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MYŚL TYGODNIA 

 
     Jednym z najgroźniejszych 
grzechów „przeciwko samemu 
sobie” jest pycha, wyrażająca 
się w przekonaniu o własnej 
doskonałości albo jakiejkolwiek 
wyższości nad innymi ludźmi. 
Narażeni nań są zwłaszcza lu-
dzie piastujący różne godności, 
funkcje, bogaci, przekonani o 
niesamowitym stanie swej 
wiedzy, pokładający ufność w 
zanoszone regularnie do Boga 
modlitwy. Bądźmy dalecy od 
uznawania pewnych rze-
czywistości grzesznymi w sa-
mych sobie. Bardzo często je-
dnak wymienione po części 
grupy ludzi obrastają w piórka 
samowystarczalności i lubią 
używać do określenia samego 
siebie słowa „lepszy”. To sytua-
cja z dzisiejszej Ewangelii. 
     W oczach Jezusa liczy się 
prawda, na jaką stać było 
grzesznicę (Łk 7, 36 - 8, 3). 

 

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA 

 

     Choć dotyka nas wiele kłopotów, 
nieprzewidzianych traumatycznych 
wydarzeń i trudów codzienności, to 
mimo wszystko mamy Bogu za co 
dziękować. Okazją do tego jest beatyfi-
kacja ks. Jerzego Popiełuszki, a sym-
bolem   naszego    dziękczynienia   jest

Świątynia Opatrzności, którą dziś wspieramy. 
AKT DZIĘKCZYNIENIA: Boże w Trójcy jedyny, 
pełen majestatu i miłosierdzia, Opatrzności nasza, 
wielbimy Ciebie i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej 
troski o nas i o naszą Ojczyznę - Polskę. Wołamy 
wszyscy: 
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
     Boże, który stworzyłeś świat i człowieka i wszystko 
co nas otacza, a gdy nadeszła pełnia czasów posłałeś 
Syna Twego, aby nas zbawić. 
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
     Boże, który już ponad tysiąc lat, od chrztu chronisz 
Polskę i prowadzisz Opatrznością Twoją, aby trwała 
mimo nieprzyjaciół i własnych słabości, a przez Jezusa 
Chrystusa dałeś nam Maryję, jako Matkę i Królową. 
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
     Boże, który przez wieki nie pozwoliłeś nigdy znisz-
czyć naszej wiary, nadziei i miłości oraz polskości, a po 
ponad stu latach wyrwałeś nas spod zaborów, wyzwo-
liłeś od okupantów i w roku 1989 wyprowadziłeś ku 
wolności. 
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
     Boże, który dałeś nam przez wieki polskich świętych 
i bohaterów, aby nas umacniali i wskazywali drogę, a w 
ostatnim półwieczu postawiłeś na naszej polskiej dro-
dze Prymasa Tysiąclecia, Papieża Polaka Jana Pawła 
II i ks. Jerzego Popiełuszkę, aby spełnili zamiary Two-
jej Opatrzności wobec Polski i narodów słowiańskich. 
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
     Boże, za Twoją Miłość, za wolność Polski, za każdy 
dzień, za każde dobro, za naszych najbliższych, za 
każdego człowieka, za każdy uśmiech, za każdy trud i 
cierpienie prowadzące do Ciebie, za to, że Jesteś. 
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 
     Tobie Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Opatrzno-
ści nasza, zawierzamy siebie samych i naszą Ojczy-
znę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen.  
ZAPROSZENIE MINISTRANTÓW 
     Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Siedlcach 
wraz z Zarządem Diecezjalnym KSM, Ruchem Światło-
Życie oraz przy pomocy duszpasterzy także w tym roku 
organizuje „Diecezjalne Koczowisko Ministranckie” ( w 
kolejności już trzecie). Planowane jest ono na 19 
czerwca br. w gmachu Wyższego Seminarium Du-
chownego w Opolu Nowym. Będzie to okazja do inte-
gracji, wspólnej modlitwy no i przede wszystkim do ra-
dości i zabawy. Nie przewiduje się spontanicznego 

przyjazdu na zlot. Każda grupa, chcąca uczestniczyć w 
„Koczowisku”, winna za pośrednictwem swego księdza 
zgłosić wcześniej do Wydziału Duszpasterskiego, 
imienną listę uczestników.  

