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W TYM NUMERZE: 
1. Myśl tygodnia 
2. II Synod 
3. Dla chłopców 
4. Niedziela na motocyklu 
5. Propozycja Caritas 
6. Kalendarz nowego tygodnia 
7. Dziękczynienie za kapłanów 
8. Hymn II Synodu 
9. Zapowiedzi 
10. Na polach Lednicy 
11. W Parafii i w Diecezji 
12. Do Sokółki 
13. Dobry humor 
14. Redakcyjna stopka 
 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Dziś Pan Jezus mówi do nas: 
„kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest 
bratem, siostrą i matką” (Mk 3, 20-
35). 
     W życiu doczesnym wciąż do-
sięga nas samotność. Liczymy na 
to, że ludzka miłość ją rozproszy, 
co jednak okazuje się iluzją. Po ja-
kimś czasie samotność znów do-
chodzi do głosu, z jeszcze większą 
siłą. Szukamy więc w nieskończo-
ność nowych miłości, nowych za-
angażowań, dóbr… Pierwszym 
krokiem do nawrócenia jest odkry-
cie, że nieustanna tęsknota, od-
czuwana nawet w szczęściu, ciąg-
łe poczucie nienasycenia i posmak 
smutku nawet w najradośniej-
szych chwilach są wspomnieniem 
stwórczej Miłości, która dała po-
czątek naszemu istnieniu. Są pie-
częcią naszego zaistnienia w ser-
cu Boga, który nas zapragnął dla 
nas samych. Są najgłębszym 
wzdychaniem duszy, która bez 
Boga cierpi i usycha. 

 

II SYNOD 

 

     Dziś (10 czerwca br.) przeżywamy 
szczególnie ważne i historyczne wy-
darzenie Uroczystą Inaugurację II Sy-
nodu Diecezji Siedleckiej. Następuje 
ono dokładnie w 13-tą rocznicę wizyty 
apostolskiej Ojca Świętego Bł. Jana 
Pawła II w Siedlcach i w 10-tą roczni-
cę rozpoczęcia posługi biskupiej Ks. 
Biskupa Ordynariusza. 
     Strukturę organizacyjną oraz spo-
sób pracy Synodu określają obowią-
zujące przepisy Kodeksu Prawa Ka- 

nonicznego oraz ułożony wcześniej i zatwierdzony regula-
min. Odrębnymi dekretami Ks. Biskupa zostały ustanowio-
ne Komisje i Podkomisje. Wkrótce będą wyznaczone ter-
miny Sesji Plenarnych oraz posiedzeń komisji. Na stronicy 
3 tego numeru Opiekuna prezentujemy słowa i zapis 
nutowy hymnu Synodu. Warto dodać, że wśród Załogi Św. 
Józefa jest powołanych do prac Synodu aż czterech 
Ojców Synodalnych. 

DLA CHŁOPCÓW 

 
     Pod hasłem „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu 
waszemu! …” (1 Kor 1,26a) odbędą się od 29 czerwca do 
1 lipca rekolekcje dla chłopców. Są one adresowane głów-
nie do osób, rozeznających wybór drogi życiowej  w służe-
bnym kapłaństwie Jezusa Chrystusa i nie tylko. Zaprasza-
my głównie tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów, 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Do-
datkowe informacje możemy przeczytać na stronie nasze-
go seminarium www.wsd.siedlce.pl w zakładce rekolekcje.  
     Rekolekcje będą od 29.06 do 1.07. br. Zjazd w piątek 
do godz. 17.00, wyjazd w niedzielę po kolacji około godz. 
19.00. Rekolekcje odbędą się w domu formacyjnym Wyż-
szego Seminarium Duchownego diecezji Siedleckiej w No-
wym Opolu koło Siedlec, ul. Seminaryjna 26. Ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest wcześniejsze 
zgłoszenie i rezerwacja miejsc. Należy to uczynić do 26 
czerwca br., pisząc na adres powolaniesiedlce@gmail. 
com, podając imię, nazwisko, datę urodzenia, parafię z 
której pochodzimy i ewentualnie nr. telefonu, lub dzwoniąc 
pod numerami telefonów 25-6315761 i 513-703408 w go-
dzinach 9.00-20.00.           Diecezjalny Referent ds. Powołań 

