Numer 32 (1052) 9 sierpnia 2020 r.

Opłata dowolna

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
ODWAGI! TO JA JESTEM, NIE BÓJCIE SIĘ!
(Mt 14, 22-33)
Jak reaguję na doświadczenia, które próbują moją wiarę? Czy stanowią
dla mnie okazję do nowego, głębszego
poznania Pana i Jego mocy zmartwychwstania? Jeszcze raz zbadam te sytuacje,
których się boję i nie chcę wracać do nich pamięcią czy wręcz buntuję się na nie i ... chcę
uciekać. Warto na nowo im się uważnie przyjrzeć. Być może jest to pokusa, by patrzeć tylko
na siebie i użalać się nad sobą, a nie patrzeć
na Pana, który JEST. [www.sfd.kuria.lublin.pl]

www.jozef.siedlce.pl

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

HYMN NIESZPORÓW
Dzisiaj zabłysnął wielki znak na niebie:
Święta Niewiasta w słońce obleczona;
Gwiazdy Ją wieńczą, księżyc jasno świeci
Pod Jej stopami.

Pierwsza po Synu weszłaś w bramy nieba
Z duszą i ciałem jaśniejącym łaską;
Odtąd się stałaś drogą najpewniejszą
Do domu Boga.

Synu Maryi, Bracie wszystkich ludzi,
Matko Dziewico, Rodzicielko Boga,
W Tobie zwycięża światło nad ciemnością; Ty, coś zmartwychwstał w pełni człowieczeństwa,
Tobie i Ojcu, i Duchowi Prawdy
Benedykt XVI, SACRAMENTUM CARITATIS, W dniu tym wielbimy Twoje wyniesienie
Niech będzie chwała. Amen.
Nad wszechświat cały.
nr 30:
Człowiek jest stworzony dla prawdziwej
W sobotę 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W tym dniu mamy obowiązek udziału
i wiecznej szczęśliwości, którą może dać je- w Eucharystii i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Tego dnia również doroczny odpust przy kaplidynie miłość Boża. Nasza zraniona wolność cy w Purzecu – Msza Święta o godz. 12.00. W modlitwie pamiętamy o polskich żołnierzach w dniu Święta
zbłądziłaby, gdyby nie było możliwe już teraz Wojska Polskiego. Na zakończenie Mszy Świętych odbędzie się obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów.
doświadczenie czegoś z przyszłego spełnienia.
Zresztą, każdy człowiek, aby mógł kroczyć we
właściwą stronę potrzebuje ukierunkowania ku
ostatecznej mecie. Tą ostateczną metą w rzeczywistości jest sam Chrystus Pan, zwycięzca
grzechu i śmierci, który staje się obecny dla nas
Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, go pod opiekę Maryi Królowej Polski. Myśl naw szczególny sposób w celebracji eucharystyczw
tym
czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. sza kieruje się dzisiaj ku tym wszystkim, którzy
nej. I tak, będąc jeszcze « obcymi i przybyszami » (1 P 2, 11) w tym świecie, w wierze już I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług pod Radzyminem i w wielu innych miejscach
uczestniczymy w pełni w zmartwychwstaniu. w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę tej historycznej bitwy oddali swoje życie, broUczta eucharystyczna, objawiając swój wymiar z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. (...) niąc Ojczyzny i jej zagrożonej wolności. MyśliPrzed chwilą nawiedziłem Radzymin miej- my o żołnierzach, oficerach. Myślimy o Wodzu,
ściśle eschatologiczny, wspiera naszą wolność
sce
szczególnie ważne w naszej historii narodo- o wszystkich, którym zawdzięczamy to zwycięstwo
w drodze.
wej. Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć po ludzku. Wspominamy, między innymi, bohatero Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej skiego kapłana Ignacego Skorupkę, który zginął
Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Mogę niedaleko stąd, pod Ossowem. Dusze wszystsię Ciebie nazywać Ojcem, umocnij w naszych spotkać jeszcze dzisiaj niektórych bohaterów tej kich poległych polecamy Miłosierdziu Bożemu.
sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy historycznej bitwy o naszą i waszą wolność. Na- O wielkim „Cudzie nad Wisłą” przez całe lata trwała
mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez szą i Europy. Było to wielkie zwycięstwo wojsk zmowa milczenia, jak już powiedział ksiądz biskup.
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłuma- Na nową diecezję warszawsko-praską Opatrzność
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności czyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzyDucha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki nazwane „Cudem nad Wisłą”. To zwycięstwo było mywania pamięci tego wielkiego wydarzenia
poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Epi- w dziejach naszego Narodu i całej Europy, jakie
wieków. Amen. (xIJ)
skopat Polski zebrany na Jasnej Górze poświęcił miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy.
cały naród Najświętszemu Sercu Jezusa i oddał
Źródło: http://www.jp2w.pl

