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7. Kalendarz nowego tygodnia 
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11. Znaki wdzięczności 
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13. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Jezus mówił: „Z królestwem 
Bożym dzieje się tak, jak gdyby 
ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w 
nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on 
sam nie wie jak. Ziemia sama z 
siebie wydaje plon, najpierw 
źdźbło, potem kłos, a potem pełne 
ziarno w kłosie. A gdy stan zboża 
na to pozwala, zaraz zapuszcza 
sierp, bo pora już na żniwo” (Mk 
4,26-34). 
Gdy przychodzimy po całym tygo-
dniu pracy w niedzielę na Mszę 
świętą, Bóg chciałby ten czas wy-
korzystać, dając nam jak najwię-
cej. To właśnie tutaj On, Siewca, 
będzie chciał siać swoje słowo 
w naszych sercach. On wie, że 
niektórzy z nas są jak gleba żyzna, 
niektórzy jak gleba piaszczysta, 
a inni to po prostu kamienie. Jed-
nak Boski Siewca się nie męczy, 
sieje swoje ziarno we wszystkich 
i oczekuje, że wydamy plony. Sta-
wajmy się przed Nim najlepszą 
glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, 
żeby zasiane dzisiaj słowo mogło 
w nas przynosić jak najbogatsze 
plony. 

 

RADOŚĆ OJCA 

 
     W sobotę (23.VI) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ojca i 
modlimy się za naszych Ojców prosząc o wieczny pokój dla tych 
którzy odeszli do wieczności oraz o obfitość Bożych darów, dla 
tych, którzy są wśród nas. 
     Dzień Ojca, w przeciwieństwie do Dnia Matki, nie ma tak 
długiej tradycji. W Polsce obchodzimy go dopiero od 1965 roku. 
Pomysł, by poza Dniem Matki świętować również Dzień Ojca 
narodził się w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam, w 
miejscowości Spokane, 19 czerwca 1910 r. po raz pierwszy 
oficjalnie oddano cześć wszystkim tatom. Co ciekawe, 
pomysłodawczynią święta była kobieta – Sonora Louise Smart 
Dodd. W ten sposób chciała podziękować swojemu tacie, który 
po śmierci swojej żony, samodzielnie podjął trud wychowywania 
sześciorga dzieci. Oficjalnie Dzień Ojca został wprowadzony do 
kalendarza w 1924 roku, za czasów prezydenta Calvina Coo-
lidge’a. 

OPUŚCILI SWÓJ KRAJ 
     Wtorek (19.VI) 
to światowy dzień 
modlitw za migran-
tów i uchodźców. 
Jest on okazją do 
przypomnienia, że   
Polski Urząd ds. Cudzoziemców ogłosił od 1 stycznia do 2 lipca 
br. abolicję dla cudzoziemców, umożliwiającą zalegalizowanie ich 
pobytu w Polsce. Dotyczy ona tych, którzy przebywają w Polsce 
nielegalnie i nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. lub 
przebywają nielegalnie oraz nieprzerwanie co najmniej od 1 
stycznia 2010 r. i przed tym dniem odmówiono im nadania 
statusu uchodźcy oraz orzeczono o wydaleniu, bądź też w dniu 1 
stycznia 2010 r. toczyło się wobec nich kolejne postępowanie o 
nadanie statusu uchodźcy. Zachęcajmy ich, by wykorzystali 
szansę i zalegalizowali swój pobyt. Szczegółowe informacje są w 
urzędach wojewódzkich oraz na stronie www.abolicja.gov.pl a 
także pod numerem telefonu informacyjnego UdSC: 22-6017525 

ANGLIKANIE 

   W piątek (22.VI) Kościół obchodzi 
wspomnienie Św. Męczenników Ja-
na Fishera, Biskupa i Tomasza Mo-
re’a. Ich dzieje związane są z krwa-
wymi prześladowaniami katolików 
w XVI-wiecznej Anglii i powstaniem 
kościoła anglikańskiego.  

