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MYŚL TYGODNIA 

 
     Mądrość Odwieczna zawarta 
w Słowie Bożym przypomina nam 
dziś, że Królestwo Boże jest 
w pierwszej chwili prawie niezau-
ważalne - jak zaczyn w cieście al-
bo ziarnko gorczycy. A jednak ma 
ono moc przemienić całą rzeczy-
wistość, w której żyjemy. Jego siłą 
jest sam Jezus Chrystus. On za-
chęca nas w dzisiejszej przypo-
wieści, abyśmy czekali i byli cierp-
liwi. To On zatroszczy się o plony, 
da wzrost ziarnu. Do nas należy 
pielęgnowanie królestwa, które 
jest wśród nas. Dokonuje się to 
przez modlitwę w Duchu Świętym, 
„gdy bowiem nie umiemy się mod-
lić tak jak trzeba, sam Duch przy-
czynia się za nami w błaganiach, 
których nie można wyrazić słowa-
mi” (Rz 8,26-27). 

 

PIESZA PIELGRZYMKA 

 
     XXXI Piesza Pielgrzymka Podlaska, wyruszy z Sied-
lec na Jasną Górę tradycyjnie 2 sierpnia. Składać się 
będzie z 30 grup. Niektóre grupy z odległych miast na-
szej Diecezji wyjdą już 31 lipca. Przewodnikiem Pielg-
rzymki jest ks. Piotr Wojdat. Ks. Biskup poucza nas, że 
„pielgrzymowanie należy do koncepcji biblijnej człowie-
ka. To od wygnania z raju rozpoczęła się ta przedziwna 
pielgrzymka, opowieść o wygnaniach i powrotach. 
Wszyscy patriarchowie pielgrzymowali, mając po dro-
dze różne doświadczenia. Naród wybrany też pielgrzy-
mował, odbywał drogę do Egiptu, a z Egiptu przez pus-
tynię do Ziemi Obiecanej. Prorocy też często mówili 
o roli wygnania i powrotu. 
     Również Jezus pielgrzymował, zarówno z rodziną, 
gdy udawał się do Jerozolimy, jak i później, w swojej 
działalności publicznej. Swoją misję pojął właśnie jako 
swoistą pielgrzymkę, a następnie rozesłał uczniów na 
cały świat. Dzisiaj trzeba tę tradycję kontynuować. 
Bardzo cieszę się, że w naszej diecezji jest taka chęć, 
że ks. Piotr podejmuje taką inicjatywę i są wszyscy, 
którzy chcą pomóc ją urzeczywistniać. Że są chętni, 
księża którzy idą z pielgrzymami i wspomagają ich 
swoją posługą kapłańską. Wiem z doświadczenia, że w 
ludzkich sercach dokonuje się bardzo wiele podczas 
tych prawie 2 tygodni. Bardzo to doceniam i uważam, 
że jest to bardzo dobry czas rekolekcyjny”. 
     Przewodnik Pielgrzymki dodał: „Pielgrzymka poka-
zuje, że są ludzie w każdym wieku, młodsi i starsi, któ-
rzy normalnie żyjąc w świecie potrafią wyznawać Chry-
stusa. Takich ludzi spotykamy na pielgrzymce. Kiedy 
potem wraca się do swojego środowiska, miejsca pra-
cy, to ze świadomością, że wokół są osoby, które być 
może ze swoją wiarą się nie afiszują, ale jednak są. 
Daje to umocnienie”. 

MADRYT 2011 

 

Już w sierpniu będą w Madrycie 
Światowe Dni Młodzieży. W hisz-
pańskiej telewizji jest spot reklamu-
jący zjazd, gdzie na peron przyjeż-
dża pociąg. I to jest taki pociąg, 
który przyjeżdża tylko raz w życiu.  

Jeśli się do niego nie wsiądzie to wiele się straci. Za-
kończono już rejestrację uczestników. Z Polski wyjedzie 
ponad 10 tys. osób. Zarejestrowanych pielgrzymów 
z całego świata jest około 400 tysięcy. Na końcowej 
Mszy Św. planowany jest udział nawet 1 mln osób. 