100 lat od Cudu nad Wisłą –
myśli św. Jana Pawła II

9 sierpnia 2020 r.
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K A L E N D A R Z
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 Świętą.
Poniedziałek 10 sierpnia 2020 r.
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (Mdr 3, 1-9) Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę
albo 1. czytanie (2 Kor 9, 6-10)
Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie
Psalm (Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a))
Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich
Ewangelia (J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
6.30 1. + Elżbietę Jakubiak – of. rodzina Kondrackich
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk – of. córka
2. + Helenę Iwanek, Dominika – of. wnuczka
3. + Dariusza, Ryszarda, Wandę, Tomasza i rodziców z obu stron
4. Poza parafią: + Ryszarda, Mariannę, Mariannę, Anielę, Piotra,
ks. Jerzego Górskiego – of. Wioletta Szmajser
20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę
1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka – of. Alina Kondraciuk
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak – of. córka
3. + Eugeniusza w 11 r., Janinę, Marka
– of. Danuta i Bogdan Wójcikowie
4. + Stefanię Gigoła – of. rodzina
Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski
Wtorek 11 sierpnia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. KLARY, DZIEWICY
1. czytanie (Ez 2, 8 – 3, 4) Wizja księgi
Psalm (Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103))
Nad miód są słodsze Twoje przykazania
Ewangelia (Mt 18, 1-5. 10. 12-14)
Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy
6.30 1. + Elżbietę Jakubiak – of. sąsiedzi z ul. Żytniej
2. + Danutę Mikiciuk w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. + Annę i Gustawa Jasińskich, zmarłych z obu stron rodziny
– of. syn z rodziną
3. + Barbarę Krupę – of. mieszkańcy z ul. Łąkowej i Krótkiej
20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę
1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Zenobiusza w 4 r. – of. żona
4. + Franciszka, Wacławę Stalęgowskich – of. rodzina
5. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. pracownicy firmy Drosed
Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski
Środa 12 sierpnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIX TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy
1. czytanie (Ez 9, 1-7; 10, 18-22) Wizja zniszczenia Jerozolimy
Psalm (Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 4b))
Ponad niebiosa sięga chwała Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 18, 15-20) Braterskie upomnienie
6.30 1. Dziekczynno-błagalna w intencji rodziny Włodarczyków
– of. Marek Włodarczyk
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. + męża Kazimierza w 25 r. – of. żona
3. + Witolda Szulawa – of. Krystyna Szulawa
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P A R A F I A L N Y
20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę
1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Józefa i Krystynę Troć – of. rodzina
4. + Józefa Kołodziejczyka – of. rodzina Morawskich
5. Poza parafią: + Henryka Błońskiego – of. żona
Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski
Czwartek 13 sierpnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIX TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża
i Hipolita, prezbitera
1. czytanie (Ez 12, 1-12) Prorok zapowiada wygnanie
Psalm (Ps 78 (77), 56-57. 58-59. 61-62 (R.: por. 7b))
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy
Aklamacja (Ps 119 (118), 135) Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mt 18, 21 – 19, 1) Przypowieść o niemiłosiernym słudze
6.30 1. + Bolesława w 18 r., Grażynę, Grzegorza Kaszubskich, zmarłych teściów – of. Elżbieta Kaszubska
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. + Zofię i Stefana Skaruz, Kazimierę Szwed, Wandę Skaruz
– of. synowa
3. + Zofię i zm. z rodziny Łastowieckich, Tomaszewskich, Tarazinków, Siemnickich i Krystynę Ostojską – of. Stanisław
Łastowiecki
19.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy
20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę
1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Sylwię w 11 r. – of. rodzice
4. Dziękczynna w intencji całej rodziny z prośbą o uwolnienie
z nałogów, umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego
i wstawiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu
5. Poza parafią: + Cecylię w 10 r. i Kazimierza w 19 r.
Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski
Piątek 14 sierpnia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (Ez 16, 1-15. 60. 63)