 
     W miniony piątek obchodziliśmy Uroczystość Najś-
więtszego Serca Pana Jezusa - święto patronalne tych, 
którzy obchodzą Pierwsze Piątki Miesiąca. W tym 
dniu, a także w każdy I piątek możemy uzyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami:   

AKT WYNAGRODZENIA 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

     O Jezu najsłodszy, któremu za miłość bez granic 
ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim 
zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzu-
cając się do stóp Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem 
czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i 
krzywdy, jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze 
Twoje Serce. Pomni wszelako, że my i sami nie zaw-
sze byliśmy wolni od tych niegodziwości, i dlatego ża-
lem najgłębszym przejęci błagamy najpierw o miłosier-
dzie dla siebie, gotowi dobrowolnym zadośćuczynie-
niem wynagrodzić Ci nie tylko za grzechy, których sami 
dopuściliśmy się, ale i za występki tych także, co błą-
kając się z dala od drogi zbawienia, nie chcą iść za 
Tobą, Pasterzem i Wodzem, bądź też zdeptawszy 
obietnice Chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze 
jarzmo Twojego prawa. 
     Za te wszystkie opłakania godne występki, razem 
wzięte, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich z osobna 
pragniemy naprawić. Obyśmy krwią własną mogli zmyć 
te wszystkie zbrodnie. Tymczasem, by naprawić znie-
wagę czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie 
Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na 
ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynie-
niem Bogarodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych i po-
bożnych dusz wiernych, przyrzekając z głębi serca wy-
nagrodzić Ci - o ile za łaską Twoją stać nas będzie - za 
przeszłe nasze grzechy i za obojętność na tak wielką 
miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, do-
kładne zachowanie ewangelicznego prawa, zwłaszcza 
prawa miłości, tudzież postanawiamy nie dopuścić we-
dle sił do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pocią-
gnąć do wstępowania w Twoje ślady. 
     Przyjmij, błagamy, o najłaskawszy Jezu, za przy-
czyną Najświętszej Maryi Panny, ten akt dobrowolnego 
zadośćuczynienia i racz nas do śmierci zachować w 
wierności obowiązkom Twej świętej służby przez ów 
dar wielki wytrwania, przez który obyśmy wszyscy w 
końcu doszli do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Du-
chem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. 
Amen. 
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Parafia Św. Józefa 

Siedlce 

Opłata dobrowolna 

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia. 

Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą św.
Poniedziałek – 14 czerwca 2010 r. 

Wspomnienie Bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika 
W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Sławek, z-ca ks. Michał

2 Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42  
6.30 1. + Helenę, Jana, Edwarda, zm. z rodziny Sawickich, of. Stanisława 

Sawicka 
 2. + Antoniego Małka, Antoniego Janusza (z racji imienin), of. Córka 

z Wnukiem Krzysztofem 
7.00 1. + Bolesława, Bronisławę i Grzegorza zm. z Rodziny Komarów, of. 

Córka 
 2. + Mariannę (w 9 r.) i Aleksandra Kostrzewa, of. Córka 
 3. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 
 4. + Tadeusza, Aleksandrę, Wincentego, Henryka i Szczepana, of. 

Janina Tymoszuk 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepa-

nik) 
18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka i Rodziców Marciniuków i 

Rybickich, of. Żona 
 2. + Wacława i Bolesława, of. Barbara Kołodziejczyk 
 3. + Irenę (w 8 r.) i Zdzisława (w 10 r.) Świerczewskich, of. Syn z Ro-

dziną 
 4. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 5. Poza Parafią: O łaskę zdrowia, wiary i szczęśliwe wakacje dla 

Iwo i Joanny oraz o łaskę zdrowia dla Haliny, of. Babcia 
Nabożeństwo Czerwcowe 
Wtorek – 15 czerwca 

Wspomnienie Bł. Jolanty, Zakonnicy 
2 Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48 

6.30 1. + Sabinę, Bronisława zm. z Rodzin Patoletów, Uziębło, Wyczół-
kowskich, of. Zdzisława Patoleta 

7.00 1. + Bronisławę i Jana Gogłuska, of. Stanisława Niedziólka 
 2. + Antoniego Kalickiego, of. Janina Kalicka 
 3. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepa-
nik) 