     Anglikanizm to jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która w części 
wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym stopniu 
zachowała teologiczną więź z katolicyzmem. Pierwszą głową 
Kościoła anglikańskiego był król Henryk VIII – zerwał on więź z 
Papieżem, zlikwidował zakony, przejął dobra kościelne, pozo-

stawił hierarchię kościelną, zniósł celibat, zachował kult świętych, 
a liturgia sprawowana była w języku angielskim. 
     Współczesny kościół anglikański traci wielu wyznawców ze 
względu na nieprzemyślane reformy, które między innymi 
dopuszczają kobiety do godności kapłańskiej i biskupiej. Fakt ten 
sprawił, że liczne rzesze duchownych i świeckich anglikanów za-
częły przechodzić do Kościoła Katolickiego. Z tej racji Benedykt 
XVI w listopadzie 2009 r. wydał Konstytucję Apostolską 
„Anglicanorum coetibus” określającą zasady powrotu do Kościoła 
Katolickiego i ustanowił ordynariusza dla konwertytów Keith’a 
Newton’a, byłego biskupa anglikańskiego. 
     Tylko w 2011 roku do katolickiego ordynariatu przeniosło się 
około 60 duchownych, w tym trzech biskupów i tysiąc wiernych. 
Również w bieżącym roku w okresie Wielkiego Tygodnia przeszło 
20 anglikańskich duchownych i 200 parafian. Wkrótce do or-
dynariatu przejdą m. in. parafie z Croydon w płd. Londynie, 
Harlow w hrabstwie Essex, Blackpool i Portsmouth. Konwertyci 
mogą zachować niektóre anglikańskie tradycje i są dopuszczeni 
do „pełnej wspólnoty” z Kościołem Katolickim. Przechodzący do 
Kościoła Katolickiego kapłani mogą pozostać jako żonaci, nato-
miast żonaci biskupi nie mogą pełnić funkcji biskupich, a jeśli już 
je pełnią, to muszą się ich zrzec. 
     Patronką nowego katolickiego ordynariatu jest Matka Boża z 
Walsingham (to sanktuarium maryjne w Norfolk we wschodniej 
Anglii). Najbardziej znanymi konwertytami anglokatolikami, którzy 
dołączyli do Kościoła Rzymskokatolickiego jest Bł. kardynał 
Henry Newman oraz były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. 
 

WIELKI PROROK 

 
Peter Paul Rubens, Dziecię Jezus i Dziecię Jan Chrzciciel, XVI w. 

     W przyszłą niedzielę (24.VI) obchodzimy Uroczystość Naro-
dzenia Św. Jana Chrzciciela. Jest on zwiastunem i prekursorem 
Pana Jezusa oraz tworzy pomost pomiędzy Starym i Nowym 
Testamentem. Jest uważany za ostatniego z proroków Starego 
Testamentu i za pierwszego świętego Nowego Testamentu. 
Wszystkie cztery Ewangelie mówią, że Jan przyszedł, aby przy-
gotować nam drogę do Pana Jezusa. Był synem Zachariasza, 
kapłana w świątyni Jerozolimskiej i Elżbiety, krewnej Najświętszej 
Maryi Panny. Urodził się 6 miesięcy wcześniej niż Pan Jezus. 
Obaj spotkali się jako Dzieci. Trzydzieści lat później Jan udał się 
nad Jordan, gdzie chrzcił i nauczał. Nawrócił wielu i przygotował 
ludzi na nadejście Pana Jezusa. 
 

     PRYMICJANT 
 Wczoraj (16.VI) ośmiu Diakonów siedleckie-
go Wyższego Seminarium Duchownego 
otrzymało Święcenia Kapłańskie, a wśród 
nich Ks. Radosław Piotrowski, który w naszej 
Parafii odbywał duszpasterską praktykę dia-
końską. W przyszłą niedzielę (24.VI) w 
naszym kościele o godzinie 12.45 Ks. Radek 
będzie celebrował dziękczynną Mszę Św. 
Prymicyjną, udzieli prymicyjnego błogosła-  
wieństwa i rozda pamiątkowe obrazki. 
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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 czerwca 2012 r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny ks. Piotr, z-ca ks. Adam; 

Czyt.: 2 Krn 18,3-8.12-17.22; Ps 5,2-3.5-6a.6b-7; Ps 119,105; Mt 5,38-42; 

6.30 1. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 2. + Adelę (w 1 r.) i Józefa (w 21 r.), of. Rodzina 
 3. + Jana Bołzana (z racji imienin) i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Maria Bołzan 
7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 

 2. + Jana Soczewkę (w 9 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 
 3. + Zofię i Jana, zm. z Rodzin Ługowskich i Chromińskich, of. 