Twoja sława była doskonała z powodu ozdób, w które cię wyposażyłem
Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 1d))
Gniew Twój ustąpił, w Tobie mam pociechę
Ewangelia (Mt 19, 3-12) Nierozerwalność małżeństwa
6.30 1. + Pelagię w 17 r., Michała, Karolinę, Klementynę, Czesława,
Franciszka – of. córka
2. + Bogusława Michalika w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. + Teofilę, Piotra, Stanisławę, Zygmunta, Józefa, Czesławę, Leona, zm. z rodz. Stańczuków, Harasimów – of. rodzina
3. + Czesława Remiszewskiego w 5 r., siostrę Czesławę, Helenę,
z rodz. Paczuskich, Mariana, Janinę, Edwarda Szczepalińskich,
Kazimierę i Michała – of. Zofia Remiszewska
4. + Władysławę Długosz w 30. dz. – of. uczestnicy pogrzebu
20.00 Duchowe Pielgrzymowanie na Jasną Górę
1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Kornelię i Zdzisława Chłopeckich – of. Ewa Wakuła
4. + Jana w 34 r., Helenę, Karolinę, Jolantę Szpryngier – of. rodzina
5. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w intencji Krzysztofa
i Anny w 6 r. ślubu i w intencji Zofii w 5 r. urodzin i w intencji
Hanny w 3 r. urodzin
Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski
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Sobota 15 sierpnia 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
1. czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab) Wielki znak ukazał się na niebie
Psalm (Ps 45, 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b))
Stoi Królowa po Twojej prawicy
2. czytanie (1 Kor 15, 20-26) W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Ewangelia (Łk 1, 39-56) Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
7.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
2. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
8.30 1. + Irenę Kopeć z okazji urodzin – of. wnuczki Anna i Beata
z rodzinami
10.00 1. + Wiesława Duka i zm. z obu stron rodziny – of. Jadwiga Duk
2. Poza parafią: + Stanisławę w 40 r. i Romana
oraz Mariusza Cabajów – of. rodzina
11.30 1. + Antoniego w 23 r., Bronisławę, Kaliksta i Mariana
– of. Janina Borkowska
2. Dziękczynno-błagalna w 20 r. urodzin Michała z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i zdrowie – of. rodzina
12.00 Msza Święta odpustowa w Purzecu – w intencji Parafian
13.00 + Milenę Dera w 23 r., Antoniego Olkiewicza i Dariusza Derę
– of. Angelika Dera
16.00 Ślub: Ewa Kubuj i Mateusz Kubuj
17.00 Ślub: Małgorzata Malinowska i Paweł Szkup
18.00 Ślub: Agnieszka Włodarek i Hubert Górski
20.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
Niedziela 16 sierpnia 2020 r.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Iz 56, 1. 6-7) Powszechność zbawienia
Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4))
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
2. czytanie (Rz 11, 13-15. 29-32) Bóg poddał wszystkich
nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie
Ewangelia (Mt 15, 21-28) Wiara niewiasty kananejskiej
7.00 1. + Franciszka, Stanisławę i ich rodziców,
zm. z rodz. Trociów i Wronów
8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Dariusza w 16 r., Jana, Pawełka, Mariannę, Wacława, Janinę,
Franciszka, Janinę, Kazimierza, Katarzynę, zm. z rodz. Olszewskich i Brodzików – of. Elżbieta Olszewska
10.00 1. + Helenę i Stanisława Adamowicz – of. córka
2. Dziękczynna w 9 r. ślubu Sylwii i Mariusza Dmowskich – of. Jubilaci
11.30 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Dziękczynno-błagalna w 9 r. ur. Gabrysi i w 7 r. ur. Pawełka
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i św. Józefa w życiu – of. babcia
13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Mariana Dobrzyńskiego w 13 r., Alicję – of. żona
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00.
20.00 1. + Mariannę i zm. z rodz. Złochów i Jurków – of. córka
Różaniec, rozważanie, Apel Jasnogórski

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
• Paweł Chybowski, kawaler z parafii tutejszej i Paulina Wierzbicka,
panna z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach – zapowiedź 1;
• Mateusz Chodowiec, kawaler z parafii św. Michała Archanioła w Mordach i Natalia Chojecka, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2;
• Zbigniew Andrzej Pawluk, z parafii tutejszej i Małgorzata Gwiazdowska, z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku – zapowiedź 2;
• Marcin Kondraciuk, kawaler z parafii tutejszej i Karolina Magdalena
Szostek, panna z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach
– zapowiedź 2;
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

9 sierpnia 2020 r.