NIEDZIELA NA MOTOCYKLU 

 
     Dziś odbywa się pielgrzymka motocyklistów do Sanktu-
arium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. Rozpoczęcie uro-
czystą Mszą Św. w Parafii Św. Anny w Wohyniu o godzi-
nie 9.00. Następnie organizatorzy zaplanowali poświęce-
nie motocykli, paradę wokół rynku i przejazd do stadniny 
koni w Janowie Podlaskim, a następnie do sanktuarium w 
Leśnej Podlaskiej, gdzie przewidziany jest czas na modlit-
wę, zwiedzanie, rozmowy i wspólnego grilla. Informacje 
o następnych imprezach dla motocyklistów można uzys-
kać pisząc na adres: kancelaria@parafiawohyn.pl Wśród 
organizatorów motocyklowego szaleństwa są znani nam 
dwaj kapłani: ks. Paweł Zazuniak pochodzący z naszej 
Parafii i ks. Piotr Wasyliew, który był w naszej Parafii na 
praktyce duszpasterskiej. 

PROPOZYCJA CARITAS 

 

W dniach 22-23 czerwca 2012 roku Cari-
tas Diecezji Siedleckiej organizuje Waka-
cyjną Zbiórkę Żywności. Zebrana pod-
czas akcji żywność będzie przeznaczona 
na potrzeby dzieci przebywających na 
koloniach organizowanych przez Caritas. 
Wakacyjna Akcja Caritas jest jedną z naj- 

większych akcji. Skierowaną do dzieci i młodzieży z rodzin 
wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych, których rodzi-
ców nie stać na sfinansowanie wyjazdu dzieci na wakacyj-
ny wypoczynek. Każdego roku Caritas Diecezji Siedleckiej 
organizuje bezpłatny wypoczynek wakacyjny dla ponad 
1200 dzieci. Zbiórkę żywności prowadzić będą wolontariu-
sze ze Szkolnych Kół Caritas na terenie swojego działa-
nia. Dyżurować będą przy specjalnie oznakowanych ko-
szach w wybranych sklepach, których właściciele wyrażą 
zgodę na przeprowadzenie zbiórki.   Ks. Marek Bieńkowski 

z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej 
 

CO MOŻNA ZGUBIĆ? 
     Praktycznie wszy-
stko, lecz najczęściej 
do zakrystii przyno-
szone są znalezione 
klucze. Gdyby ktoś 
rozpoznał przedmioty 
na fotografii,    zapra- 
szamy po ich odbiór do zakrystii. 
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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 – 11 czerwca 2012 r. 5 dzień Oktawy Bożego Ciała. 
Wspomnienie Św. Barnaby Apostoła; 52 rocznica święceń ks. Stanisława Sta-
chyry i 18 rocznica święceń ks. Jarosława Sutryka; Dyżur duszpasterski w Para-

fii pełni: dyżurny Adam, z-ca ks. Piotr; Czyt.: Dz 11,21b-26;13,1-3; 
Ps 98,1.2-3ab.3c-4.5-6; Mt 28,19a.20b; Mt 10,7-13;  

6.30 1. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 2. + Floriana (w 4 miesiąc), of. Córka 
 3. + Franciszkę, Wacława i Janinę, of. Helena Bojaczuk 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 
 2. + Zofię i Stanisława Gałkowskich oraz Weronikę Dziekan, of. 

