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MYŚL TYGODNIA

NOWA PARAFIA
Zapewne już wszyscy Siedlczanie wiedzą, że obok przystanku Siedlce Zachodnie będzie budowany nowy kościół
pod wezwaniem Bł. Męczenników Podlaskich. Jest już przygotowany plac pod budowę, a
Ks. Biskup Ordynariusz od 1
stycznia br. powołał nową, liczącą ok. 5 tys. mieszkańców, Parafię pod tym samym
wezwaniem, o czym już pisaliśmy w styczniowym
Opiekunie. Proboszczem tej Parafii jest ks. dr Jacek
Szostakiewicz, zaś wikariuszem ks. Artur Domański.
Parafia nie ma jeszcze swego kościoła. Wierni korzystają z prowizorycznej kaplicy-namiotu.
W czerwcu br. Ks. Biskup Ordynariusz wydał dekret, w którym zobowiązuje siedleckie parafie, do pomocy w budowie nowego kościoła. Zgodnie z brzmieniem
dekretu nasza Parafia jest zobowiązana do przekazania 4 niedzielnych zbiórek „na tacę”. Pierwsza z nich
będzie podczas Mszy Św. w przyszłą niedzielę (25.07).
Okażmy się ofiarni, ponieważ wtedy, gdy był budowany
nasz kościół, również korzystaliśmy z pomocy innych.

PODOPIECZNI ŚW. KRZYSZTOFA

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że „Jezus przyszedł
do pewnej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła
Go do swego domu. Miała ona
siostrę, imieniem Maria, która
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie” (Łk 10, 3842).
Jak ewangelicznej Marcie, tak
i każdemu z nas tutaj obecnych
Chrystus mówi: „Troszczysz się
i niepokoisz o wiele, a potrzeba
mało albo tylko jednego”. Odrzućmy zatem to, co nas rozprasza, wyciszmy się, otwórzmy
serce na słowo Boże, które jest
pocieszeniem, nauką, nadzieją,
pokojem... Przyjmij i przeżyj to,
czego nikt nie będzie mógł Cię
pozbawić.

Przyszła niedziela (25 lipca) jest dniem modlitw za
kierowców, który obchodzimy w tym roku pod hasłem:
„Kierowcy i piesi świadkami miłości na każdej drodze”.
Życie ludzkie porównywane bywa często do drogi żyć to znaczy być w drodze, a bycie w drodze stwarza
różne problemy i zagrożenia. Jednak przez podjęcie
„ryzyka wyruszenia w drogę” uzyskujemy szansę na
rozwój osoby ludzkiej. Przeżywając traumę spowodowaną przez tragiczne wypadki drogowe musimy zawsze pamiętać, że jako ludzie jesteśmy pielgrzymami na
tym świecie i „nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść" (Hbr 13, 14).
W Polsce, w której drogi są najczęściej zatłoczone
i niejednokrotnie znajdują się w kiepskim stanie, kierujący powinni wykazywać nie tylko spore umiejętności
techniczne, ale też posiadać wiele cnót osobistych,
szczególną gorliwość w przyzywaniu opieki Bożej
Opatrzności oraz wstawiennictwa ich patrona św. Krzy-

sztofa, (porównaj „Książeczka Kierowcy”). Apel: „Kierujmy się miłością na drodze", trzeba realizować na każdym odcinku wspólnej trasy i przekształcać w praktykę
konkretnych postaw, zachowań oraz wzajemnej modlitwy. Braterstwo kierownicy każe okazywać wszystkim
życzliwość i dobroć; być cierpliwym, przewidującym i
uczynnym. Niech starsi, bardziej doświadczeni kierowcy stają się przykładem dla młodszych i mniej zaprawionych adeptów kierownicy. Pismo Św. poucza
bowiem: „Mąż, który podróżował, zna wiele rzeczy i
mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadczenie” (Syr 34, 9).
Jakimi cechami powinien odznaczać się kierowca chrześcijanin? - Powinien być zawsze życzliwy
i we wszystkich okolicznościach przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz zachowywać pełną trzeźwość, bo to świadczy, że szanuje i chce zachować
fundamentalne prawo każdego człowieka - prawo do
życia. Miejmy świadomość, że dla chrześcijanina
każda droga czy autostrada ma prowadzić do świętości. Kierowanie samochodem niejednokrotnie sprawia,
że częściej - niż w innych sytuacjach życiowych - stajemy się lekkomyślni. A przecież prowadzenie pojazdu
wymaga samokontroli i co jest niezwykle ważne - ma
również wymiar moralny. Chodzi o to, aby czas spędzony za kierownicą samochodu był fragmentem drogi
do zbawienia - przez okazanie życzliwości drugiemu
człowiekowi, a zwłaszcza udzielenie pomocy poszkodowanym lub potrzebującym.

