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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
PÓŹNIEJ JEDNAK OPAMIĘTAŁ SIĘ
I POSZEDŁ (Mt 21, 28-32)
Bóg przedstawiony jest w tej perykopie jako
ojciec, który zwraca się do obu synów tymi
samymi słowami: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj
w winnicy”. To wołanie objawia nam naszą
tożsamość: wszystko otrzymaliśmy od Niego,
a naszym szczęściem i radością jest komunia
z Nim. W ślad za tym powołaniem idzie też misja: „Idź i pracuj w winnicy”. Winnica to symbol
ludu Bożego. Praca w winnicy oznacza trud
służenia sobie nawzajem, trwania w jedności
i prawdzie, przebaczania i akceptowania drugiego, nawet, gdy jest to trudne. „Idź dzisiaj!”,
nie jutro, ale dziś. Boże powołanie napotyka
w nas zawsze opór, i drugi z synów daje temu
wyraz bez ogródek i szczerze: „Nie chcę!”. Po
prostu nie ma ochoty „pracować w winnicy”,
a więc być pokornym, ofiarnym i przebaczającym.
ks. Józef Maciąg, Lublin [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Czy nie oszukujesz samego siebie pięknymi
słowami, modlitwami i praktykami religijnymi,
które jednak nijak się mają do twojego życia?
Na ile jesteś konsekwentny i wierny swoim
słowom? Czy Jezus może liczyć na twoje słowo? Czy jesteś prawdziwy, czy dbasz o to, żeby
modlitwa nie była „odmawiana”, ale była prawdziwym spotkaniem – tego co najważniejsze,
najgłębsze i najprawdziwsze – w sercu twoim
i Bożym? [www.onjest.pl]

www.jozef.siedlce.pl

3 października pierwsza sobota miesiąca!

Co musisz zrobić,
by spełnić prośbę
Matki Bożej?
Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu
pastuszkom – Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji
– powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić
na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego
Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To
nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi
wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je
z wiarą praktykować, Maryja obiecała zbawienie. Poprzez to nabożeństwo mogą się oni przyczynić do ocalenia wielu ludzi od potępienia,
a na świecie powstanie pokój.
„Bóg chce wprowadzić na świecie cześć mego
Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to
nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą
przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu”. Matka Boża do
s. Łucji – 17 grudnia 1927 r.
10 grudnia 1925 r. w Pontevedra w Hiszpanii Maryja powiedziała do s. Łucji: Córko
moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij
w moim imieniu, że przybędę w godzinie
śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia
do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy

w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą,
odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia
– wszystkie te prośby Maryi będziemy realizować wspólnie w czasie nabożeństwa
o godz. 18.00.
Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
Córko moja – powiedział Jezus – chodzi
o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się
Niepokalane Serce Maryi:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. Przeciw Jej Dziewictwu,
3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca
dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej
świętych wizerunkach.
Pamiętaj. Odprawiając to nabożeństwo
zmieniasz świat, ratujesz grzeszników
przed piekłem, a narody od zagłady!
Ks. Mariusz Baran

Prosto z Syberii
Św. Jan Paweł II: Pokuta w chrześcijańskim słowniku teologicznym i duchowym oznacza ascezę, to jest konkretny i codzienny wysiłek
człowieka wspartego łaską Bożą, aby stracić swe
życie dla Chrystusa, co jest jedynym sposobem,
by je zyskać; aby porzucić dawnego człowieka
i przyoblec człowieka nowego.
(Reconciliatio et penitentia nr 4)

Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie
i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc,
udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się
uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO
w środę o godz. 19.00. (xIJ)

W niedzielę 4 października będziemy
gościli pochodzącego z naszej parafii misjonarza Wschodu, ks. Jarosława Mitrzaka,
który będzie głosił homilie i zbierze ofiary
na misje do puszki przed kościołem.
KSIĄŻKA
«MISJA NA SYBERII»
4 października znów opowiem
o mojej misji na Wschodzie, która trwa już 25 lat. Tym razem
przywiozę książkę „Misja na
Syberi”, w której opisuję najbardziej intensywny i ciekawy okres
mojej pracy. Książek wystarczy
dla wszystkich. Ofiary za książki
(ofiara dobrowolna od 10 złotych)
będą przeznaczone na kontynu-