Barbara Oklińska  
 4. + Henryka (w 14 r.) i Wiesława (w 5 miesiąc) Walerczaków, of. 

Ewa Walerczak 
 5. Dziękczynna z racji jej imienin i urodzin żony, z prośbą o po-

trzebne łaski i Boże błogosławieństwo w całym życiu, of. Mąż z 
Rodziną 

17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 

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. + Jadwigę i Mieczysława Burskich, of. Syn Jerzy 
 5. + Amelię (w 16 r.), Adolfa, Stanisława, Jana, Halinę i Marka, of. 

Rodzina 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Wtorek – 19 czerwca 2012  r. Wspomnienie Św. Romualda, Opata 
oraz św. Gerwazego i Protazego; Światowy dzień modlitw za migrantów i 

uchodźców; Dziś początek astronomicznego lata. 
Czyt.: 2 Krn 18,25-31a.33-34; Ps 51,3-4.5-6ab.11 i 16; J 13,34; Mt 5,43-48;  
6.30 1. + Pawła Maliszewskiego, of. Żona z Córkami 

 2. + Antoniego Brzezińskiego i Antoniego Leszczyńskiego, of. 
Dzieci i Wnuki 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 
 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Jana (Ojca) i Jana (Brata), of. Córka Barbara Machała 
 4. + Jana Kowalczyka (w 8 miesiąc), Aleksandrę (w 29 r.) i Kle-

mensa (w 7 r.), of. Rodzina 
  5. + Stanisława Kublikowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-

grzebu 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 

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. + Wiktora Majek (w 18 r.), of. Tadeusz Majek 
 5. + Mariana Wójcika, Zofię, Benedykta i Juliannę, of. Regina Grycka 

Nabożeństwo Czerwcowe 
Środa – 20 czerwca 2012  r.  

Czyt.: 2 Krl 2,1.6-14; Ps 31,20.21.24; J 14,23; Mt 6,1-6.16-18; 

6.30 1. + Danutę Staręga (z racji urodzin) i Eugenię Mazurek, of. Córka 
 2. + Eugenię i Kazimierza, of. Tadeusz Kosiński 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojec-
ka 

 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Aleksandrę, Antoniego i Antoniego Bryńczaków oraz Feliksę i 

Pawła Komarów, of. Wnuczek 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Jadzi, z prośbą o potrzebne łaski i 

Boże błogosławieństwo w jej życiu, of. Dziadkowie 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 

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. + Leokadię (w 20 r.), Mariana i Waldemara, of. Elżbieta Barszcz  
 5. + Stanisława (w 7 r.) i Feliksę Wyrębek oraz Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Syn Aleksander 
 6. + Urszulę Wrona, of. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Siedl-

cach 
 7. Dziękczynna w 40 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski w jego życiu, of. Mama 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Czwartek – 21 czerwca 2012  r. 
Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi, Zakonnika 

Czyt.: Syr 48,1-14; Ps 97,1-2.3-4.5-6; Rz 8,15; Mt 6,7-15;  
6.30 1. + Janinę Kurek (w 5 r.), of. Sąsiadka 

 2. + Władysława i Halinę Waleckich (z racji imienin), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich, of. Zofia Chojecka 

 2. Gregorianka: + Halinę i Jerzego Lileyko 
 3. + Jadwigę Śledź i zm. z obu stron Rodziny, of. Zbigniew Śledź 
 4. + Wandę Tyczyńską  (z racji urodzin i imienin), of. Syn z Rodziną 
 5. + Janinę (z racji imienin) oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Wan-

da Kozłowska 
15.30 Spotkanie Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 

