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MYŚL TYGODNIA
„Kto nie nosi swego krzyża, a idzie
za Mną, ten nie może być moim
uczniem” (Łk 14,26).

Bycie uczniem Chrystusa to nie
osobisty wybór, lecz Jego zaproszenie. Chcąc być Jego uczniem,
nie można stawiać Mu warunków.
Jeśli jest prawdą, że Jezus zaprasza każdego do grona swoich uczniów, to nie można zapominać, że
jest również prawdą to, że On stawia konkretne warunki bycia Jego
uczniem. Czy w ten sposób zabiera człowiekowi wolność? Wręcz
przeciwnie. On wyzwala z relacji
lub przywiązań, które mogą zniewolić do tego stopnia, że Bóg nie
będzie w życiu najważniejszy.
Jeśli całe serce jest dla Niego,
to jest w nim również miejsce dla
innych. Wtedy miłość jest zdrowa
i rozwijająca. Jeśli ktoś lub coś
stanie się ważniejsze od Niego,
człowiek marnuje swoje życie. Tylko Bóg może dać życiu pełnię.
Jest nią On sam tu, na ziemi,
a przede wszystkim w wieczności.

NAJPIĘKNIEJSZE IMIĘ
Kolejne dwa dni: czwartek
i piątek (12 i 13.09) upływać
będą pod znakiem Maryi.
W czwartek Kościół obchodzi wspomnienie Imienia
Najświętszej Maryi Panny.
Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny,
ponieważ należy ono do
Matki Boga, Królowej nieba
i ziemi, Matki miłosierdzia.
Wielu świętych wyróżniało się szczególnym nabożeństwem do Imienia Maryi, wypowiadając je z największą
radością i „słodyczą serca”. Popularność zyskało to
wspomnienie w Polsce, Austrii i Niemczech po zwycięstwie króla polskiego Jana III Sobieskiego nad Turkami
pod Wiedniem 12 września 1683 r. Król Jan Sobieski
był wielkim czcicielem Maryi. Pod Wiedeń przybył już 8
września w Święto Narodzenia NMP, a natarł na wroga
4 dni później (12.09). Papież Innocenty XI, wdzięczny
Bogu za zwycięstwo wiedeńskie przez przyczynę Matki
Bożej, ogłosił dzień 12 września świętem Imienia Maryi
w całym Kościele.
Natomiast piątek (13.09) jest dniem przedostatniego
w tym roku Nabożeństwa Fatimskiego, które w naszym
kościele rozpocznie się o godzinie 17.15. Pamiętajmy
o zabraniu na Procesję Fatimską różańców i lampionów. Dzień 13 września przypomina o zachęcie Maryi
skierowanej do dzieci: „Odmawiajcie w dalszym ciągu
Różaniec, żeby uprosić koniec wojny”.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
W przyszłą niedzielę (15.09)
podczas Mszy Św. pragniemy aktywnie włączyć się
w liturgię poprzez czytanie
i śpiew, a po ogłoszeniach
podzielimy się krótkim świadectwem przeżycia wakacyjnych rekolekcji i opowiemy o tym, co robimy w roku
szkolnym w naszej Parafii.
Po Mszy Świętej będzie
okazja do porozmawiania z oazowiczami przed kościołem, a także, aby wesprzeć naszą wspólnotę ofiarą do
puszki, którą przeznaczymy później m. in. na dofinansowanie wyjazdów na oazy wakacyjne. Po Mszy Św.
wieczorowej poprowadzimy adorację Najświętszego
Sakramentu. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych: młodzież i dzieci (od IV kl.) na spotkania oazowe
w naszej Parafii. Wkrótce podamy terminy cotygodniowych spotkań dla odpowiednich grup wiekowych.
Młodzież z Ruchu Światło-Życie