Stanisław Wasilewski 
 3. + Ryszarda w (w 19 r.), Grażynę i Jerzego oraz zm. Rodziców z 

obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 1 r. ślubu Karoliny i Marcina, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski w całym życiu, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

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. + Wiktorię Płóciennik (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. + Wacława i Bolesława oraz zm. z Rodziny, of Barbara Koło-

dziejczyk 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski w jego życiu, of. Rodzice 
 7. Dziękczynna w intencji Ks. Proboszcza i Kapłanów obchodzą-

cych 41 r. święceń, z prośbą o potrzebne łaski w dalszym życiu  
Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Oktawy Bożego Ciała 

Wtorek – 12 czerwca 2012  r.  
6 dzień Oktawy Bożego Ciała. Wspomnienie Bł. Męczenników Antoniego Ju-

liana Nowowiejskiego, Biskupa i jego Towarzyszy; 
19 rocznica święceń ks. dra Roberta Mirończuka. 

Czyt.: 1 Krl 17,7-16; Ps 4,2-3.4-5.7-8; Mt 5,16; Mt 5,13-16; 
6.30 1.+ Eugeniusza Ilczuka (w 5 r.), of. Córka 

 2. + Tadeusza, Rodziców Aleksandrę i Wincentego oraz Braci 
Henryka i Bogdana, of. Janina Tymosiak 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 
 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Jana (w 23 r.), Reginę i Janinę oraz zm. obu stron Rodziny, of. 

Wanda Matwiejczuk 
  4. + Zdzisława Sienkiewicza (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. Dziękczynna w 19 r. ślubu Krzysztofa i Mirosławy, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. 
Krzysztof Osiński 

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

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. + Bolesławę Popek (w 13 r.), Jana i Zygmunta, of. Zofia Szcze-

panik 
 5. + Czesława Januszkiewicza (w 19 r.), of. Henryka Majek 
 6. + Elżbietę (w 5 r.), Kazimierza i Stanisława, zm. z Rodzin Py-

rzanowskich i Demianiuków, of. Córka 
Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Oktawy Bożego Ciała 

Środa – 13 czerwca 2012  r.  
7 dzień Oktawy Bożego Ciała. Dzień Nabożeństwa Fatimskiego 

Wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, Kapłana i Doktora Kościoła Czyt.:  
1 Krl 18,20-39; Ps 16,1-2.4.5 i 8.11; Ps 25,4b.5a; Mt 5,17-19;  

6.30 1. + Antoniego Sawczuka, of. Żona  
 2. + Jadwigę i Mariana Rozbickich, of. Córka  Barbara 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 
 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Bolesława, Bronisławę i Grzegorza Komarów, of. Córka 
 4. + Antoniego Małka i Antoniego Janusza (z racji imienin), ks. Al-

freda Hofmana oraz zm. z Rodzin Małków, Kunów i Mazurów, of. 
Halina i Krzysztof Iskra 

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

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. + Tadeusza (w 20 r.), Aleksandrę, Wincentego i Henryka, of. 

Janina Tymosiak 
 5. Dziękczynna w 20 r. ślubu Agaty i Jarosława, z prośbą o po-

trzebne łaski dla nich oraz dla ich Dzieci Magdaleny, Michała, Da-
wida i Jakuba, of. Małżonkowie 

 6. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, of. Krucjata Wy-
zwolenia Człowieka 
Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja Oktawy Bożego Ciała 

Czwartek – 14 czerwca 2012  r. 
Wspomnienie Bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika  

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała. 
Dzień patronalny organizatorów i uczestników Procesji Eucharystycznych (no-
szących krzyż, chorągwie, feretrony i inne akcesoria religijne, dzieci sypiących 

kwiaty i posługujących w procesjach) 
Czyt.: 1 Krl 18,41-46; Ps 65,10abcd. 10e-11.12-13; J 13,34; Mt 5,20-26;  

6.30 1. + Bronisławę i Jana Gogłuzków, of. Stanisława Niedziółka 
 2. Dziękczynna w r. urodzin Siostry Emanueli, z prośbą o potrzeb-

ne łaski w życiu zakonnym, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 

 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Antoniego (w 7 r.) i zm. z obu stron Rodzin Filipczaków i Je-

zierskich, of. Halina Filipczak 
 4. Dziękczynna w 50 r. urodzin Beaty Rozbickiej, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice, Dzieci i Siostra 
15.30 Spotkanie Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

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. + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Rodzina 
 5. + Helenę, Jana i Edwarda oraz zm. z Rodziny Sawickich, of. 

