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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dziś Chrystus woła: „nauczaj-
cie wszystkie narody … w imię Oj-
ca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 
28,16-20). 
     „Wielbimy odrębność Osób, je-
dność w istocie i równość w maje-
stacie”. Wielbimy i nic nadto, po-
nieważ przerasta nas Tajemnica 
Boga; wielbimy, ponieważ dotyka-
my jej zaledwie „opuszkiem” wia-
ry; wielbimy, ponieważ przeczuwa-
my, że wciąż pozostajemy zanu-
rzeni w miłości Trzech. Wielbimy 
pokornym umysłem, który bez Du-
cha Prawdy o tym największym 
cudzie nie byłby w stanie nic po-
wiedzieć. Wielbimy sercem pros-
tym, które nie będzie nawet próbo-
wać przelewać muszelką oceanu. 
Wielbimy z całym Kościołem tą 
najprostszą modlitwą: „Chwała Oj-
cu, i Synowi, i Duchowi Święte-
mu”. 

 

 

CZAS EUCHARYSTII 

 

W najbliższy czwartek, 7 czerw-
ca obchodzimy Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa, w polskiej tradycji nazywaną 
Uroczystością Bożego Ciała. 
Podczas głównej Mszy Św. po 
modlitwie po Komunii w tym 
dniu następuje wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i proce-
sja do czterech ołtarzy.  Przepi-
sy liturgiczne przypominają: 

 „Lud chrześcijański składa z pobożnością publiczne świa-
dectwo wiary w Eucharystię, wychodząc z Najświętszym 
Sakramentem na ulice, w uroczystych procesjach ze śpie-
wem” – tak mówi Instrukcja o Kulcie Eucharystii „Euchari-
sticum Mysterium” (z 25 maja 1967 r. nr 59). Znaczenie 
Eucharystii i tej Uroczystości podkreśla nie tylko ta Proce-
sja, ale także procesje odprawiane przez osiem dni nazy-
wanych Oktawą Bożego Ciała oraz procesja w uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
     W procesji idą wszyscy wierzący, demonstrując swoją 
wiarę. Szczególnie ważne są dzieci, które w tym roku 
przystąpiły do I Komunii Św. Powinny one w tych proces-
jach uczestniczyć w zorganizowanej grupie - przypomina 
Instrukcja Episkopatu Polski „O kulcie Tajemnicy Euchary-
stii poza Mszą świętą” (z 11 grudnia 1987 r. p. 14). Za 
udział w uroczystym śpiewie „Przed tak wielkim Sakra-
mentem”, będąc w stanie łaski uświęcającej możemy w te 
dni uzyskać odpust zupełny. 
 

JAK DO KOMUNII ŚW.? 
     Dzień Bożego Ciała jest okazją do przypomnienia za-
sady, że Komunię świętą można przyjmować w postawie 
klęczącej lub stojącej - zależnie od sposobu przyjętego 
w parafii. Jeśli wierni przyjmują ją stojąc, zaleca się, aby 
przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali na-
leżny gest czci, tzn. przyklęknięcie lub głęboki skłon. Gest 
ten wykonuje się w czasie, gdy poprzedzająca osoba przy-
jmuje Komunię świętą, a nie tuż przed tym, kto jej udziela 
(zob. Ogólny Wstęp do Mszału Rzymskiego nr 160). 
 

BOŻE CIAŁO W SIEDLCACH 
     Przebieg centralnych uroczystości Bożego Ciała w 
Siedlcach będzie następujący: o godz. 10.00 w kościele 
św. Stanisława będzie sprawowana uroczysta Msza Św. 
Po niej, około godziny 11.00 pod przewodnictwem Ks. 
Biskupa, z udziałem około 6 tys. osób, w kierunku Katedry 
siedleckiej wyruszy procesja, zatrzymując się przy IV ołta-
rzach, ulicami Floriańską, Sienkiewicza do kościoła 
garnizonowego, Kilińskiego do Skweru Jana Pawła II, Pił-
sudskiego, Kochanowskiego, Bpa. Świrskiego do Katedry. 
Procesja zatrzyma się przy ołtarzach: 1. na schodach ko-
ścioła parafii św. Stanisława, 2. na rondzie przy kościele 
garnizonowym, 3. na Skwerze Jana Pawła II, przy 
pomniku Jana Pawła II i 4. na schodach Katedry.  