i ks. moderator Ireneusz Juśkiewicz
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POLSKA POD KRZYŻEM
Dwa zbliżające się dni
sobota i niedziela (14
i 15.09) zaprowadzą nas
pod Chrystusowy Krzyż.
14 września Kościół obchodzi Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Natomiast następnego
dnia (w niedzielę 15.09)
wypada wspomnienie
NMP Bolesnej, upowszechnione przez Św. Bernarda z Clairvaux i Zakon
Cystersów. NMP Bolesna jest Patronką Słowacji, która w tym dniu obchodzi swoje narodowe święto.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w naszej
Parafii ma szczególne znaczenie, ponieważ jesteśmy
stróżami relikwii, małej cząstki z drzewa Krzyża na
którym umarł Chrystus. To dlatego w sobotę (14.09)
zgromadzimy się o godzinie 15.00 w naszym kościele
przy dużym krzyżu, odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego i z szacunkiem ucałujemy relikwiarz.
W podobny sposób uczcimy relikwiarz Krzyża Świętego po Mszy Św. wieczorowej. Adoracja Najświętszego
Sakramentu (do godz. 20.00) pod przewodnictwem
grupy „Strumienie Miłosierdzia” zwieńczy całość wieczornego spotkania.
W tym roku dzień ten wpisuje się w modlitewną akcję „Polska pod Krzyżem”, zapowiadaną na 14 września
przez organizatorów inicjatywy „Różaniec do granic”.
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, zgromadzą
się ci, którzy chcą postawić symboliczny krzyż w centrum swojego życia. Początkiem naszej cywilizacji i kultury jest Jezus Chrystus. Przyjęcie chrześcijaństwa stało
się początkiem polskiej państwowości. Chrystus umarł
na krzyżu, aby dać zbawienie, dlatego trzeba, abyśmy
wyznali wiarę w Chrystusa, podjęli się nawrócenia i postawili krzyż w centrum swojego życia. Jeżeli myślimy
o odnowie wiary i Kościoła w Polsce, to potrzebujemy do
tego Jezusa Chrystusa i krzyża.
To wszystko, o czym tak marzymy, chcielibyśmy, żeby się wydarzyło, czyli powrót młodzieży do Kościoła,
zatrzymanie laicyzacji, przywrócenie w pełni prawa moralnego, całkowite zatrzymanie aborcji w Polsce, to marzenia, które gdzieś są w sercu, ale mogą się zrealizować tylko przez nawrócenie, naszą modlitwę i wiarę.
Na stronie www.polskapodkrzyżem.pl znajduje się
m.in. specjalna mapa, na której można dołączać miejscowości, w których wierni 14 września włączą się
w modlitwę, duchowo łącząc się z uczestnikami akcji.
Na str. 3 przeczytajmy Apel naszego Ks. Biskupa,
dotyczący tej sprawy.
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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. + Jana (w 65 r.), Zofię (w 30 r.), Stefana (w 10 r.), Janinę (w 3
Poniedziałek – 9 września 2019 r.
Wspomnienie Św. Piotra Klawera, Kapłana, apostoła czarnoskórych
r.) i Mariana, of. Rodzina
niewolników i Bł. Anieli Salawy, Dziewicy z III Zakonu Franciszkań4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Beaty i Wiesława Ślusarczyków,
skiego; XXIII Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I:
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej
Kol 1,24-2,3 (Udział Pawła w misterium Chrystusa);
Łk 6,6-11 (Uzdrowienie w szabat).

