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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Nie dopuść do tego, aby 
zginęli sprawiedliwi z bezboż-
nymi” – prosił Boga Abraham, 
wstawiając się za mieszkańcami 
Sodomy i Gomory (Rdz 18,20-
32). Sprawiedliwa prośba. A jed-
nak Bóg objawia nam w Chry-
stusie sprawiedliwość większą: 
Jego Syn oddaje życie za nie-
sprawiedliwych, aby ich ocalić, i 
czyni ich swoimi dziećmi, posy-
łając im Ducha Świętego. To 
daje podstawy do niezachwianej 
ufności, pewnej Ojcowskiego 
serca Boga, które w odpowiedzi 
na nasze prośby gotowe jest dać 
nam nieskończenie więcej, niż 
prosimy czy rozumiemy, i które 
nikomu nie odmawia miłosier-
dzia. 

 

CHRZEŚCIJAŃSKI KIEROWCA 

 
     Kim jest chrześcijański kierowca? Przede wszystkim 
jest zawsze życzliwy dla innych, trzeźwy i kieruje się miło-
ścią na drodze, bo jest w chrześcijaństwie najważniejsza. 
Miłością do tych, którzy jadą ze mną, by nie spotkało ich 
coś złego, miłością do pieszych, do rowerzystów i wszyst-
kich ludzi spotkanych na drodze. Pamiętajmy, że również 
w etyce kierowcy, jednym z najważniejszych jest przyka-
zanie „nie zabijaj" - nie rozpoczynaj jazdy po pijanemu, 
nie lekceważ przepisów, które chronią zdrowie i życie in-
nych, a także twoje własne. Świat motoryzacji to ponadto 
realizacja nakazu: czyńcie sobie ziemię poddaną. Ale 
czyńmy to mądrze! 
     Samochody, motocykle to piękne przykłady realizacji 
tego zadania. Pociągają estetyką, wspaniałą techniką i 
ułatwiają życie. To wspaniałe dzieła, w których jest błysk 
mądrości Bożej, urzeczywistnionej rękami ludzi i powie-
rzonej ludziom, dlatego też na nich spoczywa obowiązek 
mądrego ich użycia. By to było możliwe trzeba mieć po-
korę, która jest fundamentem miłości. Tyle czeka na dro-
dze niewiadomych, warunków niezależnych od woli czło-
wieka: ślisko, zaskakująca sytuacja, błąd własny czy cu-
dzy... podobnie jak w życiu. To wszystko powinno skła-
niać do pokory. Troska o życie, to także używanie wszyst-
kich środków służących do jego ochrony. A tymczasem 
niektórzy mówią: „skoro samochód ma systemy bezpie-
czeństwa i liczne poduszki, to nie zapinam pasów”. Trze-
ba wiedzieć jak działają poduszki powietrzne i że ich „od-
palenie” jest groźne, jeśli pasy bezpieczeństwa są nie za-
pięte. 
     Bardzo poważnym problemem jest społeczne przyzwo-
lenie i milczenie, kiedy widzimy, że ktoś po pijanemu 
wsiada za kierownicę, albo patrzymy na kogoś, kto jeździ 
brawurowo, nie przestrzega przepisów - a my nie przeciw-
stawiamy się temu zdecydowanie! Pamiętać należy, że 
bierze się wówczas współodpowiedzialność za skutki i zło 
z tego wynikłe! Aby tego uniknąć trzeba w prawdzie spoj-
rzeć w swoje sumienie. Niech pomoże nam w tym odpo-
wiedź na poniższe pytania: Czy nie jestem egoistą na 
drodze? Czy nie używam wulgarnych słów lub gestów? 
Czy mam czas na modlitwę przed i po podróży? Czy je-
stem życzliwy dla pieszych? Czy zawsze trzeźwy siadam 
za kierownicę? Czy dbam o stan techniczny pojazdu? Czy 
brawurą nie zagrażam życiu ludzi? Czy pomagam potrze-
bującym? Jak przestrzegam przepisy drogowe? Jeśli su-
mienie mi coś wyrzuca, czy staram się to naprawiać? 
Stając w prawdzie przed swoim sumieniem niech każdy 