 

WIECZÓR  CHWAŁY (10.06.2012) 
     Tegoroczne obchody Dni Siedlec zakończymy bardzo 
podniośle i uroczyście Wieczorem Chwały, który odbędzie się 
10 czerwca o godz.19.00. Z doświadczenia wiemy, iż każdy 
tego rodzaju Wieczór jest niezwykły i niepowtarzalny, jednak 
ten będzie szczególnie wyjątkowy, gdyż odbędzie się w 
centrum naszego miasta, na Placu Gen. Sikorskiego. Miesz-
kańcy Siedlec, będą mieli okazję zobaczyć, jak można rado-
wać się w Panu, śpiewając, modląc się i wielbiąc Boga. Jes-
teśmy przekonani, iż atmosfera Wieczoru i towarzyszące jej 
poruszenia wewnętrzne, zaowocują pragnieniem uczestnicze-
nia w tego rodzaju spotkaniach. Serdecznie zapraszamy w 
Imię Jezusa Chrystusa, który będzie Honorowym i najważniej-
szym Gościem, a także w imieniu organizatorów. 

Wspólnota Jednego Ducha 
 

BOŻE CIAŁO I DZIECI 
     We wtorek (5.06) o godz. 19.00 odbędzie się 
spotkanie dziewczynek pragnących sypać kwiaty podczas 
procesji w Uroczystość Bożego Ciała i w czasie Oktawy. 
Zachęcamy Panie, które mają kwiaty na ogródkach 
działkowych lub przy domu, aby zechciały pomóc w 
przygotowaniu płatków kwiatowych do sypania podczas 
procesji. Przypominamy dzieciom, które w tym roku 
przyjęły I Komunię Św. o ich obowiązku wspólnego 
udziału w procesji. Chłopcy na procesję przychodzą w 
albach komunijnych. 

 

DLA DZIECI I DLA MIASTA 
     Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Siedlcach 
informuje,  że w niedzielę, dnia 10 
czerwca odbędzie się na terenie 
siedleckiego Amfiteatru IX Festyn 
pod hasłem „Krew dla Miasta i Po-
wiatu Siedlce”, pod Patronatem 
Duchowym ks. Biskupa Zbigniewa   
Kiernikowskiego. Podczas festynu organizowana będzie 
akcja poboru krwi oraz bezpłatne badania lekarskie. 
     W programie między innymi: 1. Pobieranie krwi w am-
bulansie PCK od godz. 10.00 do 14.00; 2. Badania lekars-
kie, pomiar poziomu cukru i ciśnienia krwi; 3. Pokaz sprzę-
tu ratowniczego i udzielania pierwszej pomocy; 4. Miaste-
czko zabaw, konkursy dla dzieci i młodzieży - 10.00-15.00; 
5. Znakowanie rowerów. 
     Zapraszamy także na Dzień Radości - 9 FESTIWAL 
DZIECIĘCY, podczas którego będą występy (od 16.00 do 
17.30) Finalistów Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz „Stud-
io Piosenki” i Finał Konkursu „Show Przedszkolaków", MP 
Dance. O godzinie 17.30 nastąpi część oficjalna, czyli ot-
warcie IX Festynu „Krew Dla Miasta I Powiatu Siedlce”, 
wyróżnienie krwiodawców, sponsorów i sympatyków PCK 
oraz o godzinie 18.00 koncert Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego. 

Mieczysław Stefaniuk – Prezes Zarządu Rejonowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Siedlcach 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25-6326819  
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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 – 4 czerwca 2012 r.  
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny Piotr, z-ca ks. ks. Adam 

Czyt.: 2 P 1,1-7 Ps 91 Mk 12,1-12 

6.30 1. Dziękczynna w 1 r. urodzin Filipa, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebna łaski w całym życiu, of. Babcia 

 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 

 2. + Kazimierza Skolimowskiego (w 1 r.), of. Żona 
 3. Dziękczynna w intencji Podopiecznych, Sponsorów i Wolonta-

riuszy Caritas, of. Parafialny Zespół Caritas 
 4. Dziękczynna w 15 r. urodzin Karola, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i zdrowie dla niego oraz dla jego Rodziców, of. Maria 
Nieścioruk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Chomka, of. Monika Tryniszewska 
 2. Gregorianka: + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 
 4. + Franciszka Wrzoska (w 7 r.) oraz zm. z Rodzin Wrzosków, 

Kokciów i Leszczuków, of. Żona z Córkami 
 5. + Pawła Ługowskiego (w 7 dzień) 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Marleny, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i dary Ducha Św. w dorosłym życiu, of. Dziadkowie 
 7. Dziękczynna w intencji Agnieszki i Andrzeja, z prośba o po-

trzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Wtorek – 5 czerwca 2012  r.  
Wspomnienie Św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika 

