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MYŚL TYGODNIA

Wydaje się nam, że Jezus był
za mało czuły na wołanie Kananejki: „Ulituj się nade mną, Panie,
Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”
(Mt 15,22).
Jezusowa rozmowa z kobietą
kananejską uczy nas, że trudne
doświadczenia, cierpienie i życiowe wyzwania są zadaną nam przez
Boga drogą do przebycia. Ewangelia poprzez paradoks objawia
nam Boga, który oddala się od nas
po to, abyśmy mogli być bliżej
Niego. We wszystkich przypadkach ludzkiego nieszczęścia, jakby milczenia Boga, pamiętajmy
o tym, abyśmy w ocenianiu Bożego postępowania w historii i w
konkretnym ludzkim życiu zwracali uwagę nie tylko na początek,
ale i na koniec oraz na skutki jakie
wynikają z tej próby. Dopiero na
końcu drogi możemy zrozumieć
sens próby, jaka nas spotkała. Na
tym polega mądrość wychowawcza Boga, który stawia nam zadania, abyśmy byli jak najlepszą wersją siebie samych.

Maryja jest Królową nieba i ziemi. Wyraża to również ikonografia chrześcijańska, która od lat
najdawniejszych
przedstawia
Maryję na tronie, z nimbem,
w którym przedstawiano tylko
cesarzy. Spotykamy to już od III
w. w katakumbach. Na ikonach
bizantyjskich od wieku VI Matka
Boża jest zawsze na tronie, mająca na kolanach Dziecię Boże.
Często dla podkreślenia, że Maryja jest także Królową aniołów,
przedstawiano Jej postać w ich
otoczeniu. W obrazach wczesnośredniowiecznych aniołowie
podtrzymują koronę nad Jej głową. Od X w. powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie
Maryi na tronie i z koroną,
w szatach królewskich, a nawet siedzącą po prawicy Chrystusa. Piszemy o tym
dlatego, że w najbliższy wtorek (22.08) Kościół obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny,
Królowej. O sierpniu mówimy, że jest miesiącem maryjnych świąt. Również najbliższy wtorek wpisuje się na
listę ważnych maryjnych dni.

NMP CZĘSTOCHOWSKA
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Opłata dowolna

rwszych papieskich koron ofiarowanych 300 lat temu
przez Papieża Klemensa XI i wyrażają ścisłą łączność
jasnogórskiego wzgórza ze Stolicą Apostolską.
W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Msze Św. w naszym kościele będą
celebrowane o godzinie 7.00, 10.00 i 18.00.
Uroczystość ta jest także dniem patronalnym Pomocników Maryi Matki Kościoła. „Ruch Pomocników” został powołany do istnienia przez Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Prymas Tysiąclecia wezwał wszystkich Polaków i ludzi dobrej woli do
pomocy Kościołowi i Ojczyźnie, poprzez Bogurodzicę –
Matkę i Królowę Polski. Warto pamiętać, iż czasy, w jakich „Ruch” powstał były bardzo niebezpieczne dla naszego kraju, z powodu zagrożeń dla Narodu, Polski
i Kościoła, podobnych w pewnym sensie do tych, jakich
dziś jesteśmy świadkami.
Po dwóch latach od przedstawienia propozycji Ks.
Kardynała Ruch PMK został zaaprobowany przez Episkopat Polski. Zaczął rozwijać się w poszczególnych diecezjach i parafiach. Ruch ten charakteryzują:
POMOCNICZOŚĆ: bezinteresowna gotowość niesienia
pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi,
odnosząca się z szacunkiem do bliźnich.
MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej czci Bogarodzicy poprzez modlitwę.
Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi!
KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla
każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka.
CEL ZAŁOŻENIA PMK: W liście pasterskim Ks. Prymas kieruje prośbę o pomoc dla Kościoła przez Maryję.
Wszyscy ochrzczeni mają obowiązek apostolstwa. Najlepszym wzorem jest Maryja, która oddanych sobie ludzi prowadzi trudną drogą.
OBOWIĄZKI Pomocnika Maryi Matki Kościoła: nieść
pomoc z Maryją; nieść pomoc Kościołowi; miłować Kościół; nieść pomoc bliźnim w posłuszeństwie biskupom.