Stanisława Sawicka 
 6. + Jadwigę Stefaniuk, of. Rodzina 

Nabożeństwo Czerwcowe i Procesja zakończenia Oktawy Bożego Ciała 
Tradycyjne błogosławieństwo wianków 

19.00 Wieczór Chwały (Wspólnota Jednego Ducha) 

Piątek – 15 czerwca 2012  r. UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

Dzień patronalny tych, którzy obchodzą pierwsze piątki miesiąca. 
Dziś nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

Czyt.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Iz 12,2.3-4b.4cd-5; 
Ef 3,8-12.14-19; Mt 11,29ab1 J 4,10bJ 19,31-37; 

6.30  1. + Jolantę, Antoniego, Ludwikę, Henryka i Władysławę, of. p. Zając 
 2. Dziękczynna w 20 r. Święceń Kapłańskich Ks. Jarosława Mi-

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

 3. Dziękczynna w 10 r. Święceń Kapłańskich Ks. Jarosława Ruciń-
skiego, z prośbą o potrzebne łaski w kapłańskiej posłudze, of. Ro-
dzina 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich of. Zofia Chojecka 
 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Barbarę i Stanisława Heyda, of. Rosita Sobiczewska 

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego  
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 

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 
 5. + Artura Maliszewskiego (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi 
 6. + Eugenię (w 13 r.) i Stanisława Dybowskich, of. Córka 
 4. Dziękczynna w 27 r. ślubu Ewy i Jerzego, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie 
Nabożeństwo Czerwcowe i Akt Wynagrodzenia Sercu Jezusowemu za znie-
wagi ludzkości (z racji odmówienia tego Aktu mamy prawo uzyskać odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami). 
Sobota – 16 czerwca 2012  r. WSPOMNIENIE NIEPOKALA-

NEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 
Dzień patronalny wszystkich, którzy obchodzą Pierwsze Soboty Miesiąca. 

Czyt.: Iz 61,9-11; 1 Sm 2,1.4-5,6-7.8abcd; Por. Łk 2,19; Łk 2,41-51;  
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6.30 1. Dziękczynna w 7 r. urodzin syna Dawida, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski w jego życiu, of. Rodzice 
 2. + Genowefę (w 19 r.), zm. Rodziców, Dziadków i Krewnych z 

obu stron Rodziny, of. Elżbieta Jerominiak 
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 
 4. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 5. + Alinę Strus, of. Córka 
 6. + Stanisława Klepackiego (w 35 r.) i Ryszarda Alabę (w 6 m-c), 

of. Teresa Alaba 
 7. Dziękczynna z racji imienin Aliny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mąż 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 

 2. + Józefa Drozda (w 39 r.), of. Dzieci 
 3. Dziękczynna z racji Imienin p. Dyrektor, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie oraz potrzebne łaski w życiu , of. Bezimienna 
Nabożeństwo Czerwcowe 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 czerwca 2012  r. 
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Dzień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (po Mszach Św. 

przed kościołami zbiórka do puszek na katolickie uczelnie w Polsce) 
Czyt.: Ez 17,22-24; Ps 92,2-3.13-14.15-16; 2 Kor 5,6-10; Mk 1,15; Mk 4,26-34; 

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. + Janinę Dmowską (w 16 r.), Tadeusza (w 2 r.) i Zygmunta, of. 