Fot. T. Końko

Właśnie na drodze człowiek ma wiele okazji i możliwości sprawdzenia, czy jest dobrym chrześcijaninem.
Nie można myśleć tylko o sobie i o tym, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Musimy dostrzegać bliźnich
na drodze i być świadomi, że każdy z nich ma własne
życie i problemy, posiada swoich bliskich, do których
chce dojechać. Wskazania „Duszpasterstwa drogi" mówią wyraźnie:
- Kierowca chrześcijanin nie powinien narażać życia
własnego i innych przez brawurę, agresję, pijaństwo.
- Uprzejmość i ostrożność pomogą ci wyjść z nieprzewidzianych sytuacji.
- Samochód nie będzie dla ciebie przejawem władzy,
panowania i okazją do grzechu.
- Możesz okazywać miłosierdzie i pomagać ofiarom
wypadków. (Papieska Rada ds. Migrantów i Podróżnych)
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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 – 19 lipca 2010 r.

Czwartek –22 lipca

Czyt.: Mi 6,1-4.6-8 Mt 12,38-42

Wspomnienie Św. Marii Magdaleny

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci
2. Dziękczynna w 2 r. ślubu Anity i Rafała, z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Rodzice
3. Poza Parafią: + Anielę i Lucjana zm. z Rodzin Biernackich i Wróblewskich, of. Marianna Biernacka
7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina
2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. + Mariana Cioka (w 6 r.) i jego Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Córka Danuta Ciok
4. + Jana Piekut (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu

5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, of. Babcia z Wujkiem
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Piwowar)

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi
3. Poza Parafią: + Zm. z Rodzin Ponikowskich, Pieńkowskich i Dymickiewiczów
4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o potrzebne łaski
i opiekę Św. Józefa na całe dorosłe życie, of. Mama
Wtorek – 20 lipca
Wspomnienie Bł. Czesława, Kapłana; Czyt.: Mi 7,14-15.18-20 Mt 12,46-50
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci
2. + Włodzimierza (z racji imienin), of. Rodzina
3. Poza Parafią: + Reginę Ulicką (w 15 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. + Czesławę Kowal (z racji imienin), of. Rodzina

4. + Dariusza, Ryszarda, Rodziców z obu stron Rodziny: Franciszkę,
Edwarda, Mariannę i Wiesława, of. Rodzina
5. Poza Parafią: + Józefa (w 6 r.), Zofię i Andrzeja, of. Urszula Sowa
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Piwowar)

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi
3. + Czesława i Czesławę (z racji imienin) oraz zm. z Rodzin Krasuckich i Tarkowskich, of. p. Tarkowska
4. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agnieszki i Roberta Kotów, z prośba
o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św.
Józefa dla nich i dla ich Dzieci Kingi i Nikoli, of. Rodzina
Środa – 21 lipca
Wspomnienie Św. Wawrzyńca z Brindisi, Kapłana i Doktora Kościoła ora
Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika
Czyt.: Jr 1,1.4-10; 13,1-9

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci
2. + Krzysztofa (w 1 r. i z racji imienin), of. Żona z Córką
7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. + Anielę (w 12 r.) i Piotra Filipek, of. Dzieci
4. + Stanisławę (w 3 r.), zm. z Rodzin Rudasiów i Podgórzaków, of.
Rodzina

5. Poza Parafią: + Rodziców i Teściów z Rodzin Gałeckich, Błońskich i Kalickich, of. Natalia Gałecka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Piwowar)

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi
3. Poza Parafią: + Reginę (w 1 r.) i Wincentego Kocoń, of. Córka
4. + Mariana, Stanisławę i Eugeniusza, z Rodziny Kisielińskich oraz
Henryka, Bronisława i Helenę Wysockich, of. p. Kisielińska
5. Jana (w 16 r.) i Andrzeja, of. Monika Gmitrzak
Nabożeństwo do Św. Józefa

Czyt.: Pnp 8,6-7; J20,1.11-8

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci
2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Joanny i Jarosława, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of, Małżonkowie
7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. + Natalię, Czesława, Leokadię i Teresę, zm. z Rodzin Grodzickich
i Krasuckich, of. Zofia Czerska
4. Poza Parafią: + Jana (w 26 r.) i Bolesławę (w 11 r.), of. Helena
Czerska
17.00 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (przed Chrztem Św. 25.07)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Piwowar)
18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi
3. + Bolesławę, Ambrożego, Stefana i Stanisława, of. p. Kondracka
4. Poza Parafią: Dziękczynna w 2 r. urodzin Krzysia Wielgosza, z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego i Jego Rodziców, of.
Dziadkowie i Chrzestni
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
19.00 Spotkanie Formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej (w sali
przy zakrystii).