ację mojej misji na Wschodzie
i na duszpasterstwo powołań,
które prowadzę. Proszę o modlitwę i wsparcie.
Wdzięczny ksiądz
Jarek Mitrzak
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Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka (cz. 2/3)
Referat przygotowany na VIII Krajową Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu w lutym 1983 roku.
CZĘŚĆ II NOWY CZŁOWIEK JAKO IDEAŁ, CEL WYCHOWAWCZY
Ideał nowego człowieka posiada rysy ponadczasowe, absolutne. Jest
to bowiem obraz człowieka odpowiadający myśli Boga – Stwórcy. Obraz
ten jest odczytywany w Biblii, zawierającej objawienie myśli Bożej. Jest
także w formie czystej, abstrakcyjnej formułowany przez myśl filozoficzno-teologiczną. Jednakże ten obraz człowieka musi być realizowany
w konkretnych uwarunkowaniach historycznych. One wyznaczają sposób
jego urzeczywistniania w danej epoce.
Tym sposobem zainteresowana jest pedagogika jako nauka praktyczna, mająca określić nie tylko cel, ale drogi i sposoby, czyli metody,
jego osiągnięcia. Konkretne, historyczne postulaty wychowania najlepiej
można sformułować przez analizę wypaczeń, błędów i schorzeń pojawiających się w obrazie człowieka danej epoki. Nietrudno wskazać na
błędy współcześnie się pojawiające. Są one przedmiotem wielu dociekań
naukowych, refleksji filozoficznych, teologicznych, literackich. Myśliciele
i poeci szukają źródeł kryzysu współczesnej cywilizacji, często próbują
zarysować fenomenologię człowieka współczesnego, lub odwrotnie: próbują wyjaśnić człowieka jako swoisty produkt cywilizacji i ducha czasu.
Można wskazać na następujące, najczęściej się pojawiające, rysy obrazu tzw. człowieka współczesnego, które budzą zaniepokojenie i które
są bądź źródłem, bądź owocem współczesnych kryzysów cywilizacyjnych.
Są one w zasadzie te same u człowieka na Wschodzie i na Zachodzie,
chociaż różne są uwarunkowania je wyzwalające.
CZŁOWIEK ZDEZINTEGROWANY
Człowiek będący produktem współczesnej cywilizacji jest człowiekiem
zdezintegrowanym, wewnętrznie rozbitym, nie scalonym, nie skoordynowanym. Jest to często dezintegracja wskutek nadmiaru informacji. Jednak
przede wszystkim jest to dezintegracja pomiędzy sferą poznawczą, umysłem a wolą; pomiędzy prawdą poznaną a działaniem i postawą życiową;
pomiędzy „wiedzieć” a „być”. Człowiek wie co i jak powinien czynić, ale
jest niekonsekwentny: postępuje inaczej niż powinien. Prawda nie jest już
przeżywana jako siła normatywna, domagająca się posłuchu i poddania jej
wymogom życia. Przyczyny tej dezintegracji mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne – to narzucanie kłamstwa przez terror polityczny
czy inny, np. terror opinii publicznej, powodujący lęk przed mówieniem
i czynieniem prawdy. Przyczyny wewnętrzne – to uleganie namiętnościom,
słabościom i przywiązaniom, co powoduje stawianie tego, co przyjemne
ponad to, co prawdziwe i słuszne. Skutkiem działania tych przyczyn jest
człowiek rozbity, żyjący w jakiejś głębokiej schizofrenii.
CZŁOWIEK KONSUMPCYJNY
Człowiek współczesny jawi się, szczególnie w bogatych społeczeństwach Zachodu, jako człowiek konsumpcyjny, jednostronnie nastawiony
na konsumpcję dóbr materialnych. O ile ten człowiek jest również człowiekiem produkcyjnym, to jego produkcja stoi głównie w służbie konsumpcji. Wyścig produkcji i konsumpcji wyraża się głównie w sztucznym
poszerzaniu skali potrzeb, ciągłym podnoszeniu ich poziomu, co jednak
nie może być rozwijane w nieskończoność i dlatego prowadzić musi do
nadprodukcji i kryzysu gospodarczego. Ofiarą tego systemu pada człowiek, który przez jednostronne nastawienie na konsumpcję, staje się
pasywny, mało aktywny i twórczy. Nie widzi on celu życia w tworzeniu,
zdobywaniu wyższych wartości, ale w używaniu dóbr materialnych
i zmysłowych. Wrodzona zaś naturze ludzkiej dążność do absolutu prowadzi do wynaturzenia w postaci np. alkoholizmu, narkomanii lub do
wynaturzeń w dziedzinie seksualnej. Dzieje się tak dlatego, że pragnienie
użycia łączy się z dążeniem do jego potęgowania w nieskończoność. Powstaje typ człowieka, który nawiązując do znanego powiedzenia przypisywanego Sokratesowi, „żyje, aby jeść, a nie je, aby żyć”. Pojęcie życia
zamienia się na u-życie.
CZŁOWIEK WYCZYNOWY (LEISTUNGSMENSCH)
Oto następne wypaczenie obrazu człowieka we współczesnej cywilizacji. Wyraża je trafnie niemiecki termin Leistungsmensch, któremu odpowiada polskie: człowiek wyczynu albo człowiek wyczynowy. Człowiek
taki koncentruje wszystkie swoje siły i dążenia na osiąganiu wyników
w jakiejś wąskiej, wyspecjalizowanej dziedzinie i mierzy swoją wartość