Elżbieta Dmowska 
8.30 1. Gregorianka:  + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 
 3. + Mieczysława i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 
 4. + Józefę, Helenę, Witolda, zm. z Rodziny Wilamowskich, Maria-

na Dziurdziaka, ks. Janusza Potapczuka i zm. z Rodziny Pisanko, 
of. Edward Wilamowski 

10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Chomka, of. Monika Tryniszewska 
 2. + Annę, Józefa i Mariannę Rozbickich, of. Teresa Rozbicka 
 3. Dziękczynna w 7 r. ślubu Marleny i Michała, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla całej Rodziny, of. Marlena Wojewódzka-Szczech 
11.30 1. + Bolesława (w 11 r.), Beatę, zm. Rodziców i Teściów oraz Woj-

ciecha i Andrzeja, of. Krystyna Kłos 
 2. + Mariannę, Franciszka i Juliannę, of. Zenona Wiszniewska 
 3. + Edmunda Marciniuka (w 6 r.), of. Żona z Dziećmi 

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

16.30 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Agnieszki i Daniela, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małżonków i dla ich Syna 
Mateusza, of. Rodzice 

 2. + Władysława i Antoniego (z racji Imienin i Dnia Ojca), of. Córka 
i Synowa 

17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (przed Chrztem Św.) 

18.00 1. Dziękczynna w dniu urodzin Córki Anety, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo na dalsze lata, of. Mama 

Nabożeństwo Czerwcowe 
 

DZIĘKCZYNIENIE  ZA  KAPŁANÓW 

 

     Pierwsza sobota miesiąca czerwca, poranna Eu-
charystia i Nabożeństwo wynagradzające Matce Najś-
więtszej za zniewagi wyrządzane Jej Niepokalanemu 
sercu. Przy Ołtarzu dziewięciu Kapłanów sprawujących 
Najświętszą Ofiarę. Dziewięciu! Przed oczami przesu-
wają mi się obrazy i bolesne momenty, gdy dane było 
mi kilkakrotnie uczestniczyć w Eucharystii, za naszą 
wschodnią granicą. Kaplica urządzona w niewielkiej 
chatce,  na  skraju  lasu.  Kapłan  (staruszek  z Polski),  

proboszcz parafii, rozległej, obejmującej ponad tysiąc kilometrów przylatywał 
samolotem raz w miesiącu, aby sprawować Eucharystię, przynieść Jezusa 
i dać do spożycia  jego Najświętsze Ciało i Krew, a także spotkać się z para-
fianami, udzielić jak najwięcej cennych rad i wskazówek. To dopiero było 

święto! Wierni przemierzali setki kilometrów, niczym u nas do Częstochowy 
z okazji wielkich świąt. Podczas Eucharystii: szloch, płacz i jęk. Serce ściskał 
ból, litość i wdzięczność dla tych ludzi, którym władza radziecka nie zdołała 
wydrzeć Boga z serca. Dla nich cierpienie było chlebem powszednim. Ci, 
których nie dzieliły setki kilometrów zbierali się co niedzielę, a wtedy na Ołta-
rzu leżał ornat i lektorzy odczytywali przewidziane czytania i Ewangelie, 
a wierni leżeli krzyżem. Wtedy było jeszcze boleśniej, szczególnie dla nas 
Polaków, bo mieliśmy przed oczyma nasze kościoły, Eucharystie sprawo-
wane kilka razy dziennie, kapłanów i możliwość adorowania Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie, kiedy tylko dusza zapragnie. Nigdy nie zapo-
mnę Drogi Krzyżowej, w której dane było mi uczestniczyć. Od Stacji do Sta-
cji ludzie czołgali się na kolanach, a wcale to nie było łatwe, bo posadzka 
wysypana była żwirem. Wtedy, tam na obcej ziemi, zrozumiałam, co znaczy 
uczestnictwo w Eucharystii, kim jest Kapłan, który sprowadza Jezusa na Oł-
tarz, co znaczy głód Boga i brak Kapłana. 
     Po powrocie do kraju, widząc Kapłana pragnęłam całować nie tylko jego 
namaszczone dłonie, ale nawet buty, którymi przemierza drogi, aby przy-
nieść Boga. Dlaczego po tylu latach (35-ciu) tak żywo to wszystko widzę 
i czuję potrzebę dzielenia się tym bólem? Chcę po prostu, uświadomić sobie 
i wszystkim, którzy przeczytają ten artykuł, że jesteśmy ludem wybranym, 
Bóg zaoszczędził nam tego bólu, który był udziałem innych katolików. Mamy 
wspaniałych, świętych Kapłanów, którzy są umiłowanymi Synami Boga i Ma-
tki Najświętszej i Ona szczególną troską ich otacza i cierpi, gdy są znieważa-
ni, szkalowani i opluwani. To naszym zadaniem jest nieustanna modlitwa 
w ich intencji, gdyż widzimy, jak szatan posługując się nieświadomością 
ludzką, chce ich zniszczyć, odebrać sławę i dobre imię. Błagam, stawajmy 
zawsze w ich obronie, mówmy o ich czynach pięknych i szlachetnych i nie 
pozwólmy, aby ktokolwiek w naszej obecności próbował znieważać naszych 
Kapłanów, bo nie daj Boże, abyśmy kiedykolwiek doświadczyli Ich nieobec-
ności!                                                                              Parafianka B.P. 
 