Piątek – 23 lipca
Wspomnienie Św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy
Czyt.: Ga 2,19-20;J15,1-8

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci
2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anety i Krzysztofa Stachowiczów, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa, of. Małżonkowie

7.00 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina
2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. + Bolesława, Stanisławę i Jana Henclów oraz zm. z Rodziny Popków, of. Barbara Popek
4. + Zygmunta, Stanisławę i Józefa, of. Syn i Synowa
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Piwowar)

18.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama
2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi
3. + Dorotę Wróblewską (w 1 r.), of. Mama
4. Poza Parafią: + Jana (w 1 r.) i Monikę, zm. z Rodziny Duberów,
of. Dzieci

5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jacka, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzice
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
19.00 Próba Chóru „Lilia”

Sobota – 24 lipca
Wspomnienie Św. Kingi, Dziewicy
oraz Św. Krystyny z Bolseny, Dziewicy i Męczennicy.
Dzień modlitw za policjantów
Czyt.: Jr 7,1-11; Mt 13,24-30

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci
2. + Stanisławę (w 4 r.) i zm. z Rodziny, of. Córka
3. + Władysława (w r.), Juliannę i zm. z Rodziny Wakułów, of. Krystyna Wakuła

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 Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
5. + Stanisława (w 47 r.) i Irenę, of. Syn
6. + Stanisława Kryńskiego (w 27 r.), Mariannę i Kazimierza, zm.
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Marianna Kryńska
7. Poza Parafią: Dziękczynna z racji imienin Ks. Krzysztofa, z prośbą o obfitość Bożych łask na dalsze lata kapłańskiego życia
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16.00 W intencji Nowożeńców Magdaleny i Łukasza
17.00 W intencji Nowożeńców Magdy i Krzysztofa
18.00 W intencji Nowożeńców Magdaleny i Damiana
XV Niedziela Zwykła – 25 lipca
Św. Jakuba Starszego, Apostoła i Św. Krzysztofa, Męczennika i Wyznawcy patronów pielgrzymów, podróżujących oraz kierowców.
Dzień modlitw za prowadzących pojazdy mechaniczne.
Czyt.: Rdz 18,20-32;Kol 2,12-14; Łk 11,1-13
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

STRONA 3

otrzymał Święcenia Kapłańskie 11 czerwca 1960 roku w katedrze siedleckiej. Był wikariuszem między innymi w Parafiach: Wniebowzięcia NMP w
Stoczku Łukowskim, Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie, Narodzenia
NMP w Ostrowie Lubelskim i Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej. Był
proboszczem w Parafii Korczówka oraz przez długie lata (od 1980 do 2005
r.) w Parafii Przemienienia Pańskiego w Siemieniu. W roku 2005 przeszedł
na emeryturę, zamieszkał w Siedlcach i od tamtej pory na stałe wpisał się w
grono kapłanów z Załogi Św. Józefa. Cenimy Księdza Stanisława za jego
solidność, punktualność i wierność naszemu Sanktuarium.

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Żółkowską, of. Dzieci
2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Franciszka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta
3. + Michała (w 27 r.), of. Danuta Doroszenko
4. + Hannę (z racji imienin), of. Rodzice
8.30 1. Gregorianka: + Adama Gałeckiego, of. Rodzina
2. + Wiesława (w 4 r.), Mieczysława i Romualdę, zm. z Rodziny Kozaków, of. Krystyna Ciozda
10.00 1. + Czesława, Jakuba, Zdzisława, Stanisławę i Aleksandrę, of. p.
Budniak

2. + Zdzisława (w 10 r.), zm. z Rodzin Szostków, Rybków i Pawlaków, of. Irena Szostek
3. Poza Parafią: Dziękczynna w 2 r. ślubu Anny i Rafała, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na całe życie, of. Rodzice