odpowie sobie szczerze: Jakim jestem kierowcą, pieszym, 
czy rowerzystą? 
     Co roku w trzecią niedzielę listopada obchodzony jest 
światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogo-
wych. Modląc się za tych co zginęli na drogach, pamię-
tamy także o tych co przeszli takie tragedie, oraz o tych 
co pozostali w bólu po stracie najbliższych. W Polsce cy-
fry te są wciąż przerażające: 4.500 zabitych oraz około 
60.000 rannych w ciągu roku. Chcemy być blisko takich 
ludzi, aby wrócili do normalnego życia a także na drogę, 
przezwyciężając stres ponownego siadania za kierownicą. 
Jest to często konieczne do normalnego funkcjonowania, 
podjęcia na nowo pracy i pełnienia zadań życiowych. 
Taką pomoc ci ludzie znajdują już dziś w powstającym 
Centrum Terapii po Traumie przy Sanktuarium Bło-
gosławionej Karoliny Kózkówny w miejscowości Zabawa 
koło Tarnowa. Powstaje tam pierwszy w Europie pomnik 
pamięci Ofiar Wypadków. Tam też już dzisiaj można 
przywozić krzyże pamięci, te z naszych dróg, często zo-
stawione bez uszanowania. Planowany ośrodek pomocy i 
terapii dla osób poszkodowanych w wypadkach, będzie 
służył fachową pomocą przede wszystkim w rehabilitacji 
psychicznej, a także i fizycznej oraz będzie miejscem 
spotkań dla tych, którzy doświadczyli ogromu cierpienia, a 
teraz we wspólnocie pragną dzielić się doświadczeniem i 
wspomagać w poszukiwaniu nowego sensu i celu życia. 

Modlitwa 
za Kierowców: 

Za wszystkich kierowców 
- szczególnie z naszej para-
fii, aby rozsądnie, bezpiecz-
nie i trzeźwo korzystali ze 
swoich pojazdów i szano-
wali prawa innych ludzi. 
Ciebie prosimy… 

za młodych kierowców, 
aby nie ulegali pokusie bra-
wury i lekkomyślności i nie 
narażali swego życia i bliź-
nich na niebezpieczeństwo. 
Ciebie prosimy 

Za tych, co przeżyli cięż-  
kie wypadki, aby z ufnością wchodzili w nowe życie. Cie-
bie prosimy… 

Za wszystkich zabitych na naszych drogach, aby rado-
wali się Twoją chwałą. Ciebie prosimy… 

Zawierzenie Kierowców: 
     Boże nasz Ojcze! Zawierzamy wszystkich kierowców, 
aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mą-
drość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze 
chronili i pomagali. Prosimy za tych, co służą pomocą i 
uczą przezorności na naszych drogach: służby medyczne, 
policjantów, strażaków i drogowców. Wynagradzamy mo-
dlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia i 
śmierć. Przyjmij, Panie nasz Boże przez wstawiennictwo 
św. Krzysztofa, nasze zawierzenie i modlitwę, naucz nas 
swojego widzenia wszystkich spraw, abyśmy na każdej 
drodze byli świadkami Twojej Miłości. Amen. 

Tygodn ik  Paraf ia lny 

Numer 30 ( 52 4 )  
25 lipca 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 - 26 lipca 2010 r. 

Wspomnienie Św. Joachima i Anny, Rodziców NMP, a Dziadków Pana Jezu-
sa. Dzień wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Emerytom 

Dyżur Duszpasterski ks. Paweł, z-ca ks. Adam 
Czyt. Jr 13,1-11,Mt,13,36-43 

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 
 2. + Annę (z racji imienin) i Władysława, zm. z Rodzin Gołąbków, 

Baranowskich i Prządków, of. Barbara Prządka  
7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Fran-
ciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 

 3. + Annę Sapała, Mieczysława Strzałek, Apolonię i Janinę Chojec-
ką, of. Rodzina  

 4. + Annę Grabelską (z racji imienin) 
 5. Dziękczynna w 35 r. ślubu Danuty i Adam, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę św. Józefa 
 6. + Irenę Stańczuk (w 30 dzień), of. Rodzina  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 