HYMN II SYNODU 
     Dziś (w niedzielę 10 czerwca) podczas Eucharystii pod przewodnictwem 
naszego Ks. Biskupa w katedrze siedleckiej o godz. 12.00, uroczyste otwarcie 
II Synodu Diecezji Siedleckiej. W ubiegłą niedzielę zapoznaliśmy się z listem 
Pasterza Diecezji, wprowadzającym nas w arkana Synodu. Dziś przedsta-
wiamy zapis nutowy hymnu synodalnego. 

 
2. Bóg nas zwołał jako Kościół, który Ciałem jest Chrystusa, 
Znakiem życia w świecie, który ogarnęły mroki śmierci. 
Bóg uzdalnia do miłości, do wspólnoty Słowa, Chleba, 
Do świadectwa Ewangelii, do wolności, prawdy, dobra. 
Bogu, który jest Pasterzem, chcemy śpiewać hymn radosny! 

Ref.: Żyjąc mocą chrztu, odnawiamy naszą wiarę... 
3. Bóg wlał w nasze serca łaskę i nadzieję zmartwychwstania, 
Byśmy krocząc drogą życia, przeżywali śmierć Chrystusa. 
Ona bramą jest zbawienia i pieczęcią Obietnicy, 
Że na wieki żyć będziemy z Ojcem, Synem, Duchem Świętym. 
Bogu, który daje szczęście, chcemy śpiewać hymn radosny! 
 Ref.: Żyjąc mocą chrztu, odnawiamy naszą wiarę... 
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ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
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). 

Zapowiedź I: 
Paweł Rutkowski z Parafii Św. Teresy w Sie-
dlcach i Karolina Komendarska z naszej Parafii (32)  

Karol Kozak z Parafii Św. Maksymiliana w 
Siedlcach i Katarzyna Ściuba z naszej Parafii (33) 

Zapowiedź II: 
Grzegorz Skwierczyński z Parafii Ducha Św. 
w Siedlcach i Elżbieta Dorosz z naszej Parafii (34) 
Leszek Domański i Magdalena Ślebzak, ob-
oje z naszej Parafii (35) 