11.30 1. Dziękczynna w 3 r. urodzin Patrycji, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Joanny, of. Rodzice
2. + Helenę Łaszczyk, of. Stanisław Łaszczyk
3. Poza Parafią: + Krzysztofa Skolimowskiego, of. Żona
12.45 Za parafian Nowoochrzczonych
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Paweł, z-ca ks. Adam

18.00 1. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi
2. + Mariana (w 16 r.) oraz Rodziców Kazimierę i Juliana, of. Elżbieta Szkup

3. Za Turystów i Kierowców, of. Klub PTTK, Oddział „Doktorek”
19.00 W kościele: Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przed
kościołem: uroczysty obrzęd błogosławieństwa kierowców i ich pojazdów
20.00 1. Gregorianka: + Adolfa Kryńskiego, of. Mama

NASI JUBILACI
Rok 2010 jest niezwykle ważny z powodu Jubileuszy. W styczniu
obchodziliśmy Złoty Jubileusz Kapłaństwa Ks. Prałata Leona Balickiego,
pisząc obszernie na ten temat na łamach Opiekuna. W czerwcu br.
również 50-lecie kapłaństwa obchodził ks. Stanisław Stachyra, zaś w
lipcu i w sierpniu br. Srebrny Jubileusz złożenia Ślubów Zakonnych
obchodzi S. Klaudia

S. Klaudia ze Zgromadzenia Sióstr Orionistek złożyła śluby wieczyste 25
lat temu 15 sierpnia. Siostra Klaudia przybyła do Siedlec pierwszy raz już w
1985 roku, gdzie przy naszej Parafii kształtował się dom zakonny Sióstr
Orionistek. Była wtedy katechetką i organistką. Po kilku latach pracy
Zgromadzenie wezwało ją do pełnienienia innych zadań, a z czasem do
budowy Domu Pomocy Społecznej w Kole, który oddano do użytku 7
stycznia 1993 r., a w którym S. Klaudia była przez kilkanaście lat dyrektorką.
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Orionistki, przeznaczony jest dla ludzi w podeszłym wieku. Jest to placówka stacjonarna. Personel
placówki liczy 43 osoby (zakonne i świeckie). Przyjmowane są osoby bez
względu ma wyznanie, pochodzenie, pozycje społeczną. Praca S. Klaudii
budziła kiedyś i budzi dziś wyrazy wdzięczności Zgromadzenia i wielu ludzi.
Między innymi Marszałek Województwa Wielkopolskiego w 10 r. istnienia
Domu Opieki odznaczył siostrę medalem „Za zasługi dla województwa” medal ten Siostra, z natury skromna, złożyła jako wotum w naszym kościele
u stóp Św. Józefa. Od roku 2007 S. Klaudia znowu pracuje w Siedlcach. Minęło całe pokolenie. Dawni uczniowie i uczennice przychodzą tak, jak kiedyś, ale już ze swymi rodzinami, po dobre słowo, poradę, otuchę. A Siostra
tak, jak kiedyś porozmawia i przytuli, zadba o kościół, pięknie ułoży kwiaty, a
jak trzeba to i na organach zagra.

Naszym Drogim Jubilatom, w imieniu całej parafii za wszystko dziękujemy, życzymy zdrowia i Bożych Darów na dalsze życie.

Modlitwa za Kapłana
lub Siostrę Zakonną
Panie, daj nam świętych Kapłanów i Siostry Zakonne. Ty sam utrzymuj ich w świętości. O Boski Kapłanie
i Najwyższy Mistrzu, niech moc miłosierdzia Twego
towarzyszy wszędzie ……………..…........... (tu wymień
imię kapłana lub siostry zakonnej, za którego, za którą chcesz się
modlić) i chroni ich od zasadzek i sideł szatańskich,

które zły ustawicznie zastawia na ich dusze. Niechaj
moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz
obraca wszystko to, co mogłoby przyćmić ich świętość,
bo Ty wszystko możesz. Amen.

Ks. Stanisław Stachyra urodził się 5 października 1935 roku w miejscoPo tej modlitwie możemy odmówić koronkę do Bożego
wości Opactwo (po lewej stronie Wisły, niedaleko Dęblina). Wstąpił do
Miłosierdzia
lub inną znaną nam modlitwę
Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po zakończeniu studiów

STRONA 4
W Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła i prawem
Rzeczypospolitej chcą wstąpić
narzeczeni stanu wolnego.
Zapowiedź II:
# Bartłomiej Tymoszuk z naszej Parafii i Agnieszka Elżbieta Michalak z Parafii w Pruszynie

OPIEKUN Nr 29
= O trudnym problemie opieki nad chorymi w hospicjach i postawach rodzin wobec takich osób przeczytamy w tekście „Mądrość towarzyszenia”. Zachęcamy
do lektury!