Maryja Niewiastą Eucharystii

Pątnicy z Siedlec wyruszyli 2 sierpnia na szlak 40 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymowanie ze względu na epidemię
koronawirusa odbywa się sztafetowo. Każdego dnia będzie pielgrzymowała
inna 10 osobowa grupa. Siedlecki wymarsz pielgrzymów poprzedziła Msza św.
o godz. 6.30 pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Grzegorza Suchodolskiego. Po Eucharystii pątnicy z grup 1 i 2 wyruszyli w trasę.

W naszej parafii trwa pielgrzymowanie duchowe. Codziennie o godzinie
20.00 ponad 200 wiernych gromadzi się na wspólnej modlitwie. Uczestniczą w Eucharystii, słuchają konferencji, modlą się różańcem i powierzają
wszystko Matce Bożej w Apelu Jasnogórskim. Zapraszamy!
Św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 53:
Jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem
i Eucharystią, w całym jej bogactwie, nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce
i Wzorze Kościoła. W Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, uznając
Najświętszą Dziewicę za Mistrzynię w kontemplowaniu oblicza Chrystusa,
włączyłem do tajemnic światła również ustanowienie Eucharystii. Maryja bowiem może nas prowadzić ku temu Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ
jest z nim głęboko związana. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewangelia
milczy na ten temat. W opisie ustanowienia Eucharystii w wieczór Wielkiego
Czwartku nie mówi się o Maryi. Wiadomo jednak, że była Ona obecna wśród
Apostołów, którzy «trwali jednomyślnie na modlitwie» (Dz 1,14), w pierwszej
wspólnocie zgromadzonej po Wniebowstąpieniu w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy. Tej obecności nie mogło oczywiście brakować podczas sprawowania
Eucharystii wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan, z gorliwością
trwających «w łamaniu chleba» (Dz 2, 42). Jednak poza Jej uczestnictwem
w Uczcie eucharystycznej, związek Maryi z Eucharystią można pośrednio określić wychodząc od Jej wewnętrznej postawy. Maryja jest «Niewiastą Eucharystii» w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest
wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy.

Informacje o życiu parafii (9.08)
• W parafii trwa duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę. W dniach pielgrzymki zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 20.00. Po liturgii modlitwa
różańcowa i Apel Jasnogórski.
• W tym czasie (od 3 do 14.08) w dni powszednie nie będzie Mszy Świętej
o godz. 18.00, a kancelaria parafialna będzie czynna od godz. 18.00 do 19.30.
• Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy w czwartek w tym
tygodniu od godz. 19.00 do 20.00.
• Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży wyjeżdzających
na wycieczkę w Pieniny w dniach 24-29 sierpnia będzie w poniedziałek
17 sierpnia o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. Jest jeszcze kilka wolnych
miejsc na wyjazd. Tel. 500 636 490.

Odeszli do Pana
+ Halina Placuk + Stanisława Słowik
+ Alina Gadomska
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

W „Echu Katolickim”