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. + Jana, Janinę, Stefana, Franciszkę i Czesława, zm. Rodziców 

obu stron Rodziny oraz zm. z Rodziny Kasprzaków, of. Teresa Pi-
wowar 

 5. + Szczepana i zm. Rodziców, of. Żona  
 6. + Kazimierę, Aleksandra i Stanisławę Kozłowskich, of. Córka 

Halina Badowska 
 7. + Halinę  Stańczuk (w 30 dzień), of. Rodzina 

Nabożeństwo Czerwcowe 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 22 czerwca 2012  r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Jana Fishera, Biskupa i Tomasza More’a 

oraz Św. Paulina z Noli, Biskupa 
Czyt.: 2 Krl 11,1-4.9-18.20; Ps 132,11.12.13-14.17-18; Mt 5,3; Mt 6,19-23;  

6.30  1. + Mariannę Rachubik (w 7 miesiąc), of. Córka 
 2. + Janinę Jankowską (z racji imienin) i zm. Rodziców, of. Siostra 

7.00 1. Gregorianka: + Marka i Tadeusza Chojeckich of. Zofia Chojecka 
 2. + Janinę Turską (w 6 r.), Bertę, Mariana, zm. z Rodzin Turskich, 

Ługowskich, Żukowskich i Toczyskich, of. Dzieci i Wnuki 
 3. + Halinę Stańczuk (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu. 
 4. + Hanne Kulikowską (w 3 r.), of. Córka 
 5. Dziękczynna w r. ślubu Anny i Adama Chmielewskich, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Córek: 
Wiktorii i Poli, of. Rodzina 

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego  
17.30 Różaniec pod przewodn. K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 

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. + Reginę (w 1 r.) i Teofila (w 29 r.), of. Córka 
 5. + Stanisławę (w 6 r.) i Franciszka Magdziaków oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Córka Karolina 
 6. + Szczepana (w 7 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Żona z Córkami 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Sobota – 23 czerwca 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. 

Wigilia Uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
„Międzynarodowy Dzień Ojca”. Dzień modlitw za Ojców. 

Czyt.: 2 Krn 24,17-25; Ps 89,4-5.29-30.31-32.33-34; 2 Kor 8,9; Mt 6,24-34;  

6.30 1. Dziękczynna w 11 r. świeceń kapłańskich Ks. Adama Karcza, z 
prośba o Dary Ducha Św. na dalsze lata w służbie Kościołowi, of. 
Rodzice i Rodzeństwo 

 2. + Jana Żółkowskiego i Jadwigę, of. Córka Alicja 
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. + Jana (z racji imienin), Reginę i Janinę oraz zm. z obu stron 

Rodziny, of. Wanda Matwiejczuk 
 5. + Romana Myszkę (w 4 r.), zm. Rodziców Stanisława i Marian-

nę, Kazimierza i Henrykę oraz zm. z Rodziny Guzków, of. Zdzisła-
wa Myszka 

 6. + Reginę (w 17 r.), of. Córka 
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 7. + Janinę Rojek (z racji im), of. Córka Barbara  
 8. + Franciszka Mikołajczuka i zm. z obu stron Rodziny, of. Syn 

Marian 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 

18.00 1. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 
 2. Dziękczynna z racji urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i potrzebne łaski w jej dalszym życiu, of. Rodzice 
 3. Dziękczynna z racji 100 r. urodzin Rodziców Józefa i Marii Gru-

da z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubila-
tów, of. Synowie z Rodzinami 

Nabożeństwo Czerwcowe 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 czerwca 2012  r. 
Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 

Czyt.: Wieczorna Msza Wigilijna  Jr 1,4-10; Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17; 
1P1,8-12; J 17; Łk 1,17; Łk 1,5-17; Msza w dzień Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-

14ab.14c-15; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80;  
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. + Jana i Jadwigę, of. Syn 

8.30 1. Gregorianka:  + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Krystynę i Franciszka Lipińskich, of. Dzieci 
 3. + Jana i Janinę, of. Córka 
 4. + Jana (z racji imienin), Marię i Stanisława, zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 
10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Chomka, of. Monika Tryniszewska 

