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MYŚL TYGODNIA 

 
     W zakłopotanie wprawiają 
nas dziś słowa Jezusa: „Kto ko-
cha ojca lub matkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 
10,37-42) . 
     Tylko Bóg może żądać dla 
siebie miłości tak heroicznej, 
przewyższającej miłość do matki 
i ojca, syna, córki. Wymagania 
Jezusa są „nieludzkie”, gdyż są 
one boskie. W ewangelicznej 
perspektywie każda strata prze-
radza się w zysk, a kluczem uła-
twiającym akceptację tej logiki 
jest paradoks codziennego 
krzyża. Można wprawdzie iść za 
Jezusem bez krzyża, ale wów-
czas trudno liczyć na twórczy 
udział w misterium paschalnym 
– w zanurzeniu przez chrzest w 
śmierci Chrystusa, po to, by 
wraz z Nim wkroczyć w nowe 
życie. 

 

WAKACJE Z MODLITWĄ 
Rozpoczyna się okres wakacji 
i urlopów, czas, który daje 
nam Bóg na wypoczynek po 
trudzie pracy i nauki. Udając 
się na wypoczynek nie zapo-
minajmy o modlitwie i o Bogu. 
Módlmy się szczególnie 
za naszą młodzież, aby okres 
wakacji nie był okazją do nad-
używania alkoholu i innych 
używek, aby trwając w czysto- 

ści nie zapominała, o co ich prosił Błogosławiony Jan 
Paweł II, który apelował: „Proszę abyście przeciwstawili 
się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża 
obyczaje zdrowego społeczeństwa, aby ratować rodzi-
ny, młodzież i dzieci - od alkoholizmu, pornografii, nar-
komani i innych zniewoleń”. Z troski o naszych bliskich 
i nas samych włączmy się w modlitwę z Krucjatą Wyz-
wolenia Człowieka w pierwszą sobotę miesiąca 
na Mszy Św. o godz. 7.00 i modlitwie różańcowej w wy-
mienionych intencjach.                     Diakonia KWC 

SZACUNEK DLA ŚWIĄTYNI 

     
     Wakacyjne zachęcają nas do założenia letnich stro-
jów, w których chętnie spacerujemy na ulicy, w miejs-
cach wypoczynku i rekreacji, na plaży czy w naszym 
ogródku. Inne miejsca publiczne, na których czele stoi 
świątynia, rządzą się swoimi prawami. Wymagają od 
nas szacunku i skromności, umożliwiającej innym mod-
litwę, skupienie i wyciszenie. To dlatego do kościoła 
wchodzimy tylko w strojach które nie prowokują i nie 
rozpraszają. Wyłączamy telefony komórkowe i nie 
wprowadzamy zwierząt. 
     Strój prowokujący to taki, który działa na kogoś w ta-
ki sposób, by nakłonić go do złych myśli i dążeń. Dla 
mężczyzny nie są obojętne odsłonięte kobiece ramio-
na, uda, czy głęboki dekolt. Dla kobiet nie jest obojętna 
muskulatura dobrze zbudowanego mężczyzny. Taka 
jest nasza natura. Należy stwierdzić, że do naszego ko-
ścioła zazwyczaj przychodzą uczestnicy liturgii przyz-
woicie i gustownie ubrani. Wyjątek stanowią nieraz 
uczestnicy ślubów, którzy zakładają zbyt skąpy strój. 
Będziemy ich prosili, aby w czasie ślubu pozostali poza 
kościołem. Prosimy też Panny Młode, aby ich suknie 
ślubne zakrywały ramiona 

OBYWATELSKI PROJEKT 

 

     Episkopat Polski po-
piera obywatelski pro-
jekt ustawy wprowadza-
jący w Polsce całkowitą 
ochronę życia i wzywa 
w nim wiernych do mod-
litwy   w  intencji  parla-

mentarzystów. Pierwsze czytania obywatelskiego 
projektu ustawy wprowadzającej całkowity zakaz 
aborcji odbędzie się 28 czerwca. W związku z tym 
Księża Biskupi wzywają wszystkich wiernych do mo-
dlitwy w intencji polityków, aby zagłosowali 
„zgodnie z prawem Bożym”. Wielu naszych parafian 
złożyło swój podpis pod tym projektem. Nasza 
diecezja pragnie włączyć się modlitwą w wielkie 
dzieło ochrony życia. 