tym osiągnięciem. Również przez społeczeństwo jest oceniany w świetle
tego wyczynu czy osiągnięcia. Nie liczy się więc zarówno w świadomości
tego człowieka jak i w ocenie społecznej jego wartość jako człowieka,
jako osoby, wartość jego charakteru, wartość jego osobowego zaangażowania, tylko jego wyczyn, jego osiągnięcie przynoszące sławę, podziw,
poklask lub inne doraźne korzyści np. materialne. Dla jednych takim
wyczynem będzie rekord sportowy, dla innych zwycięstwo w konkursie
piękności, zdobycie dyplomu czy tytułu, dla innych jeszcze osiągnięcie
wyższego szczebla władzy, większego majątku. W systemie komunistycznym typowym wyczynem jest przekroczenie normy w wyścigu pracy,
zdobycie tytułu przodownika czy bohatera pracy. W ten sposób naturalne dla człowieka dążenie do doskonałości zostaje ukierunkowane na
wąskie, specjalistyczne wyczyny i rekordy, które rzadko doskonalą całego
człowieka, ale są złudnym i często krótkotrwałym pseudo-osiągnięciem.
CZŁOWIEK STADA, CZYLI CZŁOWIEK MANIPULOWANY
Wszystkie powyżej ukazane przejawy i tendencje prowadzą do depersonalizacji człowieka, do jego uprzedmiotowienia. Ich rezultatem
jest człowiek stada, człowiek masy, człowiek bez „ja”, der Mensch ohne
ich – jak brzmi tytuł pewnej filozoficznej książki. Człowiek taki nie jest
myślącym, w sposób wolny wybierającym, o sobie stanowiącym podmiotem, lecz przedmiotem wielorakich manipulacji. Myśli on i działa według
sloganów, które słyszy w środkach masowego przekazu. Kieruje się w postępowaniu modą, panującą opinią. Bezkrytycznie czyni to, co inni, tylko
dlatego, że inni to czynią, bez własnej, osobistej motywacji. Człowiek taki
jest niewolnikiem, manipulowanym przez innych, zależnym od różnych
ośrodków dyspozycyjnych czy społecznych mechanizmów.
Pedagogia nowego człowieka wypracowana w Ruchu Światło-Życie
w określeniu ideału, celu wychowawczego stanowi dokładną odpowiedź
na braki i zagrożenia współczesnego człowieka. Zagrożenie to dotyczy istotnych cech i praw życia osobowego, dlatego sięgnięcie w głąb,
do istoty bytu osobowego staje się obecnie sprawą naglącą.
Odpowiedzią na przedstawione powyżej zagrożenia są następujące
rysy człowieka realizowane w oazowej pedagogii.
CZŁOWIEK ZINTEGROWANY
Formuła Fos-Zoe, Światło-Życie mieści w sobie postulat wewnętrznej
integracji jako centralne zadanie wychowawcze. W pedagogice współczesnej nazywa się ten postulat – uznany także za jeden z podstawowych
– postulatem koncentracji etycznej. Chodzi o osiągnięcie w wychowanku
jedności pomiędzy prawdami i zasadami poznawanymi i uznawanymi
za słuszne a wyznawanymi i stosowanymi w życiu. Jedność: światło
i życie integruje wewnętrznie człowieka. Człowiek jako osoba stoi stale
pod wezwaniem prawdy, i w dobrowolnym jej uznaniu i poddaniu się
jej wymaganiom w życiu odnajduje swoją doskonałość i wewnętrzną
wolność. Symbol Fos-Zoe zawiera w sobie program wychowawczy ruchu
i zarazem jego metodę pedagogiczną. Poprzez element światła, mającego wcielać się w życie, należy rozumieć światło rozumu, światło sumienia, światło słowa Bożego, światło Chrystusa jako wzoru osobowego,
który należy naśladować i światło Kościoła: Lumen gentium, Kościoła,
który dba o nieskażony przekaz poprzednich źródeł światła oraz o ich należną interpretację w aktualnych sytuacjach. Dążenie do jedności światła
i życia na pięciu powyższych płaszczyznach zawiera w sobie integralny
i wszechstronny program wychowania nowego człowieka. Formuła Fos
-Zoe zawiera więc w sobie dynamiczną, niesłychanie aktualną, zarazem
w sposób bardzo prosty i przekonywujący wyrażoną zasadę przewodnią
pedagogii nowego człowieka.
CZŁOWIEK POSIADAJĄCY SIEBIE W DAWANIU SIEBIE
Formuła „posiadanie siebie w dawaniu siebie” jako formuła wyrażająca sposób istnienia osobowego stanowi dokładną antytezę modelu
człowieka konsumpcyjnego. Ta sama formuła została wyrażona w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym w art. 24
w stwierdzeniu, że człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. W terminologii biblijnej
określa się taką postawę słowem agape, które odgrywa także kluczową
rolę w pedagogii oazowej. Słowa Chrystusa: Kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je wyrażają
tę samą rzeczywistość.
DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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K A L E N D A R Z
Poniedziałek 28 września 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla
1. czytanie (Hi 1, 6-22) Pierwsze doświadczenie Hioba
Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 2-3. 6-7 (R.: por. 6b))
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo
Ewangelia (Łk 9, 46-50) Nauka pokory
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + Wacława (z racji imienin) – of. M. Karcz
7.00 1. + Irenę, Wacława, Wandę, Michała, zm. z rodz. Ślebzaków, Michalinę, Wacława, Ryszarda i zm. z rodziny – of. Alicja Ślebzak
2. + Wacława (im.), Eugenię Jakubiaków i Roberta
3. + Helenę i Antoniego Wyrzykowskich, ich rodziców i rodzeństwo – of. Kosińscy
4. Poza parafią: + Zm. z rodz. Pucyków, Frankowskich, Stańczuków, Michalaków, Maliszkiewiczów – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez Czcicieli św. Joanny Beretta Molla
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego
2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Wacława Karcza (im.) oraz rodziców obojga stron – of. syn
4. W int. Czcicieli św. Joanny Beretty Molla
5. Poza parafią: + Wacława Kupę – of. córka
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Wtorek 29 września 2020 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
1. czytanie (Ap 12, 7-12a) Michał i jego aniołowie walczą z szatanem
Psalm (Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c))
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Ewangelia (J 1, 47-51) Ujrzycie aniołów Bożych
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + Michalinę, Lucjana, Tadeusza, Witolda Cymermana, Lucynę
i Kazimierza Kołodziejak – of. rodzina
7.00 1. + Jana i Helenę Stolarczyk w 3 r. – of. córka i syn
2. + Lucjana w 30 r. – of. córki
3. + Zdzisława w 5 r., zm. z rodz. Wysokińskich i Małychów – of żona
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR Mężczyzn pw. św. Pawła Apostoła
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego
2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Bożeny i Pawła z prośbą o Boże błogosławieństwo dla jubilatów oraz ich córki Aleksandry – of. Jubilaci
4. + Mariannę w 22 r., Eleonorę, Stanisława, Tadeusza, Stanisława, Ryszarda, Mariannę Myszkę – of. Helena Barszcz
Środa 30 września 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Hi 9, 1-12. 14-16)
Człowiek nie może mieć słuszności, spierając się z Bogiem
Psalm (Ps 88 (87), 10b-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 3a))
Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie
Ewangelia (Łk 9, 57-62)Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczeń
6.30 1. Gregorianka (zakończenie): + Mariana i Dariusza Pióro
2. +Stanisława Kopra w 29 r., Halinę Koper i rodziców obojga
stron – of. córka
7.00 1. + Antoniego Stefaniuka w 22 r., Krzysztofa i dziadków obojga
stron – of. córka
2. + Hieronima Pietruczuka w dniu imienin – of. żona
3. + Danutę Mikitiuk – of. sąsiedzi z klatki schodowej
4. + Stanisława i Bolesława Ślaz – of. córka Barbara Wereda
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR Mężczyzn pw. św. Pawła Apostoła
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Kazimierza Lewickiego
2. Gregorianka (poza parafią, zakończenie): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Józefa Duka w 4 r. – of. żona Barbara Duk
4. + Andrzeja w 24 r., Lidię, Pelagię, Lucjana, Leokadię, Leszka i Włodzimierza oraz dziadków obojga stron – of. Marianna Roguska
5. Poza parafią: + Andrzeja Frankowskiego – of. syn Karol
Nowenna do św. Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
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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.