• Cud eucharystyczny trwa. O niesłabnącym kulcie i otrzymanych łaskach.
• W intencji ojczyzny przejechał na rowerze ponad 3 tys. km. O niezwykłej
pielgrzymce opowiada kapłan pochodzący z naszej diecezji.
• Nie ma złych księży. Są tylko tacy, za których wierni mało się modlą.
Co jeszcze ma nam dzisiaj do powiedzenia św. Jan Maria Vianney?
• Profanują chrześcijańskie symbole, drwiąc z wierzących. O prowokacjach
środowiska LGBT.
• Czas wakacji nie zwalnia z formacji. Gdzie w sieci znaleźć ciekawe konferencje i rekolekcje?
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WZORY ŚWIĘTOŚCI
ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE
(14 VIII) Rajmund Kolbe urodził się w 1894 r.
w Zduńskiej Woli. Cała pięcioosobowa rodzina mieszkała w jednej izbie, w której pracowali również rodzice trudniący się tkactwem.
W ubogiej rodzinie kultywowane były tradycje
katolickie i polskie. Rodzice Św. Maksymiliana
czynnie angażowali się w życie religijne. Ojciec
angażował się w działalność konspiracyjną i dbał
o rozwój patriotyzmu u swoich synów. Św. Maksymilian w dzieciństwie wzbudzał u rodziców
obawy wyrażane przez matkę w znanych wielu
energicznym dzieciom słowach „co z ciebie będzie”. W Maksymilianie zbudziły one refleksję
i w wieku 12 lat Rajmund prosił Maryję, aby powiedziała mu kim będzie.W tym czasie Rajmund
miał, znane już nam, widzenie, w którym Maryja
przedstawiła mu dwie korony: czerwoną i białą.
Chłopiec przyjął obydwie. Jak sam relacjonował
biała oznaczała, że wytrwa w czystości a czerwona, że będzie męczennikiem.
Podczas głoszonych w pabianickiej parafii misji
Rajmund zapragnął zostać franciszkaninem. Wraz
ze starszym bratem Franciszkiem, z błogosławieństwem rodziców, udali się do małego seminarium
franciszkanów konwentualnych we Lwowie.
W seminarium Rajmund rozważał podjęcie
walki zbrojnej dla Maryi. Uznał jednak, że stoi
to w sprzeczności z drogą kapłańską jaką wybrał. Umocniła go w wyborze decyzja rodziców
o wstąpieniu do zakonów. Matka wybrała zakon
benedyktynek we Lwowie, a Ojciec krakowskich
franciszkanów. Rajmund poprosił o przyjęcie do
nowicjatu, gdzie w 1910 r. przy obłóczynach
otrzymał imię Maksymilian.
Jako zdolny uczeń seminarium lwowskiego
osiągał znakomite wyniki szczególnie w matematyce i fizyce. Po zakończeniu nowicjatu i czasowych ślubach podjął studia w Krakowie. Ostatecznie z woli przełożonych studiował w Rzymie
na Gregorianum. Studia zakończył doktoratami
z filozofii i teologii. Z zamiłowania zajmował się
również studiowaniem fizyki.
Po rozpoczęciu I wojny światowej Maksymilian przeżywał rozterki wywołane po części
decyzją brata i ojca o podjęciu walki zbrojnej
w polskich legionach. Dodatkowe wątpliwości
pojawiły się, gdy ojciec Maksymiliana poległ
w walce. Jednak uznał, że ojczyzna będzie miała
większy pożytek z kapłana i przyjął świecenia.
Będąc świadkiem szerzącego się antykatolicyzmu za zgodą spowiednika i przy współpracy
braci zakonnych św. Maksymilian założył Rycerstwo Niepokalanej. Całą swoją energię poświęcił
aby czynić Polskę królestwem Maryi.
W 1922 r. założona przez św. Maksymiliana
Milicja Niepokalanej otrzymała zatwierdzenie
z Watykanu. W tym też roku ojciec Kolbe rozpoczął pracę wydawniczą. Powstało pismo „Rycerz
Niepokalanej”. Działalność wydawnicza i apostol-