     Kierownik Wydziału Duszpasterstwa Rodzin 
Ks. Jacek Sereda 

Oto pełny tekst komunikatu Biskupów:  
     W związku ze zbliżającą się debatą sejmową nad 
obywatelskim projektem ochrony poczętego życia, 
wspartym podpisami blisko sześciuset tysięcy obywa-
teli, prosimy - Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu 
Polski w porozumieniu z Przewodniczącym Konferencji 
- aby zachęcić do wielkiej modlitwy wszystkich wier-
nych, zwłaszcza ruchy i organizacje katolickie, Róże ró-
żańcowe oraz zakony - w intencji posłów i senatorów, 
aby głosowali zgodnie z prawem Bożym i stanęli w ob-
ronie życia bezbronnych istot ludzkich. Wspierajmy te 
wielkie inicjatywy poprzez uwrażliwianie wszystkich, 
a wśród nich parlamentarzystów, którzy podejmą deba-
tę nad tym projektem. Z wyrazami szacunku 

Biskup Kazimierz Górny, 
Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP 

 

DO KODNIA 

 
     W sobotę (2 lipca) nasza Diecezja obchodzi 
Wspomnienie NMP Kodeńskiej i Diecezjalny Dzień 
Chorego, pod hasłem: „W komunii z cierpiącym i 
Zmartwychwstałym Panem”. Suma odpustowa W Kod-
niu, połączona z błogosławieństwem „lourdzkim” rozpo-
cznie się o godzinie 10.00. Zachęcamy naszych Para-
fian, którzy mają w swoim gronie osobę chorą, ale mo-
gącą podróżować, o umożliwienie dotarcia jej do Kod-
nia. Wyjazd ten niewątpliwie sprawi im wiele radości. 
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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  - 27 czerwca 2011 r. 

Wspomnienie św. NMP Nieustającej Pomocy oraz Św. Władysława, Króla;
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Jarek; 

Czyt.: Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22 
6.30 1. + Krystynę (w 6 r.), Alfredę i Czesława Łagodzin, of. Rodzina 

 2. + Eugeniusza (w 20 r.), Józefa, Władysławę, Bronisławę, Witolda 
i Józefa, of. Krystyna Pastor  

7.00 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Patronki Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy dla Sióstr z KŻR nr 8 i ich Rodzin oraz o wieczny po-
kój dla zm. Aleksandry, zel. Elżbieta Pastor 

 2. + Władysława Andrzejewskiego i Janinę Jankowską (z racji ich 
imienin) oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Krystyna Andrzejewska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Andrzej Borkowski 

 2. Gregorianka: + Mariannę Buchaj, of. p. Kaniewska 
 3. Gregorianka: + Antoniego Toczyskiego, of. Rodzina 
 4. + Władysława, Janinę i Wacława, of. Marianna Skaruz 
 5. + Stanisława Karaś (w 7 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny: Lu-

dwika i Natalię, Edwarda i Władysławę oraz Teściów Antoniego i 
Barbarę, of. Teresa Karaś 

 6. + Artura Maliszewskiego, of. Młodzież z KSM 
 7. Poza Parafią: + Zm. z Rodzin Flisów, Kowalów, Białasów, Ro-

gowskich i Zająców, of. Bezimienny 
 8. Poza Parafią: + Władysława Milczarka (z racji imienin), of. Córka  

Nabożeństwo Czerwcowe i procesja Oktawy Bożego Ciała 
 Wtorek  – 28 czerwca;  

Wspomnienie Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika. Wigilia Uroczystości 
Św. Apostołów Piotra i Pawła; Parafialne wspomnienie Św. Joanny 