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
Obrońcy życia i członkowie dzieła Duchowej Adopcji
Dziecka poczętego przypominają nam o Dniu Życia
obchodzonym każdego 25 dnia miesiąca, a więc także
w najbliższy piątek – 25 sierpnia.

Jasna Góra przeżywa niezwykle ważne rocznice. W ostatnie dni lipca obchodziliśmy pierwszą rocznicę pielgrzymki Papieża Franciszka na Jasną Górę w dniach 2831 lipca 2016 r. z okazji Światowych Dni Młodzieży.
Natomiast 8 września obchodzić będziemy 300-rocznicę pierwszej koronacji Obrazu Matki Bożej, która
odbyła się w 1717 roku. Z tej racji obraz Matki Bożej
został przyozdobiony nowymi koronami. Są one darem
Powinniśmy bronić życia za wszelką cenę, bo ono
włoskiej diecezji Crotone, gdzie także znajduje się XII- jest najważniejsze, a jego jedynym dawcą jest Bóg. Tylwieczny wizerunek Maryi. Złote diademy są repliką pie- ko on może dawać życie i je odbierać.
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KALENDARZ PARAFIALNY
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia.
Kościół Św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Św.

Poniedziałek – 21 sierpnia 2017 r.
Wspomnienie Św. Piusa X, Papieża,
reformatora liturgii i prawa kościelnego;
XX Tydzień Zwykły, Rok A, I.
Czyt.: Sdz 2,11-19 (Niewierność Izraela w czasach Sędziów);
Mt 19,16-22 (Rada ubóstwa).

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Kalinowskiego, of.
2. Gregorianka: + Marcelę i Franciszka Wojewodów, of. Jadwiga
Zalewska

3. + Tadeusza, Antoniego, Czesława i Stanisława, zm. Rodziców
z obu stron Rodziny i Rodzeństwo, of. Zdzisława Szczepanik
4. Dziękczynna w 15 r. urodzin Kingi, z prośbą o dary Ducha
Świętego oraz opiekę Maryi i Św. Józefa w dalszym życiu, of.
Rodzice
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 24 sierpnia 2017 r.
Święto Św. Bartłomieja Apostoła (w ludowej tradycji patrona
odlatujących bocianów).
Czyt.: Ap 21,9b-14 (Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów);
Iz 49, 1-6 (Ustanowię Cię światłością dla pogan);
J 1,45-51 (Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu).

3. + Gabrielę Ilczuk (w 6 miesiąc), of. Marta Mroczek
4. + Henryka, of. Córka
5. Dziękczynna w 13 r. ślubu Anny i Jakuba, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich
i dla ich Dzieci: Zosi, Jadzi, Heli i Stasia, of. Babcia Elżbieta

6.30 1. + Józefa (w 20 r.) i Zofię, zm. z Rodziny Rucińskich, of. Krys-

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Głowacka)
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Hawryluka, of. Hanna Mirońska
2. + Krzysztofa, Józefa i Martę, zm. z Rodziny Karpowiczów, of.
Małgorzata Karpowicz
3. + Milenę, of. Rodzina

3. + Stanisława i Irenę Biardzkich, of. Córka Anna
4. + Małgorzatę Kalisz (w 10 r.), zm. z Rodzin Trojanowskich
i Kaliszów, of. Córka i Syn

4. Dziękczynna w 21 r. urodzin Brajana Głuchowskiego, z prośbą
o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Zofia
Radzikowska

Wtorek – 22 sierpnia 2017 r.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej.
Czyt.: Iz 9,1-3.5-6 (Syn został nam dany);
Łk 1,26-38 (Bóg da Jezusowi tron Dawida).