Czwartek 1 października 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS,
DZIEWICY, DOKTORA KOŚCIOŁA
pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się za kapłanów
i o nowe powołania kapłańskie
1. czytanie (Hi 19, 21-27)
Nadzieja Hioba
Psalm (Ps 27 (26), 7-8a. 8b-9c. 13-14 (R.: por. 13))
W krainie życia ujrzę dobroć Boga
Ewangelia (Łk 10, 1-12)
Rozesłanie uczniów na głoszenie królestwa Bożego
6.30 1. + Janusza Soczewkę w 2 r. – of. syn z rodziną
2. + Marcina w 10 r. i Mariana Rumowskiego – of. siostra z rodziną
7.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Pelagię Ciołek – of. córki, brat i syn
2. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą
o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne – of. Apostolat „Złota Róża”
3. + Teresę z okazji imienin i Józefa Bobrowskich – of. córka
4. + Teresę Siergiejuk – of. koleżanki i koledzy z pracy
16.30 Różaniec Dzieci Bożych
18.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Eugeniusza Rozbickiego
– of. Teresa Rozbicka
2. + Lucjana Stefaniuka w 8 r., Jadwigę, Wiesławę, Arkadiusza,
zm. z obojga stron rodziny – of. rodzina
3. Dziękczynna w 5 r. urodzin Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz Anioła Stróża
– of. rodzice
4. + Józefa, Annę, Krzysztofa, Grażynę, Witolda
i zm. z rodz. Szachnowskich – of. Maria i Elżbieta
5. Poza parafią: + Adaminę Tomczyńską – of. Celina
Godzina Święta – nabożeństwo różańcowe – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 2 października 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW
pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Wj 23, 20-23)
Anioł strzeże w czasie drogi
Psalm (Ps 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11))
Aniołom kazał, aby strzegli ciebie
Ewangelia (Mt 18, 1-5. 10)
Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego
6.30 1. + Jana w 19 r., Mariannę, Alfreda i Teresę
– of. rodzina Świętońskich
2. W int. KŻR nr 6 z prośbą o Boże błogosławieństwo
– of. zelatorka Janina Głowacka
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. Przebłagalna
3. + Cecylię, Stanisława, Przemysława Cybulskich,
zm. z rodz. Ziółkowskich – of. Danuta Studzińska
4. + Hannę Ptak – of. sąsiedzi z klatki schodowej bloku nr 9
przy ul. Chrobrego
Nabożeństwo wynagradzające
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
16.30 Różaniec Dzieci Bożych
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
2. Wynagradzająca NSPJ z racji pierwszego piątku miesiąca
3. + Stanisławę Posiadała w 2 r., zm. z rodz. Posiadałów, Kokoszków, Kopciów, Woźnych, Sawickich i Kaliszów – of. Krystyna
Woźna
4. Poza parafią: + Adaminę Tomczyńską – of. Wanda
Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa
– różaniec
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Sobota 3 października 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17) Bóg błogosławi skruszonemu Hiobowi
Psalm (Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a))
Okaż swym sługom pogodne oblicze
Ewangelia (Łk 10, 17-24) Przywileje uczniów
6.30 1. O Boże błogosławieństwo w 33 r. ślubu Teresy i Jerzego oraz ich
dzieci Artura i Kamila
2. + Mariannę Sulej
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
2. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą
o wyzwolenie z uzależnień – of. KWC
4. + Marię w 26 r., oraz Henryka, Krzysztofa i Sławomira – of. rodzina
5. Poza parafią: + Franciszka im., Zofię i rodzeństwo – of. Jan Mędza
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec prowadzony przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
15.00 Ślub: Katarzyna Kalicka i Piotr Sych
18.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
z racji I soboty miesiąca
2. + Genowefę Wakuła – of. mieszkańcy wsi Żytnia
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec
Niedziela 4 października 2020 r.
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Iz 5, 1-7) Pieśń o winnicy
Psalm (Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: por. Iz 5, 7a))
Winnicą Pana jest dom Izraela
2. czytanie (Flp 4, 6-9)
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami
Ewangelia (Mt 21, 33-43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy
7.00 1. + Wiesława Chmielewskiego – of. Elżbieta Dmowska
8.30 1. Dziękczynna w 50 r. ślubu Ireny i Ryszarda z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – of. małżonkowie
2. Gregorianka: + Pelagię Ciołek
10.00 1. Dziękczynna w 17 r. ślubu Moniki i Roberta z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. Małżonkowie
2. W 10 r. ur. Macieja z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
św. Józefa – of. rodzice
3. Poza parafią: + Mariannę Rucińską – of. Alicja z rodziną
11.30 1. ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
2. Gregorianka: + Eugeniusza Rozbickiego
3. Dziękczynna w 14 r. ur. Huberta z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i rodziny – of. rodzice
13.00 1. W intencji Parafian.
2. W intencji KŻR nr 11 z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej Różańcowej, Patronki tego koła
3. W intencji wszystkich KŻR
Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca
16.30 1. + Franciszka w 10 r., Wawrzyńca i zm. z rodz. Kobylińskich
i Łozów – of. żona
18.00 1. + Jana Szymczuka w 20 r., Marię, Franciszka, Walerię, Franciszka, zm. z rodz. Tobotów – of. żona
Nabożeństwo różańcowe – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
do godz. 20.00