Czyt.: Rdz 19,15-29; Mt 8,23-27 
6.30 1. + Helenę (w r.), zm. z Rodzin Olędzkich i Łęczyckich, of. Barbara 

Kukawska 
 2. + Władysława i Danutę zm. z Rodziny Kupów, of. Kazimiera Ku-

pa 
7.00 1. + Pelagię, Anielę, Walentego i Henryka, of. Stanisław Zając 

 2. + Janinę i Pawła (z racji imienin), Leokadię Denisiuk, Jana i Wła-
dysława, zm. z Rodzin Maksymiuków i Maciejuków oraz Wacława i 
jego Rodziców, of. Maria Nieścioruk  

 3. Poza Parafią: + Jadwigę Śledź i Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Zbigniew Śledź 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Andrzej Borkowski 

 2. Gregorianka: + Mariannę Buchaj, of. p. Kaniewska 
 3. Gregorianka: + Antoniego Toczyskiego, of. Rodzina 
 4. + Jana (w 21 r.), Janinę, Stefana, Franciszka i Czesława oraz 

zm. z obu stron Rodziny, of. Teresa Piwowar 
 5. Poza Parafią: + Władysława Gabrana (z racji imienin), of. Matka i 

Brat 
 6. Poza Parafią: + Czesława Borkowskiego i zm. Rodziców, of. Le-

okadia Borkowska 
 7. W intencjach Czcicieli św. Joanny 

Nabożeństwo Czerwcowe i procesja Oktawy Bożego Ciała oraz ucałowanie 
relikwii Św. Joanny 

Środa  – 29 czerwca; Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła
Dziś każdy, kto posługuje się dewocjonaliami pobłogosławionymi przez Oj-

ca Św. ma prawo uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane dziś na tacę 
są przeznaczone na dzieła Stolicy Apostolskiej, nazywane „Świętopie-

trzem”. 96 rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr Orionistek. 
Czyt.: Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19 

7.00 1. + Kazimierę, Henryka i Władysława, of. Zofia Frankowska 
 2. Poza Parafią: + Jana Pietrasika i Stanisława Kafara, of. p. Kafara 
 3. + Sylwię Spiechow (w 4 r.), of. Rodzice 
 4. + Pawła Kalickiego (w dniu imienin), of. Żona 

8.30 1. + Piotra Strusa (z racji imienin), Mariannę i Henryka, of. p. Błoń-
ska 

10.00 1. + Piotra-Pawła Borkowskiego, of. Andrzej Borkowski 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisława Borkowskiego, of. Andrzej Borkowski 

 2. Gregorianka: + Mariannę Buchaj, of. p. Kaniewska 
 3. Gregorianka: + Antoniego Toczyskiego, of. Rodzina 
 4. + Piotra Araźnego (z racji imienin i dnia Ojca) oraz zm. z Ro-

dziny, of. Barbara Araźna 
 5. Dziękczynna z racji imienin Pawła z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę Matki Bożej, of. Kościół Domowy 
 6. Poza Parafią:  Dziękczynna w 10 r. urodzin Mateusza, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
Nabożeństwo Czerwcowe i procesja Oktawy Bożego Ciała 

Czwartek - 30 czerwca; 
Wspomnienie św. Męczenników Kościoła Rzymskiego; 

Czyt.: Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8 
6.30 1. O Bożę błogosławieństwo dla Agnieszki i Bronisława oraz szczę-

śliwe narodziny ich Dziecka, of. Siostra 
 2. + Janinę (w r.), Antoniego, Mariannę, Stefana, Aleksandra, Ge-

nowefę, Mariannę i Martynę, of. Stanisław Świnarski 
7.00 1. + Jana (w r.), Leokadię, Zofię, Jana , Karola i Wacława, of. Dzieci 

2. + Jadwigę Kalicką (w 4 r.), zm. z Rodzin Kalickich i Witarów, of.
Artur Kłos 

 

3. + Stanisława Kojtych (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Borkow-

skiego, of. Andrzej Borkowski 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę Buchaj, of. p. 

