Numer 40 (846)

W TYM NUMERZE:

WIARA I ZIARNO GORCZYCY

1. Myśl tygodnia
2. Wiara i ziarno gorczycy
3. Dziękczynienie za ŚDM
4. Dzień Papieski
5. Papieski Konkurs w MOK
6. Kalendarz nowego tygodnia
7. Zdaniem naszych Ks. Biskupów
8. Miasto Krzyża
9. Zmiana w Dekanacie
10. Gaudeamus igitur
11. W Parafii i w Diecezji
12. Co piszą w „Echu” nr 39
13. Dobry humor
14. Redakcyjna stopka

Ziarenko gorczycy to kuleczka o średnicy 1, 5 mm.
Nie jest to najmniejsze znane na ziemi ziarno. Mniejsze
jest np. ziarnko maku. Jednak u Żydów i u Greków
znane było przysłowie: „Mały, jak ziarnko gorczycy”.
Jezus posługuje się tym przysłowiem, by ukazać moc
wiary: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy”,

MYŚL TYGODNIA

DZIĘKCZYNIENIE ZA

8 października br. w Pratulinie Diecezja Siedlecka
będzie przeżywać dziękczynienie za ŚDM oraz 20 lecie
beatyfikacji Męczenników Podlaskich. W wielu Parafiach będą zorganizowane wyjazdy autokarowe. W pierwszym rzędzie zaproszeni są wolontariusze oraz ci,
którzy brali udział w ŚDM w Krakowie. Oto przewidziany program: 10.00 Zawiązanie wspólnoty oraz wspomnienia z ŚDM; 11.00 Eucharystia; 12.15 Agapa;
Nieraz brak nam wiary, lub jest 13.00 Koncert uwielbienia grupy Mateo, znanej mięona dość słaba. Również aposto- dzy innymi z utworu „Przyjaciela mam”. Zgłoszenia liczłowie prosili Jezusa: „Przymnóż by młodzieży u Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży
nam wiary” (Łk 17, 5).
mailem: adres9@wp.pl lub telefonicznie 509 056 560.
W związku z tym ciśnie się nam
do głowy wiele pytań: Jaka jest
moja wiara? Czy jest świadoma,
zaangażowana, głęboka? Czy ulega rozwojowi, stagnacji czy może
obumiera? Czy służę innym bezinteresownie? Czy umiem i chcę zaakceptować, aby mi czasem służono? Czy jest we mnie pokora, która pozwala uznać, że czasem jestem ubogi, słaby, potrzebujący pomocy? Czy też uważam, że muszę
być zawsze silny i mieć wszystko
pod kontrolą? Czy mam świadomość, że „bez Boga nic, a z Nim
wszystko”?
Czy to są już wszystkie pytania? Chyba jeszcze nie!

DZIEŃ PAPIESKI

9 października obchodzić będziemy XVI Dzień Papieski, ogłoszony w tym roku pod hasłem „Jan Paweł II
- bądźcie świadkami miłosierdzia”. Nawiązuje ono do
decyzji papieża Franciszka o ogłoszeniu bieżącego roku kościelnego Rokiem Miłosierdzia.
Jednym z głównych wymiarów pontyfikatu papieża
Jana Pawła II było ukazywanie zarówno Kościołowi jak
i światu Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Nawiązuję ono do słów Św. Jana Pawła II z pielgrzymki do
Polski w sierpniu 2002 roku. Wówczas Papież podczas
konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia na krakowskich Łagiewnikach powiedział: „Bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia … Bądźcie apostołami miłosierdzia”.
Chodzi o to, żeby nie tylko mówić o Bożym Miłosierdziu, nie tylko je wypraszać, ale żeby całym swoim ży-
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ciem czynić uczynki miłosierdzia. Nauka o Bożym Miłosierdziu, którą przez 26 lat głosił Jan Paweł II i to, co
czyni dla głoszenia Bożego Miłosierdzia papież Franciszek są sobie bardzo bliskie.
Z racji Dnia Papieskiego Fundacja „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” zbiera ofiary na rzecz utalentowanych młodych ludzi z niezamożnych rodzin i niewielkich miejscowości. W ubiegłym roku objęły one swą pomocą 2300
uzdolnionych dziewcząt i chłopców, dając im szansę rozwijania pasji i talentów oraz kontynuowania edukacji
w wielu placówkach w kraju i także za granicą. Do tej
pory blisko 3,5 tys. stypendystów zakończyło już swoją
edukację. Wielu z nich przystąpiło do Stowarzyszenia
Absolwentów Dzieła. To „Żywy Pomnik” Jana Pawła II,
który liczy już blisko 16 lat.
Obchody Dnia Papieskiego już od 2001 roku przypadają w niedzielę poprzedzająca rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października 1978 r.).