6.30
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Kalinowskiego, of.
2. Gregorianka: + Marcelę i Franciszka Wojewodów, of. Jadwiga
Zalewska

3. + Janusza Montewkę, of. Rodzina Chromińskich
4. + Stanisławę Pałdyna, of. Koleżanki z pracy
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Głowacka)
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Hawryluka, of. Hanna Mirońska

2. Dziękczynna w 35 r. ślubu Bożeny i Waldemara Łazowskich,
z prośbą o Bożą opiekę dla Jubilatów i całej ich Rodziny, of.
3. Dziękczynna w 50 r. urodzin Janusza, z prośbą o dary Ducha
Świętego dla niego, dla jego Żony i Córki, of. Rodzice
4. Dziękczynna w intencjach uczestników 80-tej Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, z prośbą o opiekę Matki Bożej na dalsze lata ich życia i pracy
Środa – 23 sierpnia 2017 r.
Wspomnienie Św. Róży z Limy, Patronki Ameryki Łacińskiej
oraz Bł. Władysława Findysza, Kapłana
i Męczennika polskiego reżimu komunistycznego;
Czyt.: Sdz 9,6-15 (Przypowieść o drzewach wybierających króla);
Mt 20,1-16a (Przypowieść o robotnikach w winnicy).

6.30 1. Dziękczynna w 48 r. ślubu Hanny i Janusza, z prośbą o zdrowie i potrzebna łaski w dalszym życiu, of. Jubilaci
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Kalinowskiego, of.
2. Gregorianka: + Marcelę i Franciszka Wojewodów, of. Jadwiga

tyna i Szczepan Borutowie

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Kalinowskiego, of.
2. Gregorianka: + Marcelę i Franciszka Wojewodów, of. Jadwiga
Zalewska

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Głowacka)
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Hawryluka, of. Hanna Mirońska
2. + Pawła Sopińskiego (w 5 r.), of. Siostra
3. + Stanisława (w 26 r.), of. Rodzina

4. Dziękczynna z okazji urodzin Roberta, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla
jego Rodziny, of. Mama
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 25 sierpnia 2017 r.
Wspomnienie Św. Ludwika, Króla Francji, czciciela korony cierniowej
Pana Jezusa oraz Św. Józefa Kalasantego, Kapłana, twórcy szkół
katolickich i założyciela Zgromadzenia OO. Pijarów i Sióstr Pijarek.
16 rocznica śm. Ks. Biskupa Wacława Skomoruchy (2001 r.).
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA (obchodzony każdego 25 dnia miesiąca).
Początek ostatniego tygodnia wakacji nie dziś, a dopiero w niedzielę!!
Czyt.: Rt 1,1.3-6.14b-16.22 (Rut Moabitka zostaje wierna Bogu Noemi);
Mt 22,34-40 (Największe przykazanie).

6.30 1. + Stefana Okuniewskiego (w 11 r.), of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Kalinowskiego, of.
2. Gregorianka: + Marcelę i Franciszka Wojewodów, of. Jadwiga
Zalewska

3. + Elżbietę Izdebską i zm. Rodziców, of. Brat
4. + Janusza Montewkę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
5. Dziękczynna w r. ślubu Bogusława i Elżbiety, z prośbą o potrzebne łaski oraz dalszą opiekę Św. Józefa, of. Małżonkowie
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia

18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Hawryluka, of. Hanna Mirońska
2. + Tadeusza Kosiorka (w 11 r.), of. Żona
3. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską, of. Rodzice
4. Dziękczynna w 15 r. ślubu Magdy i Przemysława oraz w 5 r.
urodzin Krzysztofa, z prośbą o dary Ducha Świętego dla całej
Rodziny, of. Małżonkowie
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Zalewska

3. + Janinę (w 27 r.), zm. z Rodzin Jerominiaków, Krzyckich
i Wojciuków, of. Elżbieta Jerominiak
4. + Piotra Żukowskiego (w 4 r.), Stanisławę, Kazimierza, Ryszarda i Danutę, of. p. Żukowska
5. + Janinę, Jana, Janusza, Jadwigę i Tadeusza, zm. z Rodziny
Dadaczów, of. Córka i Siostra
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Głowacka)
18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Hawryluka, of. Hanna Mirońska
2. + Stanisława (w 25 r.), of. Rodzina

Sobota – 26 sierpnia 2017 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ.
Dzień patronalny Pomocników Maryi Matki Kościoła.
Czyt.: Prz 8,22-35 (Maryja stolicą mądrości);
Iz 2,2-5 (Góra świątyni Pana);
Ga 4,4-7 (Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty);
J 2,1-11 (Wesele w Kanie Galilejskiej).