 2. + Krystynę (w 7 r.), Alfredę, Jerzego i Zbigniewa, of. Marlena 
Wojewódzka-Szczech 

 3. + Janinę (z racji imienin) i Henryka, of. Jadwiga Selwiak  
 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Zofii i Jana, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę św. Józefa dla nich i dla 
całej Rodziny, of. Małżonkowie 

 5. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
11.30 1. Dziękczynna w 19 r. ślubu Róży i Jarosława, z prośba o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci 
Marleny i Natalii, of. Rodzice  

 2. + Aleksandrę i Zygmunta Matyków oraz Mikołaja, Janinę i Krys-
tynę Karwowskich, of. Rodzina 

12.45 Msza Św. Prymicyjna:                 Dziękczynna za dar Kapłaństwa 
oraz w intencji Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Adam, z-ca ks. Piotr 

16.30 1. + Jana i Helenę Piekut, of. Dzieci 
 2. + Jana oraz zm. z Rodzin Serzysków i Kajków, of. Córka 
 3. + Jana (w 2 r.), of. Helena Jurdyga 

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

18.00 + Jana Żarskiego (w dniu imienin), zm. z Rodzin Żarskich i Zawa-
dzkich, of. Halina Żarska 

Nabożeństwo Czerwcowe 

JERYCHO MŁODYCH 2012 

 
     W tym roku Jerycho Młodych przeżywać będziemy pod hasłem „Kod Miłości 
czyli na weselu o Jakuba i Racheli”. Piękna historia miłości dwojga ludzi, to nie 
tylko pierwszy biblijny opis miłości od pierwszego wejrzenia, ale wielka ponad 
czasowa lekcja życia:  że na miłość warto czekać, że warto podejść do niej od-
powiedzialnie i mądrze, by czegoś zbyt łatwo nie zepsuć. Jakub musiał czekać 
na swoją ukochaną 14 lat, pracując ciężko u swojego przyszłego teścia. To 

wszystko pokazuje, że prawdziwa miłość, która zaowocuje czymś pięknym, 
trwałym i  na całe  życie wymaga wysiłku i czekania - dojrzewania.  
     Dziś niestety tak wielu zarażonych konsumizmem także i miłość chce skon-
sumować od razu, narażając się tym samym na utratę tego co w niej najpięk-
niejsze. O miłości, o jej duchowym i cielesnym wymiarze będziemy mówić na 
tegorocznym Jerychu, o kłopotach z nią i o jej cudownych stronach. Bez tabu, 
ale i bez przekłamań, całą Bożą Prawdę o tej pięknej i wymagającej stronie 
człowieczeństwa, odważnie pod prąd współczesnym trendom o czystości i wie-
rności. Usłyszycie świadectwa młodych zakochanych i walczących o czystość 
w swoim życiu. 
     Gośćmi wesela będą min. małżonkowie z pasją m.in. Radosław Pazura, 
małżeństwo misjonarzy z Czadu, harlejowcy, weselni wodzireje itd. Nie za-
braknie rycerzy i ich dam serca, będą weselne tańce i zabawy. Gościem wyjąt-
kowym i najważniejszym tegorocznego Jerycha będzie młoda dziewczyna 
z okolic Tarnowa. Błogosławiona Karolina Kózkówna. W znaku relikwii przywi-
tamy tym razem Męczennicę, która w czasie zaborów życie oddała w obronie 
swej czystości i godności. Koniecznie w necie poszukajcie jej życiorysu, będzie 
okazja do wykazania się wiedzą na jej temat i wygranie atrakcyjnych pamiątek 
w Wielkim Quizie Weselnym. Intronizacja relikwii bł. Karoliny na Jerychu roz-
pocznie jej peregrynację po Diecezji. Warto zapowiedzieć również grupę Love 
Story, młodych i bardzo utalentowanych muzyków, którzy swoją twórczością 
muzyczną propagują czystość i wierność.  
     A teraz ramowy program: 
22 czerwca – piątek o 17.00 ruszamy wzywając Ducha Świętego. Wieczór 
piątkowy to wieczór z Błogosławioną Karoliną. Uroczyste wprowadzenie jej reli-
kwii poprzedzi Prorockie Słowo ku nawróceniu Serc - godzina refleksji i rachu-
nku sumienia oraz Sakramentu Pokuty - Wieczór Wielkiej Adoracji z Błogosła-
wioną Karoliną. Gościem specjalnym będzie Wspólnota „Przymierze” z Białe-
gostoku czyli Piotrek z przyjaciółmi znanymi z Jerycha w Kostomłotach. 
23 czerwca - Dzień Ojca – o 9.00 - poranne śpiewnie na cześć Pana, które 
rozpoczną następne punkty dnia: medytacja, która wprowadzi do spotkania 
w grupach ze śniadaniem na trawie. Potem bardzo mocna i połączona z osobi-
stym świadectwem katecheza ks. Marka Bałwasa. Szczyt nad szczyty to  Eu-
charystia - spotkanie z tym, który jest źródłem autentycznej pełnowartościowej 
Miłości. Potem weselny korowód Jakuba i Racheli - wesele pełną parą, weselni 
goście, weselne pląsy i przytupasy. Zaraz potem weselny poczęstunek czyli 
obiadowe coś na ząb. Będzie jeszcze Nabożeństwo z Arką, zaraz po nim  kon-
cert „Love Story”, a po zapadnięciu zmroku, czysta prapremiera filmu „Pratulin” 
(jeśli filmowcy zdążą z montażem, co obiecali:). Spotkaniu towarzyszyć będą 
pokazy garncarstwa, pisania ikon, kiermasz książkowy oraz wiele innych atrak-
cji. Warto przyjechać!!!                                               Ks. Marek Chomiuk 

