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MYŚL TYGODNIA 

 
     Usłyszeliśmy dzisiaj: „Gdy 
Jezus modlił się na osobności, a 
byli z Nim uczniowie, zwrócił się 
do nich z zapytaniem: Za kogo 
uważają Mnie rzesze? Oni odpo-
wiedzieli: Za Jana Chrzciciela; 
inni za Eliasza; jeszcze inni mó-
wią, że któryś z dawnych proro-
ków zmartwychwstał. Zapytał 
ich: A wy za kogo Mnie uważa-
cie?” (Łk 9,18-24) 
     Pytając: „A wy za kogo Mnie 
uważacie?”, Jezus nie oczekuje 
dziś od nas formułek, ale reflek-
sji, na ile rzeczywiście On jest 
dla nas ważny. Czy moja więź z 
Nim jest na tyle mocna, że potra-
fię nad Nim zapłakać jak nad 
własnym dzieckiem, zatęsknić 
za Nim całym sobą? Czy ze 
względu na Niego potrafię poz-
być się uprzedzeń wobec dru-
giego człowieka, wierząc, że 
wszyscy jesteśmy braćmi i sios-
trami? Eucharystia, w której 
uczestniczyliśmy, daje nam ko-
lejną szansę przejścia od teorii 
do doświadczenia, do wiary, do 
gotowości zaparcia się siebie. 

 

PIESZO DO MARYI 

 
     W tym roku na Jasną Górę wyruszy Jubileuszowa- 
XXX Piesza Pielgrzymka Podlaska. Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki są słowa „Bóg jest miłością”. W czasie piel-
grzymki będą rozważane zagadnienia związane z 
miłością Boga do człowieka, z naszą odpowiedzią na 
miłość Boga. Nie zabraknie również czasu na rozważanie 
programu „Chrzest w Życiu i Misji Kościoła” reali-
zowanego w naszej diecezji.  
     W tym roku na szlak pątniczy wraca szóstka z deka-
natu zbuczyńskiego i po raz pierwszy wyruszy grupa 9d z 
Okrzei. Pierwsza grupa, z Włodawy, na pątniczy szlak wy-
ruszy już 31 lipca. Oficjalny wymarsz Pielgrzymki 
Podlaskiej jest dzień 2 sierpnia, kiedy na pielgrzymkowy 
szlak wyruszają pielgrzymi z Siedlec. Katolickie Radio 
Podlasie będzie przekazywało relacje z trasy pielgrzymki. 
Informacje na temat pielgrzymki i spotkań są dostępne na 
stronie www.pielgrzymka-podlaska.sacro.pl 

RADIOWA NIEDZIELA 
     Decyzją Biskupa Siedle-
ckiego Zbigniewa Kierniko-
wskiego ofiary, które zosta-  
ną złożone na tacę w niedzielę 20 czerwca w parafiach 
diecezji siedleckiej będą przeznaczone na funkcjonowanie 
Katolickiego Radia Podlasie. Dyrektor naszej rozgłośni ks. 
kanonik Sławomir Kapitan powiedział: „Jestem ogromnie 
wdzięczny i bardzo zobowiązany za złożone ofiary i datki 
na rzecz naszej rozgłośni. Za każdego, kto składał ofiary 
na nasze radio, w każdą środę sprawujemy Mszę Świętą 
w jego intencji. Oprócz tego także kilka razy dziennie 
modlimy się za naszych dobrodziejów. W ten sposób 
wyrażamy naszą wdzięczność za te wszystkie dary”. 
     Z prośbą o wsparcie zwrócił się także do diecezjan bi-
skup Zbigniew Kiernikowski. W liście czytamy między in-
nymi, że „działalność Katolickiego Radia Podlasie jest 
sprawą, która musi leżeć na sercu całej wspólnoty Ko-
ścioła Siedleckiego. Rozumiejąc problemy, jakie przeżywa 
dzisiaj wielu z Was, wyrażam szczególną wdzięczność za 
zrozumienie potrzeb radia i wsparcie finansowe tej rozgło-
śni” – czytamy na zakończenie listu Biskupa Siedleckiego. 
List księdza bpa Zbigniewa Kiernikowskiego jest dziś 
czytany na każdej Mszy św. w kościołach całej naszej 
Diecezji. 