KS JAN Z UKRAINY 

 

     W przyszłą niedzielę Gościem na-
szej Parafii będzie ks. Jan Ślepowro-
ński - misjonarz z Kresów. Na Ukrai-
nę pojechał w 1991 r. jako młody ka-
płan Diecezji Siedleckiej, sześć lat po 
święceniach. Wkrótce potem został  

rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Kamieńsko-Podolskiej, które organizował od podstaw, 
pełniąc funkcję rektora przez 10 lat. W sumie spod jego 
ręki wyszło 44 kapłanów, pracujących obecnie na całej 
Ukrainie. W 2001 roku objął stanowisko proboszcza 
Barze na Podolu, gdzie 29 lutego 1768 r. zawiązała się 
Konfederacja Barska. Obecnie organizuje domy opieki 
społecznej dla dzieci i osób starszych. O innych szcze-
gółach swojej pracy i misji Ks. Jan opowie osobiście 
podczas Mszy Św. w niedzielę 24 lipca. 
 

NIECH CIĘ PAN STRZEŻE 

 

     Przyszła niedziele jest 
dniem szczególnie ważnym 
dla wszystkich, którzy kieru-
ją pojazdami po drogach pu-
blicznych. Kościół wspomina 
Św. Krzysztofa i Św. Jakuba  

– patronów kierowców. Jest to także dzień modlitw za 
pielgrzymów i podróżujących. Po każdej Mszy Św. na 
dużym parkingu przed kościołem będzie uroczyste bło-
gosławieństwo samochodów, motocykli i rowerów.  
     Podczas obrzędu błogosławieństwa kierowcy zwy-
czajowo składają dobrowolne ofiary. W tym roku będą 
one przeznaczone na instalację kamer i pozostałych 
urządzeń do wideomonitoringu parkingu przykościelne-
go. Propozycja ta wyszła od kierowców, którzy na tym 
parkingu byli poszkodowani podczas swego udziału 
w uroczystościach kościelnych. W ciągu minionych 10 
lat był jeden przypadek kradzieży samochodu osobo-
wego, 6-krotnie włamywano się do samochodów, krad-
nąc radioodbiornik, lub inne mienie z samochodu. Było 
też wiele otarć innego pojazdu zaparkowanego, pod-
czas manewrowania oraz jeden przypadek uderzenia 
L-ki (nauki jazdy) w inny pojazd stojący na parkingu. Te 
wydarzenia były zazwyczaj rozwiązywane polubownie 
przez kierowców. Znamy tylko 4 przypadki, gdy wino-
wajca odjechał z miejsca wydarzenia. 
     Nagrywany non-stop obraz z zainstalowanych ka-
mer pozwoli na rozpoznanie numerów pojazdów oraz 
twarzy osób przebywających na parkingu. Na ten cel, 
oprócz ofiar zebranych podczas błogosławieństwa po-
jazdów, będą przeznaczone także ofiary zebrane w na 
tacę następną niedzielę - 31 lipca br. Mamy wielką 
nadzieję, że prace te przyczynią się do zachowania 
lepszego niż dotąd bezpieczeństwa i porządku. 
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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  - 18 lipca 2011 r. 
Wspomnienie Bł. Szymona z Lipnicy, Kapłana 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Piotr; 
Czyt.: Wj 14,5-9a.10-18; Ps 95,8ab; Mt 12,38-42 

6.30 1. Dziękczynna w 60 r. urodzin Tadeusza, z prośbą o opiekę św. 
Józefa i umocnienie w wierze 

 2. Dziękczynna w 13 r. ślubu Sylwii i Macieja Nowak, z prośbą o po-
trzebne łaski na dalsze lata małżeństwa, of. Syn Piotr 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 
 2. + Radosława Brochockiego (w 7 r.), Henryka, Ryszarda, Wiktora, 

Mariana, Leokadię i Mariannę, zm. z Rodzin Brochockich i Woź-
nych, of. Maria Brochocka 

 3. + Ryszarda, Zofię, Zygmunta, Andrzeja, Stanisława i Kazimierza, 
of. Zofia Chomka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. + Wacława Krasuskiego, Eugenię, Helenę, Janusza Szkielonek 

oraz Kazimierę i Krystynę Gromadzką, of. Hanna Szkielonek 
 3. Dziękczynna w 10 r. zawiązania wspólnoty Nieustającego Ró-