Kaniewska 
 3. Gregorianka: + Antoniego Toczyskiego, of. Rodzina 
 4. + O miłosierdzie Boże dla duszy Kingi Chrul (w 1 r.), of. Mama 

Monika 
 5. Poza Parafią: + Franciszka Trochimiuka i zm. z Rodziny, of. Ha-

lina Trochimiuk 
 6. Poza Parafią: + Janinę, Władysława, Pawła, Apoloniusza, Mie-

czysława i Marię, zm. z Rodzin Niedziałków i Gręzaków, of. Córka 
 7. Dziękczynna w 27 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
Zakończenie Nabożeństw Czerwcowych i procesji Oktawy Bożego Ciała. 

Błogosławieństwo wianków z ziół i kwiatów 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

 Pierwszy Piątek Miesiąca – 1 lipca. 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Wspomnienie Św. Ottona, Biskupa; 
Czyt.: Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30 

6.30 1. + Mariana (z racji imienin) oraz Rodziców i Braci z obu stron Ro-
dziny, of. Helena Radzikowska 

 2. + Romana (w 21 r.), zm. Głuchowskich, Tarkowskich, Skorupków 
i Trębickich, of. Krystyna Głuchowska 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę i Józefa Buchaj, 
of. p. Kaniewska 

 2. + Mariannę Pyziołek (w 3 m-c), of. Mąż Henryk 
 3. + Ks. Jerzego Górskiego (w 9 r.) 
 4. Dziękczynna w 39 r. ślubu Krystyny i Jerzego Borkowskich, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Małżonkowie 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 

17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Wiesława i Zdzisława 

Szostka, of. Irena Szostek 
 2. Gregorianka: + Antoniego Toczyskiego, of. Rodzina 
 3. + Ks. Jerzego Górskiego (w 9 r.), of. Brat z Rodziną 
 4. + Ks. Jerzego Górskiego (w 9 r.), of. Domowy Kościół 
 5. Poza Parafią: + Mariana, Kazimierza i Artura oraz zm. Dziadków, 

of. Rodzina 
 6. Poza Parafią: + Grzegorza Jastrzębskiego  (w 30 dzień), of. Ro-

dzina Jastrzębskich 
 7. W intencjach Czcicieli Serca Jezusowego 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawa KSM i Grupy Liturgicznej  
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Pierwsza Sobota – 2 lipca. Wspomnienie Niepokalanego Serca 
NMP. Wspomnienie NMP Kodeńskiej. Diecezjalny Dzień Chorego oraz 

NMP, Patronki sobotniego dnia;  Czyt.: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51 
6.30 1. + Ks. Mieczysława Skrodiuka (w 3 r.), of. Rodzeństwo 

 2. Poza Parafią: + Jadwigę, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Antoniego Toczyskiego, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 
 3. + Leopolda (w 1 r.), Mariannę, Waldemara, Hannę i Mariannę 

Gargol, of. Barbara Gargol 
 4. + Mariannę Wysocką (w r. ), Henryka i Józefa, of. Córka Zofia 
 5. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

 6. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP, of. Kru-
cjata Wyzwolenia Człowieka 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie 
18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 

 2. Poza Parafią: + Lucynę Popielewską (z racji imienin) i Zygmunta, 
zm. z Rodzin Popielewskich i Olędzkich, of. Córka 

 3. Poza Parafią: Dziękczynna w 13 r. urodzin Adriana, z prośbą o 
Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Matka Chrzestna 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

3 lipca 2011 r. 
Święto Św. Tomasza Apostoła 

Czyt.: Za 9,9.10; Rz 8,9.11.13; Mt 11,25.30 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Antoniego Toczyskiego, of. Rodzina 

 2. + Mariana Królikowskiego (z racji imienin), of. Teresa Królikows-
ka 

8.30 1. + Bronisławę (w 6 r.), Bronisława i Kazimierza Gałązków oraz 
Stanisława i Wiesława Troć, of. p. Troć 

