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MYŚL TYGODNIA 

 
     Bohater dzisiejszej Ewangelii 
mówi do Jezusa: „Pójdę za To-
bą, dokądkolwiek się udasz” (Łk 
9, 51-62). Odważny. Gra w 
ciemno. Nic dziwnego, że dzi-
siejsza Liturgia Słowa ukazuje 
nam różne odpowiedzi ludzi na 
Boże wezwanie. Mamy odpo-
wiedź pozytywną (Elizeusz). Ma-
my też odpowiedzi negatywne. 
Przed Jezusem stoimy także 
i my, każdy z własnym entuzja-
zmem i własnymi obawami. 
     „Dopóki nie uczynimy na-
szym tego radykalnego wyboru 
Jezusa, nie wyjdziemy nigdy z 
łona naszych ziemskich zabez-
pieczeń, aby podążyć na Na-
uczycielem. Zawsze będziemy 
mieć gniazdko lub norę, w któ-
rych się zamkniemy, bojąc się 
oddać na służbę Bogu z taką 
samą wolnością fizyczną i du-
chową, jak to uczynił Jezus” (F. 
D. Palmisano). 

 

NAUCZYCIELE 

     W dniach 1 i 2 lip-
ca br. wyrusza na Jas-
ną Górę 73. Ogólno-
polska Pielgrzymka 
Nauczycieli i Wycho-
wawców, pod hasłem: 
„Jedność z Bogiem 
drogą do jedności z 
człowiekiem” 
 Zachęcamy do udzia-
łu w pielgrzymce na- 

szych Pedagogów. Podajemy szczegółowy program 
spotkań pielgrzymkowych: 
1 lipca - czwartek 
Godz. 15.00 - IX Sympozjum - Aula Ojca Kordeckiego. 
1. wykład: „Aby byli jedno” - o. prof. dr hab. Jacek Salij 
2. wykład: „Jak rodzi się wspólnota - fenomen strajku sierp-
niowego w stoczni gdańskiej `80 roku” - prof. dr hab. Aurelia 
Janowska-Polańska. 
3. wykład: „Zło dobrem zwyciężaj - fenomen budowania jed-
ności na drodze do wolności - sługa Boży ks. Jerzy Popie-
łuszko” - ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki 
Świadectwo: „Dziewczyny z poprawczaka” - Romuald Sa-
dowski 
21.00 - Apel Jasnogórski - Cudowna Kaplica NMP 
21.30 - Procesja Eucharystyczna na Jasnogórskich Wałach 
23.00 - Msza św. - bp Gerard Bernacki (po Mszy św. możli-
wość czuwania nocnego w modlitewnej ciszy do godz. 5.00) 
2 lipca - piątek 
9.00 - Jasnogórski Szczyt - Różaniec (Tajemnice Światła). 
Wykład: „Prorocy budujący jedność - perspektywa biblijna 
Jana Pawła II, Proroka naszych czasów” - bp Antoni Długosz 
Świadectwo: Jak rodzi się wspólnota - fenomen Taize? - Brat 
Marek 
11.30 - Koncert chóru dziecięcego ze Szczecina 
12.00 - Suma Pontyfikalna - abp Andrzej Dzięga 
15.00 - Droga Krzyżowa na Wałach - bp Edward Dajczak 
16.00 - Nabożeństwo Rozesłania - bp Edward Dajczak 

INFORMACJA MOPR 

 

     Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie w Siedl-
cach informuje o uru-
chomieniu, w ramach 
realizowanego w 2010 r. 
projektu pn.: „Stawiam 
na siebie!", Specjalisty- 

cznego Punktu Konsultacyjnego, którego działalność 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
     Punkt będzie czynny w soboty, od 12 czerwca do 
11 grudnia 2010 r. (z wyjątkiem lipca, 30 października 
oraz 13 listopada), w godz. 8.30 - 13.30, w siedzibie 
MOPR przy ul. Sienkiewicza 32. Bezpłatnych, specjali-
stycznych konsultacji udzielać będą psycholodzy, psy-
chiatra i prawnik. Szczegółowy harmonogram dyżurów 
dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPR, 

pod nr tel. 25 632 57 04 oraz na stronie internetowej 
www.mopr.siedlce.pl (zakładka: Projekty EFS). 
     Zainteresowanych mieszkańców Miasta serdecznie 
zapraszamy! Projekt pn. „Stawiam na siebie!" współfi-
nansowany przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
     Z upoważnienia Prezydenta Miasta, 