PAPIESKI KONKURS
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach organizuje XIV
konkurs recytatorski poezji i prozy Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Słowo - dar i tajemnica”. Odbędzie się on
13 października br. o godz. 10.00 w Sali Białej (ul. Pułaskiego 6), w ramach obchodów Dnia Papieskiego.

Prezentacje konkursowe przeprowadzone będą
w trzech kategoriach: 1. Młodzież szkół gimnazjalnych,
2. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, 3. Dorośli.
Adresatami konkursu są przede wszystkim recytatorzy z Siedlec i z powiatu siedleckiego. Każdy z uczestników powinien przygotować 1 utwór poetycki lub prozatorski napisany przez Karola Wojtyłę (Jana Pawła II)
lub utwór poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II.
Można powiedzieć fragment dłuższego utworu lub
dokonać kompilacji tekstów, z tym że łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut. Każda szkoła
gimnazjalna może wytypować 2 uczestników, ponadgimnazjalna 3 w drodze eliminacji szkolnych. Reprezentantów szkół należy zgłosić w formie pisemnej: imię
i nazwisko recytatora, tytuł utworu, autor oraz nazwisko
nauczyciela przygotowującego.
Karty zgłoszenia szkoły otrzymają wraz z regulaminem; są też dostępne na stronie internetowej MOK
www.mok.siedlce.pl Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5
października br.
Możliwe konsultacje repertuarowe i warsztatowe
w MOK, Sala PODLASIE. Informacje: Halina Tunkiewicz e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl i pod tel.
25-7943124
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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 – 3 października 2016 r.
Wspomnienie Św. Franciszka Borgiasza, Kapłana. Rok C, II. XXVII
tydzień okresu zwykłego; Czyt.: Ga 1, 6-12 (Jedna jest Ewangelia Chrystusa);
Łk 10, 25-37 (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie).

5. Dziękczynna w 5 r. ślubu Magdaleny i Łukasza oraz w 40 r.
ślubu Eugenii i Mariana, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
nich oraz opiekę Św. Rodziny, of. Jubilaci
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 6 października 2016 r.

6.30 1. + Danutę Bielińską, of.
2. + Barbarę Smarzewską (w 30 dzień), of. Siostry
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zelatorki Danuty z KŻR
nr 16 oraz potrzebne łaski dla Sióstr z Koła i dla ich Rodzin
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci
2. + Sławomira Wielgosza (w 2 r.), of. Bożena Wielgosz
3. Dziękczynna w 9 r. ślubu Justyny i Wojciecha, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla
nich i dla ich dzieci, of. Rodzice

19 r. beatyfikacji Męczenników z Pratulina. Wspomnienie Św. Brunona,
Założyciela Zakonu Kartuzów (1030-1101); Czyt.: Ga 3, 1-5 (Ducha

16.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina
2. + Ryszarda Komarczewskego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu

3. + Teresę (w 5 r.), Hipolita i Leszka, of. Syn
4. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złotej Róży, z darem
gorliwej modlitwy za kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk

3. + Lucjana Stefaniuka (w 4 r.), Jadwigę, Wiesława, Arkadiusza,
zm. z Rodzin Stefaniuków, Skorupskich, Sokołowskich i Walczaków,
of. Rodzina

4. + Teresę Słoma, Andrzeja i Danutę Zgódka oraz zm. z Rodziny, of. Syn z Żoną
5. + Jana Łęczyckiego (w 7 dzień), of. Rodzina
6. + Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencji Apostolatu
Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. Członkowie APDC
19.00 Spotkanie Wspólnoty APDC

Wtorek – 4 października 2016 r. Wspomnienie Św. Franciszka z
Asyżu, Patrona Ekologów. Czyt.: Ga 1, 13-24 (Paweł powołany przez
Chrystusa); Łk 10, 38-42 (Jezus w gościnie u Marty i Marii).

6.30 1. + Jana Ostolskiego, of. Koleżanki i koledzy z ogrodu „Ustronie”
2. Błagalna z prośbą o odcięcie skutków grzechu przodków, of.
Bezimienna

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci
2. Dziękczynna w intencji Syna, Synowej i Męża, z prośbą
o przemianę serca i łaskę nawrócenia, of.
3. Dziękczynna w intencji Wiktorka, z prośbą o zdrowie, opiekę
Matki Bożej i Św. Józefa oraz umocnienie wiary dla niego i dla
jego Rodziców, of. Babcia
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina
2. + Mariannę, Franciszka, Wacławę i Stefana, of. Rodzina
3. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn
4. Dziękczynna w 15 r. ślubu Anny i Artura, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci Grzegorza i Martyny, of. Jubilaci
5. Dziękczynna w 10 r. urodzin Huberta i imienin Artura, z prośbą
o Boże błog dla nich oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Żona
Środa – 5 października 2016 r. Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy, krzewicielki kultu Bożego Miłosierdzia; Czyt.: Ga 2, 1-2.
7-14 (Paweł wyrzuca Piotrowi chwiejność); Łk 11, 1-4 (Jezus uczy modlitwy).

6.30 1. + Czesława Popek, of. Brat Roman
2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława z Rodzin Skalskich, Preckajło, Woronowicz, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hofmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci
2. + Stanisławę Rzyszkowicz (w 12 r.) oraz zm. Rodziców z obu
stron Rodziny, of. Mąż
3. + Hipolita Mitrzaka (w 10 r.), of. Córka
16.30 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci
17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe i Nabożeństwo do Św.
Józefa
18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina
2. + Zofię Sawicką, of. Mąż Janusz
3. + Artura Grodzickiego (w 1 r.), of. Rodzina
4. + Kazimierę Komar (w 2 r.) i zm. Rodziców, of. Brat

otrzymaliśmy dlatego, że wierzymy); Łk 11, 5-13 (Wytrwałość w modlitwie).

6.30 1. + Jadwigę (w 18 r.) i Hieronima, zm. z Rodzin Lewickich i Montewków, of. Rodzina
2. + Romualda Kamińskiego (w 2 r.), of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci
2. + Janinę Rojek (w 13 r.) i Helenę Plichta (w 14 r.), of. Córka
Barbara

17.15 Październikowe Nabożeństwo Różańcowe

18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina
2. + Jana (w 45 r.), Zofię, Leokadię, Jana, Annę, Wacława i Karola, of. Córka
3. + Mieczysława Przesmyckiego (w 12 r.), of.
4. + Bożenę Bańkowską (w 11 r.), zm. z Rodzin Kosmalskich
i Wróblewskich, of. Jadwiga Bańkowska
5. + Michała i Józefa, of. Rodzina
Czuwanie Godziny Świętej (do godz. 20.00)
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 października 2016 r.
Wspomnienie NMP Różańcowej (w niektórych krajach Europy znane
jako „Święto Matki Bożej Zwycięskiej”); Dzień patronalny Kół
Różańcowych. Czyt.: Ga 3, 7-14 (Abraham ojcem wierzących);
Łk 11, 15-26 (Walka Chrystusa ze złym duchem).