OAZA W SEMINARIUM 

 
     Od września ub. roku w naszej parafii systematycznie spotyka się Dzie-
cięca Grupa Oazowa. Przed tygodniem, w sobotę (9 czerwca), młodzi oa-
zowicze wzięli udział w Eucharystii, podczas której dziękowali Bogu - razem 
ze swoimi Rodzicami - za dar każdego spotkania i prosili o takie wykorzysta-
nie czasu wakacji, by nie stracić żadnej okazji do umocnienia swojej więzi z 
Jezusem. Podczas Mszy św., której przewodniczył ks. Adam, z uczestnikami 
spotkania modlił się także znany w naszej parafii Diakon Radek. Po Eucha-
rystii Agata Kowalczuk i Edyta Krawczyk - oazowe animatorki - poprowadziły 
zabawy integracyjne dla dzieci, a Rodzice razem z księdzem i s.M. Amabilis 
przygotowali grilla i słodki poczęstunek. Dzięki życzliwości władz seminaryj-
nych spotkanie odbyło się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego 
w Opolu k/Siedlec, za co składamy serdeczne podziękowania. Wdzięczni 
Bożej Opatrzności, która czuwała nad nami w całym kończącym się roku for-
macyjnym, ufnie powierzamy Jej teraźniejszość i przyszłość Dziecięcej Gru-
py Oazowej w naszej parafii.                                                       Ks. Adam 
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ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 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) 

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) 

Zapowiedź I: 
Marcin Jan Michalski z naszej Parafii i Kinga 
Nowak z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach (36) 

Piotr Pastor i Magdalena Olszewska, oboje z 
naszej Parafii (37) 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ABBA-OJCZE. W sobotę (23.VI) obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Ojca. Pamiętajmy o życzeniach dla 
naszych ojców i modlitwie w ich intencji. 
KATECHEZY. Jeszcze tylko dziś (17.06) i w 
przyszłą niedzielę (24.06) o godz. 17.30 będą ka-
techezy dla Rodziców i Chrzestnych, planujących 
chrzest swego Dziecka w bieżącym roku. W lipcu i 
w sierpniu katechez nie będzie. Katechezy chrzcie-
lne rozpoczniemy w I Niedzielę września. Kolejny 
cykl ośmiu sobotnich katechez dla Narzeczonych 
rozpocznie się w ostatnią 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. 