18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka i Rodziców Marciniuków i 
Rybickich, of. Żona 

 2. + Barbarę Heyda (w 12 r.), of. p. Sobiczewscy 
 3. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 4. Poza Parafią: + Władysława Milczarka (w 13 r.), Leokadię i Bole-

sława Walczuków, of. Teresa Walczuk 
 5. Dziękczynna w 5 r. ślubu Marleny i Michała, z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże, opiekę św. Rodziny i św. Joanny dla nich i dla ich 
Synka Krzysia, of. Małżonkowie 

 6. Dziękczynna w rocznicę urodzin siostry Emanueli, z prośbą o po-
trzebne łaski i dary Ducha Św. w służbie Bogu i ludziom, of. Rodzice 

 7. Dziękczynna z racji imienin Jolanty Stańczuk, z prośbą o potrzeb-
ne łaski i Boże błogosławieństwo dla niej i dla jej Rodziny, of. Mama 

Nabożeństwo Czerwcowe 
Środa – 16 czerwca 

 Dzień modlitw o Beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II 
2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18 

6.30 1. + Genowefę (w 17 r.), zm. z Rodzin Replinów, Krzyckich, Jeromi-
niaków i Rozbickich, of. Elżbieta Jerominiak 

7.00 1. + Ludwikę, Michalinę, Jana i Antoniego, of. p. Chojecka 
 2. + Józefa Drozda (w 37 r.), zm. z Rodzin Drozdów i Domańskich, 

of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 
 4.+ Alinę Strus (z racji imienin), of. Córka Bożena 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepa-
nik) 

18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka i Rodziców Marciniuków i 
Rybickich, of. Żona 

 2. + Zm. Rodziców Jadwigę (w 4 r.) i Mieczysława (w 25 r.), of. Syn 
 3. Poza Parafią: + Tadeusza Gontarczyka (w 1 r.), of. Jadwiga 

Hendzel  

 4. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 5. Dziękczynna z racji imienin Jolanty, z prośbą o potrzebne łaski i 

dary Ducha Św. 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Czwartek – 17 czerwca 
Wspomnienie Św. Alberta Chmielowskiego, Zakonnika 

Dzień czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego 
Syr 48,1-14; Mt 6,7-15 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Anety, z racji rocznicy urodzin z prośbą o 
potrzebne łaski i dary Ducha Św., of. Mama 

 2. Dziękczynna w 60 r. urodzin Tadeusza, z prośbą o łaski Boże i 
zdrowie na dalsze lata życia, of. Żona Kazimiera Zając 

7.00 1. Dziękczynna za 35 lat pracy, z prośba o zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo, opiekę św. Józefa na dalsze lata życia, of. p. Elżbieta 

 2. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka i Rodziców Marciniuków i 

Rybickich, of. Żona 
 2. + Zofię i Jana zm. z Rodzin Chromińskich i Ługowskich, of. Bar-

bara Oklińska 
 3. + Helenę, Leonarda, Helenę i Mieczysława, of. Córka 
 4. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 5. Dziękczynna w 1 r. ślubu Renaty i Łukasza Chomka oraz w 10 r. 

ślubu Moniki i Pawła Tryniszewskich, z prośba o opiekę Matki Bożej 
i św. Józefa dla nich i ich Syna, of. Rodzice 

 6. Poza Parafią: Dziękczynna w intencji Madzi, Krzysia i Jasia, z 
prośbą, by wzrastali na chwałę Bogu, Rodziców i ludzi, of. Stanisła-
wa Onufrejuk  

Nabożeństwo Czerwcowe 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 18 czerwca 
2 Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23 

6.30 1. + Feliksa, Mariannę, Jana, Sabinę i Bronisława, of. Zdzisława Pa-
toleta 

 2. + Elżbietę, of. Mama 
7.00 1. + Władysława Andrzejewskiego, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Jadwigę, Lucjana z rodz. Malinowskich i Szczygielskich, of. 
Córka 

 3. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 
15.00 W intencji Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepa-

nik) 
Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 18.00
1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka i Rodziców Marciniuków i 
Rybickich, of. Żona 

 2. + Władysława i Antoniego (z racji imienin i dnia Ojca) oraz zm. z 
Rodziny, of. Zofia Borkowska 

 3. + Józefę Wilanowską (w 8 r.), Helenę, Witolda i Jadwigę Pisanko, 
of. Syn p. Wilanowski 

 4. Poza Parafią: + Marię Hejniak (w 60 dzień), of. Marysia z Bełcha-
towa z Rodziną 

 5. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
Nabożeństwo Czerwcowe 

19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM 
19.00 Próba Chóru Lilia 

Sobota – 19 czerwca 
Parafialny Dzień Chorego. 