żańca, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla Sióstr 
i Braci Wspólnoty, zel. Zdzisława Szczepanik 

 Wtorek  – 19 lipca;  
Czyt.: Wj 14,21-15,1; Wj 15,8-9.10 i 12.17; J 14,23; Mt 12,46-50 

6.30 1. + Mariana, Adama, Pawła i Kazimierza oraz zm. Rodziców i Te-
ściów, of. Natalia Gałecka 

 2. + Zm. z Rodzin Ługowskich, Jasińskich i Biernackich 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 

 2. + Anielę i Lucjana, zm. z Rodzin Biernackich i Wróblewskich, of. 
Marianna Biernacka 

 3. + Urszulę Panasiuk, of. Dzieci 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. Dziękczynna w 3 r. ślubu Anity i Rafała, z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
 3. Dziękczynna w 3 r. ślubu Justyny i Rafała Sulczyńskich, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski, of. Mama 
Środa  – 20 lipca; 

Wspomnienie Bł. Czesława, Kapłana 
Czyt.: Wj 16,1-5.9-15; Ps 78,18-19.23-24.25-26.27-28; Mt 13,1-9 

6.30 1. + Artura Maliszewskiego, of. Młodzież z Ruchu Światło-Życie 
 2. + Mariannę i Andrzeja Maciejuk, zm. z Rodziny Maksymiuków, of. 

Wnuczki  
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 

 2. + Anielę, of. Córka 
 3. + Janinę, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. + Włodzimierza (z racji urodzin i imienin), of. Rodzina 
 3. + Czesławę i Henryka Kowal (z racji imienin), of. Córka 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek - 21 lipca; 
Wspomnienie Św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i Doktora Kościoła 

oraz Św. Apolinarego Biskupa i Męczennika 
Czyt.: Wj 19,1-2.9-11.16-20b; Dn 3,52.53a i 54a i 55ab i 56a; J 15,15b; Mt 13,10-17 

6.30 + Zm. z Rodzin Flisów, Kowalów, Sapińskich, Białasów, Zająców, 
Rogowskich i Nasiłowskich oraz wszystkie dusze w czyśćcu cier-
piące, of. Rodzina Flisów 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 
 2. + Stanisławę (w 4 r.), zm. z Rodzin Rudasiów i Podgórzaków, of. 

Córka 
 3. + Wiktorię Mirońską (w 1 r.), of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. + Jana (w 17 r.) i Andrzeja, of. Monika Gmitrzak 
 3. Dziękczynna w 4 r. urodzin Patrycji, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Maryi, of. Rodzice  
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek– 22 lipca.  
Wspomnienie Św. Marii Magdaleny 

Czyt.: Pnp 8,6-72 Kor 5,14-17; Ps 63,2.3-4.5-6.8-9; J 20,1.11-18 

6.30 1. + Natalię, Czesława i Teresę, zm. z obu stron Rodziny, of. Rodzi-
na Czerskich 

 2. + Czesława Lipińskiego (w 29 r.) i Leokadię, of. Córka Jolanta 
Karaś 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 
 2. + Wiesławę Wereda (w 1 r.), zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich 

i Zaliwskich, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna za życie, z prośbą o wieczny pokój dla ofiarodawcy 

przeszczepionych narządów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. + Józefa (w 7 r.), Zofię, Andrzeja i Roberta, of. Urszula Sowa 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota 23 lipca; 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Święto Św. Brygidy, Za-

konnicy, Patronki Europy 
Czyt.: Ga 2,19-20; Ps 16,1-2a i 5.7-8.11; J 15,9b.5b; J 15,1-8 

6.30 1. + Stanisławę (w 6 r.), of. Córka 
 2. + Stanisława Kryńskiego (w 28 r.), Mariannę, Kazimierza, Kata-

rzynę i Józefa, of. Marianna Kryńska 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 

 2. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 3. + Stanisława (w 48 r.) i Irenę Stańczuk, of. Córka 
 4. + Henryka Jastrzębskiego (w 17 r.), of. Córka 

13.00 1. Dziękczynna w 50 r. ślubu Małżonków Tadeusza i Danuty Baran, 
z prośbą o potrzebne łaski dla nich oraz dla ich Dzieci i Wnuków 

16.00 1. W intencji Nowożeńców Karoliny i Piotra 
18.00 1. + Reginę Chomka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
24 lipca 2011 r. 