6.30 1. + Rozalię (w 28 r.), Wacława, Ryszarda, Jadwigę i Wandę,
zm. z Rodzin Krzyckich, Replinów, Jerominiaków i Terechów, of.
Rodzina

2. Dziękczynna w 98 r. urodzin Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Patrona na dalsze lata, of. Córka
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci
2. + Kazimierę (w 12 r.) i Józefa, zm. z Rodzin Drozdów i Domańskich, of. Dzieci
3. + Marię, Stanisława i Mieczysława, zm. z Rodziny Niedziałków, of. Rodzina
4. + Mariannę-Teresę Koziej, of. Sąsiedzi z bloku Mieszka I 2
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina
2. + Bożenę Bosek (w 9 r.), of.
3. + Helenę i Juliana Krzewniaków (w r.), of. Dzieci

4. Dziękczynna w 27 r. ślubu Ewy i Adama Szaniawskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla nich
i dla ich Dzieci, of. Mama
Wtorek – 10 września 2019 r.
Wspomnienie Św. Mikołaja z Tolentynu, Kapłana; Czyt.: Kol 2,6-15
(Wyzucie z grzechu przez chrzest); Łk 6,12-19 (Wybór Apostołów).

6.30 1. + Ireneusza Kozieła, of. Rodzina Marciszewskich
2. + Stanisława Potyrę i zm. z obu stron Rodziny, of. Żona
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci
2. + Mariusza Delaczyńskiego, of. Koleżanki ze Stacji Dializ
3. + Mariannę-Teresę Koziej, of. Sąsiedzi z bloku Mieszka I 2
4. Dziękczynna w intencji Michała i Natalii, z prośbą o Dary Ducha Świętego i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Rodzice
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina

2. + Krystynę i Jana (w 3 r.) Ostolskich oraz zm. Dziadków z obu
stron Rodziny, of. Syn z Rodziną
3. Dziękczynna w 11 r. ślubu Ewy i Adama oraz Edyty i Macieja,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia dla nich i dla ich Córki Julii, of. Rodzice
4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Gabrysi, z prośbą o Boże dary
oraz opiekę Św. Józefa i Anioła Stróża, of. Urszula Strzalińska
Środa – 11 września 2019 r.
17 rocznica zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku.
Dzień modlitw o nawrócenie terrorystów;
Czyt.: Kol 3,1-11 (Nowe życie w Chrystusie);
Łk 6,20-26 (Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom).

6.30 1. + Zygmunta Radzikowskiego, Lidię i Halinę oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Córka
2. + Jana Matejczuka (w 5 r.), Eugenię i Konstantego Cioków,
zm. z Rodzin Cioków, Matejczuków i Denisiuków, of. Żona z Rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci
2. + Halinę Ilińską (w 1 r.) i Romana Sadokierskiego, of. Rodzina
3. + Barbarę Celińską-Mysław, jej zm. Rodziców i Teściów, of.
Mąż

4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o potrzebne
łaski i opiekę Anioła Stróża, of. Karol Zalewski
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina
2. + Stanisława Duka (w 13 r.), of. Żona Barbara i Córka Ewa

i Św. Józefa dla nich i dla ich dzieci Jana i Joanny, of. Rodzice
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czwartek – 12 września 2019 r.
Wspomnienie Imienia Najświętszej Maryi Panny. Czyt.: Kol 3,12-17 (Miłość jest więzią doskonałości); Łk 6,27-38 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół).

6.30 1. + Eugenię i Antoniego Ślusarczyków, of. Syn
2. + Romana Adamczyka, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci
2. + Emilię Plichta (w 19 r.) i Józefa oraz zm. z Rodziny, of. Wnuczka Bożena

3. + Kazimierza Rymuzę (w 31 r.), of. Córka
4. + Zofię Kozaczyńską (w 20 r.), of. Hanna Krupa
5. + Eugenię Kuczyńską, Bronisławę i Władysława Filipkowskich, of. Córki
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina
2. + Stanisława Jodełkę (w 36 r.), of. Żona z Córkami
3. + Jadwigę, Aleksandrę i Mariana, of. Rodzina

4. + Dziękczynna w 10 r. urodzin Józefa, z prośbą o dary Ducha
Świętego i opiekę Św. Patrona na dalsze lata, of. Rodzice
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek – 13 września 2019 r.
Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła.
Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. Czyt.: 1 Tm 1,1-2.12-14 (Pozdrowienie i
dziękczynienie Pawła za nawrócenie); Łk 6,39-42 (Obłuda).

6.30 1. + Andrzeja Rucińskiego i Sewerynę Kupa, of. Rodzina
2. Dziękczynna w 16 r. ślubu Agnieszki i Piotra, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny i Aniołów Stróżów
dla nich i dla ich Dzieci Zosi i Stasia, of. Rodzice
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci
2. + Grażynę Duklanowską (w 1 r.) i Jana Gryczkę, of. Rodzina
3. Dziękczynna w intencji Rodziny, z prośbą o Dary Ducha Świętego, uwolnienie z nałogów, umocnienie wiary i wstawiennictwo
Św. Rodziny z Nazaretu, of.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji w czyśćcu cierpiących
pod przewodnictwem Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym
17.15 Różańcowa Procesja Fatimska
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina

2. + Aleksandrę (w 23 r.), Edytę, Janinę i Romana, zm. z Rodziny Jastrzębskich oraz zm. Dziadków z Rodziny Czerskich, of.
Rodzina

4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
5. Dziękczynna w 60 r. urodzin Dariusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze
lata życia, of. Żona z Rodziną
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Sobota – 14 września 2019 r.
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.
Dzień adoracji relikwii Krzyża Świętego w naszej Parafii. Czyt.: Lb
21,4b-9 (Wąż z brązu znakiem ocalenia); Flp 2,6-11 (Chrystus uniżył samego
siebie, dlatego Bóg Go wywyższył); J 3,13-17 (Krzyż narzędziem zbawienia).