Z „PIOTREM” DO LICHENIA. Dnia 30 czerw-
ca i 1 lipca (w sobotę i niedzielę) Biuro „Piotr” zapra-
sza na Pielgrzymkę do Matki Bożej Licheńskiej. 
Szczegółowe informacje można zyskać pod nume-
rem telefonu 25-6448828 (najlepiej po godzinie 20.00). 

PIESZO DO GIETRZWAŁDU. W dniach od 
30 czerwca do 6 lipca br. Wspólnota Nieustające-
go Różańca i Instytut Studiów nad Rodziną w Ło-
miankach koło Warszawy organizują Pieszą Pielg-
rzymkę do Gietrzwałdu. Trasa Pielgrzymki liczy 
194 km i przebiega przez Zakroczym, Suchocin, 
Kowalewo, Mławę, Niedzicę i Olsztynek. Zgłosze-
nia przyjmują i szczegółowych informacji udziela-
ją: Zuzanna Dziemidzik (tel. 794-393047, najlepiej 
w godzinach 19.00-22.00) i Anna Kiszło (606-222 
328 do 22.00).  

ROZMOWA Z CÓRKĄ 
- Tato, jeśli w 2012 r. nastąpi kataklizm i będzie się 
zbliżał koniec świata, co po tym wszystkim będzie? 
- Nie wiem. Chyba nie będzie prądu, a co za tym 
idzie energii, zasilającej praktycznie wszystko. Na 
przykład nic nie kupisz bo nie będzie pieniędzy... 
- To jak ludzie będą żyć? 
- Normalnie. Dobrym czynem. Każdy ma przez Boga 
powierzone jakieś umiejętności. Będzie je można po-
żytkować na rzecz drugiego. No na przykład bę-
dziesz potrzebować coś do domu i to otrzymasz - za 
darmo. Po prostu dostaniesz od drugiej osoby. Bę-
dziesz potrzebować wstawić szybę w oknie - przyje-
dzie szklarz i ci ją wstawi. Będziesz potrzebować 
długopis - weźmiesz go z magazynu. Nic nie zapła-
cisz bo nie będzie pieniędzy. Za prąd nie zapłacisz - 
otrzymasz za darmo. Natomiast ty też będziesz mu-
siała wykorzystać swoje umiejętności dla innych. Je-
śli masz talent malarski - dasz innym swoje obrazy - 
tak jak inni dadzą ci długopis, szybę czy naprawią 

auto, kran itp. Jeśli masz możliwość pomocy komuś 
w pracy - pomożesz bez wynagrodzenia. Jeśli bę-
dziesz chciała pracować fizycznie np. w polu - zro-
bisz to darmo. 
- No dobrze, ale niektórzy mogą się buntować, że ich 
wartość wytworzona może być większa od mojej... 
- Nie, bo każda rzecz czy nazwijmy to „usługa” bę-
dzie miało taką samą wartość. Nawet jeśli będzie 
wytworzona przez jedną osobę albo przez grupę 
osób. Te rzeczy nie będą miały „wartości” rozumianej 
dzisiaj – będą spełniały coś w rodzaju daru serca, to 
będzie działanie bezinteresowne. 
- Ale mogą się zdarzyć osoby zachłanne groma-
dzące rzeczy nadmiernie, niż same będą potrzebo-
wać. Tak by się bogacić kosztem innych... 
- Po pierwsze ich „bogacenie” nie będzie miało 
sensu. No i co z tego, że na ich podwórku będzie 
stało kilkanaście aut, kiedy każdy będzie miał możli-
wość posiadania każdego modelu potrzebnego do 
normalnego funkcjonowania. Tacy „bogacze” będą 
postrzegani bardzo krytycznie przez większość co 
będzie rodziło nawet obojętność otoczenia. A po za 
tym Pan Bóg pozostawi tych którzy będą pozbawieni 
takich  skłonności. „Bogacenie” się nie będzie mie-
ścić się w głowie... 
- No a co z leserami, nierobami? 
- Zapewne będą ludzie którzy „mają lewe ręce do ro-
boty”. I oni mają dobre serca - może są nieporadni 
dzisiaj, może oni już należą do świata bez pienię-
dzy... Nie wiem. Myślę, że w przyszłości  takich cech 
ludzie nie będą posiadać.  
- To jakie będą prawa, którymi ludzie będą się kierować? 
- Pan Bóg dał nam 10 przykazań. To są te prawa - 
nazwijmy je „konstytucją” dla ludzkości. I tak będzie. 
W Biblii masz wskazówki na dziś. To jest to „bogact-
wo” - reszta jest nic nie warta po za tym, że ma być 
tylko pomocna człowiekowi.  
     Przez chwilę widziałem głęboką zadumę w 
oczach córki... Sam też się rozmarzyłem... I tak ona 
pojechała na uczelnię, a ja postanowiłem Wam o tym 
napisać. 