Wspomnienie Św. Krzysztofa i Św. Jakuba – patronów kierowców 
Dzień modlitw za kierujących pojazdami mechanicznymi, pielgrzymów 

i podróżujących. Po każdej Mszy Św. błogosławieństwo samochodów, mo-
tocykli i rowerów; Czyt.: 1 Krl 3,5.7–12; Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129–

130; Rz 8,28–30; Por. Mt 11,25; Mt 13,44-52 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Tomasza Sobiczewskiego (w dniu urodzin), of. Rodzice i Brat 

 2. + Bolesława, Stanisławę i Jana Chęclów oraz zm. z Rodziny Po-
pków, of. Barbara Popek 

8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 
 2. + Zdzisława Szostka (w 12 r.) zm. z Rodzin Szostków, Pawlaków 

i Rybaków, of. Irena Szostek 
 3. + Hieronima i Mariannę Wielogórskich (w 20 r.), Józefa oraz zm. 

z Rodziny Jasińskich, of. Córka  
10.00 1. + Stanisława (w 12 r.) i Zofię Ciok oraz ich Rodziców, of. Córka 

 2. + Jana Duber (w 2 r.), of. Rodzina 
 3. Poza Parafią: Dziękczynna w 60 r. urodzin Marii i 70 r. urodzin 

Zofii, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i św. Józefa, 
of. Rodzina 

 4. Poza Parafią: + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo 
11.30 1. + Helenę Łaszczyk (w 9 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Mąż 
 2. + Elżbietę Wróblewską (w 2 r.) oraz Bolesława i Ambrożego Kuc, 

of. p. Kondracka 
12.45 1. Za Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Piotr 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. + Mariana Skup (w 16 r.) oraz Rodziców Kazimierę i Juliana, of. 
Elżbieta Skup 

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00  1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
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355. ZEBRANIE PLENARNE 

 

355. zebranie plenarne Konferencji 
Episkopatu Polski odbyło się w Liche-
niu w dniach 24 i 25 czerwca oraz we 
Włocławku 26 czerwca 2011 r.. Obra-
dami kierował przewodniczący Konfe-
rencji, abp Józef Michalik. Uczestniczył 
w nich Nuncjusz Apostolski w Polsce, 
abp Celestino Migliore. W części obrad 
brali udział także kard. Zenon Grocho- 

lewski, legat papieski na uroczystości 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej, 
a także bp Antoni Stankiewicz, dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, oraz abp Jan 
Paweł Lenga, emerytowany biskup diecezji Karaganda w Kazachstanie. Biskupi 
dziękowali Bogu za 60 lat kapłaństwa Ojca Świętego Benedykta XVI. Wzywają 
wiernych do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Piotra na-
szych czasów. Jubileusz włocławskiej katedry stał się też kolejną okazją do 
dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II oraz do modlitwy o wyniesienie do 
chwały ołtarzy Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Warto przypomnieć, 
że zmarły 30 lat temu Prymas Tysiąclecia był kapłanem diecezji włocławskiej, 
wyświęconym w obchodzącej jubileusz katedrze. 

1. Głównym tematem zebrania plenarnego były zagadnienia katechezy w Pol-

sce. Biskupi podkreślili wzajemne uzupełnianie się trzech miejsc katechezy: ro-
dziny, parafii i szkoły. Rodzice powinni być pierwszymi katechetami dla swoich 
dzieci. Katecheza w rodzinie jest nie do zastąpienia i wymaga stałego zaanga-
żowania. Przywrócona przed 20 laty katecheza w szkole dobrze spełnia swoje 
zadanie i ma znaczący wpływ na katechizowanych i ich związek z Chrystusem 
i Kościołem. Uczy także chrześcijańskiego stylu życia we współczesnym społe-
czeństwie. Katecheza ta, ze względu na specyfikę szkoły, wymaga systematycz-
nego dopełniania poprzez katechezę parafialną, która wprowadza w życie mo-
dlitwy, w liturgię i wspólnotę Kościoła. Dlatego należy ją rozwijać zwłaszcza na 
poziomie katechezy sakramentalnej w związku z chrztem, Pierwszą Komunią 
św., bierzmowaniem i małżeństwem. Powinna to być praca w grupach animator-
skich, ruchach katolickich i stowarzyszeniach. Biskupi proszą także o jeszcze 
większe ukierunkowanie katechezy parafialnej i szkolnej ku wyzwaniom nowej 
ewangelizacji. Za katechetyczny trud wyrażają wdzięczność rodzicom, nauczy-
cielom i wychowawcom, katechetom i księżom oraz animatorom parafialnym.  