6.30 1. + Jana Ostolskiego, of. Koleżanki i koledzy z ogrodu „Ustronie”
2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o powrót do zdrowia i dalszą opiekę Św. Józefa, of. Józef Okniński
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci
2. + Annę i Edwarda Troć, of. Córka
3. + Adama Gałeckiego (w 7 r.), Pawła, Mariana i Mieczysława,
of. Córka

4. + Janinę Skolimowską, of. Siostry z Koła Żywego Różańca nr 11
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.00 Spotkanie z dziećmi z Koła Misyjnego
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa
17.15 Październikowy Różaniec oraz Pierwszopiątkowe Nabożeństwo
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina

2. + Mariannę Koprowską (w 1 r.), Natalię i Eugeniusza zm. z Rodzin Kukawskich, Kamińskich i Koprowskich, of. Córka Grażyna
3. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 5, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Patronki Królowej Różańca Św. dla
Sióstr z Koła i dla ich Rodzin, zel. Zdzisława Szczepanik
4. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej dla Koła Żywego Różańca nr 16 oraz o wieczny pokój dla zm.
z tego Koła, zel. Danuta Przesmycka
5. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa, z racji I-go Piątku Miesiąca, of. Uczestnicy Liturgii
19.00 Próba chóry „Lilia”
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie
Sobota – 8 października 2016 r. Wspomnienie NMP Patronki
Sobotniego dnia, Czyt.: Ga 3, 22-29 (Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi);
Łk 11, 27-28 (Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego).

6.30 1. + Genowefę, Stanisława, Andrzeja i Irenę, of. Rodzina
2. + Janinę Skolimowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci
2. + Genowefę (w 17 r.) i Leopolda, zm. z Rodzin Toporowiczów
i Rogulskich, of. Córka Barbara z Rodziną
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3. + Janinę Rusinek, of. Mąż i Córki
4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Radosława, z prośbą o łaskę zdrowia oraz opiekę Matki B. i Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzice
14.00 Zbiórka Ministrantów
17.00 Katecheza Przedmałżeńska (2)

15.00 W intencji Nowożeńców Beaty i Piotra
16.00 W intencji Nowożeńców Sylwii i Pawła
17.00 W intencji Nowożeńców Katarzyny i Patryka
18.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina
2. + Andrzeja Kępka (w 2 r.), Danutę (w 13 r.) i Jerzego (w 11 r.),
Sojka oraz Janinę i Kazimierza, of. Regina Kępka
3. + Józefa, Mariana i Jana, of. Córka
4. + Władysławę i Tadeusza Skupów, of. Wnuczka Małgorzata
Październikowe Nabożeństwo Różańcowe
19.00 Spotkanie KSM

XXVIII Niedziela Zwykła - 9 października 2016 r.
Wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa. DZIEŃ PAPIESKI
Przed kościołami zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Czyt.: 2 Krl 5, 14-17 (Uzdrowienie Naamana);
2 Tm 2, 8-13 (Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem);
Łk 17, 11-19 (Wiara uzdrowionego cudzoziemca).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Gadomskiego, of. Żona i Dzieci
2. + Jana, Jadwigę i Bożenę Ryś oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Syn i Mąż
8.30 1. + Stefana Mazura (w 8 r.), of. Żona
2. + Stanisławę Pietraszek (w 13 r.) oraz jej Rodziców Stanisława i Mariannę Ostrowskich, of. Córki
3. + Juliannę (w 15 r.), Stanisława i Kazimierza Jurków, of. Córki
10.00 1. Gregorianka: + Reginę i Teofila Chomka, of. Rodzina
2. + Stefana (w 10 r.) i Helenę, zm. z obu stron Rodziny, of. Córka
3. Dziękczynna w 6 r. urodzin Macieja, z prośbą o Boże błog.
oraz opiekę Św. Józefa i Św. Patrona w całym życiu, of. Rodzice
11.30 1. + Zm. z Rodziny Szysialów, of.
2. Dziękczynna w 25 r. urodzin Piotra, z prośbą o potrzebne łaski
i opiekę Maryi w całym życiu, of. Babcia
3. Dziękczynna w intencji Dzieci, Wnuków i Prawnuków, z prośbą o Boże błog. dla nich oraz opiekę Św. Aniołów Stróżów, of.
Barbara Stańczuk