Wspomnienie Św. Romualda, Opata, Św. Męczenników Gerwazego i Prota-
zego oraz NMP Patronki sobotniego dnia. 

2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34 
6.30 1. + Mariana Wójcika (w 5 r.), Zofię, Benedykta i Juliannę, of. Regina 

Gryczka 
 2. + Jana i Władysława Branowskich, of, Syn z Rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka i Rodziców Marciniuków i 
Rybickich, of. Żona  
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 2. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 
 3. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 4. + Antoniego, Ludwikę i Jolantę Kowalczyków oraz Władysławę i 

Henryka Zająców, of. Kazimiera Zając 
 5. + Stanisława (w 5 r.) i Feliksę Wyrębek oraz ich zm. Rodziców, of. 

Syn Wyrębek 
 6. Poza Parafią: + Halinę Kobylańską, Tadeusza Dąbrowskiego, zm. 

z Rodzin Zdanowskich, Dąbrowskich, Kulickich i Lubaszków, of. p. 
Kobylińscy 

 7. Dziękczynna w 10 r. urodzin Szymona Stachowicza, z prośbą o 
potrzebne łaski i dary Ducha Św. na dalsze życie, of. Rodzice 

8.30 Kapłani odwiedzają Chorych 
11.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepa-

nik) 
16.00 W intencji Nowożeńców: Gabrieli i Radosława 
17.00 W intencji Nowożeńców: Wandy i Piotra 
18.00 W intencji Nowożeńców: Małgorzaty i Cezarego 

Nabożeństwo Czerwcowe 

XII Niedziela Zwykła - 20 czerwca 
„Dzień Uchodźcy”. Początek ostatniego tygodnia nauki szkolnej. 

„NIEDZIELA ŚWIATEŁKOWA” 
Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Zofię (w 4 r.), Jerzego, Barbarę, Mariannę, Sabinę, Edwarda i 

Stanisława, of. Wiesława Wereda 
 2. + Ryszarda, Stefana, Stanisława Stańczuków i ich Rodziców, of. 

Marciszewscy 
8.30 1. + Józefa i Alinę Szczepaników, Halinę Grzebisz i Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 

10.00 1. + Lucynę i Władysława Czajkowskich, zm. z Rodzin Kamińskich i 
Lipińskich, of. Maria Kazimierczuk 

 2. + Janinę Dmowską (w 14 r.), of. Elżbieta Dmowska 
 3. + Krystynę Łagodzin (w 5 r.), of. Wnuczek Michał z Rodziną 
 4. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 

11.30 1. + Wiktora Majka (w 15 r.), of. Syn 
 2. + Mariannę, Franciszka i Juliannę, of. p. Zenon 
 3. + Jana i Antoninę Kozaczyńskich (z racji dnia ich imienin), of. 

Dzieci 
12.45 W intencji Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Michał, z-ca ks. Paweł 
Liturgia Domowego Kościoła 16.30 
1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka i Rodziców Marciniuków i 
Rybickich, of. Żona 

 2. Poza Parafią: + Eugenię, Marię, Romana, Mariannę, of. p. Kosiń-
ski 

18.00 1. Msza Św. zarezerwowana przez Rodzinę z ul. Chrobrego 2 
19.00 Nabożeństwo Czerwcowe i Adoracja Najświętszego Sakramentu 

CO DALEJ Z FATIMĄ? 

