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5. Powstanie trwa
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Już jutro (3.09) się zacznie! Zwiększony ruch na ulicach i przejściach dla pieszych, gwar młodych głosów,
a w szkołach charakterystyczny harmider po dziewięciu
tygodniach ciszy. Rozpoczynamy kolejny Nowy Rok
Szkolny. Wiele szkół chce go zainicjować modlitwą.
W naszym Sanktuarium na Msze Św. inaugurujące
MYŚL TYGODNIA Nowy Rok zapraszają dwie szkoły:
Pan Jezus kieruje dziś do nas 8.00 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewiprzestrogę: „Ten lud czci mnie wa- cza (przy ul. Granicznej).
rgami, lecz sercem swym daleko
10.00 I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Święjest ode mnie” (Mt. 15,8).
tej Rodziny (przy ul. Biskupa I. Świrskiego 54).
Natomiast w przyszłą niedzielę (9.09) podczas
Mszy Św. o godz. 11.30 odbędzie się uroczyste poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych
Patronem tegorocznej inauguracji Roku Szkolnego
jest Św. Grzegorz Wielki, Papież i Doktor Kościoła, żyjący w VI wieku. Napisał wiele książek, a jego rozważania pt. „Dialogi” do dziś budzą wielkie zainteresowanie.
Zdarza się, że nasze serce i myśli są dalekie od słów modlitwy.
Może więc Jezus, przywołując fragment Księgi Izajasza, mówi również do nas: „Modlicie się ustami,
ale sercem jesteście zupełnie
gdzie indziej!”? Dajemy czas Bogu, ale jakby wbrew sobie, z obowiązku, by nie popsuć z Nim stosunków. Nie jest to wynikiem cynizmu. Wręcz przeciwnie, przeżywamy wewnętrzne rozterki, czując winę z tego powodu. Chcielibyśmy,
aby wreszcie nasza modlitwa płynęła naprawdę z serca. Co robić?
Modlić się codziennie, z wytrwałością i wiernością, ponawiając nieporadne akty zawierzenia się Bogu. Jeśli nie zrezygnujemy, z pewnością nieraz poczujemy płomień
gorącej miłości w sercu, żar Ducha Bożego, który będzie w nas i z
nami wołał do Ojca Niebieskiego.

SIEWNA I POCIESZAJĄCA

Przed nami dwa maryjne święta: we wtorek (4.09)
wspomnienie NMP Matki Pocieszenia, nazywanej także
Pocieszycielką Strapionych. Sanktuarium jej poświęcone znajduje się w miejscowości Wielkie Oczy (w pobliżu
miasteczka Jarosław i granicy polsko-ukraińskiej.
Natomiast w sobotę (8.09) Kościół obchodzi Święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (w polskiej tradycji nazywane „Świętem Matki Boskiej Siewnej”). W naszej Diecezji jest to dzień dożynek, które tradycyjnie
mają miejsce w Woli Gułowskiej.
Dziś (2.09) w naszej Parafii jest niedziela dożynkowa. Mieszkańcy Purzeca, przygotowali wieniec, który
będzie poświęcony podczas Mszy Św. o godz. 13.00.
Oni też (wraz z tym wieńcem) będą reprezentowali naszą Parafię podczas dożynek diecezjalnych w Woli Gułowskiej. Zachęcamy wszystkich rolników naszej Parafii
do udziału w tych dziękczynnych wydarzeniach.
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Opłata dowolna