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
2. + Rodziców: Franciszka (w 33 r.) i Zofię Mędzów, of. Rodzina
16.30 1. + Tadeusza, Edwarda, Mariannę i Władysława, zm. z Rodzin
Suprynów i Sysików, of. Danuta Sysik
17.30 Katecheza Chrzcielna (2)

18.00 1. + Jana Kowalczyka (w 5 r.) oraz zm. Rodziców Aleksandrę
i Klemensa, of.
2. + Zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2015/2016
19.00 Październikowy Różaniec pod przewodnictwem Oazy oraz niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00)

ZDANIEM PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU
W ostatnim czasie organizacje związane z tzw. nurtem LGBT – wsparte
przez środowiska Tygodnika Powszechnego, Więzi i Znaku – rozpoczęły
kampanię medialną pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”. Akcja ta skierowana
jest do ludzi wierzących i – jak twierdzą organizatorzy – „ma na celu przypomnienie, że z wartości chrześcijańskich wypływa konieczność postawy szacunku, otwarcia i życzliwego dialogu wobec wszystkich ludzi, także homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych”. O ile wszelkie działania służące promowaniu zgody społecznej zasługują na uznanie, o tyle – w kontekście wspomnianej inicjatywy – należy przypomnieć o fundamentalnych
sprawach, które Kościół głosi w sposób niezmienny.
1. Sam liturgiczny znak pokoju – do którego odnoszą się organizatorzy
kampanii – wyraża gotowość do pojednania z drugim człowiekiem i przyjęcia go w świętej wspólnocie grzeszników. Wszyscy przecież jesteśmy grzeszni, co również wyrażamy w akcie pokuty na samym początku każdej liturgii. Wyciągnięta ku drugiemu ręka oznacza zatem akceptację osoby, nigdy
zaś – aprobatę dla jej grzechu, niezależnie od tego, jakiej on jest natury.
Należy ponadto podkreślić, że członkowie wspólnoty zgromadzonej na liturgii mają nieustanny obowiązek nawracania się, to znaczy dostosowywa-
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nia się do wymagań Ewangelii i odwracania się od własnych grzesznych
upodobań. Istnieje obawa, że akcja „Przekażmy sobie znak pokoju”, wydobywając gest podanej ręki z kontekstu liturgicznego, nadaje mu znaczenie,
które jest nie do pogodzenia z nauką Chrystusa i Kościoła.
2. Środowiska LGBT często zarzucają Kościołowi, że zwiastując im Ewangelię, pozbawia on godności osoby homoseksualne, biseksualne czy transpłciowe. Dlatego trzeba z całą mocą powiedzieć, że Kościół jest jedyną instytucją, która od dwóch tysięcy lat niestrudzenie głosi godność każdej osoby ludzkiej bez wyjątku. To niezmienne nauczanie nie zmienia się również
w odniesieniu do wspomnianych osób. Kościół nigdy nie dzieli ludzi według
orientacji seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako stworzeni „na obraz i podobieństwo Boga”, są ukochanymi dziećmi Bożymi – siostrami i
braćmi w Chrystusie – i stąd cieszą się równą godnością. Dlatego – razem z
Ojcem Świętym Franciszkiem – „chcemy przede wszystkim potwierdzić, że
każda osoba, niezależnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana w swej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć «jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji»”, a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy. W odniesieniu do rodzin, należy natomiast zapewnić im
pełne szacunku towarzyszenie, aby osoby o skłonności homoseksualnej
miały konieczną pomoc w zrozumieniu i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu” (Papież Franciszek, Amoris laetitia).
3. Szacunek dla godności każdej osoby jest jednak nie do pogodzenia
z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych. Są one obiektywnie
moralnie złe i jako takie nie mogą nigdy cieszyć się akceptacją Kościoła.
Podobnie jest z podnoszonymi przez niektórych postulatami zrównania
w prawie związków homoseksualnych z heteroseksualnymi. Tego typu postulaty – zawsze, a zwłaszcza w dobie głębokiego kryzysu rodziny – są szkodliwe dla społeczeństw i jednostek.
Zło jest złem nie dlatego, że zostało przez kogoś zabronione, ale dlatego, że – jako niezgodne z planem Bożym – szkodzi człowiekowi. Stąd Kościół – jak dobra Matka – musi jasno nazywać je po imieniu. Postawa tolerancji wobec zła byłaby w istocie obojętnością wobec grzeszących sióstr i braci.
Nie miałaby zatem nic wspólnego z miłosierdziem ani z chrześcijańską miłością.
Podsumowując, wyrażamy przekonanie, że katolicy nie powinni brać
udziału w kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”, gdyż rozmywa ona jednoznaczne wymagania Ewangelii.
(-) Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący KEP
(-) Bp Artur G. Miziński Sekretarz Generalny KEP
(-) Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki Zastępca Przewodniczącego KEP