 

     Dziś przed nami kolejne różańcowe Nabożeństwo 
Fatimskie, w którym weźmiemy udział po Mszy Św. o 
godzinie 18.00. Uczestniczy w nim zazwyczaj wielu Pa-
rafian i Gości. Co wynika z naszego udziału w tych 
Nabożeństwach? 
Mądrzy po szkodzie nie tylko Polak 
     O orędziach fatimskich ludzie przypomnieli sobie „po 
szkodzie”, gdy ujrzeli ogrom zniszczenia, które zapowia-
dała Maryja. Zgodnie z proroctwem, po zakończeniu I 
wojny wybuchła druga, bardziej krwawa. Rosja rzeczywi-
ście zalała świat swymi błędnymi naukami. Kto zawczasu 
wierzył pastuszkom?  
     Przypomina się tu inne, uznane przez Kościół objawie-
nie. Rwanda. Nastolatki z Kibeho twierdzą, że widziały 
Matkę Jezusa, która powiedziała: „Przyszłam przygotować 

drogę mojemu Synowi, ale wy tego nie chcecie zrozumieć. Czas, który wam po-
został, jest już krótki”. O tych słowach ludzie przypomną sobie dopiero po strasz-
liwej rzezi, o której dowiadywaliśmy się z telewizji. Wrócą do słów objawień, będą 
kserować orędzia, klękać z różańcami w dłoniach. Zbieg okoliczności? Kolejny? 
Gdzie jest Bóg? – pytamy oskarżycielskim tonem w takich przypadkach. Jest 

zawsze pierwszy. Wysyła swoją Matkę. Co z tego, skoro zawczasu niewielu wie-
rzy w Jej przesłanie?  
Słońce tańczy  
     Maryja obiecała Łucji, że 13 października uczyni cud, potwierdzający praw-
dziwość objawień. W ulewnym deszczu czekał na niego stutysięczny tłum. Ave-
lino de Almeida, dziennikarz przepowiadający wielką medialną klapę, zdumiony 
notował: „Słońce przypomina srebrzystomatowy dysk i można patrzeć prosto na 
nie, bez żadnego wysiłku. Nie piecze ani nie oślepia. Ma się wrażenie, że wła-
śnie dokonuje się zaćmienie. Na oczach zdumionych ludzi słońce zaczyna drgać; 
w sposób nigdy wcześniej nieoglądany i sprzeczny z prawami kosmosu porusza 
się gwałtownie i tańczy... Z piersi wiernych wyrwało się radosne: Hosanna!”. 
Świat po raz pierwszy usłyszał orędzia z Fatimy.  
Sensacja!  
     To jej szukamy w objawieniach. Śledzimy słowa, starając się odgadnąć „dzień 
i godzinę”. Możemy przegapić najważniejsze: słowa niewinnego, zapomnianego 
przez ludzi Boga. Słowa „nawróćcie się” nie są groźbą, lecz pełnym tęsknoty 
wołaniem: wróćcie do Mnie, jestem samą miłością. Fragmenty objawienia mó-
wiące o wojnie czy błędach Rosji nie są straszakami, którymi Bóg grozi nie-
grzecznym dzieciom. Pokazują, jak wygląda świat, gdy wyrzuca się z niego źró-
dło życia. 
Pokrzywy i Krew 
     Pastuszkowie bardzo dosłownie potraktowali wezwanie do pokuty. Łucja no-
towała: „Bawiliśmy się zbierając chwasty, które gdy się je ściska w rękach, wy-
dają trzask. Hiacynta urwała niechcący kilka pokrzyw, którymi się poparzyła. 
Czując ból, ścisnęła je jeszcze bardziej w rękach i powiedziała do nas: »Znowu 
coś, aby czynić pokutę«. Od tej pory czasami chłostaliśmy się pokrzywami po 
nogach”.  
     Z trzeciej tajemnicy fatimskiej: „Pod ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy 
trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników”. 
Daniel Ange pisze: „Pamiętam, jak odwiedzałem kościoły rumuńskie, gdzie ka-
płani oddawali za wiarę swe życie. Czułem się jak niegodny pielgrzym – wyjaśnia 
– Widziałem, jak chciano zabić Chrystusa, przebijając Jego ciało. Zaczyna się 
czas oczyszczenia: wielu księży będzie prześladowanych, wsadzanych do wię-
zień na przykład dlatego, że powiedzą, że homoseksualizm jest sprzeczny z du-
chem Ewangelii. Nadchodzi era męczenników. 
Najmłodsi  
     Dwoje pastuszków Hiacynta i Franciszek zmarło wkrótce po objawieniach. 
Beatyfikował laty ich Jan Paweł II. Zostali najmłodszymi błogosławionymi w histo-
rii Kościoła. Kilka lat temu dołączyła do nich ich kuzynka: Łucja. Zmarła… 13 lu-
tego w wieku 98 lat. Dwa miesiące przed swą śmiercią siostra Łucja zdążyła na-
pisać list do polskich dzieci. Czytelnicy „Małego Gościa” przeczytali: „Każdego 
dnia patrz we własne serce. Ponad wszystko kochaj Maryję i Jej Syna, Jezusa 
Chrystusa. Odmawiaj Różaniec. Przynajmniej jedną dziesiątkę każdego dnia. 
Najlepiej z rodziną”.  
Córka Mahometa  
     Dlaczego Maryja objawiła się w wiosce, która nosi imię… córki Maho-
meta? - dziwi się znany publicysta Vittorio Messori. - W całej Europie Zachodniej 
istnieje tylko jedno miejsce o takiej nazwie. Dlaczego Maryja ukazała się właśnie 
tam? Czy to przypadek? W tych sprawach nic nie jest przypadkowe. Fatima, 
córka Mahometa, w świecie muzułmańskim jest związana z apokaliptycznymi 
wydarzeniami końca świata i pełni rolę związaną z miłosierdziem. Autor książki 
„Przekroczyć próg nadziei” przypomina, że zamach na Papieża nieprzypadkowo 
miał miejsce 13 maja, w rocznicę pierwszego objawienia. Plac Świętego Piotra 
rozdarły strzały. Wszechmoc objawiła się w słabości. Bezradny, zakrwawiony 
Papież na oczach świata ukazał kwintesencję chrześcijaństwa: przebaczył mu-
zułmańskiemu zamachowcy. Rok później przez czterdzieści minut modlił się w 
Fatimie, dziękując Maryi za ocalenie 
Fatima nad Wisłą  
     „Nasza Pani zapewniła mnie, że nigdy mnie nie opuści i że Jej Niepokalane 
Serce będzie zawsze moją ucieczką i drogą” – notowała Łucja. Po wojnie wielką 
popularność zyskało nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Trzynastego 
dnia miesiąca tłumy ludzi gromadzą się w kościołach na Różańcu i procesji 
światła. Nabożeństwo przyjęło się również w Polsce. W naszej Parafii jest rów-
nież grono czcicieli Maryi z Fatimy. Ale czy nie za małe? 
Obietnica  
     Rosja się nawróci, moje Serce zatriumfuje... Jak nierealnie brzmią dziś te 
słowa. Siostra Łucja, która na kilkadziesiąt lat zamknęła się w Karmelu, przez 
kraty klasztoru oglądała koszmar II wojny światowej, widziała, jak przewidziane 
przez Maryję błędy Rosji zaraziły świat. Wyrastały łagry, obozy śmierci. Mniszka 
była jednak spokojna. Miała wiele wewnętrznej pogody ducha. Dlaczego? Bo 
Piękna Pani zapewniła: „Na końcu Moje Niepokalane Serce zwycięży”. Tak bę-
dzie. Skoro to obiecała… 