DO KRAKOWA
Nadal trwają obchody 200-lecia istnienia
naszej Diecezji.
Z tej racji w dniach
15 i 16 września br. odbędzie się Diecezjalna
Pielgrzymka do Krakowa, dokąd w czasie zaborów udawali się prześladowani Unici, aby
tam bezpiecznie skorzystać z posługi sakramentalnej.
W programie Pielgrzymki między innymi: nawiedzenie Kościoła Św. Krzyża, związanego z prześladowanymi Unitami, Eucharystia w Sanktuarium Św. Jana Pawła II, Koronka w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, nawiedzenie Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Częstochowy. Wyjazd organizują poszczególne parafie, a także Biuro Pielgrzymkowe Arka. Na stronie „Arki” można
znaleźć szczegółowy program Diecezjalnej Pielgrzymki:
https://arkapielgrzymki.pl/krakow-kalwaria-wadowiceczestochowa/
Uwaga: Spotkanie z osobami, które w naszej Parafii zapisały się na pielgrzymkę do Krakowa, będzie miało miejsce jutro (w poniedziałek 3.09) po
Mszy Św. wieczorowej w sali przy zakrystii.

POWSTANIE TRWA
1 sierpnia wspominaliśmy
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczęło się ono tego dnia
o godz. 17.00, a zakończyło kapitulacją 3 października 1944 roku. Podczas 63
dni zawziętej i odważnej
walki z Niemcami zginęło
18 tys. żołnierzy polskich,
25 tys. zostało rannych. Do niewoli dostało się ok. 15
tys. żołnierzy i oficerów w tym naczelny wódz gen. Tadeusz Komorowski. Straty ludności cywilnej wyniosły
180 tys. osób. Niemcy stracili w walkach 16 tys. żołnierzy, 9 tys. zostało rannych.
Po zakończeniu Powstania Niemcy zaczęli wyburzać
wszystkie warszawskie budynki. 90% z nich zostało
zniszczonych. Palono pamiątki z historii polski, drogocenne dzieła sztuki zostały zniszczone lub wywiezione.
Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie
przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz
podporządkowanym mu polskim komunistom.
Jednym z kapelanów Powstania był Bł. Michał Czartoryski, Kapłan i Męczennik, którego Kościół wspomina
6 września. W Powstaniu brało udział około 150 księży
katolickich, a 50 spośród nich zginęło podczas walk
powstańczych lub w niewoli niemieckiej.

STRONA 2
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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. + Stanisława Potyrę, of. Antonina i Tadeusz Potyrowie
Poniedziałek – 3 września 2018 r.
Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła;
4. + Henryka Osińskiego, of. Rodziny Ciołków i Rączków
Początek Nowego Roku Szkolnego;
5. + Krystynę Górecką (w 6 miesiąc), of. Koleżanka
XXI Tydzień Zwykły, Rok B, II. Czyt.: 1 Kor 2,1-5 (Wiara opiera się na mocy
17.30 Różaniec pod przewodn. KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
Bożej); Łk 4,16-30 (Jezus nie przyjęty w Nazarecie).
18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka
6.30 1. + Janinę Borowską (w 6 r.), of. Mama Barbara Kukawska
2. + Za zm. polecanych w Wypominkach 2018/2019
2. + Edwarda i Mariannę, zm. z Rodzin Osików i Dmowskich, of.
3. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii
Syn
Nabożeństwo do Św. Józefa
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of.
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 6 września 2018 r.
2. + Janusza Biardzkiego (w 30 dzień), of. Rodzina
Wspomnienie Bł. Michała Czartoryskiego, Kapłana i Męczennika, kape3. + Rafała Krzewniaka (w 5 r.), of. Rodzice
lana Powstania Warszawskiego. Czyt.: 1 Kor 3,18-23 (Wszystko jest wasze,
4. + Irenę (w 9 r.) i Stanisława oraz ich zm. Rodziców, of. Córka
wy zaś Chrystusa); Łk 5,1-11 (Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów).
8.00 W intencji Szkoły Podstawowej nr 9 im. H. Sienkiewicza (przy ul. 6.30 1. + Józefa i Eugenię Piechowicz oraz Jana Daniela, of. WładysGranicznej) z racji nowego roku szkolnego i katechetycznego
ława Daniel
10.00 W intencji I KLO im Świętej Rodziny (przy ul. Biskupa I. Świrskie2. + Henryka Osińskiego, of. Rodzina Matejków
go 54) z racji nowego roku szkolnego i katechetycznego
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of.
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Apostolatu Pomocy Duszom Czy2. + Barbarę Lichaczewską (w 7 r.), of. Mama
śćcowym
3. + Dariusza Wojciuka, of. Żona
18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka
4. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej Parafii,
2. + Józefa Duka (z racji urodzin), of. Żona Barbara Duk
z prośbą o obfitość łask Bożych, o liczne powołania kapłańskie,