Czyt.: 2 P 3,12-15a.17-18 Ps 90 Mk 12,13-17 
6.30 1. + Henryka Kiełczykowskiego (w 9 r.), of. Żona 

 2. Dziękczynna za dar życia Michaliny, z prośbą o potrzebna łaski 
dla niej i dla jej Rodziców, of. Mama Chrzestna 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 
 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Zuzannę (w 6 r.), of. Syn z Rodziną 
 4. + Janusza Dobrowolskiego (w 1 r.), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Chomka, of. Monika Tryniszewska 
 2. Gregorianka: + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 
 4. + Lecha Gadomskiego (z racji dnia imienin), of. Rodzina 
 5. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, zm. z Rodzin Skalskich, Wo-

ronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hoffmana, 
Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

 6. + Mariana (w 2 r.) oraz zm. Rodziców i Teściów, of. Marianna 
Gochnio 

Nabożeństwo Czerwcowe 
Środa – 6 czerwca 2012  r.  

Wspomnienie Św. Norberta, Biskupa 
Czyt.: 2 Tm 1,1-3.6-12 Ps 123 Mk 12,18-27 

6.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Karola, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski w życiu, of. Rodzice i Rodzeństwo 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 
 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Szymona i Genowefę Grzechnik, of. Synowa 
 4. + Rodziców Mariannę i Tadeusza, zm. z Rodzin Bieleckich, 

Pawłowskich i Trochimiaków, of. Córka 
 5. + Norberta (w dniu imienin) i Józefa, of. Janina Troć 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Chomka, of. Monika Tryniszewska 
 2. Gregorianka: + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 
 4. + Józefa, Helenę, Tadeusza i Janinę, zm. z Rodziny Ciozdów, 

of. Krystyna Ciozda 
 5. + Mariannę i Przemysława Serwista, of. Córka 
 6. + Zm. Polecanych w Wypominkach 2011/12 

Nabożeństwo Czerwcowe 

Czwartek – 7 czerwca 2012  r. 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 
10 rocznica ingresu do katedry siedleckiej Księdza Biskupa Zbigniewa 

Kiernikowskiego. Czyt.: 2 Tm 2,8-15 Ps 25 Mk 12,28b-34 

7.00  1. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 2. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 
 3. + Jana (w 7 r.), zm. Rodziców i Teściów z Rodzin Olesińskich i 

Chenclów, of. Stanisława Chencel 
 4. Poza parafią: Dziękczynna za dar rodzicielstwa, z prośbą o 

szczęśliwe narodziny Dziecka Małgorzaty i Krzysztofa, of. Mama 
8.30 1. Dziękczynna w 15 r. ślubu Agnieszki i Daniela, z prośbą o po-

trzebne łaski dla nich i dla ich Córek, przez przyczynę św. Józefa i 
św. Joanny, of. Mama 

 2. Gregorianka: + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 

10.00 1. Dziękczynna w intencji Rodziny, z prośbą o potrzebne łaski 
przez przyczynę św. Józefa, of. Zofia Grzechnik 

 2. + Wiesława Kłosa (z racji imienin), of. Mirosława Kłos 
 3. + Hieronima, Władysławę, Wacława, Macieja, Mieczysława, Ja-

ninę i Władysława, zm. z Rodzin Sysików, i Stachowiczów, of. Ro-
dzina 

Procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy na naszym osiedlu 
12.30 Na zakończenie Procesji około godziny 12.30 Msza Św. 

1. + Andrzeja Harasymowicza, of. Żona 
 2. Dziękczynna w intencjach Parafian i Gości uczestniczących 

w Procesji Bożego Ciała w naszej Parafii 
16.30 1. Gregorianka: + Stanisławę Chomka, of. Monika Tryniszewska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. + Stanisława Stańczuka oraz Wiktorię, Józefa, Leokadię i Jana 
Gochnio, of. Halina z Córkami 

 2. Dziękczynna Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o potrzebne łaski 
dla wszystkich Kapłanów polecanych w modlitwach, of. Apostolat 
Złota Róża 

Nabożeństwo Czerwcowe 
19.00 Wieczór Chwały (Wspólnota Jednego Ducha) 

Piątek – 8 czerwca 2012  r. Wspomnienie Św. Jadwigi Królowej (Patronki 
siedleckiej „Królówki” - dawniej było obchodzone 17 lipca. 16 rocznica święceń 

ks. Sławka Harasimiuka i 49 rocznica święceń ks. Jana Toczyskiego.  
Czyt.: 2 Tm 3,10-17 Ps 119 Mk 12,35-37 