MŁODZI ŚPIEWACY 

 
     Pragniemy poinformować, że od 30 czerwca do 4 lipca 
br. na terenie naszej Diecezji, w Białej Podlaskiej i w Sie-
dlcach będzie miał miejsce VI Krajowy Kongres Polskiej 
Federacji Pueri Cantores. 
     Federacja Pueri Cantores jest stowarzyszeniem zrze-
szającym ponad 700 kościelnych chórów dziecięcych i 
młodzieżowych w 35 krajach (ponad 400 000 małych 
śpiewaków). Jej celem nadrzędnym jest wychowanie 
dzieci i młodzieży poprzez muzykę i czynne zaangażowa-
nie w liturgię Mszy św. W Polsce do Federacji należą 42 
chóry, w tym dwa z naszej diecezji (Siedlecki Chór Chło-
pięco-Męski Pueri Cantores Podlachienses z parafii Du-
cha Św. w Siedlcach i Młodzieżowy Chór Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Białej Podlaskiej Schola Cantorum Miseri-
cordis Christi). 
     Jednym z głównych wymiarów działalności Federacji 
są organizowane co 2-3 lata Kongresy (Krajowe i Między-
narodowe) podczas których zgromadzone chóry uczestni-
czą w liturgii Mszy św. i innych formach wspólnotowej 
modlitwy. Odbywają się również koncerty. Po raz 
pierwszy w historii Kongres Federacji Krajowej odbędzie 
się na terenie naszej Diecezji. Jego głównym tematem 
będzie tajemnica Eucharystii a mottem słowa antyfony 
brewiarzowej: „Introibo ad altare Dei: sumam Christum qui 
renovat juventutem meam” (Przystąpię do ołtarza Bożego, 
aby przyjąć Chrystusa, który odnawia młodość moją). 
Patronat nad tym wydarzeniem objęli m.in.: Kard. Zenon 
Grocholewski z Watykańskiej Kongregacji Wychowania 
Katolickiego, Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski oraz 
Prezydenci Miast Biała Podlaska i Siedlce. Podstawowe 
punkty programu to: 
30 czerwca o godz. 20.00 – Inauguracja Kongresu w 
Białej Podlaskiej na Placu Wolności. 
2 lipca o godz. 20.00 – Koncert Galowy - Misterium w 
Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej 
Podlaskiej. 
3 lipca godz. 16.00 - Nieszpory Eucharystyczne: Modli-
twa o pokój w Katedrze Siedleckiej. 
4 lipca godz. 12.00 - Msza św. kończąca Kongres w ko-
ściele Ducha Św. w Siedlcach. 
     Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w tych 
wydarzeniach. Szczegółowy program na plakatach oraz 
na stronie internetowej: www.kongres2010.siedlce.pl 

ks. dr Piotr Paćkowski 

Tygodn ik  Para f ia lny  

Numer 25 (519 )  
20 czerwca 2010 r. 

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 – 21 czerwca 2010 r. 

Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi, Zakonnika 
Dziś o godzinie  13.28 początek astronomicznego lata.  

