisze „Made in China”.
NA ŁONIE NATURY
Tato pyta syna:
- Jasiu, zamknąłeś drzwi?
- Tak.
- Na klucz?
- Na klucz.
- Na dwa obroty?
- Tak, na dwa obroty.
- Jak to zrobiłeś, skoro my od tygodnia w namiocie
jesteśmy?
SAMOCHODOWY PROBLEM INTERNAUTY:
Internauta na blogu zadaje pytanie:
- Kolega mi powiedział, ze płyta DVD lepiej odbija
radar niż zwykła płyta CD - podpowiedzcie mi proszę, czy mnie nie okłamał? Teraz używam CD i jestem zadowolony, nie dostałem żadnego mandatu.
Oto dowcipne odpowiedzi kolegów internautów:
- Powieś sobie jeszcze trzy takie płyty, to już z daleka będzie widać, że jedzie idiota.
- Płyta DVD ma większa pojemność, to przy dużej
prędkości lepiej działa. Sam stosuje 3 płyty DVD, 2
analogowe i krawat „Samoobrony” na blokady.
- To prawda, w nowej wersji samolot F-117A pokryty jest cały płytami DVD i dlatego jest niewykrywalny dla radarów.
- Powieś CD, DVD, FDD, HDD i Memory Stick, to
na pewno żaden policjant cię nie zatrzyma, bo jak
cię zobaczy zza zakrętu to umrze ze śmiechu.
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 025-6402828, fax 025-6402820
Druk: NOWATOR. 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. Piotr Kruk,
ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr Mazurek,
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 w czasie Pieszej
i Duchowej Pielgrzymki na Jasną Górę czynna
w dni powszednie od godziny 18.00 do 19.30.
Kancelaria będzie nieczynna 9, 15 i 16 sierpnia.