6.30  1. + Edwarda, Kazimierę i Marię oraz zm. z Rodziny Piekarskich, 
of. Ewa Godlewska 

 2. O szczęśliwe narodziny dziecka Małgorzaty i Krzysztofa, of. 
Mama 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich of. Zofia Chojecka 
 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Janinę, Piotra i Stanisławę Zdanowskich oraz zm. z Rodzin 

Zdanowskich i Jasińskich, of. Syn 
 4. + Piotra, Mariana i Genowefę Waleckich oraz Henryka, of. Cecy-

lia Komar 
 5. Dziękczynna w intencji Syna, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i dary Ducha Św. oraz opiekę Maryi i św. Józefa, of. Rodzice 
 6. Dziękczynna w 80 urodzin Henryka, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski w jego życiu, of. Żona z Dziećmi 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Chomka, of. Monika Tryniszewska 
 2. Gregorianka: + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 
 4. + Rafała Wolgiemuta (z racji urodzin), of. Rodzice 
 5. + Felicję (w 2 r.), of. Koleżanki 

Nabożeństwo Czerwcowe 
Sobota – 9 czerwca 2012  r.  

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i Św. Efrema, 
Diakona i Doktora Kościoła; Czyt.: 2 Tm 4,1-8 Ps 71 Mk 12,38-44 

6.30 1. + Bronisława i Annę, of. Rodzice 
 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 
 2. Gregorianka: + Stanisławę Chomka, of. Monika Tryniszewska 
 3. Gregorianka: + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci  
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 4. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 5. + Zbysława Ślaza (w 9 r.), of. Zona 
 6. Msza Św. zarezerwowana przez p. Katarzynę Stachowicz 
 7. Dziękczynna w 55 r. ślubu Barbary i Zdzisława Zabielskich, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w życiu, of. Jubilaci 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” i spotkanie Grupy Oazowej 

18.00 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin Alicji, z prośba o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski w życiu, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 99 r. urodzin Władysławy, z prośbą o łaskę 
zdrowia i opiekę Św. Józefa, of. Rodzina 

 3. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 
Nabożeństwo Czerwcowe 

X NIEDZIELA ZWYKŁA. - 10 czerwca 2012  r. 
Wspomnienie Św. Bogumiła, Biskupa; 

13 Rocznica Wizyty Apostolskiej Jana Pawła II w Siedlcach; 
Dzień modlitw za funkcjonariuszy Straży Granicznej; 

17 rocznica święceń ks. dra Tomasza Bielińskiego 
Czyt.: Rdz 3,9-15 Ps 130 2 Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 
 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Alinę i Józefa Szczepanik, Halinę Grzebisz oraz zm. Dziadków 

z obu stron Rodziny, of. Stanisław Szczepanik  
8.30 1. Gregorianka:  + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 
 3. + Zdzisława, zm. z Rodzin Adamczyków i Chmielewskich, 

of. Elżbieta Dmowska 
 4. Dziękczynna w 23 r. ślubu Jadwigi i Jana, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich córki Anny w 21 
urodziny, of. Małżonkowie 

10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Chomka, of. Monika Tryniszewska 
 2. + Antoniego, Stanisława i Mariannę, of. Żona 
 3. + Tadeusza Borychowskiego, zm. z Rodzin Borychowskich, 

Wiercińskich i Kucharskich oraz Ks. Jerzego Górskiego 
 4. + Eugenię Ostas (w 4 r.), of. Mąż z Dziećmi  

11.30 1. + Sławomira, Stanisława, Zofię, Władysława, Zofię i Jana oraz 
zm. z Rodziny, of. Cecylia Kowalczyk 

 2. + Zdzisława (w 12 r.) i Irenę (w 10 r.) Świerczewskich of. Syn 
z Rodziną 

12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Piotr, z-ca ks. Adamty 

16.30 1. + Rodziców Juliana i Antoninę oraz Męża Stanisława, of. Hono-
rata Wardulińska 

 2. + Aleksandrę, Mariana i Tadeusza Żydak, of. Wnuczka 
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (przed Chrztem Św.) 

18.00 1. + Władysława (w 25 r.) i Leonarda (w 20 r.), zm. z Rodzin Kun-
czyńskich i Rosiaków, of. Zięć 

Nabożeństwo Czerwcowe 

List pasterski 
Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego 

z okazji otwarcia II Synodu Diecezji Siedleckiej 

 

     Czcigodni Kapłani, Drodzy Bracia i Siostry – człon-
kowie wspólnot życia konsekrowanego, Umiłowany 
Ludu Boży Diecezji Siedleckiej! 

1. Dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej stano-
wi syntezę objawienia i dzieła Bożego w historii zbawienia. 
Jeden Bóg, który objawiał się stopniowo ludzkości jako 
działający w trzech Osobach, w Jezusie Chrystusie wy-
chodzi do człowieka i zaprasza go do wspólnoty ze sobą. 

Przed wstąpieniem do nieba, Pan Jezus przekazał swoim uczniom polecenie: 
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” 
(Mt 28,18-19). Władza Jezusa, to władza nad życiem i śmiercią. Jezus jako je-
dyny z ludzi miał moc oddać swoje życie i je odzyskać (por. J 10,18). Po swoim 
zmartwychwstaniu, Jezus przekazał tę władzę apostołom. Udzielił im swego Du-
cha i posłał ich do wszystkich narodów, by oni z kolei czynili ludzi Jego uczniami. 
Przekazywanie udziału w tej przedziwnej władzy Jezusa dokonuje się we wspól-
nocie Kościoła przez sakramentalne znaki. Pierwszym i podstawowym sakra-
mentem jest Chrzest. To właśnie we Chrzcie, który jest zanurzeniem w śmierci 

i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zostaje dana człowiekowi możliwość 
udziału w tajemnicy paschalnej (por. Rz 6,3-9). Chrzest jest wprowadzeniem 
człowieka we władzę Jezusa urzeczywistniającą obecność i działanie Boga w 
Trójcy Jedynego właśnie przez to, iż wierzący jest gotów umierać dla siebie i żyć 
w Chrystusie i dla Chrystusa. Chrzest uzdalnia człowieka do życia w komunii 
i jedności nie tylko z Bogiem, ale z braćmi i siostrami, tak by tworzyć jedno Ciało 
Jezusa, czyli wspólnotę Kościoła. Taka wspólnota, na ile żyje Duchem Jezusa 
Chrystusa, jest ikoną Trójcy Przenajświętszej.  

2. Okazją do doświadczenia z nową mocą życiodajnej komunii z Bogiem i brać-
mi we wspólnocie Kościoła będzie nasz Synod Diecezjalny. W niedzielę, 10 czer-
wca w katedrze siedleckiej, dokonam uroczystego otwarcia Drugiego Synodu 
Diecezji Siedleckiej. Hasłem Synodu będą słowa: ŻYJĄC MOCĄ CHRZTU. 
Przypominają one, że Kościół tworzą ludzie „pogrzebani w chrzcie, wskrzeszeni 
przez wiarę w moc Boga” (por. Kol 2,12). Słowa: ŻYJĄC MOCĄ CHRZTU będą 
towarzyszyć nam w drodze do odnowienia tego, co trzeba przemyśleć i zrefor-
mować w świetle Ewangelii oraz do wniknięcia w nauczanie Kościoła. To hasło 
wraz z synodalnym logo oraz specjalnie na ten czas skomponowanym hymnem, 
będą znakiem rozpoznawczym Synodu. 
     Słowo „synod” pochodzi z języka greckiego i oznacza zejście się i pójście 
wspólną drogą. Synod jest więc wspólnie odbywaną drogą w kierunku Boga 
i drugiego człowieka. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego synod diecezjalny 
jest zebraniem doradczym, składającym się z kapłanów, osób konsekrowanych 
i wiernych świeckich Kościoła lokalnego (diecezji), zwołanym i prowadzonym pod 
przewodnictwem biskupa diecezjalnego, dla ponownego opisania i odnowienia 
w świetle Ewangelii oblicza Kościoła partykularnego (por. kan. 460 KPK). Na sy-
nodzie diecezjalnym biskup - korzystając z pomocy ekspertów w zakresie wiedzy 
teologicznej i prawniczej, jak również wysłuchując zdania różnych zespołów – 
wypełnia w sposób uroczysty urząd i posługę pasterzowania swoją owczarnią, 
dostosowując do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła powszechnego, 
a także wytyczając kierunek posługi duszpasterskiej w diecezji. 