3. + Hieronima, Walentego i Wiktorię Kokoszka, Justynę i Mariana Posiadała, Stanisława, Jadwigę i Ewę Kopeć oraz Wojciecha
Sawickiego, of. Krystyna Woźna
4. + Albinę i Henryka oraz ich zm. Rodziców, of. Córka
5. + Za dusze w czyśćcu cierpiące, oraz potrzebne łaski dla Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC

18.45 Pierwsze powakacyjne spotkanie członków APDC (w sali duszpasterskiej pod plebanią)

Wtorek – 4 września 2018 r.
Wspomnienie NMP Matki Pocieszenia (Pocieszycielki Strapionych)
oraz Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, Dziewic i Męczennic z Nowogródka rozstrzelanych przez hitlerowców w 1943 r.,
a także Św. Rozalii, Dziewicy; Czyt.: 1 Kor 2,10b-16 (Duch Boży daje
poznanie Boga); Łk 4,31-37 (Uzdrowienie opętanego).

6.30 1. + Urszulę Mitrzak, of. Maż i Syn
2. Dziękczynna w intencji Grzegorza i Emilii oraz ich dzieci Piotra
i Patrycji, z prośbą o potrzebne łaski dla nich na dalsze lata rodzinnego i małżeńskiego życia, of. Grzegorz Zadrożny
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of.
2. + Barbarę Celińską-Mysław, zm. Rodziców i Teściów, of. Mąż
3. + Stanisława Potyrę, of. Elżbieta Potyra
4. + Henryka Osińskiego, of. Rodziny Pólkowskich i Brzósków
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka

2. + Saturnina Newela i Romualdę Wołos oraz zm. z Rodzin Bielawskich i Newelów, of. Franciszek Newel
3. Dziękczynna w 19 r. ślubu Anny i Arkadiusza, z prośbą o Boże
dary oraz opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci Łukasza
i Marysi, of. Rodzice
4. Dziękczynna w 40 r. urodzin Tomasza, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Żona Magdalena

Środa – 5 września 2018 r. Wspomnienie św. Matki Teresy
z Kalkuty, Dziewicy i Zakonnicy; Czyt.: 1 Kor 3,1-9 (Apostołowie
są pomocnikami Boga); Łk 4,38-44 (Liczne uzdrowienia).

6.30 1. + Dariusza Wakułę, of. Mieszkańcy wsi Żytnia
2. + Bogusława Łydkowskiego i Marię, of. Sąsiedzi
3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agnieszki i Michała, z prośbą o
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i dla
ich Dzieci Marcina i Pawła, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of.
2. + Aleksandrę Iskrę (w 20 r.), zm. z Rodzin Iskrów i Płazów, Antoniego i Marię zm. z Rodziny Januszów oraz ks. Alfreda Hofmana, of. Halina Iskra

zakonne i misyjne z naszej Parafii, of. Apostolat „Złotej Róży”
17.30 Różaniec pod przewodn. KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka
2. + Zm. Dziadków z Rodzin: Marciniuków, Jakubiaków, Rybickich i Rzewuskich, of. Wnuczka
3. + Dziękczynna w 1 r. urodzin Arkadiusza Ferensa, z prośbą
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa i Anioła Stróża,
of. Rodzice

4. Dziękczynna z racji imienin Beaty, z prośbą o potrzebne łaski
oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mąż
Czuwanie Godziny Świętej

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 września 2018 r. Wspomnienie Św.
Kapłanów Melchiora Grodzieckiego Męczennika oraz Bł. Ignacego
Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek; Czyt.:
1 Kor 4,1-5 (Chrystus ujawni zamiary serc); Łk 5,33-39 (Nowość nauki Jezusa).