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

• z ul. Mieszka I 14 – 50 zł
• z ul. Nowy Świat 4 – 200 zł
• z ul. Nowy Świat 13 – 100 zł

Dziękujemy osobom, które składają
ofiary na tacę i wpłacają na konto
parafialne.

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
• Eryk Żuk, kawaler i Karolina Ancuta, panna; oboje parafii tutejszej
– zapowiedź 2.
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

27 września 2020 r.

Informacje o życiu parafii (27.09)

• Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla jutro 28.09
o godz. 18.00. Po Mszy Świętej błogosławieństwo matek oczekujących dziecka.
• Pierwsze dni miesiąca:
- pierwszy czwartek – Godzina Święta po Mszy Świętej wieczorowej
- pierwszy piątek – spowiedź rano podczas Mszy Świętej i wieczorem
od godz. 17.00
- pierwsza sobota – wspólnie przeżywane nabożeństwo wynagradzające
rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.00
W pierwszą sobotę 3 października kapłani odwiedzą chorych z posługą
sakramentalną od godz. 8.30.
- pierwsza niedziela – adoracja Jezusa po Mszy Świętej i spotkanie z Kołami Żywego Różańca w kościele.
• Chrzest:
Za tydzień w niedzielę 4 października rozpoczyna się cykl 4 katechez dla
rodziców naturalnych i chrzestnych przed chrztem dzieci. Spotkania w sali
przy zakrystii o godz. 17.30.
• I Komunia Święta:
- Trwa Biały Tydzień dzieci, które wczoraj po raz pierwszy przyjęły Jezusa
w Komunii Świętej. Dzieci przychodzą na Eucharystię na godz. 18.00.
- Dziś w kościele po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie
dzieci z klas 5 i ich rodziców w sprawie Rocznicy I Komunii Świętej. Próby
przed Rocznicą będą 28, 29 i 30 września o godz. 16.30. Rocznica w niedzielę 4 października o godz. 11.30. Spowiedź przed Rocznicą w sobotę
3 października od godz. 17.00.
• Bierzmowanie:
- Uroczyste rozpoczęcie przygotowań młodzieży z klas 8 SP w niedzielę
4 października 2020 r. w kościele o godz. 15.30: prezentacja grup; 16.30:
Eucharystia z błogosławieństwem animatorów. Kandydaci przychodzą z rodzicami. Potrzebni są animatorzy do prowadzenia małych grup kandydatów.
- Młodzież, która przyjmie bierzmowanie 12 października w sobotę 3 października wyjeżdza na pielgrzymkę – dzień skupienia do Kodnia i Pratulina. W niedzielę 4 października młodzi uczestniczą w Eucharystii o godz.
18.00 i w nabożeństwie różańcowym. Po jego zakończeniu pierwsza próba
przed bierzmowaniem w kościele. W miarę możliwości zapraszamy też na
tę próbę rodziców.
• Przygotowanie do małżeństwa:
W sobotę 26 września rozpoczął się cykl 10 katechez dla młodych ludzi,
którzy poważnie myślą o zawarciu sakramentalnego małżeństwa. Spotkania będą odbywały się w salce przy zakrystii w soboty o godz. 17.00.
• Różaniec:
Rozpoczynamy październik – miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej.
W dni powszednie różaniec będzie odmawiany o godz. 17.15. W dniach
1-4 października oraz w soboty i w niedziele po zakończeniu Mszy
Świętej wieczorowej. Różaniec Dzieci Bożych od poniedziałku do piątku
o godz. 16.30. Dzieci będą otrzymywały pamiątkowe naklejki.
• Sprawy ekonomiczne:
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na ogrzewanie naszego
kościoła.
• Wspólnoty działające w parafii:
- Jutro, 28 września w poniedziałek o godz. 15.00 jak co roku będziemy
się modlić Koronką do Bożego Miłosierdzia na placach miast przy kapliczce MB Fatimskiej na styku ulic Chrobrego i Granicznej oraz przy Krzyżu
u zbiegu ulic Sokołowskiej i Żytniej (przy Topazie). Zapraszamy do licznego
udziału w tej modlitwie – Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.
- Krąg biblijno-liturgiczny w środę 30 września o godz. 19.00 w sali przy
zakrystii.
• Pielgrzymka mężczyzn:
W niedzielę 4 października już po raz dziesiąty w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie odbędzie się Diecezjalna
Pielgrzymka Mężczyzn. W tym roku uczestnikom wydarzenia będzie towarzyszyć hasło: „Strażnicy Kościoła”. Pielgrzymka zapoczątkuje powstawanie w parafiach bractwa pod nazwą „Strażnicy Kościoła” w oparciu o duchowość Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 10.00 w Martyrium Pratulińskim. Jeśli będzie wielu chętnych
zorganizujemy wspólny wyjazd.