3. Ufam, że Drugi Synod Diecezji Siedleckiej, uwzględniając cele pastoralne, 
przyczyni się do odnowy duszpasterstwa w naszej diecezji przez ożywienie 
wspólnot parafialnych, zakonnych i rodzinnych, przez zaangażowanie poszcze-
gólnych grup ludzi świeckich (katechetów, nauczycieli, ministrantów, lektorów 
itp.), szczególnie zaś ruchów, stowarzyszeń i wspólnot. Stąd efektywność prac 
synodalnych i związanej z nimi katechezy synodalnej będzie zależała od tego, 
w jakiej mierze my wszyscy - duchowni, osoby konsekrowane i świeccy - bardziej 
zdecydowanie otworzymy się na Chrystusa i będziemy posłuszni Jego Duchowi. 
Tylko w ten sposób odkryjemy, że Kościół jest szkołą komunii i naszym wspól-
nym domem, gdzie uczymy się życia w mocy Chrztu. Wymaga to przede wszyst-
kim wsłuchiwania się w słowo Boże oraz postawy modlitwy, postu i jałmużny, po-
dejmowanych w łączności z Chrystusem, który daje nam siebie w Eucharystii 
i uzdalnia do czynienia daru z siebie. Bardzo serdecznie proszę wszystkich dusz-
pasterzy i wiernych o taką modlitwę w kościołach, kaplicach zakonnych i prywat-
nych domach. Zalecam, aby w niedzielę, 10 czerwca do modlitwy wiernych dołą-
czyć jedno wezwanie za nasz synod. 

4. Uroczysta inauguracja Synodu, rozpocznie drugą fazę, czyli Synod wła-
ściwy. Odtąd praca synodalna będzie polegała na spotkaniach powołanych Ko-
misji, odbywaniu Sesji Plenarnych oraz równoległych spotkaniach Zespołów Sy-
nodalnych. Zgodnie z Regulaminem Synodu zostanie ustanowionych osiem Ko-
misji i 24 Podkomisje. Praca synodu będzie przebiegała hierarchicznie - od 
głowy do poszczególnych członków, czyli od głosu Biskupa diecezjalnego przez 
Sesję Plenarną i Komisję Główną do Zespołów Synodalnych i wiernych w para-
fiach. Ale również będzie przebiegała od członków do głowy, czyli od głosu die-
cezjan, ujawniających swoje potrzeby, uwagi i pragnienia duchowe, przez Ze-
społy Synodalne do Komisji Głównej, której przewodniczącym jest Biskup. 
Zwieńczeniem tych działań będzie uchwalenie Statutów II Synodu Diecezji Sie-
dleckiej, a w wymiarze duszpasterskim owocem prac synodalnych - jak Pan Bóg 
pozwoli, a słabość ludzka nie przeszkodzi - będzie oczekiwane odnowienie obli-
cza Kościoła diecezjalnego na poziomie ewangelizacyjno-formacyjnym, admini-
stracyjno-prawnym oraz organizacyjno-instytucjonalnym. 
     Mam nadzieję, że Synod ożywi całą naszą diecezję i przyniesie oczeki-
wane owoce dzięki aktywności nie tylko wybranych osób włączonych do pra-
cy poszczególnych komisji synodalnych, ale dzięki zaangażowaniu nas 
wszystkich, którzy tworzymy wspólnotę Kościoła Siedleckiego. Do udziału 
w pracach Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej okazji będzie wiele. W każ-
dej parafii zostanie utworzony zespół synodalny; nie zabraknie też celebracji 
liturgicznych i katechezy synodalnej, a każdy może włączyć się w to dzieło 
przez osobistą modlitwę. Jestem głęboko przekonany, że Synod spotka się 
z otwartością Waszych serc i umysłów i ufam, że przy pomocy Waszych 
Duszpasterzy, znajdziecie w jego pracach swoje miejsce. Wszystkim goto-
wym podjąć te wezwania, z serca błogosławię.                   BISKUP SIEDLECKI 



STRONA 4                                                                                     OPIEKUN NR 23                                                                           3 CZERWCA 2012 R. 

ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź I: 
Andrzej Dariusz Ferens z naszej Parafii 
i Wioleta Jadwiga Kołodziejczyk z Parafii Św. Te-
resy w Siedlcach (29) 

Kamil Lewicki z naszej Parafii i Katarzyna 
Wrzecion z Parafii Miłosierdzia Bożego w Siedl-
cach (30) 
Artur Paweł Adamek z Parafii Trójcy Św. 
w Pabianicach i Martyna Bogumiła Guzowska 
z naszej Parafii (31). 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Jeszcze w czerwcu w każdą nie-
dzielę o godz. 17.30 będą katechezy dla Rodzi-
ców i Chrzestnych, planujących chrzest swego 
Dziecka w bieżącym roku. W lipcu i w sierpniu 
katechez nie będzie. Kolejny cykl ośmiu sobotnich 
katechez dla Narzeczonych rozpocznie się w os-
tatnią sobotę września. 

CZERWCOWE. Zachęcamy do udziału w Na-
bożeństwach Czerwcowych ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, które są celebrowane co-
dziennie po Mszy Św. o godzinie 18.00. 