MIASTO KRZYŻA
„Stawros” - z języka greckiego znaczy „krzyż”, „polis” - miasto, a razem - „Stawropol” czyli „miasto krzyża”. Obok „Eurohotelu” na skrzyżowaniu ulic Sowieckiej i Żukowa na wielkim placu stoi w tym mieście ogromna 20-metrowa kolumna a na niej Anioł Stróż
z krzyżem wzniesionym w geście błogosławieństwa.
To ze Stawropola miałem pierwszy telefon, gdy pełniłem w Saratowie funkcję wikariusza generalnego i sam
się wtedy zdziwiłem, że to ponad półmilionowe miasto
nie ma swojego księdza. Kartkę z nazwą tego miasta
powiesiłem na ścianie i często się za Stawropol modliłem.
Podczas kolejnej rozmowy telefonicznej, półtora roku temu, powiedziałem Stanisławowi, który pełni funkcję starosty w kilkunastoosobowej grupie
stawropolskich katolików: „Spotykajcie się sami co niedzielę, czytajcie niedzielną Ewangelię, odmawiajcie wspólnie Różaniec i módlcie się o księdza
do Stawropola. Nie wiedziałem wtedy, że tym księdzem według Bożych
planów ja mam zostać.
Gdy 9 października znów stanę przy ołtarzu w mojej rodzinnej Parafii, z
której wyjechałem na Syberię przed 21 laty, to nie wystarczy mi czasu, by
opowiedzieć o wszystkich wydarzeniach Bożej Opatrzności, które dokonały
się na moich oczach i – za co Bogu dziękuję – także przez moje ręce przez
ostatni miesiąc, od rozpoczęcia mojej pracy kapłańskiej w tym niezwykłym
mieście. A to, że pierwszą Mszę Świętą odprawiłem tam 14 września na
Podwyższenie Krzyża, to też nie było wcześniej zaplanowane... I o odnalezionym tam starym kościele – też opowiem. Opowieści będą bardzo świeże,
wręcz gorące – nie ma się co dziwić, bo Stawropol to już nie Syberia a gorące południe. Ale Miłosierny Bóg kocha wszędzie tak samo... Niedługo się
zobaczymy. Wdzięczny za modlitwę i ofiary,
Wasz ksiądz Jarosław Mitrzak
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INFORMACJA POLICJI