W tym tygodniu Dyżur Duszpasterski w Parafii pełni ks. Michał, z-ca ks. Paweł 
 Czyt.: 2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5 

6.30 1. Dziękczynna w 30 r. ślubu Aliny i Waldemara, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i opiekę św. Joanny dla nich i dla ich Dzieci, 
of. Rodzina 

 2. Dziękczynna z racji 23 urodzin Sylwii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla niej na dalsze lata życia, of. Mama 

7.00 1. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 
 2. + Leokadię (w 18 r.), Mariana i Waldemara Barszczów, of. Elżbieta 

Barszcz 
 3. + Martę Zaliwską (w 6 r.) i Józefa. 
 4. + Mariannę Sawka (w 7 dzień), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 3. + Dariusza i Ryszarda, zm. Rodziców z obu stron: Franciszkę, 

Edwarda, Mariannę i Czesława, of. Rodzina 
 4. + Wandę Tyczyńską (z racji urodzin i imienin), of. Syn z Rodziną 
 5. + Jana Myrchę, of. p. Myrcha 
 6. Poza parafią: + Władysława, Stanisławę, zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Leokadia Borkowska 
Wtorek – 22 czerwca 

Wspomnienie Św. Męczenników Jana Fishera, Biskupa i Tomasza More’a 
oraz Św. Paulina z Noli, Czyt.: 2 Krl 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14 
6.30 1. + Jana Żółkowskiego (z racji imienin), of. Córka 

 2. + Stanisławę (w 4 r.) i Franciszka Magdziak oraz ich Rodziców, of. 
Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 
 2. + Janinę (w 4 r.), zm. z Rodzin Turskich i Ługowskich, Bertę i Ma-

riana, zm. z Rodzin Żukowskich i Toczyskich, of. Dzieci i Wnuki 
 3. + Stanisława i Mariana (z racji dnia Ojca), of. p. Krasuscy 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 3. + Zenona, Rodziców i Rodzeństwo zm. z Rodzin Gajowniczków i 

Mirowskich, of. Żona 
 4. + Szczepana Borkowskiego (w 6 r.) i Rodziców z obu stron i Braci 

Antoniego i Stanisława, of. Żona z Córkami i ich Rodzinami 
 5. + Amelię (w 14 r.), Adolfa, Jana, Halinę, Stanisława i Marka, of. 

Rodzina 
Środa – 23 czerwca 

 Wigilia Uroczystości Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 
„Międzynarodowy Dzień Ojca”. Dzień modlitw za Ojców. 

Czyt.: 2 Krl 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20 
6.30 1. + Romana (w 2 r.), Rodziców Stanisława i Mariannę, zm. z Ro-

dziny Myszków, Kazimierza, Henryka Guzków, of. Zdzisława Myszka 
 2. Dziękczynna w 9 r. święceń ks. Adama, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 

 2. + Jana (z racji imienin), Reginę i Janinę oraz zm. z obu stron Ro-
dziny, of. Wanda Matwiejczuk 

 3. + Jana i Eleonorę Pyziołków oraz zm. Rodzeństwo, of. Maria i 
Henryk Pyziołkowie 

 4. + Jana i Brata Janusza, of. Barbara Machała 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 3. + Jana-Rudolfa Głuchowskiego, of. Rodzina 
 4. + Stanisłąwę Jastrzębską (w 30 dzień), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 20 r. ślubu Hanny i Krzysztofa, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. p. Sarnowiec 
Nabożeństwo Czerwcowe 

 

 
Czwartek – 24 czerwca 

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 
Dzień patronalny walczących z alkoholizmem. 

Dzień modlitw za chorych na Osteoporozę. 
Czyt.: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80 

6.30 1. + Jana i Helenę, of. Ewa Kowalik 
 2. + Janinę Rojek (z racji imienin), of. Córka Barbara 

7.00 1. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 
 2. + Jana, zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Halina Żarska 
 3. + Jana (z racji imienin) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jadwi-

ga Chalimoniuk 
 4. + Aleksandrę i Zygmunta Matyków oraz Mikołaja, Janinę i Krysty-

nę Karwowskich, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 3. + Józefa Matejczuka (w 30 dz.), of. Syn Bogusław 
 4. + Jana i Janinę, of. Córka 