6.30 1. + Rozalię (w 27 r.), Wacława, Ryszarda i Jadwigę, zm. z Rodzin Krzyckich, Replinów i Jerominiaków, of. Rodzina
2. + Bogdana Borkowskiego (w 1 r.), of. Żona Halina
7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of.
2. + Edwarda Sosnowskiego (w 18 r.) i zm. z obu stron Rodziny,
of. Żona Julia z Rodziną

3. + Marię, Stanisława, Jerzego, Mieczysława, Antoninę i Mikołaja, zm. z Rodziny Niedziałków, of. Rodzina
4. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa za grzechy zm. przodków i wszystkich żyjących z obu
stron Rodziny, of. Rodzina Toczyskich
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.20 Spowiedź Pierwszopiątkowa
17.30 Różaniec pod przewodn. KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka
2. + Stanisława Stańczuka (w 11 r.), of. Żona Halina z Córkami

3. + Reginę (z racji imienin), Stanisława, Anitę i Jerzego, zm.
z Rodzin Błaszczaków i Wąsowskich, of. Synowe
4. + Aleksandra Dębskiego (w 5 r.), of. Żona i Syn
5. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa z racji I-szego Piątku Miesiąca, of. Uczestnicy Liturgii
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie

Sobota – 8 września 2018 r.
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
(w polskiej tradycji nazywane „Świętem Matki Boskiej Siewnej”).
Dzień diecezjalnych dożynek w Woli Gułowskiej;
Czyt.: Mi 5,1-4a (Mesjasz będzie pochodził z Betlejem);
Rz 8, 28-30 (Bóg współdziała z tymi którzy go miłują);
Mt 1,1-16.18-23 (Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego).
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7.00 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of.
2. + Radosława Brochockiego (z racji imienin), Henryka, Ryszarda, Mariana, Tadeusza, Annę, Leokadię i Sewerynę, zm. z Rodziny Brochockich, of. Adam i Maria Brochoccy
3. + Reginę (z racji imienin), Jana i Janinę, zm. z Rodziny
Matwiejuków, of.
4. + Mariana (w 9 miesiąc) i Eugenię oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Córki
5. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa
przeciw jej Niepokalanemu Sercu, of. KŻR nr 26
10.00 1. + Eugenię (w 25 r.), Wacława i Roberta, of.
13.00 Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

16.00 W intencji Nowożeńców Dominiki i Patryka
17.00 W intencji Nowożeńców Marty i Sławomira
18.00 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka
2. + Bożenę Bosek (w 8 r.), of. Mąż
3. + Stanisławę (19 r.) i Stanisława (47 r.), zm. z Rodzin Mirońskich i Szpurów, of. Rodzina
XXIII Niedziela Zwykła – 9 września 2018 r. Wspomnienie Św.
Piotra Klawera, Kapłana, apostoła czarnoskórych niewolników i Bł.
Anieli Salawy, Dziewicy z III Zakonu Franciszkańskiego; Rok B, II;
Czyt.: Iz 35,4-7a (Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą);
Jk 2,1-5 (Bóg wybrał ubogich); Mk 7,31-37 (Uzdrowienie głuchoniemego.