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA. Dziś rozpoczyna 
się obchodzony w Polsce po raz piąty Tydzień 
Dziękczynienia. O szczegółach obchodów w Sied-
lcach i w Warszawie pisaliśmy w ubiegłym tygod-
niu w Opiekunie. Również dziś przed kościołami 
w całej Polsce odbywa się zbiórka ofiar do puszek 
na kontynuowanie budowy Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie. W naszej Parafii zbiórka ta zo-
stała przełożona na następną niedzielę (10.06) ze 
względu na przyjazd Ks. Jana – misjonarza z Peru. 

PIERWSZE DNI. Dziś pierwsza niedziela mie-
siąca. Po sumie będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu i katecheza dla Kół Żywego Różańca 
i wszystkich Grup Różańcowych. Natomiast naj-
bliższy czwartek, to Pierwszy Czwartek Miesiąca. 
Po Mszy Św. wieczorowej i Nabożeństwie Czerw-
cowym będzie czuwanie Godziny Świętej. 
ROCZNICA INGRESU. W czwartek, 7 czerw-
ca mija dziesiąta rocznica ingresu naszego Ks. Bi-
skupa do Katedry Siedleckiej. Modlić się będzie-
my za Pasterza naszej Diecezji podczas wszyst-
kich Mszy Św. w modlitwie powszechnej, a na za-
kończenie Nabożeństwa Czerwcowego zaśpiewa-
my dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. 
ROCZNICE I JUBILEUSZE. Każdego roku 
na przełomie maja i czerwca, wielu kapłanów 
obchodzi rocznice przyjęcia Święceń Kapłańskich. 
Daty te przypominamy w kalendarium na bieżący 
tydzień, z góry dziękując za modlitwy w intencji 
tych, którzy należąc do Załogi Św. Józefa dziękują 
Bogu za kolejny rok posługi kapłańskiej i dusz-
pasterskiej. 

MALI MISJONARZE. W przyszłą niedzielę 
(10.06) po Mszy Św. o 11.30 odbędzie się spotka-
nie się spotkanie Rodziców, których Dzieci należą 
do Koła Misyjnego. Spotkanie dotyczy planów 
związanych z wakacyjnym wyjazdem Dzieci. 
KONCERT. W sobotę (9.VI) mija 10 rocznicy 
ingresu naszego Ks. Biskupa do katedry siedlec-
kiej. Z tej racji w katedrze o godz. 19.40 odbędzie 
się koncert. Poprzedzą go nieszpory (o godz. 
19.00), którym przewodniczył będzie Dostojny Ju-
bilat. 

KARMELITANKI 
„Wiara jest światłem - w gruncie rzeczy jedynym -

które wciąż na nowo rozprasza mroki ciemnego 
świata i daje nam odwagę do życia i działania”. 

(Benedykt XVI) 
„Żeby naśladować Jezusa, trzeba rzucić się jak do 

nurkowania”. (Założycielka M. T. Scrilli) 
     Na grupowe re-
kolekcje dla dzie-
wcząt chcących 
szukać i odkrywać 
na nowo razem 
z   Maryją Mocną 
Wiarę w sobie, w 
drugim człowieku,  

w codzienności życia... od 26 do 30 lipca br. 
w Woli Gułowskiej zapraszają: Siostry Karmelitan-
ki Zgłoszenia do 15 lipca br. Wszelkie informacje 
można uzyskać pisząc lub dzwoniąc na adres: 
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Instytut Naszej 
Pani z Karmelu 21-481 Wola Gułowska 52, tel. 
25-7550195; www.karmelitanki.org.pl; e-mail: 
sr.aga@wp.pl 