Nabożeństwo Czerwcowe 
19.00 Wieczór  Chwały  Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 25 czerwca 
Wspomnienie Bł. Doroty 

Ostatni dzień Roku Szkolnego.  
Czyt.: 2 Krl 25,1-12; Mt 8,1-4 

6.30 1. + Krystynę Łagodzin (w 5 r.), Czesława i Alfredę, of. Zofia Łago-
dzin 

 2. + Józefa (w 19 r.) i zm. z Rodziny, of. p. Karcz 
7.00 1. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 

 2. + Jana, Genowefę i Jana (z racji imienin), of. Rodzina 
 3. + Janinę, Władysława i Apoloniusza, zm. z Rodzin Gręzaków i 

Niedziałków, of. Olędzka 
 4. Poza parafią: + Stanisławę Gołofit (w 30 dzień), of. Rodzina 

8.30 W intencji uczniów, nauczycieli i pracowników Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego z racji zakończenia Roku Szkolnego 

10.30 W intencji uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół 
nr 1 z ul. Granicznej z racji zakończenia Roku Szkolnego 

15.00 Próba Zespołu Światełko 
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia i członków DADP 

Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 18.00
1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo 
 4. + Władysława, Janinę i Wacława, of. Marianna Skaruz 
 5. Dziękczynna w 7 r. ślubu Joanny i Tomasza Wojtkowskich, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny dla nich i dla 
ich Córki Konstancji, of. Rodzice 

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

Sobota – 26 czerwca 
Wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, Kapłana oraz NMP Patronki 
sobotniego dnia. Dzień modlitw za cierpiących z powodu nałogu narkomanii

Czyt.: Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17 
6.30 1. + Michała Manulik (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi 

 2. + Franciszka Harasim (w 21 r.), of. Córka Wiesława 
7.00 1. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 

 2. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, of. Żona 
 3. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 4. + Kazimierę (w 50 r.), Aleksandra, Mariana, Rafała, Czesława, 

Irenę i Jerzego, of. Kazimiera Wolgiemut 
 5. + Eugeniusza (w 19 r.), Władysławę, Józefa, Witolda i Janinę, of. 

Krystyna Pastor 
 6. O dar modlitwy, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Sióstr z KŻR nr 8, of. Zelatorka  
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 7. Dziękczynna w 17 r. ślubu Róży i Jarosława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny dla nich oraz dla ich dzieci 
Marleny i Natalii, of. Rodzice 

11.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 W intencji nowożeńców Małgorzaty i Kamila 

XIII Niedziela Zwykła - 27 czerwca 
Wspomnienie św. NMP Nieustającej Pomocy oraz Św. Władysława, Króla 

Dzień KUL i innych Uczelni Katolickich. Zbiórka do puszek na te Uczelnie.
Słowo Boże głosi ks. Jarosław Sutryk 

Czyt.: 1 Krl 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Czesława, Juliannę, Stanisława i ich Rodziców, of. p. Marciszew-

scy 
 2. + Stanisława Karaś (w 6 r.), Rodziców Natalię i Ludwika, Włady-

sławę i Edwarda, Barbarę i Antoniego, of. Żona 
8.30 1. Gregorianka: + Agnieszkę Prokurat, of. Ojciec 

 2. + Władysława Gabran (w 30 dzień), of. Żona i Córki 
 3. + Tadeusza Borychowskiego (w 12 r.) i ks. Jerzego Górskiego, of. 