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Kalinowskiego, of.
2. Gregorianka: + Marcelę i Franciszka Wojewodów, of. Jadwiga
Zalewska
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3. + Mariannę (23r.), Wincentego, Zygmunta, Mariana, Eugenię,
Józefa, of. Jadwiga Stańska
4. Dziękczynna Sióstr z KŻR nr 11, z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Rodzin, zel. Mirosława Kłos
10.00 1. Dziękczynna Sióstr KŻR nr 13, z prośbą o potrzebne łaski,
opiekę Maryi i Św. Józefa dla nich i dla ich Rodzin oraz o wieczny pokój dla zm. z ich Rodzin, zel. Zofia Dmowska
2. + Jana Szotka (w 11 r.), of. Dzieci
3. + Jana-Pawła Łęczyckiego (w 11 miesiąc), of. Żona z Rodziną

SAKRAMENT MAŁŻEŃSKIEJ MIŁOŚCI

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Janina Głowacka)

W naszych czasach nowożeńcy, a szczególnie ich mamusie i teściowe chcą do ceremonii Sakramentu Małżeństwa wprowadzić wiele atrakcji, które sprawią, że to wydarzenie będzie wyjątkowe, wyróżni się
spośród innych, w których brały udział. Czy Nowożeńcy z powodu tych
atrakcji będą lepszym i trwalszym małżeństwem? Pewnie nie.
Kościół jednak odnosi się ze zrozumieniem do potrzeb narzeczonych
i ich rodzin, a także do ich pragnienia, aby dzień zaślubin był wyjątkowy
także w charakterze specjalnej oprawy. Jednakże prawo kościelne, które wprawdzie w szczególnych okolicznościach dopuszcza zgodę ordynariusza miejsca na zawarcie małżeństwa z atrakcjami, czy nawet poza
miejscem świętym, zawiera także pewne istotne kwestie, które nie powinny być pominięte w przygotowaniu do celebracji małżeństwa kościelnego. Właśnie te kwestie zostały przypomniane i przedstawione
w dokumencie wydanym przez polskich Biskupów.
Celebracja Sakramentu Małżeństwa nie może być postrzegana jako
akt prywatny, zarezerwowany dla rodziny czy kręgu znajomych, a nawet
utrudniający wstęp innym członkom lokalnej wspólnoty. Jest to bowiem
święto całej wspólnoty miejscowej, do której przynależą oboje małżonkowie lub któraś ze stron, a także w szerszym sensie święto Kościoła w
ogólności. Wybór miejsca, w którym ma być zawierane małżeństwo, powinien przewidywać i zakładać udział wspólnoty, a przynajmniej stwarzać jej tę możliwość. Dlatego pierwszeństwo w tym wymiarze ma kościół parafialny poprzez jego zasadniczą dostępność dla wszystkich. Dopiero w drugim rzędzie mówi się o innym kościele, a na samym końcu –
o kaplicy, która będąc miejscem świętym, nie jest jednak tak dostępna,
jak kościół.
Miejscem zawarcia małżeństwa pomiędzy dwojgiem katolików, a także pomiędzy stroną katolicką i stroną niekatolicką ochrzczoną, jest zatem w pierwszym rzędzie kościół parafialny, a jeśli miałby to być inny
kościół czy kaplica, to za zgodą ordynariusza miejsca lub proboszcza.
Szczególną cechą kościoła parafialnego, w przeciwieństwie do prywatnych ośrodków, które proponowane są na miejsce ślubu, jest jego
dostępność i otwartość dla wszystkich pragnących uczestniczyć w liturgii Kościoła, przede wszystkim dla wiernych, ale także dla tych wszystkich, którzy mogą zbliżyć się do Chrystusa poprzez obecność w miejscu
świętym. Jeśli zaś małżeństwo z różnych powodów zawierane jest w
kościele innym niż parafialny, to także ten inny kościół zachowuje nadal
walor wspólnotowości i otwarcia na każdego, gościnności dla wszystkich. Jest tak między innymi dlatego, że przestrzeń poświęcona „jest
szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem
Kościoła przebywającego w niebie”.