6.30 1. + Mariusza Delaczyńskiego, of. Rodziny Sasinowskich, Komarów, Buraczyńskich i Jenerałków
2. + Mirosławę Miłobędzką, of. Sąsiedzi z ul. Osiedlowej
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci

2. + Pawła Sadokierskiego (w 35 r.), zm. z Rodzin Sadokierskich
i Kupów, of. Mama
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3. Dziękczynna w 23 r. ślubu Barbary i Jacka, z prośbą o łaskę
zdrowia i Bożego błogosławieństwa dla nich i dla ich Dzieci, of.
Małżonkowie
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja i ucałowanie relikwii
Krzyża Świętego

16.00 W intencji Nowożeńców Moniki i Andrzeja
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina
2. Dziękczynna w 15 r. ślubu Urszuli i Marcina, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Jubilatów i dla ich Dzieci, of. Jubilaci
Koronka do Miłosierdzia Bożego, ucałowanie relikwii Krzyża Świętego
i adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem grupy
„Strumienie Miłosierdzia”.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 września 2019 r.
NIEDZIELA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE w naszej Parafii.
Wspomnienie NMP Bolesnej (upowszechnione przez Św. Bernarda
z Clairvaux i Zakon Cystersów). Narodowe święto Słowacji, której Patronką jest NMP Bolesna. Rok C, I; Czyt.: Wj 32,7-11.13-14 (Bóg przebacza
grzesznemu ludowi); 1 Tm 1,12-17 (Chrystus przyszedł na świat zbawić
grzeszników); Łk 15,1-32 (Radość z nawrócenia grzesznika).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. + Stanisławę Krupę (w 20 r.), Andrzeja i Jadwigę Krupów, zm.
Dziadków z obu stron Rodziny oraz Bożenę Jakimiak i Zofię Janusz, of. Anna Jakimiak
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Wacława Niedziółków, of. Dzieci
2. + Halinę (w 5 r.) i Kamila (z racji imienin), of. p. Trojanowscy
3. + Tadeusza Próchnickiego (w 18 r.) i Zbigniewa Krupę, zm.
z Rodzin Próchnickich i Marciniaków, of. Rodzina Czarnockich
10.00 1. + Wojciecha (w r. urodzin) i zm. z Rodziny Markiewiczów, of.
Żona

2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Beaty i Wiesława Ślusarczyków,
z prośbą o Boże dary oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla
nich i dla ich dzieci Jana i Joanny, of. Małżonkowie
3. Dziękczynna w 66 r. urodzin Urszuli Ferens, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej
i dla jej Rodziny, of. Dzieci i Wnuki
11.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Mroczka, of. Rodzina
2. Dziękczynna w 2 r. urodzin Matyldy, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dziadkowie
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mateusza, z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Świętego Patrona w dorosłym życiu, of.
Rodzice

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości
2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Romualda i Agnieszki Bieganowskich, z prośba o dary Ducha Świętego i opiekę Św. Rodziny na
dalsze lata rodzinnego życia, of. Małżonkowie
16.30 1. + Franciszka Otrobę (w 12 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of.
Córka

18.00 1. Dziękczynna w 17 r. ślubu Anny i Sebastiana, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla
nich i dla ich Synów Bartosza i Dominika, of. Rodzice
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) pod
przewodnictwem Ruchu Światło-Życie