Córka 
10.00 1. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 

 2. + Jana Mędzę (w 9 r.) oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Żona 

 3. + Mariana Królikowskiego, of. T. Królikowska 
11.30 1. + Władysława (w 10 r.), Stanisławę i Alicję, of. Córka i Siostra 

 2. + Bolesława (w 9 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, Wojcie-
cha i Andrzeja, of. Krystyna Kłos 

 3. Poza parafią: + Pawła Osłowskiego (w 2 r.), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 34 r. urodzin Katarzyny i 25 r. ur. Jana, a także z 

racji imienin Piotra i Pawła, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św., of. Rodzice 

12.45 W intencji Parafian i Gości - Prymicja ks. Darka Koniecznego 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Michał 

Liturgia Domowego Kościoła 16.30 
1. Gregorianka: + Edmunda Marciniuka, zm. z Rodziny, of. Żona 

18.00 1. Dziękczynna z racji urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski, of. Małgorzata Frankowska 

19.00 Nabożeństwo Czerwcowe i Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

PRAWO PRZYJAZNE RODZINIE 

 

     Fundacja Komitetu Obchodów 
Narodowego Dnia Życia jest organi-
zatorem kampanii społecznych pro-
mujących wartości rodzinne. Jej ce-
lem jest wzmacnianie rodziny po-
przez rozwój osobisty i budowę 
zdrowych więzi społecznych. Więcej 
informacji na www.ndz.org.pl 
     Dzięki tej Fundacji ruszyła kam-
pania zbierania podpisów pod przy-
jaznym rodzinie projektem ustawy. 
Fundacja Narodowego Dnia Życia 
we współpracy z Komitetem Contra 
In Vitro rozpoczęła zbieranie podpi- 

sów pod projektem uchylającym zapisy ustawy „o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie”. Akcję zbierania podpisów pod projektem 
zainaugurowano w trakcie konferencji prasowej 8 czerwca. 
     „Legislatorzy zupełnie nie brali pod uwagę głosów sprzeciwu wobec 
przygotowywanej w Sejmie nowelizacji. Jako organizacja promująca war-
tości rodzinne zachęcamy wszystkich, dla których pomyślność i autonomia 
rodziny są ważne do włączenia się w nasze przedsięwzięcie i wywierania 
presji na rządzących” – powiedział Jacek Sapa Prezes Fundacji Narodo-
wego Dnia Życia. 
     Ludwik Skurzak z Komitetu Contra In Vitro o przesłankach do przygo-
towania projektu mówi: „Tam, gdzie problemy faktycznie występują, usta-
wodawca nie tylko ich nie zlikwidował, ale jeszcze zwiększył zamieszanie 
prawne. W sytuacji kryzysowej, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie 
dziecka, nie mogą się nim zajmować różne podmioty, ale musi być wska-

zany jeden wiodący. W innych obszarach ustawodawca rozwija działal-
ność administracji w obszarach całkiem zbytecznych. Te dwie kwestie re-
guluje nasza ustawa”. 
     Fundacja pytała kandydatów na urząd Prezydenta o stosunek do przy-
gotowywanej w Parlamencie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie. Część pretendentów udzieliła odpowiedzi jednoznacznie popierają-
cych proponowane rozwiązania. Dlatego we współpracy z Komitetem 
Contra In Vitro przygotowany został projekt ustawy uchylający zapisy sej-
mowej nowelizacji.  
     Proponowany projekt: 
1. Likwiduje możliwość odbierania rodzicom dzieci przez administrację pu-
bliczną według niejasnych przesłanek i dopuszcza takie zdarzenia tylko w 
określonych sytuacjach powierzając to wyspecjalizowanym organom. 
2. Zwiększa spójność systemu prawnego przez jasne przypisanie zapisów 
do właściwych im gałęzi prawa i wyeliminowanie prawa budzącego wątpli-
wości co do jego zgodności z ustawą zasadniczą. 
3. Eliminuje nakładanie się kompetencji różnych organów w przypadku ko-
nieczności doraźnego umieszczenia dziecka w środowisku innym, niż ro-
dzina 
4. Likwiduje bałagan legislacyjny polegającego na wymieszaniu  przepisów 
różnych gałęzi prawa, w sposób powodujący wątpliwości co do praktycz-
nych możliwości ich wykonania. 
5. Precyzyjnie określa, kto ponosi odpowiedzialność za decyzję o zabraniu 
dziecka z domu rodzinnego oraz do kogo należy obowiązek poinformowa-
nia o tym zdarzeniu sądu. 
     Projekt ustawy oraz formularze do zbierania podpisów znajdują się na 
stronie www.lepszeprawo.pl. 
 