Maria Gadomska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

PAMIĘCI A. MEŻERYCKIEGO 
„Mówimy wszyscy razem, bo wciąż kogoś 

nie ma” (ks. Jan Twardowski) 

 
     Słowa z ulubionego wiersza Andrzeja Meżeryckiego 
nabierają szczególnej treści w pierwszą rocznicę jego 
śmierci. Przyjaciele i wieczni dłużnicy Andrzeja zapra-
szają na koncert poświęcony jego pamięci. 27 czerwca 
br. (niedziela) o godz. 19.00 w Sali Wielofunkcyjnej 
przy Kościele pw. św. Józefa. W koncercie wezmą 
udział m.in. Urszula i Kaja Chróściel, Tadeusz Goc, 
Maciek Turkowski, Kamila Boruta i oczywiście Teatr 
ES. Teatr ES w starym i nowym składzie przypomni 
ulubione utwory Andrzeja z przedstawień przez niego 
reżyserowanych. Jeszcze raz dane nam będzie także 
usłyszeć z nagrań archiwalnych głos samego Mistrza. 
     Przed koncertem o godz. 18.00 w naszym koś-
ciele, z inicjatywy Żony i Przyjaciół będzie celebro-
wana Msza św. w intencji ś.p. + Andrzeja Meżeryc-
kiego w 1 rocznicę śmierci. 
     Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół, zna-
jomych, wierną publiczność i tych, którym nie było 
dane poznać Andrzeja osobiście. 

Organizatorzy 

INSTYTUT ZAPRASZA 
     Dyrektor Instytutu Teologicznego w Siedlcach ogła-
sza nabór na I rok zaocznych studiów teologicznych 
magisterskich. Nabór będzie trwał do końca październi-
ka. Studia w Instytucie odbywają się w systemie zaocz-
nym, trwają 6 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu ma-
gistra. Dają przygotowanie pedagogiczne oraz stwa-
rzają możliwość zrobienia drugiego fakultetu za niską 
ceną. Opłata za semestr wynosi tylko 800 zł. Istnieje 
możliwość uczestnictwa w zajęciach jako tzw. „wolny 
słuchacz” opłata wynosi wówczas 50% ceny. Zapra-
szamy wszystkich, bez względu na wiek, którzy pragną 
pogłębić swoją wiedzę religijną, teologiczną i humani-
styczną.                              Ks. dr Jacek Szostakiewicz 

Dyrektor Instytutu Teologicznego w Siedlcach 

Tygodn ik  Para f ia lny  

Numer 27 (520 )  
27 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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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 – 28 czerwca 2010 r. Wspomnienie Św. Ireneusza, Bisku-
pa i Męczennika. Wigilia Uroczystości Św. Apostołów Piotra i Pawła 

Czyt.: Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,18-22 
6.30 1. + Władysława (z racji Imienin) i Danutę, zm. z Rodziny Kupów, of. 

Kazimiera Kupa 
 2. + Pelagię, Walentego i Anielę, of. Stanisław Zając 

7.00 1. + Aleksandrę i Antoniego Bryńczaków oraz Feliksę i Pawła Koma-
rów, of. Wnuczka 

 2. + Bronisławę, Halinę i Władysława, zm. z Rodziny Arciszewskich, 
of. Pani Arciszewska 

 3. Gregorianka: + Agnieszkę Prekurat, of. Ojciec 
 4. Poza Parafią: + Wiktorię Mędza w 7 dzień), of. Rodzina  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Poza parafią: + Ireneusza Miazgę (z racji imienin), of. Żona 

 2. Gregorianka: + Edmunda i zm. Rodziców z Rodzin Marciniuków i 
Rybickich, of. Żona 

 3. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 4. + Jan Piekut (w 7 dzień), of. Rodzina 
 5. + Stanisławę Gochnio (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 6. W intencjach Czcicieli św. Joanny Beretty Molla, of. p. Borutowie 
 7. Dziękczynna w 5 r. ślubu Izabeli i Radosława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla Rodziny i Syna Kubusia 
Wtorek – 29 czerwca. Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

Dziś każdy, kto posługuje się dewocjonaliami pobłogosławionymi przez 
Ojca Św. ma prawo uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane dziś na tacę 

są przeznaczone na dzieła Stolicy Apostolskiej („Świętopietrze”). 
Czyt.: Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19 