SZKOŁA TRZEŹWOŚCI 

 
     W sobotę 16 czerwca br. udaje się 31. na Jasną 
Górę Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji trzeźwo-
ści rodzin. Bł. Jan Paweł II na Jasnej Górze wypo-
wiedział niezapomniane słowa: „Przyzwyczaili się 
Polacy wszystkie, niezliczone sprawy swojego życia, 
różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile 
odpowiedzialne, wiązać z tym miejscem, z tym 
sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przy-
chodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim 
swojej Matce.” 
     Dziś z niepokojem obserwujemy, że coraz więcej 
Polaków cierpi na różne uzależnienia. Ponad milion 
jest uzależnionych od alkoholu. Według niektórych 
szacunków w ostatnich 5 latach w Polsce zaobser-
wowano pięciokrotny wzrost używania chemicznych 
lub organicznych substancji psychoaktywnych.  
Wielu naszych rodaków uzależnia się od hazardu, 
gier i portali internetowych, pornografii.  Skala zjawi-
ska jest przerażająca.  
     Jednocześnie można dostrzec wzmożony wysiłek 
dużej liczby osób, różnych organizacji, samorządów, 
podejmujących wysiłki w obronie godności człowieka 
i rodziny. Nie jesteśmy bezradni. Wspólnoty lokalne 
mają wielkie możliwości działania na rzecz wolności 
człowieka. Mogą przyczynić się do zmiany złych 
obyczajów i wskazać właściwe drogi rozwoju rodzin 
w lokalnym środowisku.  
     Kościół zawsze podejmował i podejmuje działa-
nia, które służą dobru rodziny i ojczyzny. W tym roku 
działalności Apostolstwa Trzeźwości przyświeca ha-
sło „Rodzina szkołą trzeźwości”. Hasło to uzupełniają 
słowa: „Miłość jest trzeźwa”. Musimy zdać sobie 
sprawę, że same ludzkie środki nie wystarczą, aby 
świat stał się lepszy, a ludzie zachowywali trzeźwość 
i cieszyli się godnością dzieci Bożych. Alkoholicy po-
dejmujący drogę ku trzeźwości uświadamiają sobie, 
że polegając jedynie na ludzkich możliwościach, nie 
byliby w stanie ocalić swojego życia. Podobnie jest 
ze wszystkimi wysiłkami zmierzającymi ku wyzwala-
niu człowieka od licznych zniewoleń. Potrzebujemy 
łaski Miłosiernego Ojca, o którą będziemy się modlić 
podczas najbliższej pielgrzymki. 

     Dlatego jeszcze raz najserdeczniej zapraszam 
wszystkich ludzi dobrej woli, by włączyli się w mo-
dlitwę i trud pielgrzymkowy, aby podczas tego jasno-
górskiego spotkania dzielili się swoimi doświadcze-
niami, wiedzą i świadectwem. Tylko zjednoczeni i 
ufni w Bożą miłość możemy odmieniać nasz świat. 
Zapraszam do odwiedzania naszej strony interneto-
wej www.duszpsterstwotrzezwosci.pl. Oczekując na 
spotkanie, z serca błogosławię. 

Przewodniczący Zespołu Konferencji 
Episkopatu Polski  ds. Apostolstwa Trzeźwości 

+ Biskup Tadeusz Bronakowski. 

     Oto program 31. Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moral-
nej Narodu Polskiego 16–17 czerwca 2012 r. SO-
BOTA, 16 czerwca 2012 r.: 16.00 Zapisy grup piel-
grzymkowych w Kaplicy św. Józefa przy Halach Ja-
snogórskich. 17.00 Rozpoczęcie Pielgrzymki (Ka-
plica św. Józefa). 17.15 Prezentacje grup i świa-
dectwa. 18.15 Wykład: „Rodzina szkołą trzeźwości”, 
dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW; 21.00 Apel Jasno-
górski; 21.30 Msza św. w Bazylice. Po Mszy św. Ró-
żaniec i czuwanie w intencji trzeźwości, z modlitwą o 
uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa oraz innych 
uzależnień, a także jako wynagrodzenie za grzechy 
pijaństwa. NIEDZIELA, 17 czerwca br.: 7.30 Droga 
Krzyżowa (Wały Jasnogórskie). 9.30 Msza św. piel-
grzymkowa w Kaplicy Cudownego Obrazu – prze-
wodniczy bp Tadeusz Bronakowski. 11.00 Spotkanie 
Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych 
Referentów Trzeźwości w Sali Różańcowej. 

 
PESEL, NIP, NUMER TELEFONU I NUMER 

KONTA – TO INFORMACJE, KTÓRE DZIŚ MAJĄ 
ZNACZENIE. CZY CZŁOWIEK TO TYLKO TYLE? 

 
 

CZY DOBRZE WYMYŚLIŁ? Mama wysyła Piotrka, 
aby załatwił u księdza proboszcza ważną sprawę. 
- Zachowuj się grzecznie! - przypomina mama - Jak 
zobaczysz księdza, powiedz ładnie: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. 
     Kiedy Piotrek wraca, mama upewnia się: 
- I co, byłeś grzeczny? 
     Chłopiec na to: 
 - Tak, tylko księdza nie było na plebanii i otworzyła 
mi gospodyni, więc jej powiedziałem: „Bądź pozdro-
wiona, łaski pełna”. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl        www.jozef.siedlce.pl 

Konto 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,  sM Amabilis Gliniecka 
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 

 