2. Biskupi przypomnieli, że małżeństwo jest naturalnym związkiem mężczyzny i 

kobiety wynikającym z pierwotnego zamysłu Stwórcy. Tylko małżeństwo jest 
fundamentem rodziny, która stanowi naturalne środowisko wychowywania. Dla 
chrześcijan małżeństwo jest równocześnie sakramentem. Biskupi apelują do 
wszystkich zobowiązanych do wspomagania rodziny, m.in. do polityków stano-
wiących prawo, by nie ulegali presji niektórych środowisk, próbujących zrównać 
małżeństwo mężczyzny i kobiety z tzw. związkami partnerskimi oraz związkami 
osób tej samej płci. Dopuszczenie takich rozwiązań prawnych byłoby zgodą na 
niebezpieczne osłabianie instytucji małżeństwa. Jednocześnie Konferencja Epi-
skopatu Polski apeluje do polityków, rządu i samorządów o wprowadzanie rze-
telnej, skutecznej i długofalowej polityki prorodzinnej, od 1989 roku pozostającej 
ciągle w sferze projektów. Niech polityka prorodzinna stanie się jednym z głów-
nych tematów dyskusji w kampanii wyborczej, niech przyświeca polskiej prezy-
dencji w Unii Europejskiej jako kontynuowanie tematu podjętego przez rząd Wę-
gier. Biskupi zwracają się też do samych rodzin, by za najważniejsze dla siebie 
zadanie uważały narodziny dzieci i ich wychowywanie. Z równą troską niech 
dbają o budowanie więzi rodzinnych i pogłębianie sakramentalnej jedności mał-
żeńskiej, chroniąc w ten sposób polskie rodziny przed tragedią rozwodów.  

W tym kontekście biskupi proszą o rzetelne przygotowanie do małżeństwa w 
rodzinach, szkołach i parafiach. Celem tego przygotowania jest nie tylko pozna-
nie nauki o małżeństwie i rodzinie, lecz także wypracowanie takich postaw jak 
gotowość bycia dla innych, poświęcenie, zdolność podejmowania decyzji na całe 
życie, zachowanie czystości i wstrzemięźliwości. Takie przygotowanie jest nieza-
stąpione. Podejmowane przez wielu młodych wspólne zamieszkanie przed ślu-
bem wcale nie służy stabilności przyszłych małżeństw, o czym świadczy wzra-
stająca liczba rozwodów. Kościół nie może przymykać oczu na to zjawisko i mil-
czeć, gdy w naszych czasach rodzi się nowy obyczaj, sprzeczny z nauką Ko-
ścioła. 

3. Biskupi z uznaniem wspierają obywatelską inicjatywę w sprawie całkowitej 

ochrony życia ludzkiego popartą podpisami blisko 600 tys. obywateli. Prawo do 
życia jest najbardziej fundamentalnym, naturalnym i niezbywalnym prawem każ-
dego człowieka i dlatego jego ochrona jest obowiązkiem każdego społeczeń-
stwa, niezależnie od światopoglądu religijnego. Biskupi apelują do parlamenta-
rzystów polskich o przyjęcie prawa chroniącego każde ludzkie życie, od mo-
mentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wszystkich wiernych wzywają do mo-
dlitwy w tej wielkiej sprawie. 