ZNAKI DZIĘKCZYNIENIA   

 
 

  
     Na ścianie prezbiterialnej, przy figurze Św. Józefa 
zawisną kolejne wota, znaki wdzięczności Bogu za 
łaski otrzymane za przyczyną Świętego Józefa. 
     Zmarły ks. Prałat Leon Balicki prosił, aby jako wo-
tum złożono jego odznaczenia: kanonicki krzyż z łań-
cuchem oraz prałacki pierścień. Chciał w ten sposób 
wyrazić wdzięczność Bogu za zbudowanie kościoła 
i wieloletnią posługę w Parafii. 
     Oprócz tego Matka Rodziny złożyła srebrną różę 
wyrażając Bogu wdzięczność za opiekę nad rodziną i 
łaski otrzymane przez Syna. 
     Złożono również pierścień z cyrkoniami jako wy-
raz wdzięczności za szczęśliwie przebytą operację 
i rekonwalescencję. 

 
POD KONIEC ROKU SZKOLNEGO 

NA LEKCJACH MAMY WIELE POMYSŁÓW, 
ALE ŻADEN Z NICH NIE DOTYCZY LEKCJI 

 
 
DOBRA PISOWNIA. Pani pyta ucznia: 
 - Dlaczego smród piszemy przez "ó" zamknięte. 
 - Żeby smród się nie wydostał. 
ŚCISŁY ZWIĄZEK. 
Rozmawiają dwie koleżanki: 
- Wiesz co łączy węgiel i kota? 
- Tak… Miał !!! 
ZWIERZĘ LABORANTA. 
- Jak się nazywa ulubiony pies naukowca? 
- Labolator 
JESIEŃ I ŁYŻKA. 
- Wiesz co ma wspólnego jesień z łyżką? 
- Je-sie-nią. 
ATMOSFERA AKADEMIKA. 
     Ranek w akademiku. Student I roku mówi: 
- Chodźmy na zajęcia, bo się spóźnimy! 
Student II roku na to: 
- E, pośpijmy jeszcze... 
     Jako, że nie mogli się dogadać, udali się do stu-
denta III roku, by ich rozsądził. Ten zarządził: 
- Rzućmy monetą. Jak wypadnie orzeł, śpicie dalej. 
Jak reszka – pójdziecie jutro. Jak zawiśnie w powiet-
rzu, wstajecie i idziecie zaraz na zajęcia... 
HUMOR Z ZESZYTÓW NA M 
Malarze odrodzenia na swych obrazach czcili 
piękno ludzi i kobiet. 
Małpa jest to człowiek, któremu się nie powiodło. 
Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na ob-
razie. 
Meteorolodzy wychodzą trzy razy dziennie oglą-
dać narządy. 
Michał Anioł malował sobie po ścianach kaplicy 
Sykstyńskiej. 
Mimo wysiłków służby drogowej - mżawka nie us-
tawała. 
Moja koleżanka najbardziej lubi jeść świeże, chru-
piące bułeczki i psy, zwłaszcza owczarki niemieckie. 
Mówiono wtedy tak: za króla Sasa jedz, pij, popu-
szczaj i hasaj. 
 

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 

 