WYBIERZ SIĘ Z NAMI…
,,Wybierz się, wybierz się, razem z nami
na wspaniały pielgrzymkowy szlak….”

(58)

# Małgorzata Sawczuk z naszej Parafii i Konrad Butkiewicz z Parafii Malowa Góra (59)
Zapowiedź I:
# Natalia Zyśk z naszej Parafii i Jarosław
Łukasz Boruta z Parafii Ducha Św. w Siedlcach
(60)

# Tomasz Wójcik z Parafii Ducha Św. w Siedlcach i Monika Grażyna Wielogórska z naszej
Parafii (62)
Kto znałby przeszkody do zawarcia tego małżeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpasterzy.

W PARAFII I W DIECEZJI

GODZINY MSZY ŚW. Do ostatniej niedzieli
sierpnia (a więc przez całe wakacje) jest zmieniony popołudniowy porządek niedzielnych Mszy Św.
Są one celebrowane o godzinie 18.00 i 20.00.
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu
jest bez zmian, a więc o godzinie 19.00.
ŚWIATEŁKO. Od dziś 47 dzieci z naszej Parafii
bierze udział w Warsztatach Muzycznych w Augustowie pod opieką ks. Pawła Brońskiego i 7 opiekunów. Wśród nich są specjaliści z różnych dziedzin kształcenia muzycznego.
POLICJANCI. W sobotę (24.07), gdy Kościół
wspomina dwie Święte Kingę i Krystynę, w Polsce
obchodzony jest Dzień Policjanta. Pamiętajmy w
modlitwach o Funkcjonariuszach i pracownikach
Policji, aby w zdrowiu i bezpieczeństwie byli jak
najlepszymi stróżami prawa.
DZIEŃ ŻYCIA. W przyszłą niedzielę kolejny
Dzień Życia. Obrońcy Życia zapraszają członków
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i
wszystkich Parafian na Mszę Św. o godzinie
18.00 oraz na modlitwę różańcową o godzinie
19.00.
KIEROWCY. W przyszłą niedzielę (25.07) Kościół czci Św. Jakuba Starszego, Apostoła i Św.
Krzysztofa, Męczennika i Wyznawcę - patronów
pielgrzymów, podróżujących oraz kierowców.
W tym dniu modlimy się za prowadzących pojazdy
mechaniczne. O godzinie 18.00 będzie uroczysta
Msza Św. w tej intencji, zaś po Mszy Św. obrzęd
błogosławieństwa kierowców i ich pojazdów. Na to
spotkanie zapraszamy wszystkich uczestników ruchu drogowego, także rowerzystów i motocyklistów.

CO PISZĄ W „ECHU” nr 28

W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”:
= Raport „Echa” poświęcony jest kwestii przeszczepów narządów. Czy transplantacje są dopuszczalne
moralnie? Co na ten temat mówi polskie prawo? Jakie
stanowisko w tej kwestii zajmuje Kościół? - to tylko
niektóre z pytań, na które odpowiedź znajdziemy w raporcie;
= Najpierw była żoną i matką, później siostrą zakonną. Do tego przez całe życie miała prywatne objawienia Chrystusa. Dziś jest patronką Europy. W artykule „Święta od tajemnicy szczęścia” możemy poznać
sylwetkę jednej z najwybitniejszych kobiet Europy;
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oczy Matki. Tam w ich czyste serca Bóg wleje łaskę.
Na pewno im jej nie pożałuje. Spotkanie z Bogiem i
napełnienie serc dobrem, miłością i wrażliwością na
drugiego człowieka, stanowi sens pielgrzymowania.
Bracie i Siostro, jeżeli jeszcze nie odważyłeś się
podjąć decyzji, a w Twoim sercu rodzi się pragnienie
przeżycia tej trudnej ale pięknej i nie zapomnianej
przygody z Panem Bogiem - to znak, że Bóg zaprasza Cię na pielgrzymi szlak tej szczególnej – Jubileuszowej XXX Podlaskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Nasza parafia pielgrzymuje z Katedralną
„dwójką”. Spotkanie informacyjno-organizacyjne w
przyszłą niedzielę (25.07.) po Mszy św. o 19.00 w
sali przy zakrystii naszego kościoła. Nie może Ciebie
zabraknąć ☺
Ks. Adam