 2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo 
 4. Poza Parafią: + Za zm. Rodziców Annę i Jana, brata Wojciecha 

oraz zm. z Rodzin Kokoszko, of. Wanda i Piotr Pasiak 
 5. Poza Parafią: Dziękczynna w intencji Anny, z prośbą o  Boże bło-

gosławieństwo i opiekę św. Józefa. 
Wtorek - 27 lipca 

Czyt. Jr14,17-22;Mt13,36-43 
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 

 2. + Annę, Juliana i Marcina Zubek oraz Mariannę i Czesława Ra-
dzikowskich, of. Teresa Niedziółka  

 3 + Kazimierę i Antoniego Dziendzikowskich, of. Syn  
7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Fran-
ciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 

 3. + Genowefę i Stanisława Wierzchowskich oraz Stanisława i Annę 
Grochowskich, of. Elżbieta Grochowska    

 4. + Jana Chilimoniuka (w 11 r.), siostrę Marię oraz Rodziców i 
Dziadków obu stron Rodziny, of. p. Chalimoniuk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 

 2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Barbarę Grzyb (w 5 r.), of. Mąż, Córka i Syn z Żoną  
 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 19 r. ślubu Urszuli i Wojciecha, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze ży-
cie, of. Małżonkowie 

Środa – 28 lipca 
Wspomnienie Św. Sarbeliusza Makhlufa, Kapłana. 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 

Czyt. Jr 15,10.16-21;Mt 13,44-46 
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 

 2. + Hannę Wymiatał (z racji imienin) i Stefana, of. Dzieci 
 3. Poza Parafią: Dziękczynna z racji urodzin Stasia Jasińskiego, of. 

Dziadkowie 
7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Fran-
ciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 

 3. Dziękczynna w intencji Ks. Sławomira Harasimiuka w 39 r. uro-
dzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. w posłu-
dze kapłańskiej, of. Bożena Wielgosz z Rodziną  

 4. + Elżbietę Sawicką (w 2 r.), of. Mąż 
 5. + Wiktorię Mirońską (w 7 dzień), of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 
18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 

 2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Bogdana ( z racji imienin) of. Borkowska Bogumiła  

 4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

i modlitwy do Św. Joanny Beretty Molla, adoracja relikwii 
Czwartek – 29 lipca 

Wspomnienie Św. Marty, Patronki gospodyń domowych 
Czyt. 1J4,7-16;J11,19-27 

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 
 2. + Wiesławę Okuniewską (w 21 r.), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz  

Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 
 3. + Janinę (w 1 r.), zm. Rodziców, Teściów i Dziadków, of. Mąż z 

Dziećmi 
 4. + Janinę Kurek (w 3 r.), of. Czesława …….  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 

 2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Anielę Szkup (6 m-c po śmierci), of. Przyjaciele 
 4. + Irenę i Mariana Soszyńskich oraz zm. Rodziców i Dziadków  z 

obu stron Rodziny, of. Córki  
 5. Poza Parafią: + Jadwigę Smolarz, of. Kazimiera Komar  
 6. Poza Parafią: Dziękczynna w 18 r. urodzin Rafała Woźnego, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Rodzice   
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej (w sali 
przy zakrystii). 

Piątek – 30 lipca 
Wspomnienie Św. Piotra Chryzologa, Biskupa i Doktora Kościoła 

Czyt. Jr 26,1-9;Mt 13,54-58 
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 

 2. + Kingę Chrul (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 3. Poza Parafią: + Edwarda (w 8 r.), zm. Rodziców Helenę i Włady-

sława oraz Stanisławę, of. Jadwiga Nestorowicz  
7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

 2. + Michalinę i Jana Kowalczyków, of. Halina Stańczuk  
 3. + Hipolita (w 5 r.) i Leszka, of. Zenon Trębicki  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 

 2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi 
 3. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Fran-

ciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 
 4. + Dorotę Zając (w 3 r.), Mariannę Popek i Andrzeja Pietkiewicza,

of. Krystyna Pietkiewicz  
 5. Poza Parafią: + Mirosława Kota (60 dz.), of. Pracownicy EMGO 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota - 31 lipca 
Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, Kapłana, Założyciela  

Zakonu Ojców Jezuitów 
Czyt. Jr 26,11-16; Mt 14,1-12 

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 
 2.  + Natalię Czarnocką (z racji imienin), Ignacego i Wiesława, of. 