Apel
Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY
dotyczący akcji „POLSKA POD KRZYŻEM”
Siostry i Bracia!
W odpowiedzi na apel Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa
oraz zespołu Fundacji Solo Dios Basta – organizatorów akcji modlitewnej „POLSKA POD KRZYŻEM”, zachęcam wszystkich Diecezjan, aby
niezależnie od tego, gdzie mieszkają, 14 września stanęli pod Krzyżem
i podjęli szczerą modlitwę za Kościół oraz Nasz Naród. W ostatnim czasie doświadczyliśmy wielu zmasowanych ataków środowisk wrogich
chrześcijaństwu na Kościół, Jego naukę oraz stan kapłański. Dlatego
potrzeba nam zwrócić się z wiarą ku Chrystusowi i Jego Krzyżowi, który
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jest znakiem zwycięstwa nad złem i szatanem. To On wskazuje drogę
do lepszego życia i zbawienia.
Tego dnia, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na Lotnisku
Areoklubu Włocławskiego odbędzie się wielkie spotkanie modlitewne
z udziałem duchowieństwa i tysięcy wiernych. Wydarzenie to składać
się będzie zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament
spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję, świadectwa z pomocą obrazów,
muzyki i światła odkrywana będzie tajemnica Krzyża. Wieczorem rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej
Bolesnej. Będzie to z pewnością piękne spotkanie, pełne wiary i mocy.
Zachęcam Kapłanów i wiernych Diecezji Siedleckiej do organizowania wspólnych, parafialnych oraz dekanalnych wyjazdów autokarowych
do Włocławka na modlitewne spotkanie „POLSKA POD KRZYŻEM” organizuje także Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo – Turystyczne Arka
w Siedlcach. Chętni mogą się tam zapisać. Wszystkich, którzy nie będą
mogli być we Włocławku, zapraszam do modlitwy w swoich kościołach,
przy krzyżach misyjnych, czy wspólnie z rodziną. Proszę wszystkich
Księży Proboszczów, by zgodnie z ustaleniami przyjętymi na Radzie
Dziekańskiej, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego zorganizowali
w swoich parafiach modlitewne czuwania i adoracje przy Krzyżu.
Wierzę, że będzie to dla nas wszystkich czas łaski, przemiany i umocnienia. Z serca Wam wszystkim błogosławię.

Siedlce, dnia 3 września 2019 r.

BISKUP SIEDLECKI

DROGA DO KOMUNII
Na każdej Mszy Św. mamy okazję uczestniczyć w pięknym fragmencie liturgii. Oto liczne grono uczestników Mszy Św. (dziś liczniejsze, niż
kiedyś) opuszcza na moment zajmowane w kościele miejsce i udaje się
w kierunku ołtarza, aby tam przyjąć i spożyć Ciało Pańskie – Najświętszą Eucharystię. W naszym Sanktuarium jest piękny zwyczaj, że zbliżając się do kapłana podchodzimy w „dwuszeregu”, a nie w „ogonku”, nawet wtedy, gdy Ciało Pańskie rozdaje tylko jeden ksiądz.
NIE TAK IDZIEMY



 LECZ TAK


Ma to niezwykle symboliczne znaczenie: oto na
spotkanie z Chrystusem idziemy ze wspólnotą Kościoła, a nie w pojedynkę. Znakiem tej wspólnoty są
„brat” lub „siostra”, którzy w tym dwuszeregu stają
obok mnie, byśmy razem stanęli przy Jezusie.
W tym momencie niektórzy popełniają błąd: otóż
dochodząc do celu tej wspólnej wędrówki, gdy jeden ksiądz udziela Komunii Św., chcą koniecznie
stanąć na środku przed kapłanem. Nie róbmy tak.
Pozostańmy w swoim szeregu, a kapłan zwróci się
do nas z Komunią Św. Jeśli będziemy uparci i staniemy na środku orszaku, z konieczności odepchniemy łokciem kogoś, kto stoi
obok nas. A to nie jest grzeczne.
Odchodząc od ołtarza też zachowajmy porządek. Ci, którzy stoją
w lewym rzędzie niech odwrócą się
w lewo i wrócą na swoje miejsce. Ci,
którzy są w prawym rzędzie, niech
zrobią obrót w prawo. Upieranie się, aby wrócić środkiem między rzędami, albo po drugiej stronie dwuszeregu mocno zakłóca przebieg ceremonii. Nie gorszmy się tymi, którzy to robią nieświadomie, ani też nie upominajmy ich publicznie. Możemy to zrobić „w cztery oczy”, ale z wielką miłością i szacunkiem do ludzi i wydarzenia, w którym uczestniczyliśmy.
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litykiem i doskonałym kaznodzieją. Jest autorem
jednej z form celebracji Boskiej Liturgii, nazywanej jego imieniem, która do dziś jest praktykowana w obrządku bizantyjskim, przez prawosławnych i grekokatolików. Pozostawił wiele dzieł.
Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła
Wschodniego.
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ZABURZONY PRIORYTET.