Na podstawie art. Marcina Jakimowicza z Goście Niedzielnego 
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NA SZLAKACH EUROPY 
Pielgrzymka Włochy – Francja (z racji zakończe-

nia Roku św. Jana Marii Vianney`a) 
6.VIII. 6.00 Msza św. Po Mszy zapakowanie bagaży 
i przejazd do Czech. Obiadokolacja i nocleg. 
7.VIII. Śniadanie. Przejazd do Altotting, nawiedzenie 
Sanktuarium Maryjnego, Msza Św., przejazd do 
Marktl am Inn (miejsce urodzin i chrztu Benedykta 
XVI). Przyjazd do Włoch. Obiadokolacja i nocleg. 
8.VIII. Śniadanie. Przyjazd do Trydentu. Zabytkowe 
centrum miasta - pałace, fontanna Neptuna. Katedra 
św. Wergiliusza patrona Trydentu. Przejazd niezwyk-
le malowniczą trasą wzdłuż największego jeziora al-
pejskiego - Garda, położonego u stóp Dolomitów. 
Odpoczynek w niezwykłej miejscowości Limone Sul 
Garda. Przyjazd na nocleg w okolicy Werony. Obia-
dokolacja i nocleg. 
9.VIII. Śniadanie. Spacer po Weronie: Porta Nuova, 
najwspanialszy z rzymskich zabytków - Arena z I 
wieku, starorzymski Piazza delle Erba i Signorii ze 
średniowiecznymi budynkami, Casa Capuletti ze 
słynnym balkonem Julii. Przejazd do Mediolanu, 
gdzie w samym sercu miasta wznosi się  słynna ka-
tedra (trzecia na świecie pod względem wielkości). 
Spacer w galerii Vittorio Emanuelle II – elegancki pa-
saż przykryty szklanym dachem. Najsłynniejsza ope-
ra świata – La Scala. Obiadokolacja i nocleg. 
10.VIII. Śniadanie. Dalsza podróż w kierunku Pavii, 
gdzie odwiedzamy zespół klasztorny Certosa di Pa-
via (słynne późnogotyckie freski z XIV wieku). Prze-
jazd do Genui-miasto portowe-Stare Miasto-spacer 
wąskimi uliczkami, kościół San Donato (XV wiek). 
Kościół San Agostino udekorowany majoliką. Dom 
Krzysztofa Kolumba. Odpoczynek nad morzem. 
Przejazd do maleńkiego Portofino. Obiadokolacja 
i nocleg. 
6 dzień: Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek nam 
morzem. Obiadokolacja i nocleg. 
7 dzień: Śniadanie. Przejazd Lazurowym Wybrze-
żem w kierunku Francji. Po trasie odpoczynek nad 
morzem. Nadmorskie miejscowości, po drodze na 
nocleg. Obiadokolacja i nocleg we Francji. 
8 dzień: Śniadanie. Przejazd do La Salette. Udział w 
Procesji Różańcowej ze świecami. Msza Święta, 
obiadokolacja i nocleg. 
9 dzień: Śniadanie. Przejazd do miejscowości Ars k. 
Lyonu - miasto ewangelizacji i życia św. Jana Marii 
Vianney. Nawiedzenie bazyliki i grobu patrona ka-
płanów. Msza Święta. Przejazd do Czech, obiado-
kolacja i nocleg. 
10 dzień: Śniadanie. Przejazd do Polski. Po trasie 
wstępujemy do Częstochowy. Nawiedzenie Jasnej 
Góry. Powrót do Siedlec. 
Cena: 860 zł + 260 Euro za osobę. Cena zawiera: 
transport autokarowy (video, barek),ubezpieczenie 
NW i KL, 9 noclegów (wg. programu), 9 śniadań, 9 
obiadokolacji, opieka pilota na cały czas trwania im-
prezy. Cena nie zawiera: biletów wstępu - ok. 40 Eu-
ro za osobę. 
     Wyjazd jest organizowany przy współpracy reno-
mowanego Biura Podróży HALLA z Siedlce. Infor-
macji udziela i zapisy przyjmuje: ks. Robert Miroń-
czuk, tel. 503 035 500 

JERYCHO MŁODYCH 
     Obchody Światowego Dnia Młodzieży były 
dotychczas w Niedzielę Męki Pańskiej (Pal-
mową). Obecnie zostały przeniesione na pierw-
szy weekend wakacji. W tym roku na 25-27. W 
naszej Diecezji odbędzie się on z udziałem Księ-
dza Biskupa Ordynariusza w Kostomłotach n. 
Bugiem. W latach następnych planujemy organi-

zować go w różnych miejscach diecezji, zależnie 
od tematyki. Spotkanie to, jako święto ogólno 
diecezjalne organizowane jest dużym nakładem 
środków i pracy.  W każdy dekanacie przygoto-
wania koordynuje dekanalny duszpasterz mło-
dzieży. To do niego osoby chętne będą kierować 
nasi księża - jak najszybciej, bo termin spotkania 
tuż, tuż! Tam młodzi otrzymają wszelkie informa-
cje oraz karty zgłoszeń. Najlepiej byłoby, gdyby 
młodzież z dekanatu przebyła razem, jednym 
autokarem. W wielu dekanatach odbyły się już w 
tej sprawie spotkania organizacyjne. Z chrześci-
jańskim pozdrowieniem 