4. W roku 2016 będziemy obchodzili 1050 rocznicę chrztu Polski. Jest to dla 

wszystkich, a zwłaszcza dla pokoleń, które nie pamiętają milenijnych obchodów 
z roku 1966, okazja, by powrócić do chrześcijańskich korzeni naszego narodu i 
państwa. Jest to równocześnie powrót do fundamentów tożsamości chrześcijań-
skiej Europy. Najbliższe 5 lat będzie szansą na wielki ewangelizacyjny i duszpa-
sterski wysiłek mający pogłębić zrozumienie znaczenia chrztu i wynikających z 
niego wielkich zadań i obowiązków. 

5. W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą męczeńskiej śmierci św. 

Maksymiliana Kolbego, patrona troski o trzeźwość narodu, oraz ze zbliżającym 
się miesiącem trzeźwości – sierpniem, biskupi zwracają się do przedstawicieli 
rządu, parlamentu i władz samorządowych z prośbą o ochronę trzeźwości na-
rodu, a przez to dbałość o zdrowie i życie ludzkie. Wyrażają zaniepokojenie pro-
pozycjami sprzedaży piwa na stadionach piłkarskich. 

6. Biskupi odnieśli się z bólem do znieważenia pamięci zmarłego niedawno 

abp. Józefa Życińskiego. Podzielają opinię Prezydium Episkopatu, które skryty-
kowało ten bezprzykładny atak. 

Na rozpoczęte wakacje biskupi powierzają wszystkich Matce Bożej Licheń-
skiej, udzielając Bożego błogosławieństwa,  

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce 
Licheń – Włocławek, 26 czerwca 2011 r. 
 

PRZYSTANEK JEZUS 

 
     W dniach 31.07 - 07.08 br., po raz XII odbędzie się w Kostrzynie nad 
Odrą Przystanek Jezus - Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna. Zostali 
na nią zaproszeni duszpasterze młodzieży i osoby świeckie. Na Przystanek 
Jezus przyjeżdżają kapłani, klerycy jak i osoby konsekrowane z terenu całej 
Polski, aby wspierać młodych ewangelizatorów świeckich i spotykać się z 
młodzieżą przyjeżdżającą na Przystanek Woodstock. Spotkania te często 
mają ogromny wpływ na życie młodych, którzy poszukują głębszego sensu 
życia jak i mają wiele pytań, z którymi nie zawsze chcą się zmierzyć w ra-
mach duszpasterstwa parafialnego. Organizatorzy wykorzystują dobrze tę 
okazję do odkrywania przez młodych prawdziwego oblicza Chrystusa i 
wspólnoty Kościoła.  
     Wszystkie informacje organizacyjne są na witrynie www.przystanek 
Jezus.pl gdzie Wspólnota św. Tymoteusza prowadzi na bieżąco serwis infor-
macyjny. Całe dzieło Ewangelizacji w ramach Przystanku Jezus zostało za-
wierzone Maryi – Pani Cierpliwie Słuchającej, Patronce Nowej Ewangeliza-
cji. Przystanek Jezus nie jest festiwalem muzycznym, ani formą rekolekcji 
dla osób pragnących przeżyć „fajny czas”. Do udziału zaproszone są  wyłą-
cznie osoby formujące się w ciągu całego roku w grupach, ruchach i stowa-
rzyszeniach kościelnych, zdolne podjąć posługę ewangelizacyjną pośród 
młodych na Przystanku. Przystanek Jezus odbywa się co roku podczas 
Przystanku Woodstock. Księża, siostry zakonne i osoby świeckie poprzez 
rozmowę, spowiedź, modlitwę świadczą o Jezusie uczestnikom Przystanku 
Woodstock. Dziś obie inicjatywy współpracują, choć przed laty bywało 
bardziej szorstko o czym można przeczytać w artykule pt. „Woodstock - 
Jezus. Historia dwóch przystanków: http://fronda.pl 
 

NA PIELGRZYMKĘ 
     Rada Różańcowa przy naszej Parafii organizuje dwie Pielgrzymki 
dziękczynne za Beatyfikację Jana Pawła II: 
1. Pierwsza z nich trasą Częstochowa - Kalwaria Zebrzydowska - Wa-
dowice - Kraków - Łagiewniki uda się 5, 6 i 7 sierpnia br. (piątek, sobota 
niedziela). 
2. Druga pojedzie do Lichenia 17 i 18 września (sobota i niedziela). 
     Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje Prezes Rady 
Różańcowej (p. Zofia Sawiak) pod numerem telefonu 25-644 20 19, lub 
kom. 606-902-159. Zapisać się można także w kancelarii parafialnej i w 
zakrystii przy naszym kościele.  
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W PARAFII I W DIECEZJI  
 

NIEUSTAJĄCY. Dziś (17 lipca) wypada ko-
lejny dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Ró-
żańca Nieustającego. Wspólnota zaprasza na 
różaniec o 17.30.  

NIEDZIELNE POPOŁUDNIE. Przez całe 
wakacje popołudniowe Msze Św. niedzielne bę-
dą celebrowane w naszym kościele o godzinie 
18.00 i 20.00. Nie będzie Mszy Św. o 16.30.. 

SPOWIEDŹ W KATEDRZE. W czasie 
wakacji (w lipcu i sierpniu) dyżur spowiedników 
w katedrze będzie trwał w dni zwykłe od godz. 
13.00 do 17.00. 

KS. JAN Z UKRAINY. W przyszłą niedzie-
lę Gościem naszej Parafii będzie Ks. Jan Śle-
powroński – misjonarz z Ukrainy. 

KIEROWCY. W przyszłą niedzielę z racji 
dnia Św. Krzysztofa, na dużym parafialnym par-
kingu będzie uroczyste błogosławieństwo kiero-
wców i ich pojazdów po każdej Mszy Św. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 28 

     W bieżącym „Echu Katolickim” czytamy: 
 O utworzeniu w naszej diecezji nowej parafii         
pod wezwaniem bł. Jana Pawła II; 
 O szkaplerzu, jego historii oraz współcze-
snym kulcie i miejscu w naszej diecezji, gdzie 
ten kult jest szczególnie szerzony; 
 O korzyściach i zagrożeniach, które płyną z 
gier komputerowych – w rozmowie „Echa”; 
O możliwościach dochodzenia przez rolni-
ków odszkodowań od kół łowieckich za uprawy, 
zniszczone przez leśne zwierzęta – w dziale 
„Rolnictwo”; 
 O dramacie rzezi na Wołyniu w 1943 r.  
– w dziale „Historia”; 
O metodach współczesnej cenzury „w bia-
łych rękawiczkach” zawartości mediów i pub-
licznych wypowiedzi – w dziale „Opinie”. 
  

Zachęcamy do lektury! 
 
 

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # Marcin Piotr Gotowicki z naszej Parafii 
i Anna Katarzyna Domańska z Parafii w Moko-
bodach (46) 

 
Zapowiedź I: 
    # Mariusz Robert Dmowski z naszej Parafii i 
Sylwia Kruk z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach 
(47) 
    # Piotr Koryciński z naszej Parafii i Magda-
lena Anna Dąbrowska z Parafii Bożego Ciała w 
Siedlcach (48) 

 
     Kto znałby przeszkody do zawarcia tego 
małżeństwa, niech powiadomi miejscowych 
duszpasterzy. 

SCHODY DO NIEBA 
 

 
     Wakacje są dobrym czasem do realizacji in-
westycji przy kościele i budynkach parafialnych, 
które są niezbędne do utrzymania ich w dobrym 
stanie. 
     Do naszego kościoła prowadzą obszerne 
schody betonowe, pokryte kamiennymi, grani-
towymi płytami. Granit jest materiałem niezwy-
kle trwałym i przez wiele lat zachowuje dobrą 
nawierzchnię. Jednak w naszym klimacie waż-
na jest także trwałość podłoża, na którym ukła-
dane są płyty granitowe. Jeśli do podłoża do-
ciera wilgoć, mróz potrafi uszkodzić zespolenie 
płyt z podłożem. Tak też się stało i u nas. Wiele 
płyt nawierzchniowych i podstopnic odkleiło się. 
     Program prac będzie następujący: płyty gra-
nitowe zostaną zdjęte i oczyszczone z nacie-
ków wapiennych przez piaskowanie z nie-
znacznym użyciem, chemicznych środków roz-
puszczających naloty wapienne. Betonowa po-
wierzchnia schodów zostanie pokryta tzw. 
„płynną folią”, a po jej wyschnięciu zostaną na 
nią na nowo położone płyty granitowe. Płynna 
folia nie pozwoli na dalszą penetracje wilgoci. 
W ubiegłym roku udało się zainstalować system 
wymuszonej wentylacji pod schodami, co po-
może w realizacji tych prac. O szczegółach tych 
działań będziemy informowali na bieżąco. 
     Oprócz prac na schodach kościoła, planu-
jemy także instalacje monitoringu na parkingu 
przykościelnym, o co proszą kierowcy, przyjeż-
dżający do kościoła własnymi pojazdami. Pi-
szemy o tym na str. 1 dzisiejszego numeru 
Opiekuna w artykule p.t. „Niech Cię Pan 
strzeże”. Najbliższy czas pokaże, na ile kie-
rowcy zechcą poprzeć realizacje tej inicjatywy. 
Poza tym istnieje potrzeba naprawy dachu nad 
salą obok kościelnej zakrystii i naprawy komi-
nów na plebanii. 
     Trudna sprawą jest stan starej kaplicy, po-
tocznie nazywanej Salą Wielofunkcyjną. Wy-
maga ona kilku napraw: rekonstrukcji „korytek” i 
rynien deszczowych oraz naprawy fundamen-
tów i cokołu. Parafia jest właścicielem kaplicy i 
administratorem 1/7 kubatury kaplicy (tam, 
gdzie mieszkają siostry Orionistki). Natomiast 
6/7 kubatury, zgodnie z umową zatwierdzona 
przez Kurię, administruje i użytkuje Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące. Wielu Parafian 
twierdzi, że to użytkownik winien zadbać o nie-
zbędne remonty. Fundamenty pod częścią ka-
plicy zamieszkałą przez siostry zostały zabez-
pieczone i zaizolowane. 
     Cierpliwie czekamy w kolejce także na do-
kończenie instalacji urządzeń wentylacji reku-
peracyjnej w północnej części kościoła. Firma 
ma dużo zamówień. Pozwoliłoby to na pomalo-
wanie pozostałych wewnętrznych powierzchni 
ścian kościoła. 
 

ŻYCIOWA RADA: NIGDY NIE 
JEDŹ SZYBCIEJ, NIŻ LATA 

TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ 

 

 
MOKRA JEZDNIA: - Dlaczego błąd zespołu Kubicy 
miał tak kolosalne konsekwencje? 
- Bo trudno, żeby na mokrym torze takie błędy ucho-
dziły na sucho. 
WYŚCIG: Spotkało się dwóch starych kolegów. Je-
den miał najnowsze BMW a drugi malucha. Posta-
nowili, że zamienią się autami i pojadą na auto-
stradę. Po kilku godzinach spotkali się ponownie, ale 
już na jednej sali w szpitalu. Ten od BMW pyta: 
 - Stary co się stało? 
 - To proste, wsiadłem w twoje BMW, wrzuciłem 
1,2,3,4,5, rozpędziłem się do 250 km na godzinę i 
wypadłem z zakrętu, ale powiedz lepiej jak ty to zro-
biłeś. 
 - Wsiadłem do twojego malucha, wrzuciłem 1,2,3,4, 
po czym wysiadłem, żeby sprawdzić czy to w ogóle 
jedzie. 
WAŻNA SPRAWA. Młoda żona mówi do męża: 
 - Już trzy miesiące zastanawiasz się, jaki kupić sa-
mochód, a mnie zaproponowałeś małżeństwo już 
w trzecim dniu znajomości! 
 - Ależ kochanie. Kupno samochodu to poważna 
sprawa. 
BEZSTRESOWO. - Na czym polega bezstresowe 
szkolenie kierowców? 
 - Kursant ma jeździć tak, żeby się instruktor nie stre-
sował. 
PAN I WŁADCA. Nietrzeźwy gospodarz przychodzi 
do domu. Cichutko wchodzi do sypialni. Nagle strąca 
akwarium. Biedna rybka rozpaczliwie zamyka i 
otwiera pyszczek. Zdenerwowany wrzeszczy na nią: 
 - O ty głupia rybo... Na pana gębę drzesz?! 
JAPOŃSKA KOLACJA. 
- Co robi pranie w japońskiej restauracji? 
 - Suszi się. 

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. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Adam Pietrusik, ks. Piotr Witkowicz 
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                 