7.00 1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
Piotra i całej Rodziny, of. Rodzice 

 2. + Romana, Apolonię i Bolesława, of. Zofia Frankowska 
 3. Poza parafią: Dziękczynna w intencji Pawła (z racji Imienin), z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, of. Domowy Kościół 
8.30 1. + Pawła, Janinę i Mariannę oraz zm. z Rodziny, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Agnieszkę Prekurat, of. Ojciec 
 3. + Janinę (w r.), Antoniego, Stefana, Jadwigę, Aleksandra, Geno-

wefę, Zdzisława, Mariannę i Martynę, of. Stanisław Świnarski 
10.00 1. + Sylwię Spiechow (w 3 r.), of. Teresa Spiechow 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. + Piotra Możdżonka (z racji Imienin) i Sławomira, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Edmunda i zm. Rodziców z Rodzin Marciniuków i 
Rybickich, of. Żona 

 3. Gregorianka: + Alfonsa Pogonowskiego, of. Żona 
 4. + Piotra Araźnego (z racji Dnia Ojca), of. Rodzina 
 5. Poza parafią: Dziękczynna w 40 r. ślubu Wandy i Piotra, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo na dalsze życie, of. Mama i Dzieci 
Środa – 30 czerwca, Wspomnienie św. Męczenników Kościoła Rzymskie-

go; Czyt.: Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34 
6.30 1. + Jana (w r.), Leokadię, Zofię, Jana, Karola i Wacława, of. Rodzina 
7.00 1. + Genowefę i Józefa Staręgów, of. Rodzina 

 2. + Halinę i Władysława Brodzików (z racji Imienin), of. Dzieci 
 3. + Jadwigę (w 3 r.), Zofię i Mariana Kalickich, of. Syn 
 4. Gregorianka: + Agnieszkę Prekurat, of. Ojciec 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Edmunda i zm. Rodzi-

ców z Rodzin Marciniuków i Rybickich, of. Żona 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Alfonsa Pogonowskie-

go, of. Żona 
 3. + Mariana (z racji Imienin), zm. Rodziców i Braci z obu stron Ro-

dziny, of. Helena Radzikowska 
 4. Poza parafią: + Jana i Władysławę (z racji Imienin), of. Córka 
 5. O łaskę zdrowia i Bożego Błogosławieństwa dla Doroty, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna z racji imienin Emilii, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. Domowy Kościół 
Nabożeństwo do św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 1 lipca 2010 
Wspomnienie Św. Ottona, Biskupa; Czyt.: Am 7,10-17; Mt 9,1-8 

6.30 1. + Ks. Jerzego Górskiego (w 8 r.), of. Wspólnoty Domowego Kościoła 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 
 3. Dziękczynna w 38 r. ślubu Krystyny i Jerzego Borkowskich, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo na całe życie, of. Małżonkowie 
7.00 1. Dziękczynna w 28 urodzin Justyny Sikorskiej, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i dary Ducha Św. na dalsze życie, of. Rodzice 
 2. + Ks. Jerzego Górskiego (w 8 rocznicę) 
 3. Poza parafią: + Mariana i Wiesławę Jurzyk, of. Teresa Kupa 
 4. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 

 2. + Ks. Jerzego Górskiego (w 8 rocznicę), of. Brat z Rodziną 
 3. + Mirosława Kota (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 
Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 lipca, Wspomnienie NMP Kodeńskiej. 

Diecezjalny Dzień Chorego; Czyt.: Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13 
6.30 1. + Mariannę Wysocką, of. Zofia Sawicka 

 2. + Halinę Tarkowską (w 2 r.), of. Mąż 
 3. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 

7.00 1. + Romana (w 20 r.), zm. z Rodzin Głuchowskich, Tarkowskich, 
Skorupków i Trębickich, of. Krystyna Głuchowska 

 2. + Ks. Mieczysława Skorodziuka (w 2 r.), of. Siostra 
 4. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 

1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 
 2. W intencjach Czcicieli Serca Pana Jezusa 
 3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, zm. Skalskich, 

Jadwigę, Barbarę, Eugenię, Sabinę, ks. Alfreda Hoffmana, ks. Emil-
ka Kodyma, Dobrodziejów i Przyjaciół, of. Alicja Wróblewska 

 4. Poza Parafią: + Jadwigę Śledź (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Mąż z Rodziną 

 5. Poza parafią: Dziękczynna w 11 r. ślubu Bogusława i Marzeny 
Malinowskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo, of. Małżonkowie 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM 
19.00 Próba Chóru Lilia 
Pierwsza Sobota Miesiąca – 3 lipca; Święto Św. Tomasza Apostoła. 