W PARAFII I W DIECEZJI

Mazowiecka Komenda Policji informuje, że
powstała Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policja pisze:
Chcesz wiedzieć, czy
w twojej okolicy jest
bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ!
Podziel się swoimi spostrzeżeniami!
Reaguj na zagrożenia! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa: www.kwp.radom.pl

PIERWSZE DNI. Dziś (2.10) jest Pierwsza Nie-

ZMIANA W DEKANACIE

Dotychczasowy proboszcz katedralny i dziekan dekanatu siedleckiego Ks. Prałat Eugeniusz
Filipiuk, wczoraj (1.10) zakończył posługę w Siedlcach, obejmując stanowisko proboszcza i dziekana w Żelechowie. Nowym proboszczem katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Siedlcach i dziekanem dekanatu siedleckiego został Ks. dr Grzegorz Suchodolski.
Jeszcze do niedawna był on dyrektorem generalnym Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Witamy serdecznie nowego proboszcza katedralnego i naszego dziekana, życząc obfitości Bożych darów
w pełnieniu nowej służby.

GAUDEAMUS IGITUR!

Pieśnią „Gaudeamus igitur…” środowiska
akademickie rozpoczynają nowy rok studencki:
COLLEGIUM MAZOVIA rozpoczyna go dziś
Mszą Św. o godzinie 18.00 celebrowaną w naszym kościele. Natomiast uroczyste „Gaudeamus” zabrzmi w sobotę 8 października w Sali „Podlasie”, gdzie odbędzie się XVIII oficjalna inauguracja, połączona z wykładem prof. Bogumiła Mucha-Leszko i immatrykulacją nowych studentów.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY rok akademicki rozpoczyna
jutro (3.10) Mszą Św. o godzinie 10.00 w katedrze, a następnie w gmachu Wydziału Humanistycznego (ul. Żytnia 39) będzie uroczyste posiedzenie Senatu uczelni i nadanie tytułu „Honoris
Causa” profesorowi Wojciechowi Budzyńskiemu
oraz wcielenie nowych studentów.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
naszej Diecezji rekolekcjami już rozpoczęło zajęcia w nowym roku akademickim (od 21.09).
Uroczysta inauguracja, pod wodzą nowego Rektora Ks. dr. Piotra Paćkowskiego rozpocznie się
w czwartek 13 października Mszą Św. o godzinie 10.00 w kaplicy Seminaryjnej.