18.00 1. Gregorianka: + Krzysztofa Hawryluka, of. Hanna Mirońska
2. + Maksyma Siwca i zm. z Rodziny, of. Rodzina
3. + Stanisława Studzińskiego (w 22 r.), of. Żona z Córką
4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Filipa i Weroniki, z prośbą o dary
Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Częstochowskiej i Św.
Józefa dla nich i dla ich Rodziców, of. Rodzice
5. Dziękczynna w 10 r. ślubu Emilii i Macieja Kondraciuków,
z prośbą o opiekę Św. Rodziny na dalsze lata małżeńskiego i rodzinnego życia, of.
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 sierpnia 2017 r.
Wspomnienie Św. Moniki (matki Św. Augustyna);
Ostatnia niedziela wakacji. Początek ostatniego tygodnia wakacji.
Rok A, I, Czyt.: Iz 22,19–23 (Klucz domu Dawidowego);
Rz 11,33–36 (Hymn na cześć mądrości Bożej);
Mt 16,13–20 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Mariana Kalinowskiego, of.
2. + Józefa (w 33 r.) i Natalię, zm. z Rodziny Wymiatał, of. Rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Marcelę i Franciszka Wojewodów, of. Jadwiga Zalewska
2. + Kazimierza Kryńskiego (w 10 r.), of. Żona z Dziećmi i Wnukami

3. + Edwarda i Annę Troć (w 23 r.), of. Rodzina
10.00 1. + Halinę Grzebisz (w 21 r.) oraz Janinę, Stefana, Alinę i Józefa
Szczepanik, of. Mąż
2. + Stanisława Stańczuka (w 39 r.), of. Córka
3. Dziękczynna w 6 r. ślubu Agnieszki i Łukasza, z prośbą o
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na
dalsze lata życia, of. Rodzina
11.30 1. Gregorianka: + Krzysztofa Hawryluka, of. Hanna Mirońska
2. + Stanisława i Stanisławę Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską, of. Dzieci i Rodzeństwo
3. + Stanisława Gręziaka (w 17 r.), zm. Rodziców, Siostrę i Brata,
Daniela, of.
13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych
17.30 IV Katecheza Chrzcielna

18.00 1. Stanisława Myrchę (w 2 r.) oraz zm. jego Rodziców, of. Barbara Duk
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 1. Dziękczynna z okazji urodzin Małgorzaty, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Częstochowskiej i Św.
Józefa dla niej i dla jej Rodziny, of. Rodzina

ŚWIĘTY BARTŁOMIEJ I BOCIANY

Szybko mijają wakacje, a Św. Bartłomiej Apostoł, którego czcimy
w czwartek (24 sierpnia) o tym nam przypomina. Polska tradycja ludowa
nazywa go patronem odlatujących bocianów, a jego imię każe wiązać
z pszczołami: Bartłomiej, to mający „barcie”, czyli pszczele ule.
Bartłomiej to imię męskie pochodzenia aramejskiego. Wywodzi się od
dwu słów: Bar+Tholomai, co znaczy syn oracza lub syn Tolmy. W Polsce
imię to było i jest obecnie popularne. Jego zdrobnienie to Bartosz.

26 SIERPNIA JEDZIEMY DO LEŚNEJ
W sobotę 26 sierpnia nasza Rada Różańcowa organizuje wyjazd
autokarowy do Leśnej i Pratulina na DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ
RODZIN RÓŻAŃCOWYCH.
Zapisy w zakrystii. Koszt ok. 30 zł. Wyjazd z parkingu przy kościele
26.08 o godzinie 8.00. W jednym z numerów Opiekuna podaliśmy
błędną datę wyjazdu 27.08, za co przepraszamy.
PRZYPOMINAMY PROGRAM SPOTKANIA:
10.15 „Tajemnice potęgi Maryi w walce ze złym duchem” – Ks. Jan
Pęzioł, wieloletni egzorcysta Archidiecezji Lubelskiej.
11.15 Świadectwo osobistego odkrycia mocy modlitwy różańcowej i zapoznanie z inicjatywą „Różaniec do granic” - p. Lech Dokowicz.
12.00 Różaniec Św.;
13.00 Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy.
14.00 Agapa;

STRONA 4

OPIEKUN NR 34

20 sierpnia 2017 r.