POWODZIANIE DZIĘKUJĄ 

 

     Ponad 9,5 mln zł ze-
brała i przekazała jak 
dotąd Caritas Polska na 
pomoc poszkodowanym 
w wyniku powodzi. Nie 
są jeszcze znane wyniki 
zbiórek przed kościołami. 
Ofiary wpływają także od 
Polonii z całego świata. 
W tym na konto Caritas 
Polska wpłynęło ponad 5  

mln. złotych od indywidualnych osób, tzn. z zagranicy 23 tys. euro i ok. 6 
tys. dolarów i za pośrednictwem SMS-ów 4,5 mln. złotych. 
     Ks. Marian Subocz, naczelny Dyrektor Caritas Polska podkreślił, że 
powodzią dotkniętych zostało aż 15 diecezji. Woda zniszczyła ok. 20 tys. 
domów a 70 tys. osób pozostaje bez dachu nad głową. Caritas zwróciła się 
do Caritas Europa oraz do Caritas Internationalis, z prośbą o sfinansowa-
nie w Polsce projektów długofalowej pomocy dla powodzian. Projekty te 
zostały już złożone a Caritas Polska czeka na ich zatwierdzenie.  
     Caritas Polska wciąż apeluje o pomoc powodzianom, bowiem południo-
wą część kraju dotykają skutki drugiej fali powodziowej. Możemy pomóc 
wysyłając SMS-a charytatywnego o treści „Pomagam” pod nr 72052 (2,44 
zł z VAT) lub wpłacając dowolną kwotę bezpośrednio na konto Caritas Pol-
ska. Numery kont dostępne są na stronie www.caritas.pl. 
 

ŚWIĘTUJE 
     Nasz Zespół Światełko po raz kolejny obchodzi dziś swoje doroczne 
święto. Przez modlitwę i miłe słowo podziękujmy naszym Dzieciom za ich 
całoroczną pracę i śpiew w naszym kościele oraz życzmy im wesołych 
wakacji. Podziękujmy także dobrym słowem i modlitwą Liderowi Zespołu - 
ks. Pawłowi - za jego wysiłek i zaangażowanie oraz wszystkim muzykom 
za ich talent i bezinteresowne poświęcenie. Dziś, kto tylko zechce, będzie 
mógł, przez złożenie ofiar do puszek przed kościołem, wesprzeć tegoro-
czne światełkowe „Warsztaty Muzyczne” naszych dzieci. 
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KANDYDACI NA 
ORGANISTÓW 