ska zyskała uznanie wśród biskupów a na pięciolecie Rycerza Niepokalanej o. Kolbe otrzymał
błogosławieństwo papieża Piusa XI połączone
z odpustami i łaskami, o które zakonnik prosił.
Przełożeni zezwolili św. o. Maksymilianowi na
rozwinięcie działalności. W tym celu wykorzystał
ofiarowaną mu przez księcia Jana Druckiego
-Lubeckiego część majątku Teresin położonego
w okolicach Warszawy. W dzisiejszym Niepokalanowie najpierw stanęła figura Niepokalanej, później powstała kaplica. Z pomocą oddanych współbraci i okolicznych mieszkańców szybko powstały
drewniane baraki dla dzieła wydawniczego. Nowa
siedziba ruszyła 21 listopada 1927 r. – w święto
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
W 1930 udał się do Japonii do Nagasaki. Bez
wsparcia tamtejszych władz kościelnych i świeckich uruchomił pracę wydawniczą. W krótkim
czasie miał dom i drukarnię. Japońska wersja
Rycerza Niepokalanej – Seibo no Kishi osiągnęło
nakład 25000 egz. Do Polski Maksymilian wrócił
w 1936 r.
Wielki dzieło ewangelizacyjne i misyjne
franciszkanów w 1939 r. musiało zmierzyć się
z napaścią Niemiec na Polskę. Niepokalanów
przyjął 3 tys. wysiedlonych z poznańskiego polaków w tym 2 tys. pochodzenia żydowskiego.
Ograniczenia okupacyjne uniemożliwiały działalność wydawniczą. Św. Maksymilian zorganizował nieustającą adorację Najświętszego Sakramentu. Dla ludzi powstały miejsca pracy: kuźnia,
blacharnia, naprawa rowerów, dział fotografii,
zakłady krawiecki i szewski oraz dział sanitarny.
Niemicy nie dali o sobie zapomnieć. W 1941 r.
gestapo aresztowało 5 ojców w tym św. Maksymiliana. O. Kolbe trafił na Pawiak. Bity podczas
licznych przesłuchań potwierdzał swoją wiarę
w Jezusa Chrystusa. W więziennym pasiaku
przewieziony z 303 więźniami do Oświęcimia.
Po zarejestrowaniu pod numerem 16670 o. Kolbe trafił do oddziału kryminalisty – „Krwawego Krotta”. O. Kolbe znosił wielokrotne pobicia
i cierpienia na granicy konania. Potrafił wspierać
współwięźniów na duchu, dzielił się z nimi głodowymi porcjami żywności.
W lipcu 1941 roku miało miejsce zdarzenie,
które doprowadziło do śmierci o. Maksymiliana.
Po ucieczce jednego z więźniów Niemcy wybrali 10 więźniów do zagłodzenia na śmierć. Gdy
o. Kolbe usłyszał, że jeden ze skazanych prosi o litość, zgłosił się na jego miejsce. Niespodziewanie
Niemcy zgodzili się. O. Maksymilian trafił z pozostałymi 9 do bloku 13 zwanego blokiem śmierci.
Bez jedzenia i picia przeżył dwa tygodnie. Dobili
go zastrzykiem fenolu w wigilię Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w 1941 r.
O. Maksymilian Maria Kolbe został ogłoszony
błogosławionym przez papieża Pawła VI. Kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II w 1982 r. (KZ)

Prymas Kardynał Stefana Wyszyński – Jasnogórskie Śluby Narodu [fragment]
Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga
w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe
nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

WAKACYJNE ROZMOWY

Chłopak do dziewczyny:
– Moglibyśmy razem chodzić?
– Nic z tego, nie podobasz mi się.
– A jest ktoś, kto ci się podoba?
– Tak.
– Super! A na jakim etapie jesteście?
– Na razie mieszkamy na tej samej planecie...
DOWCIPNY WIRUS
Jest zła wiadomość:
– Jesienią pojawi się nowa mutacja koronawirusa: będziemy musieli często myć nie tylko ręce,
ale i nogi.
DWA ŚWIATY
Gdy umrze alkoholik lub narkoman słyszymy:
– Mógł nie „chlać” i nie „ćpać”…
– Dostał co chciał…
– bierz go licho.
Gdy umrze sławny narkoman lub alkoholik
(celebryta):
– Od dziecka byłem jego fanem...
– Straszna tragedia...
– Chlip, chlip... Dlaczego Bóg zabiera dobrych ludzi...
– Idę wrzucić jego piosenkę na Facebooka...
PREZENT
Rozmawiają dwaj koledzy. Jeden z nich, wraz
z małżonką, przygotowuje się do obchodów Srebrnego Jubileuszu małżeństwa. Drugi do niego:
– Pewnie z tej racji dasz żonie jakiś ciekawy prezent.
– Oczywiście, że tak. Tylko nie wiem co jej kupić.
– Musisz się domyśleć. Żona, jak to kobieta,
na pewno daje ci jakieś delikatne sygnały?
– No właśnie. Wczoraj, gdy wróciłem z pracy zauważyłem, że po całym naszym pokoju porozkładała gazety z reklamami biżuterii...
– No właśnie. I co zamierzasz?
– Domyśliłem się, że chce, abym jej kupił stojak
na gazety.
W GALERII
W centrum handlowym spotkają się dwie kobiety, które kiedyś, jako młode dziewczyny przysięgały sobie, że nie będą zakupoholikami:
– Ja nie lubię wydawać pieniędzy, ale widzę, że
gospodarka mnie potrzebuje.
– Ja też unikam tego jak mogę, ale ostatnio
udowodniono, że kobiety, które chodzą często na
zakupy, żyją dłużej.
(opr. xHD)
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 egz. wydaje
Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.
Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,
ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,
Grażyna Łuka-Karcz, Albert Księżopolski
Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska,
Karol Zalewski, Agata Zielińska.
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl
najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego
ukazanie się gazety.Druk: NOWATOR.
Kancelaria Parafialna czynna
w dni powszednie w godz. 18.00-19.30.
W niedziele i uroczystości nieczynna.