Odeszli do Pana

+ Wincentyna Dąbrowska
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...
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OPIEKUN nr 39

W parafii powstaje Koło Misyjne

Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wezwaniem, wobec którego Kościół staje od początku swego istnienia.
Rzeczywistym źródłem tego wezwania są nie tylko różne sytuacje
społeczne i kulturowe, z jakimi styka się on w dziejach, ile nakaz Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, określający samą rację istnienia
Kościoła: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
(Mk 16,15) Jednakże moment historyczny, który obecnie przeżywamy,
a w każdym razie przeżywają go liczne narody, stanowi wielkie wezwanie
do „nowej ewangelizacji”, to znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze nowej
i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi być prowadzona
z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków
wyrazu. (Jan Paweł II, Veritatis Splendor, nr 106.) Współpraca dzieci na
polu ewangelizacji jest nie do zastąpienia w naszym świecie. Kościół wiąże
głębokie nadzieje z możliwością zmienienia świata przez dzieci. Wierzy on,
że dzieci nie poddadzą się biernie warunkom społecznym, w jakich żyją, ale
że potrafią one wypełnić teraźniejszość całą miarą, którą Bóg złożył w ich
duszach. (Św. Jan Paweł II)
Celem koła misyjnego jest: poznawanie orędzi papieskich, poznawanie pracy misjonarzy i terenów misyjnych, pielęgnowanie
i troska o misję Kościoła Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ucze-
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nie otwartości i bezinteresowności – być darem z siebie dla innych,
zaszczepienie solidarności pomiędzy dziećmi różnych kontynentów,
rozwijanie wyobraźni dzieci i ich wrażliwości, kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania
w grupie, aktywny udział uczniów w życiu parafii, wpływanie przez
przekazywane treści na rozwój kultury i obyczaju, rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz twórczego myślenia, wrażanie uczniów do
aktywności artystycznej. Do zadań koła misyjnego należą: budzenie
i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród dzieci, włączenie się
w konkretną działalność misyjną Kościoła, poznawanie i wdrażanie w życie
papieskich intencji misyjnych na cały rok, poznawanie krajów misyjnych
(historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół), zdobywanie sprawności
Misjonarza: Ameryki, Azji i Oceanii, Afryki, Europy, nawiązywanie kontaktów z misjonarzami, modlitwa za misjonarzy i o rozwój misji, poszukiwanie wśród misjonarzy wzorców do naśladowania, pozyskiwanie funduszy
(zbiórki, loteria fantowa, kiermasz kartek) na pomoc materialną na rzecz
misji i na programy misyjne, stwarzanie okazji do działań i współpracy
w grupie rówieśniczej, integracja grupy rówieśniczej. Serdecznie zapraszamy dzieci oraz młodzież jak również starszych do włączenia się w to
dzieło w naszej parafii.
ks. GRZEGORZ OSIPACZ

Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka (cz. 2/3)
DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Powyższa wizja człowieka, będąca u podstaw pedagogii nowego człowieka, stanowi bardzo sugestywną, czytelną antytezę rozpowszechnionego modelu człowieka konsumpcyjnego.
CZŁOWIEK REALIZUJĄCY SIEBIE PRZEZ SŁUŻBĘ
Nowy człowiek jest człowiekiem realizującym siebie przez służbę: służę, więc jestem. Jest to inny sposób wyrażenia postawy posiadania siebie
w dawaniu siebie. Aspekt ten ukazuje nowego człowieka jako antytezę do
człowieka wyczynowego. Cechą tego ostatniego jest dążenie do wyniesienia
siebie za wszelką cenę ponad innych ludzi, chociażby w jednej tylko dziedzinie, wąskiej, wyspecjalizowanej. Wspólnym aspektem formalnym wszystkich tych dążeń jest to, że w jakiś sposób człowiek może siebie widzieć
i przeżywać ponad innymi ludźmi. To bycie „ponad” przynosi zadowolenie,
dlatego podejmuje się wielkie i wytrwałe, same w sobie nieraz podziwu
godne, wysiłki i wyrzeczenia. Zadowolenie to jest jednak krótkotrwałe
i złudne. Tymczasem nowy człowiek realizuje siebie w dążeniu wprost przeciwnym: bycie nie „ponad”, ale właśnie „pod” drugim człowiekiem, niejako
u jego stóp w postawie służby. W ten sposób człowiek uniżając się wznosi
się równocześnie w swojej wartości, osiąga szczyty człowieczego piękna
i szlachectwa, bo o nich decyduje ostatecznie miłość, która jest autentyczna
tylko dzięki bezinteresowności. W tej postawie człowiek odnajduje także
autentyczną radość, radość bycia naprawdę sobą. Wychowanie człowieka
bezinteresownej służby jest centralnym dążeniem pedagogii nowego człowieka. Jest to zresztą już zawarte w symbolu: Fos-Zoe, bo także tutaj życie
jest postulowane jako służba na rzecz światła.
CZŁOWIEK WYZWOLONY
Wszystkie powyższe aspekty ideału wychowawczego pedagogii nowego człowieka streszczają się w określeniu: człowiek wyzwolony, człowiek
prawdziwie wolny. Jest to znów antyteza człowieka stada, który będąc
przedmiotem manipulacji, jest uprzedmiotowiony i zniewolony. Istotą
niewoli człowieka jest bowiem to, że jest on traktowany, bądź pozwala się
traktować jak przedmiot, przedmiot bezwolny, i nie-wolny. Człowiekiem
wolnym, wyzwolonym, jest natomiast ten, który jest podmiotem, który
realizuje siebie w impulsach wewnętrznych, suwerennych. Wola jednak
jest wolna tylko wtedy, gdy jest oświecona, gdy jest kierowana przez
światło, gdy jest poddana światłu. W samym pojęciu wolności zawiera
się więc pewna zależność: dobrowolne przyjęcie, zaakceptowanie światła
prawdy. Prawda ta jest przede wszystkim prawdą o samym człowieku,
o jego istocie, która wyraża się w tym, iż jest on powołany do posiadania siebie w bezinteresownym dawaniu siebie, czyli do miłości – agape.
To powołanie zaś ma swoje ostateczne uzasadnienie w tym, że człowiek
stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością, dlatego
również posiada siebie w dawaniu siebie.
Powyższy cel albo ideał wychowawczy pedagogii nowego człowieka
ukazywany jest i przeżywany we wzorach osobowych, którymi są: Chry-