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Janinę Skolimowską (w 2 r.), of. Mąż Ryszard z Córkami
8.30 1. Gregorianka: + Teresę i Józefa Bobrowskich, of. Córka
2. + Zygmunta Czarnockiego (w 5 r.), zm. z Rodzin Czarnockich
i Garbaczewskich, of. Synowie z Rodzinami
3. Dziękczynna Barbary i Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Córka Alicja
10.00 1. + Janinę Zembek (w 4 r.) i zm. z Rodziny, of. Mąż z Rodziną
2. + Kazimierę Drozd (w 11 r.), zm. z Rodzin Drozdów i Domańskich, of. Dzieci
3. + Jana Gawrońskiego, Marka i Daniela, zm. z Rodzin Gawrońskich i Guzów, of. Leokadia Gawrońska
11.30 1. Gregorianka: + Mariana Osipaka i Zbigniewa Śledziewskiego, of.
2. Dziękczynna w 15 r. ślubu Łukasza i Magdaleny, w 14 r. ślubu
Marcina i Joanny, z prośbą o potrzebne łaski dla nich oraz o opiekę Św. Rodziny dla ich Dzieci Oli, Błażeja i Dominika, of. Rodzice
3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Agnieszki i Mirosława Rytlów, z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa
dla nich i dla ich Dzieci Amelki i Miłosza, of. Jubilaci
13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych
16.30 1. + Franciszka Otrobę (w 11 r.), of. Rodzina
18.00 1. + Stanisława Puka (w 12 r.), of. Żona i Córka Ewa
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00)

ZAPROSZENIE OAZY
Lato to szczególny czas dla oazowej
młodzieży, bo po za upragnionym czasem
bez szkoły, mamy także okazję wyjechać
na oazą wakacyjną. Są to piętnastodniowe rekolekcje, podczas których przeżywamy cały rok liturgiczny, na podstawie tajemnic różańca (radosnych, bolesnych i chwalebnych). Oaza jest przede wszystkim
czasem modlitwy, studiowania Pisma Świętego, oraz uczestniczenia
w Eucharystii. Z drugiej strony jest też okazją, aby nauczyć się żyć we
wspólnocie, poznać wspaniałych przyjaciół, pograć z nimi w gry planszowe, potańczyć, pozamiatać lub pozmywać naczynia.
Kontynuacją wakacyjnych rekolekcji jest natomiast formacja w Parafii. Dlatego też zapraszamy wszystkich uczestników Oazy, a także chętne dzieci i młodzież aby wspólnie z nami 8 września rozpoczęły tę
wspaniałą przygodę na Dniu Wspólnoty. W planie Eucharystia, wspólne
gry i zabawy oraz poczęstunek. Startujemy o godzinie 13.00. Nie moRuch Światło-Życie
że Cię zabraknąć!

STRONA 3

JUBILEUSZ MUZEUM
Muzeum Diecezjalne
w Siedlcach we współpracy z Mennicą Polską
wyemitowało Dukat Lokalny 4 Franki. To wyjątkowe wydarzenie ma na
celu upamiętnić 100. rocznicę powstania Muzeum oraz wypromować znajdujący się w zbiorach
Muzeum jedyny w Polsce obraz El Greca Ekstaza św. Franciszka
(1580). Szczegółowe informacje dostępne na www.muzeum.siedlce.pl

MSZE ŚW. PAPIEŻA GRZEGORZA
Nowy rok szkolny rozpoczynamy jutro (3.09)
pod patronatem Św. Papieża Grzegorza, którego historia nazwała „Wielkim”. Od jego pontyfikatu pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy
Św. za zmarłych - zwanych „gregoriańskimi”.
Kiedy papież był jeszcze opatem benedyktynów
w Rzymie, zmarł pewien mnich, przy którym
znaleziono pieniądze. W owych czasach posiadanie własnych pieniędzy przez zakonnika było
uważana za wielkie przestępstwo.
Grzegorz, aby dać lekcję mnichom, nakazał pogrzebać ciało owego
zakonnika poza klasztorem, w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak
troski o jego duszę nakazał odprawić 30 Mszy Św. dzień po dniu. Kiedy
została odprawiona ostatnia z nich, ów zakonnik pokazał się opatowi
i podziękował mu, oświadczając, że te Msze Św. skróciły mu znacznie
czas czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy
Św. Pan Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, za którą są one
ofiarowane, i wprowadza ją do nieba. Z imieniem św. Grzegorza Wielkiego kojarzy się także tradycyjny śpiew liturgiczny Kościoła łacińskiego
- chorał gregoriański, który choć w pełni ukształtował się dopiero w VIII
w., to jednak jego początki przypisywane są temu Świętemu.