Edward Czarnocki   
7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 
 3. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi 
 4. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Fran-

ciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 
 5. + Joannę, Teofila i Janusza, zm. z Rodzin Orzełowskich i Bor-

kowskich, of. Barbara Orzełowska  
 6. + Hieronima (w 30 r.) i Jadwigę Lewickich oraz zm. z Rodzin Le-

wickich i Montewków 
 7. Poza Parafią: + Jana Sadokierskiego (w 10r.), of. Córka 
 8. Dziękczynna w 20 r. ślubu Marioli i Sławomira, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla Jubilatów i dla ich Dzieci, 
of. Małżonkowie  
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 9. Dziękczynna w 18 r. urodzin Elżbiety, z prośbą o dary Ducha Św. 

i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia, of. Rodzice 
 10. Dziękczynna w 25 r. urodzin Piotra z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę św. Józefa, of. Rodzice  
17.00 W intencji Nowożeńców  Natalii i Jarosława  
18.00 W intencji Nowożeńców Aleksandry i Kamila 

 XV Niedziela Zwykła - 1 sierpnia 
Wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguori, Biskupa i Doktora Kościoła, 

Założyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. 
Pierwsza niedziela miesiąca 

Czyt. Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Franci-
szka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 

 3. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę św. Józefa dla dzieci i 
wnuków of. Dziadkowie i Rodzice 

 4.+ Waldemara Kowalewskiego oraz Rodziców Zofię i Kazimierza, 
of. Maria Montewka  

 5. Poza Parafią: + Katarzynę i Jana Pietrasik, of. Córka  
8.30 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 2 r. ślubu Marleny i Michała Soszyńskich, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Jozefa, of. Rodzice 

10.00 1. + Zbigniewa Trocia, of. Rodzina  
 2. Poza Parafią: + Mariannę (w 5 r.) i Eugeniusza (w 1 r.) Sowa, of. 

Córka  
 3. Dziękczynna w 1 r. chrztu Aleksandra, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
11.30 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin córki Renaty, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski dla niej i dla jej Rodziny, of. Mama  
 2. + Tadeusza Olewińskiego (w 11 r.) oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Córka  
12.45 Za parafian i Gości 

 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu i katecheza dla Kół 
Żywego Różańca 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarosław, z-ca ks. Sławomir 
18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama 

 2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. Dziękczynna w 29 r. ślubu Alicji i Bogdana, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Św. Józefa i miłość w rodzi-
nie Ślebzaków, of. Janina Jakubiak    

 

GRUPA nr 2 NA JASNĄ GÓRĘ 

 
     Podajemy kilka informacji dotyczących grupy nr 2 Pieszej Podla-
skiej Pielgrzymki na Jasną Górę, z którą idą pątnicy z naszej Parafii i z Pa-
rafii Katedralnej. Zapisy na Pielgrzymkę będą w salce przy Katedrze w so-
botę 31 lipca i w niedzielę 1 sierpnia w godzinach od 17.00 do 19.00. 
    Oto zasady zapisywania: opłata - 90 zł (w tym wpisowe, ubezpieczenie, 
obsługa toalet i bagaż podstawowy - do 15 kg); trzecia osoba i następne z 
domu nie płacą. Zwolnienie nie obejmuje ubezpieczenia i obsługi toalet 
(opłata 5 zł). Osoby niepełnoletnie winny mieć pisemną zgodę Rodziców 
na udział w Pielgrzymce, a w treści pisemnej zgody winno być wskazanie 
dorosłego opiekuna na trasie oraz zgodę rodziców na podjęcie przez 