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży  
Ks.  dr Wojciech Hackiewicz 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DO RZYMU. W środę (16.06) na tygodniową 
pielgrzymkę autokarową udaje się grupa kapła-
nów naszej Diecezji z racji zakończenia Roku 
Kapłańskiego. 
NIEUSTAJĄCY. W czwartek (17.06) członko-
wie Wspólnoty Różańca Nieustającego mają 
dzień czuwania. Zapraszają na wspólną modlit-
wę o godzinie 17.30  
KATECHECI. Od piątku do niedzieli (18-
20.06) w Domu Rekolekcyjnym przy WSD Die-
cezji Siedleckiej w Opolu Nowym od godz. 
16.00 będą trwały rekolekcje dla świeckich 
katechetów z naszej diecezji. 
SZKOŁA LITURGICZNA. W sobotę (19.06) 
będzie Dzień Skupienia dla absolwentów 
wszystkich dotychczasowych serii Diecezjalnej 
Szkoły Liturgicznej. 
JUBILAT. W przyszłą niedzielę (20.06) w Ka-
plicy Sióstr Benedyktynek (ul. Rawicza), pod-
czas Mszy Św. o godzinie 12.00 swój Srebrny 
Jubileusz Kapłaństwa będzie obchodził, miesz-
kający na terenie naszej Parafii Ks. dr Krzysztof 
Baryga. Wspólnota Parafialna składa Dostojne-
mu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia. 

ŚWIATEŁKO! 
     Za tydzień nasz Zespół Światełko obchodzi 
swoje święto. Będziemy mogli, przez złożenie 
ofiar do puszek przed kościołem, wesprzeć tego
-roczne „Warsztaty Muzyczne” naszych dzieci. 

GIMNAZJUM ZAPRASZA 

 

   Dyrekcja Społeczne-
go Gimnazjum Kato-
lickiego Stowarzysze-
nia Wychowawców w 
Siedlcach  informuje,  

że trwają zapisy uczniów na rok szkolny 2010/11. 
Gimnazjum mieści się przy parafii św. Józefa 
w Siedlcach. Szkoła oferuje naukę w małych gru-
pach, wysoki poziom nauczania oraz przyjazny kli-
mat wychowawczy. Szczegółowe informacje o za-
pisach do szkoły znajdują się na plakatach i ulot-
kach leżących na stoliku z prasą katolicką oraz 
pod numerem telefonu (25) 643 57 18. 

OSIEMNASTKA RADIA 
     W związku z 18. rocznicą istnienia Katolickiego 
Radia Podlasie, Ks. Biskup Ordynariusz, 
zatroskany o dalszy rozwój diecezjalnej rozgłośni, 
zarządził, że ofiary składane na tacę w niedzielę 
20.06. będę przeznaczone na potrzeby radia. 

  
W Związek Małżeński zgodnie 

z nauką Kościoła i prawem 
Rzeczypospolitej chcą wstąpić 

narzeczeni stanu wolnego.  
Zapowiedź II: 
    # Marcin Suprun z naszej Parafii i Katarzyna 
Horabik z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach (36) 
    # Dariusz Kozłowski z Parafii Bożego Ciała 
w Siedlcach i Anna Piaścik z naszej Parafii (36) 
    # Paweł Marcin Protasiuk z naszej Parafii 
i Ilona Anna Sędacka z Parafii w Kotuniu (37) 
    # Sebastian Pióro z naszej parafii i Agniesz-
ka Piwowarczyk z Parafii Bożego Ciała w Siedl-
cach (38) 
    # Emil Jaszczuk z naszej Parafii i Dorota Ka-
tarzyna Głódź z Parafii Bożego Ciała w Siedl-
cach (39) 
Zapowiedź I: 
    #  Marek Białobrzeski z naszej Parafii i Justyna 
Dyszkiewicz z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w 
Suwałkach (40) 
    #  Marcin Kostyra i Ewa Mikołajczuk, oboje z 
naszej Parafii (41) 
    #  Krzysztof Paczuski z Parafii św. Teresy w 
Siedlcach i Katarzyna Boruc z naszej Parafii (42) 
 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

 
PÓŁ ŻYCIA PRZY LODÓWCE 

  
SZKOLNA DEFINICJA.  
Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygoto-
wania się do krótkiej przerwy.  

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6320223 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl 
www.jozef.siedlce.pl 

Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce 
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120 

Materiały przygotowali: 
ks. Paweł Broński, ks. Henryk Drozd, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Michał Mościcki, 
s. Klaudia Pasicz 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 
Kancelaria parafialna czynna 

w dni powszednie od 16.00 do 17.30  
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