ŚWIĘCI CZASÓW REŻIMU. Nasze czasy
to przede wszystkim muzyka, radość oraz wielki
czas uwielbiania Pana Boga! Impreza od wielu
lat przyjmuje tę samą formułę, którą jednak organizatorzy każdego roku starają się wzbogacić
o nowe elementy. Festiwal trwa trzy dni a rozkład tegorocznej edycji tak się przedstawia:
PIĄTEK 25 sierpnia br. (kościół Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Siedlcach): 18.00 Eucharystia; 19.00 Wieczór Uwielbienia. Prowadzi: Zespół Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy
Parafii św. Teresy.
SOBOTA 26 sierpnia (Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego, Scena Teatralna Miasta
Siedlce): 16.00 Przegląd konkursowy (obrady jury). Koncert Gwiazdy Wieczoru TAU.
NIEDZIELA 27 sierpnia 10.00 Eucharystia (Katedra Siedlecka), a następnie Amfiteatr Siedlecki, ul. Wiszniewskiego 1: 16.00 Przegląd zespołów pielgrzymkowych, Koncert Laureatów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, koncert
Gwiazdy Wieczoru: GOSPEL RAIN
Kiedy na deskach amfiteatru króluje muzyka, na terenach zielonych wokół obiektu, można skorzystać z wielu
atrakcji dla całej rodziny.
Szczególnie dzieci zapraszamy do dmuchanego miasteczka ze zjeżdżalniami, trampolinami oraz basenami z piłeczkami,
a także do wzięcia udziału w grach i zabawach
prowadzonych przez festiwalowych wolontariuszy. Ponadto malowanie twarzy, clowni i balony
dla każdego dziecka. Co roku staramy się przygotować jak najwięcej niespodzianek.
Tradycyjnie od wielu lat zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami, w którym
każdy jest wygranym. Wystarczy kupić kupon,
na którym znajduje się pytanie i odpowiedzieć
na nie poprawnie, aby stać się właścicielem pluszowego misia, dobrej książki lub płyty, zabawki
edukacyjnej lub innego przedmiotu. Ze wszystkich kuponów wyłaniany jest jeszcze jeden zwycięzca, który po poprawnym odpowiedzeniu na
pytanie finałowe może zgarnąć główną nagrodę
- rower górski. Hosanna Festival to nie tylko możliwość posłuchania dobrej, wartościowej muzyki, ale także atrakcyjna propozycja spędzenia
wolnego czasu w ostatni weekend wakacji.

W PARAFII I W DIECEZJI
KATECHEZY. Dziś (20.08) trzecia Katecheza
Chrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzestnych w sali przy zakrystii o godzinie 17.30.
W PIENINY. Od 30 sierpnia do 3 września br.
planowany jest wyjazd dla dzieci i młodzieży
z naszej Parafii do Krościenka nad Dunajcem.
Bliższe informacje i zapisy w zakrystii.
ŚW. PIUS X to Papież, które reformował liturgię i prawo kościelne. Zmienił dawną zasadę, że
przed każdą Komunią Św. trzeba było zawsze
iść do spowiedzi. Zezwolił także na to, aby dzieci mające 9 lat już mogły przystępować do Komunii Św., a nie tylko dorośli. Jego liturgiczne
wspomnienie obchodzimy jutro (21.08).