ZNIEWOLIĆ EUROPĘ



Dzień 15 sierpnia przypomniał
nam, że na początku XX wieku
sowieccy „mocarze” ze Wschodu,
podjęli próbę orężnego zdobycia
Europy i poddania jej ideom komunizmu. Na szczęście była to
próba nieudana, ale też nie ostatnia. Obłędna ideologia wymyślona na Wschodzie dziś ma inne oblicze,
ale jest nieustannie gotowa do działania. W ostatnich miesiącach
organizowanych jest coraz więcej tzw. marszów równości i innych parad
LGBT. Media donoszą o kolejnych manifestacjach w polskich miastach,
przedstawiając je jako oddolne i spontaniczne inicjatywy. To mit!
Przemarsze pod tęczowym szyldem, podobnie jak wcześniej czarne
marsze, to jedno z narzędzi świetnie przemyślanej strategii ataku na
tradycyjny ład społeczny. Nie byłoby ich, gdyby nie wielkie pieniądze
z zagranicy. Nad tym oszustwem działającym w świetle niedoskonałego
prawa, rząd polski nadal nie może zapanować.
Kto płaci za parady LGBT? Poważne kwoty na takie wydarzenia płynęły szerokim strumieniem z tzw. „funduszy norweskich”, przekazywanych Polsce przez Norwegię w zamian za dostęp do polskiego rynku.
Rozdziałem części z tych pieniędzy zajmuje się założona przez George’a Sorosa Fundacja im. Stefana Batorego. Instytut Ordo Iuris złożony
z polskich prawników o patriotycznym nastawieniu, od dawna walczy
o jawność przepływu tych środków publicznych do Polski. Mamy prawo
wiedzieć, co dzieje się z zagranicznymi pieniędzmi, które mają bezpośredni wpływ na życie Polaków. Niepokoi nie tylko wspieranie ruchów
LGBT. Analizy wykazały, że wielkie pieniądze przekazano na szkolenia
dla polskich urzędników opieki społecznej. Uczono ich m.in. procedur
norweskiego urzędu Barnevernet, znanego z odbierania dzieci pod byle
Ciąg dalszy nastąpi
pretekstem.

STRONA 4

W PARAFII I W DIECEZJI
JUŻ NORMALNIE. Od dziś (2.09), niedzielne
Msze Św. popołudniowe będą celebrowane
o godzinie 16.30 i 18.00.
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypadają
„pierwsze” ważne dni liturgiczne:
Pierwszy Czwartek (6.09) – czuwanie Godziny
Świętej po Mszy Św. wieczorowej.
Pierwszy Piątek (7.09) – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy Św. o godzinie 7.00
i 18.00. Spowiedź Pierwszopiątkowa od 17.20.
DO CHORYCH. Kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalna w przyszłą sobotę (8.09) od
godziny 8.30.