Czyt.: Ef 2,19-22; J 20,24-29 
6.30 1. + Jana z Rodziny Czarneckich, of. Syn 

 2. Poza parafią: + Pawła Kalickiego (z racji Imienin), of. Żona 
 3. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 
 4. Dziękczynna w 34 r. ślubu Ryszarda i Cecylii, z prośbą o Boże błog. 

i opiekę św. Rodziny na dalsze lata małżeńskiego życia, of. Mama 
7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

 2. + Irenę, Franciszka i Romana zm. z Rodziny Kowalczyków, of. 
Wanda Kowalczyk 

 3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie woli Bożej 
w życiu Syna przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama 

 5. Dziękczynna w 18 urodziny Anny, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski na dalsze życie 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 
19.00 W intencji Nowożeńców: Ewy i Marcina 

XIV Niedziela Zwykła - 4 lipca; I niedziela miesiąca  
Czyt.: Iz 66,10-14c; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Kazimierę Barszcz (w 6 r.) i Wacława, of. Kazimiera Kąkol 

 2. + Mariana i Kazimierza oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, 
of. Rodzina 

 3. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci  
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 4. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

8.30 1. + Sławomira, zm. z Rodzin Stańczuków i Kowalczyków oraz zm. 
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Cecylia Kowalczyk 

 2. + Czesławę i Franciszka Paczuskich oraz Annę i Hipolita Kisieliń-
skich, of. Syn z Rodziną 

10.00 1. + Edwardę, Wacława i zm. Rodziców, of. Krystyna Strzałek 
 2. + Zbigniewa Trocia, of. Rodzina 
 3. + Stanisława Borkowskiego (w 30 dzień), of. Rodzina 
 4. Poza parafią: Dziękczynna w 1 r. ślubu Piotra i Agnieszki Górs-

kich, z prośbą o Boże błogosławieństwo na całe życie, of. Rodzina 
 5. Poza Parafią: + Mariana Gochnio (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

11.30 1. + Bronisławę (w 5 r.), Bronisława i Kazimierza Gałązków oraz 
Stanisława i Wiesława Troć, of. Irena Troć 

 2. + Ludwikę Wojtkiewicz, Helenę i Janusza, of. Piotr Szkielonek 
12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
Niedzielna Adoracja Najśw. Sakramentu i katecheza dla Kół Żywego Różańca
18.00 Liturgia Domowego Kościoła 

1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. + Jana, Franciszkę i Antoniego, zm. z Rodziny Serzysko, of. Cór-