stus – Sługa i Niepokalana – Służebnica. Zakotwiczenie pedagogii nowego człowieka w osobach podnosi ją do nadprzyrodzonego porządku odkupienia, nadaje jej charakter teologiczny, czyni z niej teologię wychowania.
Chrystus Sługa jest w pełnym tego słowa znaczeniu Nowym Człowiekiem. To On jest objawieniem Boga w człowieku i człowieka w Bogu; Jego
myśli stwórczej i odkupieńczej. Równocześnie Chrystus osądza, jako rzeczywistość grzeszną i wypaczoną, odbiegające od tego modelu, jakim jest
On sam – wcielony, próby realizacji człowieczeństwa scharakteryzowane
powyżej jako człowiek zdezintegrowany, konsumpcyjny, wyczynowy,
zniewolony, manipulowany. W Nim, w Chrystusie – Nowym Człowieku,
znajduje się ostateczne, normatywne kryterium osądu błędnych dróg
człowieka i uzasadnienie jego pozytywnego ideału. Wreszcie w Chrystusie dana jest człowiekowi moc; moc konstytuująca zasadniczą możliwość
przemiany, nawrócenia i wyzwolenia, moc ku zrealizowaniu nowego
człowieka. Mocą tą jest udzielony człowiekowi Duch Święty, właściwy
wychowawca nowego człowieka w człowieku.
Obok Chrystusa, w którym Bóg objawia się jako Sługa, jako ten, który
przyszedł, aby siebie oddać, aby człowiek w służeniu i dawaniu siebie odnalazł na nowo siebie, staje Niepokalana – Służebnica jako najdoskonalszy
wzór nowego, w pełni odkupionego człowieczeństwa. Ona w pedagogii
nowego człowieka staje się bliższym wzorem wychowawczym, albowiem
nowy człowiek realizuje się w relacji do Chrystusa jako kresu swojego oddania. Maryja zaś jest dla nas najdoskonalszym wzorem tego oddania się
Chrystusowi. Dlatego pedagogia nowego człowieka nazywa się też personalistyczno-maryjną koncepcją wychowania. Źródło: www.oaza.pl

„Sztuka cenniejsza niż czas”
– to program o zabytkach
Diecezji Siedleckiej, który będzie
emitowany w każdy piątek w TVP
WARSZAWA o godz. 19.45, zaś powtórki we wtorki o godz. 14.38.
W najbliższy piątek zapraszamy do Siedlec.
Program „Sztuka cenniejsza niż
czas” to cykl odcinków pokazujących niezwykłe zakątki diecezji siedleckiej. Pomysłodawcy będą zachęcali widzów do odwiedzenia pobliskich
miejsc kultu, poznania swojej okolicy w myśl zasady „cudze chwalicie,
swego nie znacie”. Każdy z odcinków pokaże inne miejsca na mapie diecezji siedleckiej związane ze sztuką, wiarą i tradycją. Prowadzący opowiedzą o stanie obecnym, osadzą opowieść w bogatej historii, przytoczą
ciekawostki i w miarę możliwości zajrzą do archiwów parafialnych.
Program prowadzi Anna Ołdakowska i ks. Robert Mirończuk.
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33 odsłony tajemnic Serca Pana Jezusa
W każdej książeczce do nabożeństwa
możemy znaleźć Litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Zapewne nie raz modliliśmy się jej wezwaniami. Ale czy zastanawialiśmy się, jakie treści kryje w sobie każde wezwanie? Może teraz jest dobry czas,
by poznać bogactwo tej właśnie modlitwy.
Oryginalny tekst litanii ułożony został przez
siostrę Annę Magdalenę Remusat z Marsylii i liczył 27 wezwań. Dwanaście z nich zakonnica ta
zaczerpnęła od jezuity, ojca Jana Croiset, który
już w 1691 roku w ten sposób czcił Serce Pana
Jezusa, sześć zaś dodała rzymska Kongregacja
Wiary. Obecnie stosowany tekst litanii pochodzący z wieku XIX z francuskiego klasztoru
sióstr wizytek, został zatwierdzony 2 kwietnia
1889 r. Liczący 33 prośby, upamiętnia liczbę lat
życia Jezusa na ziemi.
W litanii do Bożego Serca można wyróżnić
trzy części wezwań:
Pierwsza część dotyczy stosunku Jezusa
do Ojca i Ducha Świętego (Serce Jezusa, Syna
Ojca Przedwiecznego; w łonie Matki Dziewicy
przez Ducha Świętego utworzone; ze Słowem
Bożym istotowo zjednoczone; nieskończonego
majestatu; świątynio Boga; przybytku Najwyższego; domie Boży i bramo niebios). Odmawiając tę część wchodzimy w kontemplację relacji
Serca Jezusa z Trójcą Świętą.
Druga część wezwań dotyczy przymiotów Serca Jezusowego (Serce Jezusa,
gorejące ognisko miłości; sprawiedliwości
i miłości skarbnico; dobroci i miłości pełne;
cnót wszelkich bezdenna głębino; wszelkiej
chwały najgodniejsze; królu i zjednoczenie serc
wszystkich; w którym są wszystkie skarby mą-