 2. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 
10.00 1. + Jana Mędzę oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Edwarda (w 10 r.) i Wacława, of. Krystyna Strzałek 
 3. + Grażynę (w 2 r.), zm. z Rodziny Kaszubskich, of. Elżbieta Ka-

szubska 
 4. Poza Parafią: + Dusze w czyśćcu cierpiące, of. Honorata i To-

masz 
11.30 1. + Krystynę Jakubowską, of. Rosita Sobiczewska 

 2. + Kazimierę Barszcz (w 7 r.) i Wacława, of, Kazimiera Kąkol 
12.45 1. Za Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Proboszcz 
18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. + Jana i zm. z Rodziny Czarneckich, of. p. Czarnecka 

NA SPOTKANIE Z KRÓLEM 

 

     Zgodnie z prastarą tradycją Koś-
cioła, kilka lat temu została przywró-
cona Procesja Eucharystyczna 
w miejsce dotychczasowego przyj-
mowania Komunii Św. „na klęcząco”. 
Zawarty jest w niej bardzo ważny 
znak:   oto   społeczność   Kościoła  

zmierza ku swemu Królowi, aby złączyć się z nim w Komunii. Łacińskie 
słowo „Communio” oznacza właśnie wspólnotę. Stąd, gdy mówimy 
o sprawach „komunalnych”, myślimy o wszystkim, co dotyczy ludzkiej 
społeczności. 
     W procesji komunijnej udajemy się w kierunku ołtarza zawsze parami, 
a po przyjęciu Eucharystii powracamy na swoje miejsce, odchodząc po 
tej samej stronie, po której szliśmy w orszaku komunijnym. Niestety 
w tym odrodzonym zwyczaju bywa wiele patologii, wskazujących na to, 
że wielu nie rozumie istoty tej czynności i znaków, które jej towarzyszą. 

Orszak komunijny idzie zawsze parami. Stając w nim zajmujemy 
miejsce obok naszego „brata” lub „siostry”, których znamy, lub nie, ale 
o których wiemy, że należą do tej samej wspólnoty Kościoła Parafialne-
go lub Powszechnego, są ochrzczeni i Boga nazywają swoim Ojcem. 
Nie idziemy do Komunii Św. w pojedynczym „ogonku”, jak w supermar-

kecie, czy jak do kasy biletowej na PKP. Na spotkanie z Chrystusem 
idziemy nie sami, ale we wspólnocie Kościoła. Trzeba więc stanąć nie 
tylko „za kimś”, ale także „obok kogoś”. 

Stając przed Chrystusem usłyszymy słowa kapłana, będące propo-
zycją przyjęcia Eucharystii: „Ciało Chrystusa”, na które ochoczo i z prze-
konaniem odpowiadamy „Amen”, godząc się na to wielkie spotkanie. 
Dopiero wtedy otwieramy usta i lekko wysuwamy język do przodu, by 
kapłan mógł na mim złożyć Świętą Hostię. 

Po przyjęciu Komunii Św. odchodzimy, pamiętając o tym, że za 
nami stoi Wspólnota Kościoła, oczekująca na spotkanie z Chrystusem. 
Stojąc po lewej stronie „parzystej” kolejki odchodzimy zawsze w lewo, 
a stojąc po prawej stronie, zawsze w prawo. I tu bywa wiele problemów. 
Orszak komunijny jest bowiem obrazem naszego życia, wskazującym na 
to, czy potrafimy liczyć się naszymi bliźnimi. W szarej codzienności bywa 
tak, że wielu nie liczy się, w domu rodzinnym, sąsiedztwie, czy w pracy 
zawodowej, z innymi ludźmi. Potrafią rozpychać się łokciami, deptać 
innych, myśląc tylko o sobie i swoich egoistycznych zachciankach. Po-
tem zaś te zwyczaje przenoszą nawet do kościoła. Jedni po przyjęciu 
Komunii Św. cofają się o krok do tyłu, depcząc stojącym za nimi po 
świeżo wypastowanych butach, inni stojąc np. po lewej stronie robią 
zwrot w prawo i walą „w tłum” rozpychając się łokciami. Nic z tego 
wszystkiego nie zrozumieli. 