ka i Wnuczka 

ZEBRANIE BISKUPÓW 
     W Olsztynie na Warmii, a następnie we Fromborku, odbyło się w dniach od 18 
do 20 czerwca 2010 r. 352. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Ob-
radami kierował przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik w obecności Nun-
cjusza Apostolskiego, abp. Józefa Kowalczyka, któremu biskupi podziękowali za 
ponad 20 lat pracy jako przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Polsce i powitali jako 
nowego arcybiskupa Gniezna i Prymasa Polski. 
1. Okazją zorganizowania Zebrania Plenarnego w Olsztynie był jubileusz 750.lecia 
warmińskiej kapituły katedralnej. Do jej grona należał w XVI wieku Mikołaj Koper-
nik, astronom, który odkrył heliocentryczną strukturę naszego układu planetarnego. 
Podczas zebrania biskupi odwiedzili Grunwald – miejsce znanej bitwy sprzed 600 
lat. Modlili się też w katedrze we Fromborku, w której znajduje się niedawno odkryty 
grób Wielkiego Astronoma, upamiętniony nowym nagrobkiem. 
2. Wszystkim dotkniętym klęską powodzi i osuwisk biskupi wyrażają głębokie 
współczucie. Zapewniają ich o pamięci w modlitwie i duchowej bliskości. Konferen-
cja Episkopatu Polski dziękuje Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za modlitwę i 
wszelkie gesty solidarności z powodzianami. Dziękuje strażakom, żołnierzom i poli-
cji, członkom WOPR, władzom samorządowym oraz wszystkim instytucjom i oso-
bom, które wielkodusznie śpieszyły z pomocą. Na wielkie uznanie zasługuje pomoc 
sąsiedzka i rodzinna solidarność. Biskupi są wdzięczni Caritas oraz innym organi-
zacjom charytatywnym za ogromne zaangażowanie na rzecz poszkodowanych 
przez powódź i jej skutki. Zachęcają też do niesienia systematycznej, duchowej i 
materialnej pomocy ofiarom kataklizmu. 
3. Z różnych krajów świata – m.in. z Indii, Pakistanu, Sudanu, Turcji Iraku i Wiet-
namu – docierają informacje o krwawych prześladowaniach naszych braci i sióstr 
we wierze. Uaktywniają się skrajne, fundamentalistyczne grupy wrogie chrześcijań-
stwu. W tej sytuacji biskupi apelują do organizacji międzynarodowych i władz kra-
jów, w których trwają prześladowania, o zapewnienie wyznawcom Chrystusa bez-
pieczeństwa oraz prawa do wolności wyznawania i praktykowania religii. Episkopat 
Polski wzywa do solidarności z prześladowanymi i modlitwy za nich. Wstawiennic-
twu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika, poleca cierpiących chrześcijan i 
wszystkich prześladowanych. W kontekście wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, biskupi wzywają też do obrony obecności znaku zbawie-
nia – krzyża – w przestrzeni publicznej w krajach Europy. 
4. W związku z wyborami prezydenckimi Pasterze Kościoła przypominają o odpo-
wiedzialności za Polskę, która powinna się wyrazić m.in. przez udział w wyborach. 
5. W nawiązaniu do komunikatu Rady ds. Rodziny z dnia 18 maja br. biskupi po-
wrócili do złożonego i bolesnego problemu stosowania technologii pozaustrojo-
wego zapłodnienia w odniesieniu do człowieka. Podjęli sprawę moralnej oceny i 
konsekwencji stosowania metody in vitro (zapłodnienia w probówce). Technologia 
ta pociąga za sobą przewidywane i planowane uśmiercanie istot ludzkich w fazie 
embrionalnej. Jest zarazem instrumentalnym i przedmiotowym ich traktowaniem. 
Poprzez laboratoryjne namnażanie embrionów obciąża poważną odpowiedzialno-
ścią moralną wobec ich życia i ludzkiej godności. Metoda ta jest niezgodna z pra-
wem Bożym i naturą człowieka.  Osoby stosujące procedurę in vitro i z niej korzy-
stające są zagrożone popełnieniem ciężkiego grzechu zrywającego więź z Bogiem 
i osłabiającego jedność z Kościołem Chrystusowym. Taki zaś grzech sprawia sa-
mowykluczenie z Komunii eucharystycznej aż do czasu otrzymania przebaczenia w 
sakramencie pokuty i pojednania. Dlatego wszyscy wierni są zobowiązani do for-
mowania prawego sumienia i osądu zgodnego z prawem naturalnym i prawem Bo-
żym zawartym w nauczaniu Kościoła. Duszpasterze, katecheci i wszyscy ludzie 
dobrej woli mają obowiązek poznania, a następnie przekazywania pełnej prawdy o 

procedurach medycznych obiektywnie niemoralnych. 
     Małżeństwom dotkniętym cierpieniem z powodu braku potomstwa należy nieść 
pomoc i wsparcie w przyczynowym leczeniu niepłodności, jednak bez uciekania się 
do reprodukcji zastępczej. Należy im ukazywać także możliwość i ewangeliczną 
wartość adopcji dziecka w warunkach na nią pozwalających. 
6. Biskupi wyrażają uznanie wszystkim rodzicom, nauczycielom, katechetom i wy-
chowawcom za trudną pracę kształcenia i wychowywania młodego pokolenia Pola-
ków w kraju i za granicą. Niech czas wakacji będzie okazją do wypoczynku, mo-
dlitwy, zacieśniania więzi rodzinnych, poznawania piękna własnego kraju, jego 
kultury i historii oraz odkrywania Boga w pięknie stworzenia. Zachęcają również do 
zachowania wierności niedzielnej Eucharystii i Bożym przykazaniom. 
     Biskupi powierzają Opatrzności Bożej sprawy Ojczyzny i udzielają pasterskiego 
błogosławieństwa wszystkim Rodakom. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, Olsztyn, dnia 20.06. 2010 r. 