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:

Zapowiedź II:Patryk Czesław Lenartowicz
z naszej Parafii i Karolina Matczak z Parafii
Chrystusa Dobrego Pasterza z Ostrowi Mazowieckiej (Diecezja Łomżyńska) (58).
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przygranicznych miastach Polski. Aktualnie katolicy na Litwie przygotowują się na przyjęcie
Papieża Franciszka, który nawiedzi ten kraj
w drugiej połowie września br. W kościołach
trwają ostatnie przygotowania na powitanie tak
dostojnego Gościa.
Nasi pielgrzymi odwiedzili także Troki, gdzie
jest otaczany wielką czcią cudowny obraz Matki
Bożej ozdobiony koronami papieskimi (w rok
później po koronacji Obrazu Jasnogórskiego
czyli w roku 1718). W drodze powrotnej pielgrzymi zatrzymali się w Sanktuarium w Studzienicznej, gdzie mieli okazję kontemplować słowa Św.
Jana Pawła II, który tam nad jeziorem powiedział w 1999 r.: „Byłem tu wiele razy, ale jako
papież po raz pierwszy i chyba ostatni...”
Dziękujemy p. Zofii Sawiak za zorganizowanie pięknego i bogatego w duchowe przeżycia
wyjazdu w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i w 200 rocznicę powstania
Ks. Proboszcz
naszej Diecezji.

w artykule „Święci nie tacy święci”;
 Skąd wziął się tytuł „Pan” w odniesieniu do Jezusa? Odpowiedź w cyklu „Na marginesie katechizmu”;
 Przebaczenie nigdy nie jest łatwe. Wręcz przeciwnie: to wyższa szkoła jazdy z Bogiem! Dlaczego jest
ono jednak konieczne? Polecamy tekst na str. 19;
 Każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje – nawet, gdy ma się 11 lat. Jak przeciwdziałać agresji
i przemocy wśród dzieci - piszemy na str. 18;
 Czy stwierdzenie: „to działa” w odniesieniu do leków homeopatycznych usprawiedliwia korzystanie
z nich? Próba odpowiedzi w dziale „Opinie”;
 W dziale „Zdrowie” przypominamy z kolei, czym
jest naprotechnologia;
Zapraszamy do lektury

KAWA-HERBATA

UROK LITURGII

Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia- PONIEDZIAŁEK, 3 września. Pan Jezus - tak jak
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżur- każdy z nas - miał sentyment do swego rodzinnego
miasta. Nawiedzał je, zachodził do rodzinnego domu.
nego w Kancelarii Parafialnej
Nawiedzał synagogę, dom modlitwy, który znał od
dzieciństwa. Tam poproszono Go, aby przeczytał i
wyjaśnił fragment Proroka Izajasza. Jego rodacy nie
oczekiwali mądrych słów, ale sensacyjnego cudu. Jezus wyjaśnił im dlaczego cudu nie może uczynić. Zagniewani i małoduszni kazali Mu odejść.

DO OSTREJ BRAMY

Pielgrzymi w Trokach przy pomniku Św. Jana Pawła II

Od 23 do 25 sierpnia br. odbyła się autokarowa pielgrzymka do Matki Bożej w Ostrej Bramie
w Wilnie na Litwie. W pierwszym dniu pielgrzymi
nawiedzili kościół w Sokółce k/Białegostoku,
gdzie 10 lat temu, w roku 2008 wydarzył się cud
eucharystyczny. Po dotarciu do Wilna wielkim
przeżyciem dla pielgrzymów była śpiewana na
kolanach Koronka do Miłosierdzia Bożego w domku, w którym mieszkała S. Faustyna Kowalska
i gdzie Pan Jezus podyktował jej słowa tej pięknej modlitwy. Uczestnicy pielgrzymki mieli okazję wysłuchać historii opowiedzianej przez Siostrę zakonną, związanej z malowaniem cudownego wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego.
Wilno to miasto wielu kultur, samych kościołów katolickich jest ok. 50. Prawie wszystkie w
okresie komunizmu były zamienione na magazyny, hale sportowe i inne obiekty gospodarcze.
Obecnie zostały zwrócone Kościołowi Katolickiemu, ale w opłakanym stanie. Niektóre już są
odnowione, ale jeszcze wiele innych czeka na
renowację i ponowną konsekrację.
Litwa to kraj w którym mieszka około 70 procent katolików. Wszystkich mieszkańców jest
około 2 mln 800 tys. W ostatnich dwudziestu latach liczba ludności znacznie się zmniejszyła.
Wielu młodych wyjechało za granicę w poszukiwaniu bardziej płatnej pracy. Od roku 2015, po
wejściu Litwy do strefy euro wszystkie artykuły
są o wiele droższe niż w Polsce. Dlatego ci, którzy posiadają pojazdy przyjeżdżają do naszej
Ojczyzny, robią zakupy w Augustowie i w innych

2 września 2018 r.