Księdza Kapelana Służby Zdrowia Pielgrzymki decyzji o hospitalizacji lub 
ewentualnej operacji (wpisanej w Kartę Uczestnictwa). Przy zapisie 
Pielgrzymi składają: 4 szerokie bandaże (2 zwykłe i 2 elastyczne). 
     Bagaże Pielgrzymi składają w dniu 1 sierpnia (niedziela), w godzinach 
od 17.00 do 19.00. Przyjmujemy jeszcze chętnych do służb: muzycznej, 
medycznej, liturgicznej, porządkowej. 
     Pielgrzymka duchowa. Osoby, które ze względu na podeszły 
wiek, chorobę, czy inne przeszkody nie będą mogły wziąć udziału w piel-
grzymce, zachęcamy do pielgrzymowania duchowego. W pielgrzymce du-
chowej może wziąć udział każdy kto od 2 do 14 sierpnia będzie, w miarę 
możliwości, codziennie uczestniczył we Mszy Św. i przystąpi do Komunii 
Św. Codziennie odmówi część różańca, modlitwę Anioł Pański, Apel Ja-
snogórski i Modlitwę Pielgrzyma oraz każdy dzień przeżyje z konkretną 
intencją, a także przekaże swoją intencję przewodnikowi grupy bądź kie-
rownictwu pielgrzymki. Karty duchowego pielgrzymowania można będzie 
wziąć z zakrystii, a następnie  wypełnić kartkę z intencją znajdującą się 
wewnątrz i przekazać ją w kopercie ks. Adamowi. W naszej parafii przez 
cały czas trwania pielgrzymki Msza św. wieczorowa będzie sprawowana o 
godz. 20.00, w połączeniu z Apelem Jasnogórskim. 
     Informacji o Pielgrzymce chętnie udzielą: ks. Wojciech Stefaniuk, tel. 
698-619006, e-mail: wojciechstefaniuk@interia.pl oraz ks. Adam Pietrusik, 
tel. 503-147111  

GOLGOTA MŁODYCH 

 
     W Serpelicach w dniach 23-27 sierpnia, po raz czwarty będzie Gol-
gota Młodych, w tym roku pod hasłem „Miasto ucieczki”. Jest ona inicja-
tywą organizowaną od 2007 roku. Jest to jedna z wielu tzw. „imprez 
chrześcijańskich”, choć jedyna w swoim rodzaju. Na wyjątkowość spo-
tkania składa się miejsce, czas, organizatorzy i przede wszystkim – 
uczestnicy. Zależy nam, na prezentowaniu chrześcijaństwa wolnego od 
banału. Rozkopujemy ziemskie schematy, żeby dotrzeć do korzeni. Ko-
rzeniem jest zaś krzyż. Jest on najważniejszym punktem odniesienia. Z 
niego wszystko wyrasta. Przyjazd do Serpelic jest wyzwaniem, które 
warto podjąć. Przestrzeń stworzona przez modlitwę i wspólnotę, daje 
możliwość do podjęcia głębszej refleksji nad życiem, kondycją duchową, 
naszym stosunkiem do samych siebie i tych, którzy nas otaczają.  
     Bracia Mniejsi Kapucyni, zapraszają do aktywnego uczestnictwa w 
tym spotkaniu, które może stać się dobrą formą wakacyjnych rekolekcji. 
Ważnym elementem Golgoty Młodych jest sakrament pokuty. Uczestnicy 
zostają zakwaterowani na polu namiotowym. Warunki sanitarne zbliżone 
są do pielgrzymkowych. Dostęp do ciepłej wody (niemal całodobowy) 
zapewnia kuchnia polowa. Dzięki niej każdego dnia, wydawany jest  cie-
pły posiłek. W pobliżu pola namiotowego, jest również dość dobrze za-
opatrzony sklep. Golgotowicze mogą także odwiedzać zaaranżowaną 
„wioskę misyjną”. Czeka na nich szereg atrakcji w formie wystaw, loterii, 
rozmów z misjonarzami, z różnych części świata, czy kawiarenki misyj-
nej, w której można skosztować pysznego cappuccino przyrządzanego 
według specjalnej receptury. Bliższe informacje można znaleźć na na-
szej stronie internetowej www.golgotamlodych.pl 
     Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonów tel. 519-
086386 i 513-098088 