MAŁA ARABKA - PATRONKĄ 34 RÓŻY 

 
Karmelitański relikwiarz 

Bł. Siostry Marii 

     Tak nazywają Bł. Siostrę Marię od Jezusa Uk-
rzyżowanego. Na chrzcie otrzymała imię Mariam. 
Urodziła się 5 stycznia 1846 r. w katolickiej rodzi-
nie w Galilei. Jej 12 braci zmarło niedługo po uro-
dzeniu, dlatego zrozpaczeni rodzice udali się w 
pieszą pielgrzymkę do Betlejem, aby wybłagać 
narodzenie dziewczynki. Bóg wysłuchał, na świat 
przyszła Mariam, a za rok brat Boulos. Rodzice 
zmarli w przeciągu kilku dni jedno po drugim, gdy 
Mariam nie ukończyła jeszcze trzech lat. Dzieci 
zostały adoptowane przez rodzinę: chłopczyka 
wzięła ciotka, a Mariam bogaty wuj, który wyjechał 
z nią do Egiptu. W wieku 13 lat chciał wydać ją za  

mąż za swojego kuzyna, gdy stanowczo odmówiła, zaczął ją poniżać, trak-
tować bardzo źle. 
     Wtedy przygarnął ją służący wuja muzułmanin i zaofiarował pomoc, pod 
warunkiem, że przyjmie islam. Rozwścieczony odmową, podciął jej gardło i 
porzucił w ciemnej uliczce. Świadomość odzyskała w pewnej grocie, mając 
przy sobie młodą kobietę, która przez 4 tygodnie opiekowała się nią. Mariam 
do końca życia była przekonana, że jej opiekunką była Matka Boża, a leka-
rze badając ją w latach późniejszych stwierdzili, iż z takim uszkodzeniem 
tchawicy nie było szans na przeżycie. Zanim Mariam wstąpiła do zakonu do-
świadczyła wiele cierpień. Pracowała jako służąca, wybierając najuboższe 
rodziny. Była niesłusznie oskarżana o kradzieże, spędziła jakiś czas w wię-
zieniu. W wieku 19 lat wstąpiła do zakonu w Marsylii, potem jako nowi-
cjuszka przebywała w zakonie w Pau, w południowej Francji i tu otrzymała 
imię Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Wyjechała do Indii, aby założyć 
klasztor karmelitański i złożyła śluby zakonne. Przebywała jeszcze w Pau, a 
następnie wyjechała do Betlejem i na Wzgórzu Dawidowym założyła kolejny 
klasztor. W nim zmarła w wieku 33 lat, 26 sierpnia 1878 r., a 13 września 
1983 r. Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną podczas Eucharystii sprawo-
wanej w Bazylice Watykańskiej. 
     Bardzo interesująca jest ta biografia, ale o wiele bardziej zadziwiający 
jest rozwój duchowy naszej Patronki. Już jako trzyletnia dziewczynka pro-
wadziła głębokie życie religijne. Od siódmego roku spowiadała się co ty-
dzień, a w wieku 8 lat przyjęła I Komunię św. W zakonie, w szczególny spo-
sób przeżywała Mękę Chrystusa, otrzymała stygmaty i nadzwyczajne dary 
Ducha Św. - objawienia, lewitacje, bilokacje, widzenie wydarzeń zachodzą-
cych w bardzo odległych miejscowościach, proroctwa, ekstazy. Pewnego 
razu poryw miłości Bożej uniósł ją na szczyt drzewa, na gałązkę, która nie 
zniosłaby nawet ciężaru ptaka. Innym razem podczas przyjmowania Komunii 
św. zapadła w ekstazę, która trwała 4 dni. Później wyznała, iż w czasie eks-
tazy widziała niebo, czyściec i piekło. 
     Otrzymała także polecenie, aby przez roczny post o chlebie i wodzie wy-
nagradzała za grzechy łakomstwa, a przez noszenie biednego ubrania za-
dośćuczyniła za grzechy nieskromności i zbytku. Wyznała także, iż Jezus 
zezwolił diabłu, aby kusił ją przez 40 dni i musiała bardzo wiele wycierpieć. 
Ciało jej zostało poddane władzy szatana. Była nieustannie kuszona, wpro-
wadzana w sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Eksperci wyznaczeni przez 
Kościół orzekli, że było to doświadczenie zesłane przez Boga w celu całko-
witego oczyszczenia duszy i umożliwienie jej zgromadzenia wielkich zasług 
w dziele zbawienia grzeszników, a także przygotowania tym sposobem du-
szy na jeszcze silniejsze zjednoczenie z sobą. 
     Taka jest ta Patronka, która chce nas i nasze dzieci prowadzić do święto-
ści. Już dzisiaj dziękujemy dobremu Bogu i Matce Bożej, Królowej Różańca 
Świętego za wszystkie łaski, które tą drogą otrzymamy tu na ziemi i wieczną 
radość w Niebie! Zachęcam do włączenia się do modlitwy. Szczęść Boże! 