drości i umiejętności; w którym mieszka cała
pełnia Bóstwa).
Trzecia część litanii akcentuje stosunek Bożego Serca do ludzi (Serce Jezusa,
z którego pełni wszyscyśmy otrzymali; odwieczne upragnienie świata; cierpliwe i wielkiego
miłosierdzia; hojne dla wszystkich, którzy Cię
wzywają; źródło życia i świętości; przebłaganie
za grzechy nasze; zelżywością napełnione; dla
nieprawości naszych starte; aż do śmierci posłuszne; włócznią przebite; źródło wszelkiej pociechy; życie i zmartwychwstanie nasze; pokoju
i pojednanie nasze; krwawa ofiaro grzeszników;
zbawienie ufających Tobie; nadziejo w Tobie
umierających; rozkoszy wszystkich Świętych).
Wszystkie wezwania w tekście litanii mają
głębokie odniesienie do Pisma Świętego. Jedne z nich są prawie dosłownym cytowaniem
Biblii, a inne biorą z niej natchnienie. Każde
wezwanie zostało poprzedzone zwrotem Serce
Jezusa. Wypowiadając te dwa słowa, mamy na
myśli samego Chrystusa, który kocha nas swoim
Sercem. Owo Serce jest symbolem całego Miłosierdzia i Miłości, jaką Chrystus ma dla ludzi.
c.d.n. (AZ)

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, nikt nikomu nie byłby potrzebny...”

Potrzebne włosy dla Lenki
Nasza młoda parafianka, 8 letnia Lena
potrzebuje wsparcia. Pan Bóg obdarzył Lenę
wieloma talentami i wielką radością życia. Jednak, gdy Lena miała ok. 1,5 roku okazało się, że
cierpi na łysienie plackowate. Chory traci włosy,
rzęsy i brwi. Mimo starań rodziców i wysiłków
lekarzy choroba nie odpuszcza.
Lena zdaje się nie przejmować za bardzo
tym brakiem w swoim życiu. Od kilku lat dzięki
ofiarności wielu dziewcząt i kobiet przekazujących swe długie włosy, Lena może cieszyć się tą
namiastką własnych loków czy warkoczy.
Niestety peruka to nie własne włosy. Peruki
się zużywają, i co pewien czas potrzebna jest
nowa, a to kosztowne przedsięwzięcie. Zachęcamy wszystkie dziewczęta i panie cieszące się

W „Echu Katolickim”
• „Sami, ale nie samotni” - próba komentarza do
kontrowersyjnych słów abp. Jędraszewskiego
na temat singli
• Co pamiętają ludzie, którzy przeszli przez doświadczenie śmierci klinicznej?
• Świadectwo nawrócenia byłego gangstera.
• Podzielonym społeczeństwem rządzi się łatwiej;
• Nowotwory głowy i szyi;
• Materiały formacyjne dla Kół Żywego Różańca.

pięknymi, długimi włosami
do podzielenia się tym darem
z Leną. Być może wiele dziewczynek dbało, aby mieć na
Pierwszą Komunię piękną fryzurę i zamierza skrócić włosy
po uroczystości. Możecie w ten
sposób sprawić radość
Lenie.
Wszystkich chętnych do oddania
włosów, przed obcięciem włosów, prosimy o kontakt mailowy
adamornowski@wp.pl
lub przez Facebooka/barbara.ornowska.3.

Myśli Prymasa kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Twój niewolnik składa wszystko w Twoje Królewskie Dłonie,
szczęśliwy, że może ogołocić się
dla Ciebie – O jedno proszę, byś
wziąwszy wszystko moje, chciała
bronić Kościoła Chrystusowego.
(„Wszystko postawiłem na Maryję”,
Soli Deo, Wa-wa 1998 r.)

27 września 2020 r.

MARZENIA

– Coś bym robiła, gdzieś bym pojechała, ale nic
z tego…
– Biegnij za marzeniami. Jeśli ich nie dogonisz,
to przynajmniej schudniesz!
NAŁADOWANIE
Rozmawiają dyrektorzy przedsiębiorstw:
– Moi ludzie przychodzą do pracy z telefonami.
Gdy tylko na chwilę wyjdę rzucają robotę i grzebią w telefonach.
– Ja znalazłem na to sposób.
– A jaki?
– Każę wszystkim przychodzić do pracy z naładowanymi telefonami. Pod koniec zmiany sprawdzam stan naładowania ich telefonów. Jeśli pracownik ma 90% naładowania baterii, to znaczy,
że solidnie pracował.
SEZON
Koleżanki przy kawie:
– Wczoraj wyciągnęłam z szafy jesienne ciuchy.
– To prawda, już czas. Za kilka dni zaczynamy
październik.
– Zaczęłam przymierzać. Widzę, że po lecie z epidemią mieszczę się tylko w szaliku.
DEPRESJA
Inne koleżanki rozmawiają:
– Wczoraj się popłakałam. Siedzę w domu sama,
na dworze pochmurnie i ponuro…
– Nie daj się. Ty jesteś silną kobietą. A silne
kobiety, gdy mają „doła” nie płaczą: nastawiają
głośną muzykę i zaczynają sprzątać mieszkanie.
RADA NA JESIEŃ
– Niezależnie od wieku ciesz się życiem człowieku.
Kiedy innych trzęsą nerwy, ty uśmiechaj się bez
przerwy!
BRAK ZAUFANIA
Dwaj koledzy siedli w restauracji przy stoliku, aby
zjeść obiad. W pewnym momencie jeden z nich
mówi:
– Idziemy stąd. Zjemy gdzie indziej.
– A dlaczego nie tu?
– Widziałeś tego chudego kucharza? Ja nigdy nie
ufam chudemu kucharzowi, czystemu mechanikowi samochodowemu, albo informatykowi,
który ma żonę lub dziewczynę…
(opr. xHD)
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