dziela Miesiąca. Po sumie będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana Tajemnic Różańcowych i katecheza dla Kół Żywego Różańca.
CARITAS. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na potrzeby naszej diecezjalnej Caritas.
KATECHEZY. Kolejna (druga) katecheza dla
Narzeczonych będzie w sobotę 8 października
Są one w każdą sobotę o godzinie 17.00 w sali
przy zakrystii lub w auli pod kościołem (w zależności od ilości uczestników). Natomiast Katechezy Chrzcielne są w 4 kolejne niedziele października o godzinie 17.30 w sali przy zakrystii.
KOORDYNATOR. W naszej
Diecezji został zorganizowany
I-szy Diecezjalny Konkurs Biblijny. Ksiądz Biskup Ordynariusz
mianował naszego nowego Wikariusza Ks. Krzysztofa Chacińskiego koordynatorem konkursu
w rejonie siedleckim. Gratulujemy tego wyróżnienia, licząc, że zachęci to wielu młodych ludzi
do udziału w konkursie.
KSM. W naszej Parafii przed laty bardzo prężnie
działało Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży.
Chcemy odnowić tę inicjatywę i reaktywować
grupę KSM. Spotkania będą odbywać się w każdą sobotę o godz. 19.00.
OAZA. Młodzież z Ruchu Światło-Życie i Scholi
Parafialnej zaprasza w przyszłą niedzielę (9.10)
po Mszy Św. o godzinie 18.00 na Modlitwę Różańcową i wspólną Adorację Najświętszego Sakramentu oraz dziękczynienie za Pontyfikat Św.
Jana Pawła II, w ramach Dnia Papieskiego
2016.
PODZIĘKOWANIE. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary przeznaczone na nowy
dach na kościele: Of. Bezimienna z ul. Jagiełły 1000,-zł; Of. Bezimienna z ul. Dolnej
100,-zł; Of. Bezimienna z ul. Jagiełły 50,-zł
Bóg zapłać!
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:Karol Kozioł z Parafii w Krześlinie i Ewelina Bojanczuk z naszej Parafii (67).
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 39
Mija 20 lat o beatyfikacji Unitów Podlaskich.
Z tej okazji zamieszczamy: wspomnienia uczestników uroczystości beatyfikacyjnych w Rzymie; historię Konrada Greczuka, który przyczynił się do przechowania pamięci o męczeństwie
unitów; historię procesu beatyfikacyjnego; co
o Unitach mówią historyczne archiwa; nie
wszyscy unici zginęli – część została zesłana na
Sybir. Jak wyglądało ich życie w dalekiej Rosji?
jak rozwija się kult męczenników w Pratulinie?
Ponadto wspomnienie o Biskupie Janie Mazurze w rocznicę jego śmierci;
Ks. Jacek Świątek pisze o nowym gatunku
zwierzęcia stadnego… Zapraszamy do lektury

2 października 2016 r.

ZAPYTANIE

Żona mówi do męża:
- Stefanie, chcesz herbaty?
- Tak.
- To wstań i zaparz sobie.
- To nie chcę.
- No to siedź, ale więcej nie kłam.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

MYLI SIĘ RAZ. W klasie trwa teleturniej. Prowadzący
zadaje chłopakowi krzyżówkowe zdanie:
- „Myli się tylko raz”…
Chłopak długo myśli, z końca sali słyszy podpowiedź:
- Brudasy!
METODA. Steven Paul Jobs, współzałożyciel, prezes
i przewodniczący rady nadzorczej komputerowej firmy
Apple, tuż po studiach został zatrudniony w dużej
korporacji, jako zarządzający zasobami ludzkimi. Dyrektor firmy radzi mu:
- Steve, zatrudniaj mądrych ludzi i mów im, co mają
robić!
- Panie dyrektorze, przecież to bez sensu. Po to będę
zatrudniał mądrych ludzi, aby oni mówili nam, co możemy zrobić.
DIALOG. Rozmawiają dwaj emeryci:
- Wiesz co Mateuszu, teraz dopiero na emeryturze
wiem, że szczęśliwi ludzie czasu nie liczą!
- To prawda, Piotrze, prawda. Wszyscy pozostali
mają budziki ustawione na godzinę 6.00.
DEFINICJE. Rozmawiają koleżanki-mężatki, obgadując swoje życie małżeńskie i rodzinne:
- Ja już zrozumiałam, że małżeństwo jest zgodne, kiedy żona panuje nad mężem, a mąż nad sobą.
- To prawda, bo małżeństwo to związek dwojga ludzi,
w którym zawsze jedno ma rację, a drugie to… mąż!
- To wszystko dlatego, że kobieta powstała z żebra
Adama, dlatego jej teraz facet bokiem wychodzi.
- A ja wam mówię, że tajemnica leży gdzie indziej:
„Jest to cnota nad cnotami, trzymać jęzor za zębami”.
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 025-6402828
www.jozef.siedlce.pl
jozefsiedlce@wp.pl
Druk: NOWATOR
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. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil Duszek,
p. Krystyna i Szczepan Borutowie,
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko,
sM Arleta, sM Agnieszka i sM Karolina.
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do
niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie
od godziny 16.00 do 17.30