Jeszcze inni upierają się, by Komunię Św. przyjmować klęcząc. 
Taką postawę dopuszczają również przepisy liturgiczne. Nie stawiamy 
im do tego przeszkód, w przekonaniu, że robią to powodowani 
autentyczną pobożnością i wiarą. Gdyby praktyka ta wynikała z innych 
motywów, np. z przekory i chęci postawienia „na swoim” należałoby ją 
potępić, gdyż przez grzech pychy prowadziłaby do świętokradztwa. 
Praktyka przyjmowania Komunii Św. na klęczkach ma swoje źródło we 
współczesnych objawieniach, których prawdziwość nie została dotąd 
potwierdzona przez Kościół - być może zostanie przyjęta w przyszłości. 
Akceptacja tych objawień już dziś jest niewątpliwie stawianiem siebie 
ponad autorytet Papieża i Biskupów. 
 

 „ SZUKAŁEM  WAS…. TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE …..” 

 

GŁUCHONIEMI 
NA JASNEJ GÓRZE 

     W dniu 1 września uda się na Jasną Górę 
Dziękczynna Pielgrzymka Głuchoniemych, 
za Beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II. 
W programie Pielgrzymki: 8.00-11.30 Rejest-
racja grup w Sali O. Kordeckiego (wejście od 
strony Domu Pielgrzyma); 9.00 Okazja do 
Sakramentu Pokuty i Pojednania - również 
w Sali O. Kordeckiego (za specjalnie przygo-  

towanymi parawanami); 10.00 Konferencja: „Posługa Miłości błogosła-
wionego Jana Pawła II”; 10.45 Modlitwa Różańcowa; 12.00 Msza św. 
koncelebrowana przez Duszpasterzy Głuchoniemych i „Akt Zawierzenia 
Głuchych M. B. Częstochowskiej”; 13.00-15.00 Posiłek Pielgrzyma (na 
parkingu jasnogórskim). Zgłoszenia grup i rezerwacja posiłków z kuchni 
polowej pod adresem: bratniadlon@poczta.fm Będzie możliwość skorzy-
stania z posiłku w kuchni polowej na parkingu jasnogórskim za symboli-
czne 4 zł. Będzie to „zupa pielgrzyma” z pieczywem,  herbatą lub kawą. 
Dodatkowo można będzie zakupić coś z grilla, kaszankę  lub kiełbaskę. 
 

ZAPRASZAMY NA 20.00 
     Już od przyszłej niedzieli wejdzie w życie wakacyjny porządek 
popołudniowych Mszy Św. w naszym kościele. W ciągu Roku Szkolnego 
przychodziliśmy na niedzielne Msze Św. o godzinie 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 12.45, 16.30 i 18.00. W wakacje nie będzie Mszy Św. o 16.30, a o 
18.00 pozostanie bez zmian. Natomiast dodatkowo będzie celebrowana 
Msza Św. o godzinie 20.00, dla tych którzy zechcą skorzystać z niedziel-
nego wyjazdu i wieczorem powrócić do domu. 
     Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie również bez 
zmian, to znaczy, że rozpoczynać ją będziemy o godzinie 19.00. 
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CO PISZĄ W „ECHU” NR 25 
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czy-
tamy: 

 W dziale „Formacja” - materiały dla kółek ró-
żańcowych i wszystkich, którzy kochają róża-
niec, przygotowane przez wychowawców i kle-
ryków Wyższego Seminarium Duchownego. 
Tym razem tematem rozważań jest modlitwa 
Słowem Bożym; 

 W raporcie „Echa” - o dzieciach, które dora-
stają i odchodzą z domów oraz o rodzicach, 
którzy zostają wtedy sami. Jak radzą sobie 
z poczuciem pustki i osamotnienia? Jak próbują 
na nowo zbudować swoje życie? 