W PARAFII I W DIECEZJI
Za nami wakacyjne przeżycia i pierwszy tydzień nowego Roku Szkolnego. W tych wydarzeniach uczniowie nie są sami. Towarzyszy im
cały zastęp życzliwych osób: rodzice, nauczyciele, wychowawcy, katecheci i duszpasterze.
To przecież nic nowego. Pan Jezus, kiedy
przyprowadzano do Niego dzieci, błogosławił je,
a tym, którzy to utrudniali, nie oszczędził gorzkich słów stosownej uwagi. „Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im…”
(por. Mk 10,13-16). Wszystkim rozpoczynającym
nowy Rok Szkolny życzymy, aby pilnie uczyli się
zdobywając jak najwięcej wiedzy, mieli wielu kolegów i koleżanek, pokochali swoją szkołę, poznawali życie i działalność Pana Jezusa i pogłębiali swoją wiarę.
Dziś (8.09) w naszym kościele podczas Mszy
Św. o godz. 11.30 będzie błogosławieństwo
dzieci, ich plecaków i przyborów szkolnych.
W modlitwie przez cały Rok Szkolny prośmy
w imieniu dzieci: Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty
i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Amen.

ŚWIAT BEZ TERRORU. W środę (11.09) mija 18 rocznica zamachu na World Trade Center
w Nowym Jorku, w którym zginęło 2996 osób,
a 6291 osób zostało rannych. Jest to dzień modlitw o nawrócenie terrorystów.
SŁUŻBA LITURGICZNA. Ministranci i lektorzy pamiętają, że w liturgii przeżywamy XXIII Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne są z roku C, I:
DLA KSIĘŻY. W piątek (13.09) o godz. 10.00
i o godz. 19.00 w WSD w Nowym Opolu odbędą
się spotkania formacyjno-duszpasterskie dla
księży z rejonu siedleckiego.
JUBILEUSZOWY OPIEKUN. W przyszłą niedzielę (15.09) ukaże się jubileuszowy – bo tysięczny numer naszej parafialnej gazety „Opiekun”,
która istnieje od 20 lat. Również od tego dnia redagowanie gazety zakończy ks. Henryk Drozd,
a rozpocznie ks. Ireneusz Juśkiewicz.

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:Andrzej Gajowniczek z Parafii w Pruszynie i Monika Pliszka z naszej Parafii
(53).