                                                    Barbara Popek 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
DOROSŁE RADIO. W tym roku 18-lecie istnie-
nia obchodzi Katolickie Radio Podlasie. Uroczy-
stości rocznicowe odbywają się dziś (w niedzielę 
27 czerwca) w Pratulinie. Rozpoczynają się już o 
godz. 9.30 zawiązaniem wspólnoty. Centralnym 
punktem dnia jest Msza święta odprawiona o 
godz. 11.00. pod przewodnictwem Ks. Arcybi-
skupa Józefa Życińskiego, metropolity lubel-
skiego. 

 
     Na uroczystości zapraszał dyrektor rozgłośni 
ks. kanonik Sławomir Kapitan: „Stało się już zwy-
czajem, że w okolicach początku lipca Katolickie 
Radio Podlasie chce uroczyście podziękować 
Panu Bogu za dar swojego funkcjonowania i ist-
nienia. Nie mamy wątpliwości, że to Opatrzność 
Boża utrzymuje nasze radio w istnieniu. Nie mamy 
także wątpliwości, ze Opatrzność Boża czuwa nad 
nami. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie ra-
dia w takim zakresie. W radiu pracuje bowiem po-
nad 60 osób”.  
     Po Eucharystii zostaną wręczone Platynowe 
Mikrofony, a na zakończenie będzie Agapa. 
PIERWSZA ROCZNICA. Dziś w naszym ko-
ściele o godzinie 18.00 będzie Msza Św. za spo-
kój duszy ś.p. + Andrzeja Meżeryckiego, byłego 
dyrektora CKiS w Siedlcach, w pierwszą rocznicę 
śmierci, zaś po Mszy Św. w Sali Wielofunkcyjnej 
KLO będzie koncert, poświęcony zmarłemu przed 
rokiem artyście. 
REKOLEKCJE KSIĘŻY. Od dziś do środy (27-
30 czerwca) odbędzie się czwarta (i ostatnia w 
tym roku) tura rekolekcji kapłańskich w siedzibie 
Wyższego Seminarium Diecezji Siedleckiej. 
RADA NA BÓL. Jutro (28.06) o godzinie 10 00 
w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Sienkiewicza 
49 odbędzie się wykład pt. „Jak uśmierzyć bóle 
stawów i kręgosłupa w sposób bezpieczny i sku-
teczny”. Na wykładzie przedstawiona zostanie 
metoda leczenia schorzeń zwyrodnieniowych, 
reumatycznych, urazów narządów ruchu, choroby 
żylakowej i objawów cukrzycy w oparciu o zasto-
sowanie światła spolaryzowanego. Można skorzy-
stać zabiegu. Wstęp wolny. 
ŚWIĘTOPIETRZE. Wtorek (29 czerwca) obcho-
dzimy Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. 
W tym dniu każdy, kto posługuje się dewocjona-
liami pobłogosławionymi przez Ojca Św. ma 
prawo uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane w 
tym dniu na tacę na Mszy św. o godzinie 7.00 i 
18.00 są przeznaczone na dzieła Stolicy Apostol-
skiej („Świętopietrze”). Msze Św. w naszym ko-
ściele będą sprawowane o godzinie 7.00, 8.30, 
10.00 i 18.00. 
8 ROCZNICA. W czwartek mija 8 rocznica śmie-
rci Ks. Kanonika Jerzego Górskiego. Msze Św. w 
intencji poprzedniego Proboszcza naszej Parafii 
będą odprawiane o godzinie 6.30, 7.00 i 18.00. 
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada Pierw-
szy Czwartek i Piątek Miesiąca. W czwartek czu-
wanie Godziny Św. i wieczorna adoracja. Nabo-
żeństwo Pierwszopiątkowe będzie po Mszy Św. o 
godzinie 7.00 i 18.00. Spowiedź Pierwszopiąt-
kowa od 17.15. Do chorych udamy się w pierwszą 
sobotę września, a w sytuacjach ważnych pój-
dziemy w każdej chwili. 