NA POLACH LEDNICY 

 
     „Miłość Cię znajdzie” - to właśnie hasło zgro-
madziło na Polach Lednickich w pierwszą sobotę 
czerwca (2.VI) rzesze młodych ludzi. Przybyli oni 
na spotkanie z wielu zakątków Polski razem ze 
swoimi duszpasterzami i opiekunami, by modlitwą, 
śpiewem i tańcem wychwalać Boga. Z naszej pa-
rafii w spotkaniu uczestniczyła kilkunastoosobowa 
grupa, której towarzyszył ks. Adam i s.M. Amabilis. 
     W tym roku ludziom młodym została przybliżo-
na tajemnica Bożego Miłosierdzia. O godz. 15.00 
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia 
i Siostry Jezusa Miłosiernego poprowadziły Koron-
kę do Bożego Miłosierdzia. Przypomniały też ży-
ciorys św. Siostry Faustyny i umożliwiły wszystkim 
ucałowanie relikwii Świętej. Rozważaniem - opar-
tym o kontemplację obrazu „Jezu, ufam Tobie!” – 
zaprosiły młodych do powierzenia swojego życia 
Jezusowi Miłosiernemu. Każdy uczestnik spotkania 
otrzymał wybór tekstów z Dzienniczka, serce z pier-
nika - symbolizujące słodycz Bożej Miłości oraz 
książkę o św. Siostrze Faustynie, by każdego dnia 
zgłębiać tajemnicę Bożej Miłości i pielęgnować ży-
wą relację z Tym, Który bogaty jest w Miłosierdzie.  
     Podczas tegorocznego spotkania, podobnie jak 
w ubiegłych latach, wielu młodych ludzi wybrało 
Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, odnawia-
jąc z Nim więź przyjaźni w sakramencie pojedna-
nia. Wielu podjęło trud adoracji Najświętszego Sa-
kramentu i rozeznawania osobistego powołania, 
korzystając z obecności kapłanów, sióstr i braci 
zakonnych. W ten sposób pozwolili na nowo od-
naleźć się Miłości i z tym doświadczeniem powró-
cili do swoich rodzin i środowisk. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Jeszcze tylko w niedziele czerw-
ca godz. 17.30 będą katechezy dla Rodziców i 
Chrzestnych, planujących chrzest swego Dziecka 

w bieżącym roku. W lipcu i w sierpniu katechez 
nie będzie. Katechezy chrzcielne rozpoczniemy w 
I Niedzielę września. 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 kończy się V 
Tydzień Dziękczynienia. Dziś przed naszym koś-
ciołem zbiórka ofiar do puszek na kontynuowanie 
budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

ROCZNICE I JUBILEUSZE. Każdego roku 
na przełomie maja i czerwca, wielu kapłanów ob-
chodzi rocznice Święceń. Daty te przypominamy 
w kalendarium na bieżący tydzień, z góry dzięku-
jąc za modlitwy w intencji tych, którzy należąc do 
Załogi Św. Józefa wdzięczni są Bogu za kolejny 
rok posługi kapłańskiej i duszpasterskiej. 

MALI MISJONARZE. Dziś (10.06) po Mszy 
Św. o 11.30 odbędzie się spotkanie Rodziców, 
których Dzieci należą do Koła Misyjnego. Spotka-
nie dotyczy planów związanych z wakacyjnym wy-
jazdem Dzieci. 

PRZEDWAKACYJNE ostatnie w tym roku 
szkolnym Nocne Czuwanie Młodych w Kodniu od-
będzie się 15 czerwca. Tematem będzie zdrada 
Jezusa i jej wymiary. Konferencję wygłosi ks. Mi-
chał Chromiński, który przyjedzie z łukowską 
wspólnotą „Odrobina Nadziei”. W programie prze-
widywane są również pantomima, świadectwo i od-
prawiane w świetle pochodni nabożeństwo na Kal-
warii. Podczas czuwania rozdane zostaną termina-
rze NCM na przyszły rok. Zapraszamy! Spotkanie 
to będzie okazją do podziękowania za rok szkolny 
i poproszenia o szczęśliwe i piękne wakacje. Zapisy  
w naszej parafii do środy włącznie w zakrystii lub 
u ks. Adama i ks. Piotra. Wyjeżdżamy jak zwykle 
o 18.00 z parkingu przy naszym kościele. Zapra-
szamy także na naszą stronę internetową www. 
nocneczuwaniemlodych.pl Do zobaczenia! 
 