 Jak rozpoznać, że ktoś jest uzależniony od 
pornografii? Czym grozi takie uzależnienie i jak 
się rozwija? Jak można je leczyć? Tekst pt. 
„Pornozniewolenie” jest wielkim ostrzeżeniem, 
ale też próbą wyjaśnienia, skąd bierze się za-
lew pornografii w mediach i w Internecie; 

 Narzeczeństwo - folklor czy ważny element 
przygotowania do małżeństwa? Mówi o tym 
tekst pt. „Czas burzy i naporów”. 

Zapraszamy do lektury! 

W PARAFII I W DIECEZJI  
CZERWCOWE. Przez cały czerwiec po 
Mszy  Św. wieczorowej zapraszamy na Nabo-
żeństwa Czerwcowe ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 
NIEUSTAJĄCA. Jutro (w poniedziałek, 
27.06) Kościół wspomina łaskami słynący wize-
runek Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest 
on czczony w naszym kościele podczas No-
wenny sprawowanej w czwartki po Mszy Św. 
wieczorowej 
ŚW. JOANNA. We wtorek  (28 czerwca) ob-
chodzimy kolejne parafialne wspomnienie Św. 
Joanny Beretty Molla. O godzinie 17.30 Czci-
ciele Św. Joanny będą przewodniczyli modlitwie 
różańcowej. O 18.00 będzie Msza Św. (kartki 
z intencjami możemy pozostawić w zakrystii, 
lub wrzucić do oznakowanej skarbony przy wyj-
ściu z kościoła) Po Nabożeństwie Czerwcowym 
i procesji Oktawy Bożego Ciała będzie ucało-
wanie relikwii Świętej. 
FILARY KOSCIOŁA. W środę (29 czerw-
ca) obchodzimy Uroczystość Św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Msze Św. w naszym kościele 
będą w tym dniu o godzinie 7.00, 8.30, 10.00 
i 18.00. Kto posługuje się dewocjonaliami po-
błogosławionymi przez Ojca Św. ma prawo 
w środę uzyskać odpust zupełny. Ofiary składa-
ne w Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 
na tacę są przeznaczone na dzieła Stolicy Apo-
stolskiej, nazywane „Świętopietrzem”. 
ROCZNICA. W środę nasze Siostry Orionist-
ki obchodzą 96 rocznicę założenia swego Zgro-
madzenia. 
CZERWCOWE i OKTAWA. W czwartek 
będzie zakończenie Nabożeństw Czerwcowych 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Ok-
tawy Bożego Ciała. Podczas Mszy Św. wieczo-
rowej będzie Błogosławieństwo wianków z ziół i 
kwiatów, zapowiadające dziękczynienie za te-
goroczne zbiory. Dzień ten jest dniem patronal-

nym dzieci, które brały udział w procesji Bożego 
Ciała i podczas Oktawy. W tym dniu czeka na 
nich w naszym kościele niespodzianka. 
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada 
pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Porządek liturgicznych spotkań w te dni zamie-
ściliśmy w kalendarzu na najbliższy tydzień. 
WIELKIE SERCA. W tym tygodniu (w pią-
tek 1.07) wypada Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Jest to dzień patronalny 
wszystkich, którzy obchodzą pierwsze piątki 
miesiąca. Następnego dnia (2.07) Kościół ob-
chodzi wspomnienie Niepokalanego Serca 
NMP. Ten dzień jest niezwykle ważny dla tych, 
którzy obchodzą pierwsze soboty miesiąca. 
Znaczenie pierwszych sobót miesiąca podkre-
śla w naszej Parafii Krucjata Wyzwolenia Czło-
wieka, modląc się w każdą pierwszą sobotę 
w intencji uwolnienia od uzależnień i nałogów: 
alkoholizmu, papierosów, narkomanii i lęku.  