WTOREK, 4 września. Rozkazy wydaje ten, kto ma
większą władzę od innych. W dziś Jezus rozkazuje
szatanowi, który zniewolił człowieka: „Milcz i wyjdź z
niego” (Łk 4,34). Boimy się nieraz, ze szatan może
zawładnąć naszym życiem. Jeśli my swoje życie oddamy w ręce Jezusa, szatan wobec nas jest bezsilny.
ŚRODA, 5 września. Chrystus szedł zawsze tam,
gdzie byli ludzie potrzebujący. „Którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego”
(Łk 4,40). Zapewne nieśmiałością Piotr poprosił swego Nauczyciela, aby ten odwiedził jego rodzinny dom
i tam uzdrowił matkę jego żony. Jezusowe słowo ma
moc uzdrawiania ludzkich dusz i ciał.
CZWARTEK, 6 września. Mamy ograniczone zaufanie do ludzi, bo ich słowa wprowadziły nas w błąd.
Jezusowi ufa Piotr, który wbrew logice, ale zgodnie
z poleceniem Mistrza, zarzuca sieci i cieszy się obfitym
połowem. Ufać potrafią tylko odważni.
PIĄTEK, 7 września. Okoliczności, w jakich się znajdujemy mają wpływ na nasze życie. Ich symbolem są
stare i nowe bukłaki z dzisiejszej Ewangelii, do których nie każde wino pasuje. Nie możemy iść na układy ze złem i pertraktować z grzechem tylko dlatego
„że dziś są takie czasy”, „że inaczej się nie da”.
SOBOTA, 8 września to dzień Urodzin Maryi, która
była owocem gorliwej modlitwy swoich rodziców Anny
i Joachima. W dojrzałym wieku doczekali się Córki,
którą Bóg wybrał i włączył w odwieczny plan zbawienia ludzkości.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 35
 Czym jest świętość? Do czego święci są nam potrzebni? Jak żyć, by trafić do nieba? Podpowiedzi

Żona wraca z porannej Mszy Św. Mąż chodzi po
domu zdenerwowany:
- Wstawiłeś wodę na herbatę?
- Nie. Wstawiłem na kawę.
- To trudno, napijemy się kawy.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

NAUKA JĘZYKA. Maluszek w domu próbuje mówić
pierwsze słowa. Mama do niego:
- Powiedz: „tata”. No spróbuj: „taa-taa”.
Mąż na to:
- Kochanie, nie chcesz, żeby pierwszym słowem, jakie powie nasz „Dzidziuś” było „mama”?
- W życiu! Tamta dwójka nie daje mi spokoju. Ciągle:
„mama” i „mama”. To będzie twoje dziecko!
ROZMOWA STUDENTEK.
- Nie wiesz może co się dzieje z Anią? Dawno jej nie
widziałam.
- Wpadła w złe towarzystwo.
- Tak? Jakie?
- Promotorzy, studenci, kolokwia, ćwiczenia, egzaminy. Ogólnie tragedia!
OCZEKIWANIA. W domu przygotowania do narodzin
dziecka. Mama pyta dotychczas mocno rozpieszczoną i zazdrosną jedynaczkę:
- Wolałabyś siostrzyczkę, czy braciszka?
- Ja zdecydowanie wolałabym kotka!
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
1800 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,
p. Agata Zielińska
sM Arleta, sM Agnieszka i sM Irena.
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.
Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości

