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MYŚL TYGODNIA 

 
       Jezus opowiedział tłumom 
taką przypowieść: "Królestwo nie-
bieskie podobne jest do skarbu 
ukrytego w roli. Znalazł go pewien 
człowiek i ukrył ponownie. Urado-
wany poszedł, sprzedał wszystko, 
co miał, i kupił tę rolę. Dalej, po-
dobne jest królestwo niebieskie do 
kupca, poszukującego pięknych 
pereł. Gdy znalazł jedną drogo-
cenną perłę, poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił ją" (Mt 
13, 44-52). 
     Przypowieści Jezusa o skarbie 
ukrytym w roli i o kupcu poszu-
kującym pereł przekonują nas, że 
królestwo niebieskie warte jest 
wysokiej ceny. Możemy sobie za-
dać pytanie: Co jesteśmy w stanie 
dla niego poświęcić, jakie koszty 
gotowi jesteśmy ponieść? Króle-
stwo niebieskie nie jest krainą dla 
skąpców, ale dziedzictwem ludzi 
wielkodusznych, którzy inwestują 
wszystko, co mają – własne życie 
– aby zdobyć to, co najcenniejsze. 
A „Bóg z tymi, którzy Go miłują, 
współdziała we wszystkim dla ich 
dobra” 

 

 

APEL KSIĘDZA BISKUPA 

 
     Drodzy Diecezjanie! W ostatnim tygodniu nad Pols-
ką i również nad naszym regionem, szczególnie w gra-
nicach gminy Trzebieszów, przeszły burze, które doko-
nały znaczących zniszczeń w gospodarstwach domo-
wych i na polach uprawnych. Łącze się duchowo ze 
wszystkimi, którzy w tych ostatnich dniach doświadczyli 
niszczącej siły przyrody i z tego powodu ponieśli straty 
materialne. Ogarniam gorącą modlitwą, w miejscach 
życia i działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
wszystkie osoby dotknięte tym kataklizmem, aby mogły 
pełne wiary i ufności we wszechmoc Boga oraz otwarte 
serca ludzi, na nowo rozpocząć odbudowę. 
     Dlatego też zwracam się do Was, Drodzy Diecezja-
nie, aby i nasza wspólnota diecezjalna włączyła się 
w akcję niesienia pomocy potrzebującym. Proszę, aby 
Księża Proboszczowie zorganizowali zbieranie ofiar do 
puszek w niedzielę, 31 lipca 2011 r., na rzecz poszko-
dowanych przez trąbę powietrzną w okolicach Trzebie-
szowa oraz na terenie diecezji radomskiej. Zebrane 
ofiary proszę jak najszybciej przekazać do naszej Cari-
tas Diecezjalnej osobiście lub na wskazany poniżej nu-
mer konta. Ufam więc, że pozyskane w ten sposób 
środki pomogą w odbudowie zniszczeń, jak też w zaku-
pie sprzętu domowego i narzędzi pracy. Po moim pow-
rocie z Ziemi Świętej, w jak najszybszym czasie, odwie-
dzę miejsca dotknięte kataklizmem na terenie gminy 
Trzebieszów. Wdzięczny za każdy wyraz pomocy i soli-
darności, z serca błogosławię 
     Zebrane ofiary proszę przekazać na konto Caritas 
Diecezji Siedleckiej: PEKAO S.A. I/O Siedlce 10 1240 
2685 1111 0000 3656 2387 z dopiskiem „Kataklizm 
2011” lub bezpośrednio do biura Caritas mieszczącego 
się przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach do 12 sierpnia br. 

 BISKUP SIEDLECKI - Zbigniew Kiernikowski 
Jerozolima, 16 lipca 2011 r.  

10 PRZYKAZAŃ KIEROWCY 

 

     Jesteś kierow-
cą na drodze i nie 
jesteś na niej sam. 
Ponad wszystkim 
jest Pan Bóg Twój 

więc zawsze o tym pamiętaj: 
1. Nie będziesz egoistą na drodze. 
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wo-
bec innych ludzi. 
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kie-
dy wyruszasz w drogę - umiej też podziękować. 
4. Szanuj pieszych. 
5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy. 
6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny. 
7. Nie bądź brawurowy w prędkości. 
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 
9. Pomagaj potrzebującym na drodze. 
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę na-
szej Policji. 
 

PIESZO NA JASNĄ GÓRĘ 
     Już po raz 31. z naszej Diecezji wyruszy Piesza 
Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Hasło tegorocz-
nego pielgrzymowania brzmi „Ja Jestem z Wami”. 
Wśród rozważań będą także tematy związane z progra-
mem duszpasterskim „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. 
Jest  również przygotowana Nowenna Pielgrzymkowa. 

 
     Każdego tygodnia przekazujemy ważne informacje 
dotyczące udziału w Pielgrzymce. Dziś przekażemy in-
formacje dotyczące „wpisowego” za kilka osób idących 
z jednej rodziny. Otóż w tym roku wpisowe wynosi 100 
zł. od osoby, ale płacą je tylko dwie pierwsze osoby 
z rodziny, pozostałe płacą 5 zł. za ubezpieczenie i ob-
sługę toalet. Jeśli kogoś nie stać, to wystarczy zaświad-
czenie od swojego duszpasterza potwierdzające trudną 
sytuację materialną i wtedy można wpisać się bez uisz-
czenia opłaty pielgrzymkowej. „Uczestniczenie w pielg-
rzymce nie jest uzależnione od tego, czy kogoś stać na 
wyruszenie na pątniczy szlak, czy nie” - tak powiedział 
ks. Piotr Wojdat, kierownik pielgrzymki. 
     Warto dodać, że zapisy grupy 2 (w której idą Pielg-
rzymi z naszej Parafii) będą 31 lipca i 1 sierpnia w sal-
ce przy Katedrze od 17.00 do 19.00. Bagaże będzie 
można zdać 1 sierpnia od 17 do 19.00 przy Katedrze. 
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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  - 25 lipca 2011 r. 
Święto Św. Jakuba Apostoła. 

Dzień modlitw członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Piotr; 

Czyt.: 2 Kor 4,7-15;Mt 20,20-28 

6.30 1. +  Michała Ficka (w 28 r.), of. Córka Danuta Doroszenko 
 2. + Annę i Jana Staniszewskich, of. Córka Krystyna Staniszewska 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 
 2. + Wiesława, Mieczysława i Romualdę, zm. z Rodziny Kozaków, 

of. Krystyna Ciozda 
 3. Dziękczynna w 36 r. ślubu Danuty i Adama, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata 
wspólnego życia, of. p. Frankowscy 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. Poza Parafią: + Krzysztofa Skolimowskiego (z racji imienin), of. 

Żona 
 3. O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Krzysztofa i św. 

Joanny dla Syna Krzysztofa, of. p. Borutowie 
 4. O Boże błogosławieństwo dla kierowców, pasażerów, piel-

grzymów, uczestników wycieczek, przez wstawiennictwo św. 
Jakuba i Krzysztofa 

 Wtorek  – 26 lipca;  
Wspomnienie Św. Joachima i Anny, Rodziców Najświętszej Maryi Panny 

Dzień wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Emerytom 
Czyt.: Syr 44,1.10-15;Mt 13,16-17 

6.30 1. + Hannę (z racji imienin) i Stefana oraz zm. z obu stron Rodziny 
Wymiatałów i Stańczuków, of. Dzieci 

 2. + Annę (z racji imienin) i Władysława, zm. z Rodzin Gołąbków, 
Baranowskich i Prządków, of. Barbara Prządka 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 
 2. + Annę Sapała, Mieczysława Strzałek oraz Apolonię i Janinę 

Chojeckich, of. Alfreda Strzałek 
 3. + Annę Grabelską ( z racji imienin), of. Dzieci 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. + Genowefę i Stanisława Wierzchowskich, Stanisława, Joannę 

zm. z Rodziny Grochowskich, of. Elżbieta Grochowska 
 3. Poza Parafią: + Grażynę, Grzegorza, Bogusława, zm. Teściów, 

zm. z Rodzin Kaszubskich, of. Elżbieta Kaszubska 
 4. Poza Parafią: + Hannę Fajnas, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna z racji imienin Hanny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Kościół Domowy 
Środa  – 27 lipca; 

Czyt.: Wj 34,29-35;Mt 13,44-46 

6.30 1. + Kazimierę i Antoniego Dziendzikowskich, of. Syn 
 2. O szczęśliwy przebieg operacji, dar zdrowia i potrzebne łaski dla 

Filipa i Jego Rodziny 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 

 2. + Władysława (w r.), Juliannę, zm. z Rodzin Wakułów i Marcinia-
ków, of. Krystyna Wakuła 

 3. + Hannę (z racji imienin), of. p. Kowalczyk 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. Poza Parafią: + Józefę i Józefa Kazimierczuków, of. Aniela Li-

sowska 
 3. + Jana (w 12 r.) i Marię oraz Rodziców, Siostry i Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 
 4. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek - 28 lipca; 
Wspomnienie Św. Sarbeliusza Makhlufa, Kapłana, patrona Libanu 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 
Czyt.: Wj 40,16-21.34-38;Mt 13,47-53 

6.30 1. Dziękczynna, z prośbą o łaskę zdrowia dla Ryszarda, of. Córka 
 2. + Zm. z Rodzin Flisów, Kowalów, Białasów, Sapińskich, Rogow-

skich, Nasiłowskich i Zająców oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. 

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

 2. + Janinę (w 2 r.) i Henryka oraz Teściów i Dziadków z obu stron 
Rodziny, of. Krystyna Deoniziak 

 3. + Wiktora i Annę, of. Zofia Pieńkowska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. + Barbarę Grzyb (w 6 r.), of. Mąż, Córka, Syn, Synowa i Wnuczka 
 3. W intencjach Czcicieli św. Joanny, of. Kościół Domowy 

Nabożeństwo do Św. Joanny i ucałowanie Relikwii 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek – 29 lipca.  
Wspomnienie Św. Marty, Patronki Gospodyń domowych 

Czyt.: Hbr 13,1-2.14-16;J 11,19-27 

6.30 1. + Wiesławę Okuniewską (w 22 r.), of. Córka 
 2. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Bronisława oraz szczę-

śliwe narodziny ich Dziecka, of. Siostra 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Józefa Buchaj, of. p. Kaniewska 

 2. + Józefa (w 34 r.), of. Syn 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Gregorianka: + Wiesława i Zdzisława Szostka, of. Irena Szostek 
 2. + Irenę i Mariana (w 18 r.) Soszyńskich oraz Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Córki 
 3. + Elżbietę (w 1 r.), zm. z Rodziny Pilichów, of. Jadwiga Machała 
 4. + Dorotę Zając (w 4 r.), Mariannę Popek i Andrzeja Pietkiwicza 

(w 8 r), of. Krystyna Pietkiewicz 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota 30 lipca; 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Piotra Chryzologa, 

Biskupa i Doktora Kościoła 
Czyt.: Kpl 25,1.8-17;Mt 14,1-12 

6.30 1. + Janinę Kurek (w 4 r.), of. Zofia Matwiejczyk 
 2. + Anielę Troć, of. Córka 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę i Józefa Bu-
chaj, of. p. Kaniewska 

 2. + Hipolita (w 6 r.) i Leszka, of. Zenon Trębicki 
 3. Poza Parafią: + Edwarda (w 9 r.), zm. Rodziców, Władysława, 

Helenę i Stanisława, of. Jadwiga Nestorowicz 
 4. Dziękczynna w 30 r. ślubu Bogdana i Alicji Ślebzaków, z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i św. Józefa, of. Alina Jaku-
biak 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Wiesława i Zdzisława 

Szostka, of. Irena Szostek 
 2. Dziękczynna w 7 r. ślubu Marzeny i Zbigniewa oraz w 3 r. urodzin 

Dawida, z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w ży-
ciu rodzinnym i małżeńskim, of. Rodzina 

 3. Dziękczynny w 30 r. urodzin Anny, z prośbą o błogosławieństwo 
Boże dla niej i dla jej Męża na dalsze lata, of. Mama 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
31 lipca 2011 r. 

Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, Kapłana i św. Heleny Szwedzkiej 
Czyt.: Iz 55,1-3a;Rz 8,35.37-39;Mt 14,13-21 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Ireneusza (w 1 r.), of. Żona 
8.30 1. + Hieronima (w 31 r.) i Jadwigę Lewickich, zm. z Rodzin Lewic-

kich i Montewków, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 35 r. ślubu, Stanisławy i Wojciecha oraz w 7 r. 

ślubu Agnieszki i Krzysztofa, prośbą o potrzebne łaski dla nich, of. 
Małżonkowie 

10.00 1. + Ludwika i Salomeę, zm. z Rodzin Blicharzów i Stachowiczów, 
of. Córka Chrzestna 

 2. + Czesława Strzalińskiego (z racji imienin), of. Żona 
 3. Poza Parafią: Dziękczynna w 2 r. Ślubu Honoraty i Tomasza, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie  
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11.30 1. + Tadeusza Olewińskiego (w 12 r.), of. Córka 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośba o potrzebne łaski i 
opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzice 

12.45 1. Za Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Piotr 

16.00 W intencji Nowożeńców Anny i Przemysława 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

18.00 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Magdaleny i Janusza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata małżeńskiego ży-
cia, of. Małżonkowie 

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu małżonków Zofii i Romana, z prośbą o 

zdrowie Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla Jubilatów i 
ich Dzieci, of. Małżonkowie 

KS. JAN - PARĘ SŁÓW O SOBIE 
Kochani Parafianie, z Parafii Św. Józefa w Siedlcach 
     Pochodzę z Diecezji Siedleckiej, mam 52 lata i 26 lat kapłaństwa. W 1991 r. 
wyjechałem na Ukrainę, na misję do diecezji Kamieniecko-Podolskiej. Ks. Biskup 
Jan Olszański polecił mi zorganizowanie seminarium duchownego w Gródku Po-
dolskim, 10 lat byłem rektorem tego seminarium, od 2001 r. proboszczem w Ba-
rze a od 2010 proboszczem w Kopajgrodzie i moderatorem nowo powstałej 
Wspólnoty Emaus oraz Diecezjalnego Projektu Rodzina. 
     Ukraina to kraj wielu skomplikowanych problemów społecznych, politycznych, 
ekonomicznych i religijnych. Problem dzieci sierot poruszył mnie najbardziej. 
2 lata temu przyjechała do Baru grupa Włochów z Bractwa Emaus (Fraternitá di 
Emmaus). Współpracując z innymi Ruchami religijnymi i organizacjami społecz-
nymi w regionie Calabria, stworzyli społeczne stowarzyszenie „Progetto Familia” 
i doprowadzili do zamknięcia państwowych domów dziecka, gdyż dzieci zabrały 
rodziny, stwarzając im normalny rodzinny dom. Dowiedzieli się, że na Ukrainie 
jest ponad 200.000 takich dzieci. Przyjechali z misją, żeby coś zrobić. Dołączy-
łem do nich. 

 
Nasze dzieci w Rodzinie Emmaus 

     Nowopowstała wspólnota w Barze, liczy 20 osób - rodziny, młodzież. Zaczęli-
śmy odwiedzać domy dziecka, zwane tu „Szkołami-internatami”. W zdecydowa-
nej większości żyją tam sieroty społeczne - dzieci porzucone przez rodziców, bo 
były dla nich przeszkodą na drodze do tzw. osobistego szczęścia! Śpią w salach 
po kilkadziesiąt osób, łóżko przy łóżku. Nie chodzą do normalnej szkoły z innymi 
dziećmi, ponieważ mają swoją „wewnętrzną” szkołę, w której najczęściej są skla-
syfikowani jako „niepełnosprawni umysłowo i psychicznie”. Nie mają nawet wła-
snych przyborów szkolnych czy zeszytów - wydawane są im z magazynu tylko 
na czas zajęć. Za prezydentury Wiktora Juszczenki wydzielono z budżetu 24 tys. 
grzywien rocznie na każde dziecko w domu dziecka. Pytanie, jaka suma przy-
pada dziecku naprawdę?  
     Owszem, odremontowano niektóre sale, zrobiono łazienki, kupiono dzieciom 
wyjściowe ubrania - ale wszystko pod kluczem! W czasie wolnym nie mają prawa 
przebywać w swoich pokojach, tylko w wydzielonej sali lub na dworze. Łazienki 
i ubikacje zamknięte na klucz, dzieci chodzą do latryn na zewnątrz. Podobnie 
ubrania, zwłaszcza tzw. „wyjściówki” - jak mundury w wojsku – dostają, gdy jest 
jakaś impreza albo wizytacja, potem znowu oddają pod klucz i zakładają swoje 
łachmany. Czasami jakiś dobrodziej przywiezie  podarunki, które potem też są im 
odebrane. Zaprzyjaźniliśmy się z kilkorgiem dzieci, nawet kilkakrotnie pozwolono 
nam zabrać je na sobotę i niedzielę, potem na miesiąc wakacji. Trzeba było 
uczyć ich podstawowych prostych czynności w kuchni, w łazience itp. Zostały 
podleczone, logopeda popracował nad wadą wymowy, nauczyły się modlić i roz-
poczęły katechezę - przygotowanie do sakramentów. Wróciły do domu dziecka 
i kontakt się urwał. 
     Przeniesiono je 200 km dalej, odebrano im podarowany telefon komórkowy, 
którym mieliśmy się kontaktować. Nie mogły już nawet zadzwonić w nocy, kiedy 
nie mogły spać i chciały z kimś pogadać. Daremnie marzyły, żeby ktoś ich przy-
tulił, pogłaskał, pocałował na dobranoc, nie miały nawet przed kim się wypłakać. 
Jeszcze tragiczniejsza jest przyszłość wychowanków. W szkole-internacie wy-

chowują do życia w kolektywie ale nie uczą samodzielności. Wraz z ukończe-
niem 18 roku życia wychowankowie opuszczają dom dziecka i z niewielkim kie-
szonkowym są skierowani do tzw. bursy. Jest to rodzaj zawodówki z internatem. 
Nikt ich nie pyta o zainteresowania, o to kim chciałyby zostać, nie mają możliwo-
ści wyboru zawodu. Do wyjątków należą szczęśliwcy, którym uda się dostać na 
studia. Teraz szybko znajdują nowych kolegów - mają stypendia, więc jest za co 
się bawić. Nikt już ich nie kontroluje - są dorośli. W rezultacie większość z nich 
ląduje na ulicy a potem w więzieniu. Komu udaje się ukończyć zawodówkę wy-
chodzi z etykietą „specjalista z inkubatora”. Pracodawcy nie chcą takich zatrud-
niać. Dziewczęta mają jeszcze dodatkowy problem z niechcianą ciążą - ale na 
Ukrainie to „niewielki problem”, gdyż aborcja jest powszechnie dostępna w każ-
dym ośrodku zdrowia. 

 
Wizualizacja nowego budynku 

     Poruszeni losem tych dzieci postanowiliśmy wybudować w Kopajgrodzie 
ośrodek pod nazwą „Oaza Rodzinna im. Błogosławionego Jana Pawła II”. Będzie 
tam Dom Samotnej Matki, z myślą o tych dziewczynach, żeby nie zabijały po-
czętych dzieci, ale miały gdzie urodzić, żeby doświadczyły atmosfery rodzinnej, 
by pokazać im realną możliwość życia w rodzinie, pomóc im wystartować do sa-
modzielnego życia. Będzie tam miejsce dla Rodzinnego Domu Dziecka dla 10 
dzieci (na tyle pozwala ukraińskie prawo). Konieczny jest także ośrodek forma-
cyjny - dom rekolekcyjny, w którym trzeba przypominać prawdę o świętości życia 
ludzkiego, uwrażliwiać sumienia młodzieży, narzeczonych, małżeństw i rodziców 
na słowa Jezusa: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto 
Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Łk 9,40); oraz:  „Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 
     A na razie nasza wspólnota, która na Ukrainie nazywa się „Rodzina Emaus”, 
remontuje budynek starej plebanii w Barze, w którym sowieci zrobili kiedyś dom 
pionierów. Odzyskany 1991 r. po wybudowaniu nowego domu parafialnego słu-
żył jako siedziba Caritas. Działa przy nim świetlica dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych. Oprócz posiłków, dzieci mają opiekę lekarza pediatry, nauczycieli oraz 
studentów, którzy jako wolontariusze pomagają im nadrabiać zaległości w nauce. 
Docieramy też do ich rodziców, próbując mobilizować ich do większej odpowie-
dzialności za dzieci. Mamy dobre relacje ze służbami socjalnymi. Uświadomiono 
nam, że z domów dziecka dzieci nie dostaniemy, natomiast z rodzin pozbawio-
nych praw rodzicielskich – tak. Jedna z naszych rodzin przyjęła już na wychowa-
nie pięcioro rodzeństwa. 
     Jak zwykle, problemem jest brak pieniędzy. Ludzie nie mają pracy, często je-
den pracujący członek rodziny z pensji 800 grzywien utrzymuje 4-5 osób. Pod-
stawowy środek utrzymania to kilkunastoarowe działki i uprawiane na nich ziem-
niaki i warzywa. Brak nam środków na remont i budowę, dlatego ośmielam się 
zwrócić o pomoc do swoich Rodaków. Dziękuję Ks. Proboszczowi za ciągłe inte-
resowanie się problemami Wschodu – zna te problemy i zaradzał im dużo wcze-
śniej ode mnie. Dziękuję za zaproszenie mnie do spotkania z parafianami i umo-
żliwienie zaprezentowania „Projektu Rodzina” w Diecezji Kamieniecko-Podols-
kiej. Błogosławiony Jan Paweł II przez całe swoje kapłaństwo, biskupstwo i pon-
tyfikat szczególną troską otaczał rodzinę oraz młodzież, którą zawsze wychowy-
wał do miłości i odpowiedzialności, oraz przygotowywał do życia w rodzinie. Któż 
zatem, jeśli nie jego rodacy powinni pierwsi podjąć i kontynuować wszelkie dzia-
łania na rzecz młodzieży i rodziny! Modlimy się do bł. Jana Pawła II w intencji 
projektu oraz w intencjach każdego, kto go wspiera.  

Ks. Jan Ślepowroński 
     Oto mój adres: ul. św. Mikołaja 12, 23000 Bar, okręg Winnica, Ukraina. 
Adres e-mail: jansbar@gmail.com  telefon: +380-979 258 315 
Konta bankowe w Polsce udostępnia: Caritas Diecezji Siedleckiej; ul. Budowlana 1 
08-110 Siedlce. Bank Pekao SA: Konto EURO: 76 1240 2685 1978 0010 0960 
6523; Konto złotówkowe: 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387 Koniecznie z dopi-
skiem: „Oaza Rodzinna im. Jana Pawła II w Kopajgrodzie na Ukrainie”. 
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W PARAFII I W DIECEZJI  
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. Dziś Gościem na-
szej Parafii jest Ks. Jan Ślepowroński - misjo-
narz z Ukrainy. 

KIEROWCY. Dziś, na dużym parafialnym 
parkingu (z racji jutrzejszego dnia Św. Krzyszto-
fa) odbywa się uroczyste błogosławieństwo kie-
rowców i ich pojazdów po każdej Mszy Św.  

KONCERTY. W katedrze siedleckiej trwa 
I Wakacyjny Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej. W niedzielny wieczór o godz. 19.00 
występują wysokiej klasy wykonawcy, prezentu-
jący największe dzieła sztuki muzycznej. Kiero-
wnikiem artystycznym festiwalu jest Adam 
Szczepański, a kierownikiem organizacyjnym 
Krzysztof Grzegorz Boruta 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 29 

     W bieżącym „Echu Katolickim” czytamy: 
 Sekta - słowo groźne, ale słysząc je raczej 
myślimy: „Mnie to nie grozi!”. W raporcie „Echa” 
przeczytamy o różnych, nie zawsze znanych for-
mach działania sekt i werbowania zwolenników, 
a także o tym, jak rozpoznać u kogoś oznaki bycia 
pod wpływem sekty. Warto o tym pamiętać, zanim 
będzie za późno… gdyż wakacje są czasem wy-
tężonego działania sekt, zwłaszcza wśród dzieci i 
młodzieży; 
 Czy gniewać się i złościć na kogoś zawsze jest 
grzechem? Czy gniew może być dobry? Odpowie-
dzi w artykule „Jak pies z kotem” w dziale „Opi-
nie”; 
 Czy można i warto szukać męża lub żony 
przez Internet? O działalności chrześcijańskiego 
portalu matrymonialnego Przeznaczeni.pl oraz o 
prawdziwych historiach ludzi, którzy dzięki niemu 
się poznali, a dziś są szczęśliwymi małżonkami 
przeczytamy w tekście „Internet w służbie praw-
dziwej miłości”.                  Zachęcamy do lektury! 
 

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # Mariusz Robert Dmowski z naszej Parafii 
i Sylwia Kruk z Parafii Bożego Ciała w Siedl-
cach (47) 
    # Piotr Koryciński z naszej Parafii i Magda-
lena Anna Dąbrowska z Parafii Bożego Ciała 
w Siedlcach (48) 
Zapowiedź I: 
    # Łukasz Mikulak z Parafii w Krasnem (Die-
cezja Płocka) i Ewa Araźna z naszej Parafii (49) 

    # Kamil Ambroziak z Parafii Ducha Św. 
w Siedlcach i Emilia Ciura z naszej Parafii (50) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

SIERPIEŃ I TRZEŹWOŚĆ 

 
     Rok 2011 w naszej Ojczyźnie jest okazją do przy-
pomnienia dziedzictwa trzech wielkich synów pols-
kiego Kościoła. Trwamy w dziękczynieniu za błogo-
sławione życie Jana Pawła II, którego papież Bene-
dykt XVI wyniósł do chwały ołtarzy. 3 sierpnia obcho-
dzimy także 110 rocznicę urodzin sługi Bożego kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Zbliżamy się również 
do uroczystości zamykających rok św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Ci wielcy pasterze ukazują nam drogi 
chrześcijańskiej świętości. Są też wzorami troski 
o trzeźwość człowieka i całego narodu. Ich świadect-
wo mobilizuje nas do godnego przeżycia sierpnia - 
tradycyjnego miesiąca abstynencji.   
     Kościół prosi W SIERPNIU wszystkich Polaków 
o świadectwo abstynencji z motywów religijno - mo-
ralnych, wychowawczych i patriotycznych. Abstynen-
cję możemy ofiarować Bogu jako wynagrodzenie za 
grzech pijaństwa. Jest ona także znakiem troski 
o zbawienie tych, którzy nadużywają alkoholu lub są 
zagrożeni uzależnieniem. Możemy ją ofiarować dru-
giemu człowiekowi w trosce o jego godność. To nie-
zawodny lek na uzależnienie oraz bezcenne wspar-
cie trzeźwiejących. To wartościowy przykład wycho-
wawczy dla najmłodszych oraz umocnienie tych, któ-
rzy zachowują umiar. Abstynencję możemy także 
ofiarować naszej Ojczyźnie. Pamiętając o bohate-
rach polskiej niepodległości i wolności, mamy okazję 
podjąć osobistą walkę z tym, co niszczy i osłabia na-
ród.  
     Podjęcie abstynencji to również szkoła samokon-
troli. Wiele osób deklaruje, że alkohol nie stanowi 
problemu w ich życiu. Gdy jednak przychodzi do 
podjęcia abstynencji, rzekomo wolni ludzie  nie pot-
rafią przeżyć kilku tygodni bez alkoholu. Niech więc 
miesiąc abstynencji będzie próbą naszej wolności. 
Pokażmy, że potrafimy żyć szczęśliwie bez alkoholu. 
Alkohol to cichy, codzienny wróg życia duchowego 
i religijnego, rodzinnego i społecznego. Na świecie 
jest trzecią, zaś w Europie drugą najczęstszą przy-
czyną utraty zdrowia i przedwczesnej śmierci. Dlate-
go Światowa Organizacja Zdrowia uznaje go za sub-
stancję szkodliwą, której nawet najmniejsza ilość nie-
sie ryzyko dla zdrowia. W Polsce z powodu alkoholu 
rocznie umiera ponad 12 tysięcy osób. Co trzecia 
osoba leczona w szpitalu psychiatrycznym przebywa 
w nim z powodu następstw uzależnienia i nadużywa-
nia alkoholu. 
 Niestety międzynarodowe rankingi plasują Polskę 
pośród państw, w których problemy alkoholowe są 
jednymi z najpoważniejszych. Chociaż nie pijemy 
najwięcej w Europie, to jednak pijemy w sposób bar-
dzo niszczący, szkodliwy i ryzykowny. Według doku-
mentów rządowych statystyczny Polak spożywa po-
nad 9 litrów czystego alkoholu rocznie. Gdy z grupy 
badawczej wyłączy się najmłodszych, ta ilość wzras-
ta do 13 litrów. Dane nie uwzględniają jednak alko-
holu pochodzącego z nielegalnego obrotu. Mimo 
alarmujących wskaźników, ciągle wzrasta dostęp-
ność fizyczna alkoholu. 

 

A W NIEDZIELĘ DO KOŚCIOŁA 
SĄ SKLEPY, GDZIE ZYSK NIE JEST NAJWAŻNIEJSZY 

  

GRYPSOWANIE: Do celi wchodzi nowy, młody, 
więzień. Od razu z łóżek wstaje gromada recydywis-
tów. Tatuaże na szyjach, podkreślone oczy, kropki, 
ogolone głowy, blizny, przekrwione oczy itp. Jeden 
z nich podchodzi do przerażonego „gościa”: 
- Grypsujesz?! - pyta zachrypniętym głosem. 
- Proszę Pana - odpowiada młody - ja w życiu jesz-
cze żadnej gry nie zepsułem! 

OJCOWSKA RADA. Tato radzi synowi: 
- Do kobiety zawsze dzwoni się dwa razy. Pierwszy 
raz po to żeby znalazła telefon w torebce, a drugi 
żeby go odebrała! 

BILETY. Stoi pijak w kolejce PKP i przysłuchuje 
się jak Francuz przed nim mówi do pani w okienku: 
- Poproszę połówkę do Berlina. 
     Pijak się wychyla i mówi: 
- A ja ćwiartkę na miejscu 

TOAST. Synek do tatusia: 
- Każdy wypity kieliszek to gwoźdź do twojej trumny. 
- Dlatego synku pije, by trumna się nie rozpadła! 

RADA ŻABY. Szła żaba przez jezdnię, a że nie 
uważała, straciła tylnie łapki pod kołami samochodu. 
Doczołgała się do chodnika i myśli sobie: 
- Całkiem ładne były te nogi. Muszę po mnie wrócić. 
     Ledwie zdążyła wejść z powrotem na jezdnię, jak 
następny samochód pozbawił ją głowy. Jaki z tego 
morał? 
- Nie wolno tracić głowy dla ładnych nóg! 

PUKANIE DO DRZWI. - Kto tam? 
-  Sąsiadki. 
- Nie ma siatek. 

WSPÓŁCZUCIE. W piątkowy wieczór córka mó-
wi do mamy: 
- Nie mogę patrzeć, jak się męczysz myjąc podłogę! 
Idę na dyskotekę... 

DWIE STÓWY.   - Hubert, pożycz mi 200 złotych. 
- Nie oddasz... 
- Oddam na pewno! 
- Nie oddasz, bo ci nie pożyczę!   

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,  kl. Jakub Wyrozębski 

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   