NAUCZYCIELE. W czwartek i piątek (1 i 2. 07) 
na Jasnej Górze Ogólnopolska Pielgrzymka Nau-
czycieli i Wychowawców. O szczegółach na str. 1. 
WYZWOLENI. W każdą Pierwszą Sobotę Mie-
siąca po Mszy św. o godz. 7.00 i Nabożeństwie 
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zapra-
sza do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji 
wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, alko-
holizmu i innych. 
PIELGRZYMKA. Wspólnota Miłosierdzia Bo-
żego przy Kościele Garnizonowym organizuje 
pielgrzymkę 27-28-29 lipca do Krakowa, Łagiew-
nik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Zakopa-
nego. Koszt 300 zł. (w tym 2 noclegi, śniadania i 
obiadokolacje). Zapisy w zakrystii „Garnizonu”  lub 
pod tel. 25-6447356 i 506765008 

CO PISZĄ W ECHU 
     W bieżącym, 25 numerze „Echa Katolickiego” 
możemy przeczytać: 

„Pomagaj nam nieustannie” – wołamy co środę 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Skąd wzięła 
się ta odmiana kultu maryjnego, o niesamowitej hi-
storii ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz 
dlaczego to nabożeństwo cieszy się tak wielką po-
pularnością przeczytamy w artykule „Kotwica na-
szej nadziei”; 

O trudnej sytuacji absolwentów szukających 
pierwszej pracy i możliwościach jej znalezienia 
przeczytamy w raporcie „Echa”; 

Jak ustrzec się przed wypadkiem w czasie prac 
domowych i polowych – w artykule „Zdążyć przed 
tragedią”; 

A co zrobić gdy wypadkowi ulegnie dziecko? Jak 
zdobyć środki na pomoc i rehabilitację? – czytamy 
w artykule „Pomoc w walce o zdrowie”. 

Zachęcamy do lektury! 

 
SZUKAM WAKACYJNYCH DRÓG 

 
ŻYCZENIA: Na zakończenie roku szkolnego pani 
wychowawczyni zwraca się do dzieci. 
- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i że-
byście we wrześniu wrócili mądrzejsi. 
- Dziękujemy, nawzajem - odpowiadają dzieci. 
DEFINICJA: Profesor pyta studenta: 
- Co to jest egzamin? 
- Egzamin, to wymiana poglądów między dwoma 
inteligentnymi osobami. 

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # 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 Mag-
dalena Pawluk z Parafii św. Teresy w Siedlcach 
(45) 
   # Paweł Dymny z naszej Parafii i Edyta Ma-
rianna Pastor z Parafii Ducha Św. w Siedlcach 
(46) 
Zapowiedź I: 
    # Wojciech Szczygieł z Parafii Męczenników 
Podlaskich w Siedlcach i Agnieszka Bolesta z 
naszej Parafii (47) 
    # Mariusz Zając i Sylwia Zając zd. Bryńczak, 
oboje z naszej Parafii (48) 
    # Łukasz Bardziński z Parafii Św. Ap. Piotra i 
Pawła w Węgorzewie (Diecezja Ełk) i Magda-
lena Wierzbicka z naszej Parafii (49) 
    # Jacek Szymański z naszej Parafii i 
Agnieszka Kowalczyk z Parafii Św. Teresy w 
Siedlcach (50) 
    # Marek Marcin Kadej z Parafii w Starym 
Opolu i Aleksandra Katarzyna Klebaniuk z na-
szej Parafii (51) 
    # Piotr Lichaczewski z naszej Parafii i Sylwia 
Barbara Dyć z Parafii Św. Kazimierza w Cheł-
mie (52) 
    # Kamil Baranowski z Parafii Ducha Św. w 
Siedlcach i Olga Ostrysz z naszej Parafii (53) 
    # Krzysztof Wojciech Grabczak z Parafii Św. 
Stanisława w Siedlcach i Magda Krasuska z 
naszej Parafii (54) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

DZIEŃ CHORYCH 
     W piątek (2 lipca) Kościół wspomina łaskami 
słynący wizerunek NMP Kodeńskiej. W tym dniu 
wypada Diecezjalny Dzień Chorego. Do Kodnia 
przybywają chorzy z całej Diecezji. Sumę odpu-
stową dla chorych o godzinie 11.00 odprawi Ks. 
Biskup Ordynariusz. 

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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