MINIINTERNAUTA
Ziemia polska od Tatr po Bałtyk, od Odry po Bug,
rok w rok, szczególnie w sierpniu, wygląda jak mrowisko. Ludzie wędrują w różne strony. Wydawałoby się,
że bez składu i ładu, chaotycznie i bez sensu. Obserwacja pozwala dostrzec, że jest w tym sens. W gromadzie albo pojedynczo, w różnym wieku; od niemowląt po starców, rozmaitych zawodów, zdrowi i niepełnosprawni zmierzają do tych samych punktów rozsianych po kraju. Polska bogata jest w święte miejsca.
Miejsca, w których Bóg hojnie obdziela łaskami. Polskę oplata sieć pątniczych szlaków krzyżujących się i
powiązanych ze sobą węzełkami sanktuariów. TYM
szczególnym jest to na Jasnogórskim wzgórzu.
Pielgrzymowanie wymaga wyrzeczeń. Zatem pielgrzymować mogą tylko ci, którzy się ich nie boją, posiedli już tę sztukę albo chcą ją nabyć. O jakie wyrzeczenia chodzi? Te wynikające z codziennego życia,
czego człowiek aktualnie doświadcza. Okazji do ich
podejmowania jest mnóstwo. Podczas pielgrzymki takimi wyrzeczeniami jest trud pieszego wędrowania,
bez narzekania na pogodę, ciche i cierpliwe znoszenie
otarć, bólu nóg, piekących pęcherzy na stopach, zadawalanie się prostym i skromnym posiłkiem, znoszenie pragnienia, zgoda na przepocone ubranie, nocleg
w rożnych, nieraz prymitywnych, warunkach, chrapanie sąsiadów, mycie się w zimnej wodzie. To także
otwarcie na ludzi o różnych temperamentach, nastrojach, usposobieniach, dziwactwach w zachowaniu i
poglądach. Podporządkowanie się rygorowi wspólnego pielgrzymowania, posłuch wobec przewodnika,
porządkowych, kapłanów. Aktywność we wspólnych
praktykach duchowych, włączanie się w zakładanie i
zwijanie bagaży , służba potrzebującym. I wiele, wiele
innych!
Pielgrzymka jest wyrazem pokuty. Pokuty czytelnej
przede wszystkim dla Pana Boga, ale i dla tych, którzy
ją cenią, praktykują, bo rozumieją jej sens. Pielgrzymując, pokutnicy oznajmiają, że uznają każdy swój
grzech. Żałują za niego. Pragną i proszą o Boże i
ludzkie przebaczenie oraz są gotowi naprawić wszelakie wyrządzone przez siebie zło! Hojnie za nie zadośćuczynić!
Tak jak sportowiec nie jest w stanie osiągnąć liczących się wyników bez długoletniej współpracy ze znakomitym trenerem i gronem rozmaitych specjalistów,
tak i w życiu duchowym również potrzebna jest pomoc
innych. Trenerem jest Jezus. Wszyscy dążący do wewnętrznej dojrzałości swoją kondycję duchową szlifują
na pielgrzymce. Jest ona dla nich duchowym zgrupowaniem, które pomaga usunąć z serc moralny brud i
niedomagania. W tym niełatwym zadaniu jeden człowiek pomaga drugiemu. A wszyscy - po dwóch tygodniach rekolekcji w drodze- czekają na spojrzenie w

WAKACYJNY MÓZG.

- Tato jak funkcjonuje mózg?
- Daj mi święty spokój, mam teraz w głowie co innego.

LOS BAŁWANÓW

- Tato, co robią bałwany latem?
- Pracują w mojej firmie.

ZAMIAST ŚNIADANIA.

Profesor biologii mówi do studentów:
- Zaraz pokażę państwu żabę. Będzie ona tematem
dzisiejszego wykładu.
Zaczyna szukać w teczce. Po chwili wyciąga z
niej bułkę z kiełbasą.
- A wydawało mi się - mówi zdziwiony - ze śniadanie
już jadłem...

NIE WOLNO.

Profesor przerywa wykład i zwraca się do studentów siedzących w ostatnim rzędzie:
- Kategorycznie zabraniam rozwiązywania krzyżówek podczas moich wykładów!!
Na to ktoś z sali:
- Czy na tle rebusów ma pan podobne kompleksy?
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 Harasimiuk, 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