     Diecezjalne Studium 
Muzyki Kościelnej w Sie-
dlcach ogłasza nabór 
kandydatów na studia w 
specjalnościach kantor i 
organista w roku akade-
mickim 2010/ 11. Nauka 
w Studium trwa pięć lat i 
obejmuje przedmioty: kształcenie słuchu, zasady 
muzyki, harmonia, dyrygowanie (zajęcia indywi-
dualne), emisja głosu (zajęcia indywidualne), cho-
rał gregoriański, śpiew liturgiczny, prowadzenie 
śpiewu zgromadzenia liturgicznego, akompania-
ment liturgiczny (zajęcia indywidualne), krąg litur-
giczno-muzyczny (dobór śpiewów liturgicznych), 
prawodawstwo muzyki kościelnej, liturgika, orga-
noznawstwo, fortepian (zajęcia indywidualne), or-
gany (zajęcia indywidualne), schola liturgiczna, 
chór. 
     Kandydaci powinni spełniać wymagania: być 
wyznania rzymskokatolickiego, posiadać słuch 
muzyczny i poczucie rytmu, w miarę możliwości 
posiadać podstawową umiejętność czytania nut i 
gry na instrumencie (najlepiej klawiszowym), zdać 
pozytywnie egzamin wstępny w dniu 7 września 
br. godz. 10.00. Egzamin odbędzie się w Szkole 
Muzycznej przy ul. Podlaskiej w Siedlcach w sali 
311. 
     Dokumenty wymagane, aby przystąpić do 
egzaminu wstępnego: ostatnie świadectwo/dyp-
lom (szkoły ogólnej, zawodowej lub uczelni), świa-
dectwo lub zaświadczenie edukacji muzycznej 
(jeżeli taka miała miejsce), podanie i kwestiona-
riusz (na załączonym formularzu), życiorys, opinia 
ks. Proboszcza, 2 zdjęcia, opłata egzaminacyjna 
w wys. 150 zł (na konto Studium lub do kasy). 
     Zajęcia grupowe w Studium odbywają się we 
wtorki, indywidualne - w drugi, wyznaczony dzień 
tygodnia od października do czerwca. Nauka w 
Studium jest płatna. Wysokość opłaty semestral-
nej - 1500 zł. Opłata obejmuje zajęcia grupowe i 
indywidualne. Adres: Diecezjalne Studium Muzyki 
Kościelnej, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce, 
tel. 661 621 998, nr konta: 31 9194 0007 0024 
8213 2000 0010 
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, tel. 603 683 952 

Ks. Michał Szulik, tel. 506 046 646 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DZIEŃ OJCA. W środę (23 czerwca) jest ob-
chodzony „Międzynarodowy Dzień Ojca”. 
W modlitwach pamiętajmy o naszych Ojcach, 
szczególnie o tych żyjących, bo nie mamy ich 
na całe życie. 
ŚWIĘTOJAŃSKA NOC. W czwartek (24.06) 
cieszyć się będziemy najdłuższym dniem w 
roku, obchodząc Uroczystość Narodzenia Św. 
Jana Chrzciciela. Św. jest Patronem niezwykle 
trudnych spraw. W Jego dniu obchodzony jest 
dzień patronalny walczących z alkoholizmem 
oraz dzień modlitw za chorych na Osteoporozę. 
WAKACJE. W piątek (25 czerwca) radosne 
zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 
2009/10. W naszym kościele z tej racji będą 
dwie Msze Św. Pierwsza o godzinie 8.30 „W in-
tencji uczniów, nauczycieli i pracowników Kato-

lickiego Liceum Ogólnokształcącego”, a druga o 
godz. 10.30 „W intencji uczniów, nauczycieli i 
pracowników Zespołu Szkół nr 1 z ul. 
Granicznej oraz z pozostałych szkół”. Dzieciom 
i Młodzieży, Nauczycielom i Pracownikom Szkół 
życzymy Radosnych. Wakacji. 
„JERYCHO MŁODYCH”. W piątek, w sobo-
tę i w niedzielę, czyli od 25 do 27 w Kostomło-
tach będzie Diecezjalne Święto Młodych. 
O szczegółach pisaliśmy już w poprzednich 
numerach Opiekuna. 
DLA KAPŁANÓW. W dniach 27-30 czerwca 
w gmachu Seminarium Duchownego będzie IV 
tura rekolekcji dla kapłanów, które prowadzi o. 
dr Andrzej Kiejza (Kapucyn). 
CZERWCOWE. Zachęcamy do udziału w Na-
bożeństwach Czerwcowych ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, które w naszym ko-
ściele są codziennie po Mszy Św. o godzinie 
18.00. 

REMONT SCHODÓW 
     W gospodarczych pracach parafialnych była 
mała przerwa. Nie można w nich ustawać, gdyż 
ten fakt narobiłby wiele zaległości. Najbliższe 
zadanie, które trzeba wykonać, to remont wiel-
kich schodów, prowadzących do głównego wej-
ścia do kościoła. Z zewnątrz wyglądają one „ja-
ko-tako”, jednak baczny obserwator dostrzeże 
spustoszenia, których narobiła ostatnia zima. 
Główną przyczyną jest woda, która z dużą łat-
wością penetruje przez schody i ścieka na gli-
niasty grunt pod schodami, tam pozostając. 
Nieustanne parowanie gruntu i zawilgocenie 
schodów sprawia, że zimą mróz powoduje od-
klejanie się płyt granitowych od podłoża. Przes-
trzeń pod schodami nieco osuszyły wentylatory, 
które zamontowaliśmy tam na wiosnę, ale nie 
rozwiązały one problemu.  
     Proponowane przez niektórych zdjęcie od-
klejonych płyt i przyklejenie ich na nowo niewie-
le da. Dlatego po naradzie z inżynierami budo-
wnictwa, spod schodów zostanie usunięta dość 
duża warstwa gliny i humusu. W ich miejsce zo-
stanie ułożona kostka na warstwie żwiru i kory-
ta, umożliwiające spływ gromadzącej się wody 
do kanalizacji. Dopiero po całkowitym osusze-
niu „podniebienia” schodów, zabierzemy się do 
naprawy uszkodzonych elementów powierzch-
ni, przez zaimpregnowanie betonu i przykleje-
nie na nowo płyt granitowych. O wszystkich 
pracach będziemy naszych parafian informowa-
li na bieżąco. 
     I jeszcze drobna sprawa. Za każdym razem, 
gdy w Parafii rozpoczynane są jakieś prace gos-
podarczo-remontowe, „życzliwy” Parafianin (znany 
z nazwiska i adresu oraz przystępujący w każdą 
niedzielę do Komunii Św.), jak w czasach starej 
„komuny” pisze donosy do urzędów budowlanych 
lub nadzoru budowlanego, że prace budowlane w 
Parafii są wykonywane bez stosownych zezwoleń. 
Z góry więc pragniemy poinformować, że Parafia 
ma stosowne pozwolenia na wykonywane prace, 
a wykonawcy uprawnienia do ich wykonywania. 
Kopie tych donosów gromadzimy w archiwum 
parafialnym, jako świadectwo dziwnej religijności 
naszych czasów. Może komuś się przydadzą do 
opisania specyfiki życia na początku XXI wieku. 

 
W Związek Małżeński zgodnie 

z nauką Kościoła i prawem 
Rzeczypospolitej chcą wstąpić 

narzeczeni stanu wolnego.  
Zapowiedź II: 
    #  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) 
Zapowiedź I: 
    # Piotr Cezary Borkowski z naszej Parafii i 
Edyta Mokrzecka z Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Puławach (43) 
   # Damian Adamiak z Parafii Ruda Wolińska i 
Magdalena Maria Kindziuk z naszej Parafii (44) 
   # Łukasz Artur Madoń z naszej Parafii i 
Magdalena Pawluk z Parafii św. Teresy w 
Siedlcach (45) 
   # Paweł Dymny z naszej Parafii i Edyta 
Marianna Pastor z Parafii Ducha Św. w 
Siedlcach (46) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi duszpasterzy. 

 
A GDZIE NASZE WAKACJE? 

 
NIEZADOWOLONY:  Podjeżdża samochód. 
Kierowca odsuwa szybkę i mówi: 
- Wsiadaj do środka to dam Ci 10 złotych. 
Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. 
Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się 
zatrzymuje przy krawężniku... 
- No wsiadaj! Dam Ci 20 złotych, lizaka i chipsy! 
     Chłopczyk ponownie kręci głową  
- No nie bądź taki... wsiadaj! Moja ostatnia ofer-
ta - 50 złotych, cola i pudełko gum do żucia! 
- Oj odczep się tato! Kupiłeś Malucha, to sam 
sobie nim jeźdźij, a mi nie rób wstydu!!! 

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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