przywróciły pamięć o Żołnierzach Wyklętych,
których niesprawiedliwie osądzono i zamordowano. W okresie powojennym zostało zamęczonych także wielu księży. Wśród nich jest Bł. Władysław Findysz, Kapłan i Męczennik polskiego
reżimu komunistycznego. Wspominamy go
w środę (23.08).
ŚWIĘTA Z GITARĄ. Izabela Flores urodziła
się w Limie, stolicy Peru, 20 kwietnia 1586 r.
Tam też przeżyła całe swoje życie. Ze względu
na jej nadzwyczajną delikatność nazywano ją
Różą z Limy. Dość wcześnie przyjęła I Komunię
Św. i Sakrament Bierzmowania z rąk biskupa Limy. W 20-tym roku życia wstąpiła do Trzeciego
Zakonu św. Dominika. Zmarła w wieku 31 lat, 24
sierpnia 1617 r. Jest patronką Ameryki i jedyną
Świętą, którą hagiografowie przedstawiają z gitarą w ręku.
PAMIĘĆ O BISKUPIE WACŁAWIE. W piątek (25.08) mija 16 rocznica śmierci Ks. Biskupa
Wacława Skomoruchy (zm. w 2001 r.). Pamiętajmy w modlitwach o Biskupie Pomocniczym
naszej Diecezji.
SZKOLNA RADOŚĆ. Wakacje w tym roku
dłuższe. Nowy Rok Szkolny zainaugurujemy dopiero 4 września. W niedzielę 27 sierpnia rozpoczniemy więc ostatni tydzień wakacji.
PIJARZY. Piątek (25.08) to dzień wspomnienia
Św. Józefa Kalasantego, Kapłana, twórcy szkół
katolickich i założyciela Zgromadzenia OO. Pijarów i Sióstr Pijarek. Pamiętajmy w modlitwach
o naszej Rodaczce ze Strzały Siostrze Kasi
Śledź, która należy do tego Zgromadzenia
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:Arkadiusz Kondraciuk z naszej Parafii i Adrianna Krzymowska z Parafii Ducha Świętego w Siedlcach (63).
Zapowiedź I: Marek Szczepanik z naszej
Parafii i Kamila Stępniewska z Parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej (64).
Sylwester Krasnodębski z Parafii Hadynów
i Marzena Świątkowska z naszej Parafii (65).
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 33
Mediacja jako sposób uniknięcia sprawy
w sądzie. O sztuce rozwiązywania konfliktów
piszemy na str. 17;
Skąd się bierze nasze upodobanie do szemrania? Co mówi o nim Biblia i jak mu przeciwdziałać - odpowiedź w dziale „opinie”;
Jak wygląda posługa misjonarza w Boliwii?
Polecamy rozmowę z ks. Tomaszem Grzybem z zachętą do wsparcia misji;
O niebezpieczeństwie wirusa HPV - sprawcy
licznych nowotworów - i formach obrony przed
nim - w dziale „zdrowie”;
Polecamy relację z uroczystości jubileuszowych w Kodniu oraz galerię zdjęć z wejścia pielgrzymów na Jasną Górę;
Zapraszamy do lektury

POGADUCHY PRZYJACIÓŁEK

- Jak tam twoje zdrówko
- Lekarz kazał mi dbać o wagę?
- I co robisz?
- Codziennie przecieram ją mokrą ściereczką.
- A ja oprócz tego mówię jej motywujące rzeczy:
„Dasz radę”, albo „Nie pękaj”.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

PLAN DNIA. Dziewczyny dzielą sie swoimi planami:
- Mam tyle do zrobienia, że sama nie wiem, co olać
jako pierwsze!
JASNE? JASNE! W firmie pojawiło się ogłoszenie:
- II piętro przeniesione na III piętro. Zapraszamy.
„NA LITERĘ”. Na początku Roku Szkolnego dziewczynka chwali się w klasie:
- A moja mama kupiła mi nową sukienkę.
- Jaką?
- Zgadnij. Na literę „F”.
- Filetową?
- Nie.
- Figową?
- Też nie.
- No to poddajemy się. Nie wiemy.
- F kratkę!
KOLEŻEŃSKA RADA.
Dwaj koledzy rozmawiają w barze:
- Żona ma dziś urodziny, a nie wiem co jej dać na
prezent...
- Może przyjdź do domu trzeźwy. Ucieszy się.
- Nie przesadzajmy. To nie jest okrągła rocznica!
DO PRALKI. Gospodyni robi pranie. Zamierza do
pralki wrzucić skarpetki. Największa ze skarpet wydaje rozkaz pozostałym skarpetkom:
- Uwaga! A teraz wszystkie trzymacie się swojej pary!
MARZENIA. Rozmawiają dwie krawcowe:
- Zawsze marzyłam o rowerze, żeby tak popedałować
na świeżym powietrzu.
- I co? Mąż spełnił twoje marzenie?
- Częściowo. Przeniósł moją maszynę do szycia na
balkon.
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