DO SOKÓŁKI 
     Z naszej Parafii w sobotę 16 czerwca o godzinie 
6.00 wyruszy Pielgrzymka do Sokółki. Zgłoszenia 
przyjmują i informacji udzielają panie Barbara Rytel 
(tel. 696-841033) i Maria Adamczyk (tel. 665-050 
780). Jutro (w poniedziałek 11 czerwca) po Mszy 
Św. wieczorowej w Sali przy zakrystii odbędzie się 
spotkanie uczestników wyjazdu). 

 
     Sokółka to miejscowość leżąca 43 km za Biały-
mstokiem (patrząc od strony Siedlec). Tam właśnie 
na początku 2009 r. w kościele pw. św. Antoniego 
Padewskiego miało miejsce niezwykłe zdarzenie 
eucharystyczne. Podczas udzielania Komunii św. 
jeden z księży upuścił konsekrowaną Hostię. Umie-
szczono Ją w naczyniu liturgicznym zwanym vascu-
lum, wypełnionym wodą. Po kilku dniach ktoś zaj-
rzał do vasculum i zobaczył, że woda w nim jest 

barwy czerwonej, a Komunikant całkowicie się nie 
rozpuścił. 
     Został on poddany badaniom, które przeprowa-
dziło dwoje niezależnych specjalistów z dziedziny 
patomorfologii - lekarze profesorowie białostockiego 
Uniwersytetu Medycznego. Obaj stwierdzili, że sub-
stancja z centrum Hostii jest fragmentem mięśnia 
ludzkiego serca. Powołana przez metropolitę biało-
stockiego komisja do zbadania sprawy nie wykryła 
żadnej mistyfikacji. Akta sprawy zostały przekazane 
do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Czekamy 
na potwierdzenie czy zjawisko to miało charakter 
nadprzyrodzony, czy też nie. 
 

 
WKRÓTCE KONIEC 
DŹWIGANIA CIEŻARÓW 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW 
NA K i L 

Kwas siarkowy jest 
kwasem silnie rżącym. 
Kwas solny żre wszys-
tko, co napotka na dro-
dze i na szosie. 
Lekarz przed operacją 
myje ręce i pielęgniarki. 
Ludność Italii wzrasta 
szybko dzięki odwadze 
jej mieszkańców. 
Ludzie ginęli z mrozu 
i innych chorób zakaź-
nych. 
Ludzie pierwotni roz-
palali ogień przy pomocy 
burz. 
Ludzie pierwotni, gdy 
chcieli rozpalić ogień mu-
sieli pocierać krzemie-
niem o krzemień a pod 
spód podkładali stare ga-
zety. 

Ludzie powinni być życzliwi, a gdy jeden człowiek 
upadnie, to drugi powinien się przejąć. 
CO BYŁO, A CO NIE. 
- Jakich zwierząt Mojżesz nie zabrał do Arki? 
- Mojżesz nie zabrał do Arki żadnych zwierząt. 
COŚ ZA COŚ. Pan Bóg stworzył Adama. Adam cie-
szył się światem, jaki stworzył dla niego Bóg. Jed-
nakże po pewnym czasie stwierdził, że bardzo się nu-
dzi. Poskarżył się więc Bogu, a Pan Bóg na to:  
 - Adamie. Mogę stworzyć ci istotę, która będzie inteli-
gentna, piękna, będzie spełniała twoje życzenia, doga-
dzała ci i będzie ci posłuszna, ale to kosztować cię bę-
dzie rękę i nogę - musisz mi je oddać. 
Adam myśli i myśli, i w końcu mówi: 
- Panie Boże, a może by tak mniejszym kosztem. A co 
dostanę za żebro? 
- No, dostaniesz, ale to już nie będzie to samo. 
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