DZIĘKUJEMY I WITAMY 
     Na mocy dekretu Ks. Biskupa Ordynariusza 
nasz Ks. Jarosław Dziedzic od dnia 1 lipca br. 
został mianowany Diecezjalnym Asystentem 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i samo-
dzielnym prefektem w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 przy ul. Konarskiego (w tzw. 
„Elektryku”). Gratulujemy Ks. Jarosławowi tego 
wyróżnienia i wierzymy, ze często będzie gościł 
w naszej Parafii. 
     Obowiązki, które dotąd pełnił w naszej Para-
fii Ks. Jarek, od 1 lipca przejmie ks. mgr Piotr 
Karol Witkowicz. Ks. Piotr urodził się w 1983 ro-
ku w Terespolu, w rodzinie architekta i pracow-
nicy PKP. Ma troje rodzeństwa: dwóch braci 
i siostrę należącą do Zgromadzenia Sióstr Lore-
tanek w Warszawie. W roku 2002 rozpoczął 
studia w Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Siedleckiej i ukończył je w roku 2008 
święceniami kapłańskimi, poprzedzonymi obro-
ną pracy magisterskiej z teologii moralnej na te-
mat: „Cierpienie, jako dar – na podstawie listów 
Ojca Pio”. Ostatnio pracował jako wikariusz w 
Parafii Krzesk. Życzymy ks. Piotrowi radosnej 
pracy wśród nas.  

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # Adrian Matysiak z Parafii św. Stanisława w 
Siedlcach i Angelika Siennica z naszej Parafii 
(37) 
    # Przemysław Łuczak z Parafii Mordy i Ad-
riana Ziontek z naszej Parafii (38) 
   # Kamil Szczepański  z Parafii Bożego Ciała 
w Siedlcach i Karolina Katarzyna Kania z na-
szej Parafii (39) 
   # Jakub Pióro z naszej Parafii i Emilia Więsak 
z Parafii św. Stanisława w Siedlcach (40) 
Zapowiedź I: 
    # Rafał Mistewicz z naszej Parafii i Marlena 
Teresa Grodzicka z Parafii Dziewule (41) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

 
NO TO MAMY WAKACJE! 

 
PODOBIEŃSTWO. W wakacje mąż i żona og-
lądają horror. Nagle pokazuje się potwór. Prze-
straszona żona krzyczy: 
 - O matko! 
 Mąż ze spokojem odpowiada: 
 - Hmm... Rzeczywiście podobna. 
ZALETY. Żona podczas urlopu przed koleżan-
ką narzeka na męża, na co słyszy odpowiedź: 
- Każdy mężczyzna ma jakieś zalety. Trzeba 
mu je tylko wskazać. 
W GÓRACH. Przewodnik tatrzański mówi do 
grupy turystów: 
- Zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego 
miejsca. Wiele osób poślizgnęło się tu i spadło 
w przepaść. Gdyby komuś z Państwa to się 
przytrafiło, proszę zwrócić głowę w lewą stronę. 
Z lotu ptaka rozciąga się piękny widok na do-
linę. 
ZIEMIA ŚWIĘTA. Organizowane są przejażdżki 
łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 100 
dolarów. 
 - To strasznie dużo - dziwi się zbulwersowany 
turysta. 
 - Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Je-
zus piechotą chodził! 
 - Nie dziwię się, przy takich cenach! 
WAKACJE NAD MORZEM. Turysta ogląda w 
Sopocie pokoik do wynajęcia.  
 - Miał być pokój z widokiem na morze.  
 - A ten obraz przedstawiający statek podczas 
sztormu, który wisi na ścianie to co?! 
LIST Z WAKACJI. Kochani rodzice! Jest tu bar-
dzo fajnie. Pogoda w kratkę i czasami trochę 
pada. Nie dokuczamy naszej pani, bp powie-
działa, że przez nas zwariuje, lecz nie zwario-
wała, bo uciekli od nas wszyscy wychowawcy 
i nasza pani też. Teraz nie musimy się myć. 
Jedzenie jest niedobre, bo trzy dni temu skoń-
czyły się liście i szyszki na drzewach. Już nied-
ługo do Was wracam. Wasz synek Jasio. 
 

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 
Materiały przygotowali: 

ks. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic, 
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 
s.M. Amabilis Gliniecka,  fot. Tomasz Końko 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30   
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