br. Piotr Wardawy Organizator Główny 
br. Adam Zwierz Kierownik Projektu i Ekonom 
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W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # Natalia Zyśk z naszej Parafii i Jarosław Łu-
kasz Boruta z Parafii Ducha Św. w Siedlcach 
(60) 
    # Tomasz Wójcik z Parafii Ducha Św. w Sie-
dlcach i Monika Grażyna Wielogórska z naszej 
Parafii (61) 
Zapowiedź I: 
    # Marcin Morawski z Parafii Św. Michała Archa-
nioła w Starejwsi i Bożena Barbara Piekart z na-
szej Parafii (62) 
    # Karol Kopacz z Parafii Św. Stanisława w Lu-
blinie i Marta Krzywdzińska z naszej Parafii (63) 
    # Maksymilian Kisiel i Sylwia Klimiuk, oboje z 
naszej Parafii (64) 
    # Karol Siejka z naszej Parafii i Monika Koper z 
Parafii Św. Teresy w Siedlcach (65) 
    # Michał Bułhak z Parafii w Krzesku i Edyta 
Młynarz z naszej Parafii (66) 
    # Tomasz Kowalski i Ewelina Czarnecka, oboje 
z naszej Parafii (67) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

COLLEGIUM MAZOVIA 
Innowacyjna Szkoła Wyższa 

     Taką nazwę od niedawna nosi dotychczaso-
wa Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w 
Siedlcach, mająca swoją siedzibę na terenie 
naszej Parafii. W przeciągu 11 lat działalności, 
zdecydowanie zmieniła profil kształcenia. Tylko 
w ostatnim roku w ofercie edukacyjnej pojawiło 
się kilkanaście nowych specjalności. Intensyw-
ny rozwój tej Uczelni podyktował decyzję o 
zmianie nazwy, która przestała odzwierciedlać 
ofertę edukacyjną obejmującą nauki społeczne, 
techniczne i medyczne. 
     Władze Wyższej Szkoły Finansów i Zarzą-
dzania w Siedlcach wystąpiły o zmianę nazwy 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któ-
ry w dniu 1 lipca 2010 roku dokonał wpisu do 
rejestru uczelni, przychylając się do wniosku. 
Od tej chwili nasza Uczelnia posługuje się po-
wyższą nazwą. Collegium Mazovia jest więc 
kontynuacją historii Wyższej Szkoły Finansów 
i Zarządzania w Siedlcach. WSFiZ to marka 
rozpoznawalna w regionie, gwarantująca wyso-
ką jakość kształcenia. Nowa nazwa dodatkowo 
podkreśli charakter Uczelni, jej dynamiczny roz-
wój, sukces i nowatorskie działania. 
     Adres: Collegium Mazovia Innowacyjna Szko-
ła Wyższa, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce; 
e-mail: telefon: 25-6333032 info@mazovia.edu.pl; 
strona: www.mazovia.edu.pl;  
     Zapraszamy do współpracy z Collegium Ma-
zovia Innowacyjną Szkołą Wyższą. 

Dr Lech Gadomski - Rektor 
Mariusz Szabłowski - Kanclerz 

W PARAFII I W DIECEZJI 
MSZE ŚW. PO POŁUDNIU. Przez całe waka-
cje niedzielne Msze Św. popołudniowe będą cele-
browane o godzinie 18.00 i 20.00. Niedzielna Ado-

racja Najświętszego Sakramentu będzie o godzi-
nie 19.00. 
PIERWSZA W MIESIĄCU: Za tydzień pierw-
sza niedziela sierpnia. Po sumie będzie Adoracja 
Najświętszego Sakramentu i katecheza dla Kół 
Żywego Różańca. 
FESTIWAL. I Ogólnopolski Festiwal Muzyki 
Chrześcijańskiej „Maranatha” w  ramach X Mię-
dzynarodowego Festiwalu Stróżów Poranka. 
Festiwal odbędzie się 25 września br. w sali wi-
dowiskowej kina LOT w Świdniku. Gwiazdą bę-
dzie zespół New Life’M. Zapraszamy chętne ze-
społy do przesyłania swoich nagrań i formularzy 
zgłoszeniowych. Więcej informacji o festiwalu 
znaleźć można na stronie Miejskiego Ośrodka 
Kultury: www.mok.swidnik.pl/maranatha Koor-
dynatorem festiwalu jest Paulina Niezbecka, e-
mail: paulinaniezbecka@mok.swidnik.pl  