Damian Ossowski z Parafii Rossosz i Kinga Krasuska z Parafii Męczenników Podlaskich
w Siedlcach (61).
WOLNY WŚRÓD NIEWOLNIKÓW. W po- Daniel Nasiłowski z naszej Parafii i Milena
niedziałek (9.09) Kościół obchodzi wspomnienie Kuźma z Parafii Bł. Męczenników Podlaskich
żyjącego w XVII wieku Św. Piotra Klawera, kap- w Siedlcach (62).
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do załana z Zakonu Jezuitów, apostoła czarnoskórych
niewolników. Jego dzieło kontynuowała Bł. Ma- warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powiaria Teresa Ledóchowska. która w 1894 roku za- domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżurłożyła Stowarzyszenie Św. Piotra Klawera dla nego w Kancelarii Parafialnej.
Misji Afrykańskiej.
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FRANCISZKAŃSKA SŁUŻĄCA. Jutro także Tron Jezusa, Jego ołtarz i najważniejsza am(9.09) wspominamy Bł. Anielę Salawę, dziewicę, bona! O nauce płynącej z krzyża i adorowaniu
z zawodu służącą, która w 1900 r. przystąpiła do go wraz z Maryją - w artykule „Belka śmierci i
Stowarzyszenia Sług Katolickich Św. Zyty, a po- zwycięstwa”;
tem do III Zakonu Św. Franciszka. W czasie Poznała Watykan trzech papieży - Franciszka
I Wojny Światowej opiekowała się rannymi żoł- spotyka w przychodni, Benedykt XVI chrzcił jej
nierzami i jeńcami wojennymi.
dzieci. O życiu za murami Watykanu - w wywiaMIKOŁAJ BEZ PODARUNKÓW. Wspom- dzie na str. 17;
nienie Św. Mikołaja z Tolentynu, kapłana, obcho- Pokazy, na które zapraszani są seniorzy, to
dzimy 10 września. W 1257 r. wstąpił do zakonu okazja dla nieuczciwych sprzedawców. Jakie
augustianów. Od młodości naśladował ascetów techniki manipulacji stosują i jak nie dać się
pierwszych wieków chrześcijaństwa. Miał dar łą- oszukać? - piszemy na str. 16;
czności z duszami w czyśćcu cierpiącymi. W pro- Dlaczego warto podjąć studia w Instytucie
cesie kanonicznym stwierdzono ponad 300 cu- Teologicznym w Siedlcach? Na co pozwala
downych uzdrowień i 4 wskrzeszenia. Jego san- ukończenie studiów teologiczno-katechetyczktuarium nawiedziło 12 papieży, 9 świętych i bło- nych? Odpowiedź na str. 13;
gosławionych, 38 królów i książąt, wśród nich Nowoczesne terapie w leczeniu raka piersi
sam Napoleon i królowa Maria Kazimiera, żona dostępne są od września, ale... nie dla wszystkróla Jana III Sobieskiego.
kich. Więcej na str. 29;
ZŁOTOUSTY w j. greckim brzmi: „chryzostom”. Książki, gry komputerowe, a nawet zabawki
W piątek (13.09) czcimy żyjącego w IV w. Św. mogą być realnym zagrożeniem duchowym dla
Jana Chryzostoma, Patriarchę Aleksandrii i Dok- dzieci. Co mówią rodzice i egzorcyści? W artytora Kościoła. Był wytrawnym negocjatorem, po- kule „Strzec dzieci”; Zapraszamy do lektury

WZORY ŚWIĘTOŚCI

CO PISZĄ W „ECHU”

Facet dzwoni natarczywie:
- Halo! Czy to jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami?
- Tak. A o co chodzi?
- Na drzewie siedzi listonosz i drażni mojego psa.
((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))

BEZ ROMANTYZMU. W wakacyjny wieczór małżeństwo ogląda serial. Żona mówi do męża:
- Zobacz, jak on ją kocha!
- Kobieto, ty wiesz jakie on bierze pieniądze w tym,
serialu?
IMIĘ I NAZWISKO. Szef dużej firmy zauważył, że kadrowa przyjęła nowego pracownika. Kazał mu przyjść
do swego pokoju.
- Jak się nazywasz?
- Jurek.
- Słuchaj, nie dociekam, gdzie wcześniej pracowałeś
i w jakiej atmosferze, ale ja nie zwracam się do nikogo po imieniu w mojej firmie. To rodzi poufałość i może zniszczyć mój autorytet. Jakie jest Twoje nazwisko?
- Kochany. Nazywam się Jerzy Kochany.
- Dobrze Jurek. Omówmy teraz następną sprawę.
DALEKO OD DOMU.
Grupa turystów z tatrzańskim przewodnikiem błądzi w górach, nie mając nadziei na nocleg:
- A mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem
w Tatrach.
- W Tatrach tak, ale wygląda mi na to, że doszliśmy
już do Bieszczad.
KONSULTACJA MEDYCZNA.
Przychodzi gadatliwa kobieta do lekarza. Lekarz pyta:
- Co pani najbardziej dokucza?
- Oczywiście mąż. Ale ja przyszłam w innej sprawie.
NUDY I NUDNOŚCI. Lekarz pyta pacjenta:
- Czy miewa pan nieraz jakieś nudności?
- Nie, panie doktorze. Jak mi się nudzi, to włączam
sobie to małe radyjko.
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: Santander Bank Polska S.A. o/Siedlce
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000

Materiały przygotowali:
Ks. Sławomir Olopiak, ks. Ireneusz Juśkiewicz,
ks. Mateusz Gomółka, ks. Mariusz Baran,
ks. Henryk Drozd, 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