CO PISZĄ W „ECHU” nr 28 
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 

Piękni, młodzi, atrakcyjni. Współczesny świat 
ogromną wagę przywiązuje do wyglądu zew-
nętrznego. Czy możemy mówić już o kulcie cia-
ła? Jak zachować zdrowy dystans i równowagę 
między ciałem i duchem? O tym wszystkim w ra-
porcie „Echa”; 

Jak brzmi pierwsze przykazanie w dekalogu 
kierowcy? Zdradza w wywiadzie „Echa” Krajowy 
Duszpasterz Kierowców; 

Jak korzystać z telefonu komórkowego, by nie 
narazić się na miano człowieka bez kultury - w 
artykule „Komórkowy savoir vivre”; 

Pielgrzymka pod znakiem muszli? O „camino” 
- niezwykłej drodze, jaką pokonują pielgrzymi do 
grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela 
przeczytamy w artykule „Pielgrzymka z muszlą 
na kapeluszu”. Zachęcamy do lektury! 

NIEPEŁNOSPRAWNI 

 
     Trwają przygotowania do Pieszej Piel-
grzymki Niepełnosprawnych na Jasną Górę, 
która 5 sierpnia wyruszy z Warszawy. Uczest-
nicy z diecezji siedleckiej tworzą w niej grupę 
Błogosławionych Unitów Podlaskich. W piel-
grzymce biorą udział nie tylko niepełnosprawni, 
ale także wolontariusze, pielgrzymują osoby nie 
tylko z terenu Polski, bo są też osoby które 
przyjeżdżają z zagranicy. Są to osoby niepeł-
nosprawne, jak również ci którzy chcą w czasie 
pielgrzymki pomóc tym którzy nie mogą z przy-
czyn od siebie niezależnych w normalny spo-
sób pielgrzymować. Takich osób jest bardzo 
dużo, są to zarówno młodsi jak i starsi wolonta-

riusze i jest to piękne, że są i chcą się angażo-
wać. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są do 
końca lipca w każdą środę od godz. 15.00 do 
17.00 w biurze Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych przy ulicy Kilińskiego 13/11 
a także pod numerami telefonu 25-644 83 95 
lub 509-588113 albo 507 -071634. 

Ks. Jarosław Grzelak 
- asystent kościelny KSN Diecezji Siedleckiej 

 

 
BLISCY CZEKAJĄ NA 

TWOJE LISTY Z WAKACJI 

  
DEFINICJE MAŁOLATA: 
Z CZEGO SKŁADA SIĘ GRZYB? 
- Grzyby składają się z kapelusza, trzona i ro-
baków.  
CO ZAWIERA MLEKO? 
- Mleko zawiera odżywcze składniki: tłuszcz, 
białko i kożuchy.  
DLACZEGO CZŁOWIEK JEST SSAKIEM? 
- Człowiek jest ssakiem, bo pije mleko od 
krowy.  
PO CO KRÓLIKOWI SZKIELET? 
- Szkielet służy do podtrzymywania ciała kró-
lika, gdyż inaczej wyglądałby jak flak.  
CO TO JEST SERCE? 
- Serce jest to narząd do bicia. 
CO POWODUJE STAROŚĆ? 
- Starość jest częstą przyczyną śmierci.  
CZYM POSŁUGUJE SIĘ RAK? 
- Rak ma ostre „skrzypce”, które są jadalne.  
JAK SIĘ UCHRONIĆ PRZED WŚCIEKLIZNĄ? 
- Przed wścieklizną chroni człowieka szcze-
pionka i kaganiec. 
 

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. Jarosław Dziedzic, ks. Sławomir Harasi-
miuk, ks. Adam Pietrusik, 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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