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MYŚL TYGODNIA 

 
     Pan Jezus w dzisiejszej Ewan-
gelii zrealizował marzenia rodzi-
ców: „Ująwszy (martwą) dziewczy-
nkę za rękę, rzekł do niej: Talitha 
kum, to znaczy: Dziewczynko, mó-
wię ci, wstań! Dziewczynka naty-
chmiast wstała i chodziła, miała 
bowiem dwanaście lat” (Mk 5,21-43). 
     Bóg nie uczynił śmierci ani się 
na nią dla nas nie zgadza. On jest 
dawcą życia – to prawda podsta-
wowa, do której każdy chrześcija-
nin powinien wracać jak do źródła. 
Bożą odpowiedzią na cierpienie 
i  śmierć jest zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, które wspomi-
namy i świętujemy każdej niedzie-
li. Za cenę własnego ogołocenia 
Jezus zwycięża naszą śmierć 
i uwalnia nas z ciemności grzechu, 
abyśmy mogli żyć w Bożym świe-
tle i osiągnąć szczęście. 

 

KOMUNIKAT BISKUPÓW 
     Rok Wiary, Przesłanie do Narodów Rosji i Polski 
oraz miejsce nauczania religii w szkole były głównymi 
tematami 358. zebrania plenarnego Konferencji Epis-
kopatu Polski. Odbywało się ono w dniach od 21 do 23 
czerwca 2012 roku we Wrocławiu. Obradom przewod-
niczył abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji. 
W zebraniu wziął udział Nuncjusz Apostolski w Polsce, 
Ks. Arcybiskup Celestino Migliore. 

 
1. Ojciec Św. zdecydował, że 11 października 2012 roku roz-
pocznie się w Kościele Rok Wiary. Zgodnie z intencją Bene-
dykta XVI „każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść 
wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej 
oraz zastanowić się nad samym aktem wiary” (Porta fidei, 9). 
W październiku ubiegłego roku Konferencja Episkopatu Polski 
powołała specjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji. Na prze-
łomie lipca i sierpnia planowany jest też Kongres Nowej 
Ewangelizacji w Kostrzynie nad Odrą. Biskupi zachęcają mło-
dzież do zaangażowania się w inicjatywy ewangelizacyjne 
związane z Rokiem Wiary i Światowym Dniem Młodzieży 
w Rio de Janeiro w 2013 roku. 
2. Od kilku lat trwa dialog między Rosyjskim Kościołem Pra-
wosławnym i Kościołem Katolickim w Polsce. Jego celem jest 
zbliżenie naszych Kościołów i pojednanie narodów. W War-
szawie, 17 sierpnia, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I 
oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef 
Michalik podpiszą wspólne Przesłanie do Narodów Rosji 
i Polski.  

3. Po raz kolejny przedmiotem debaty biskupów było rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej o miejscu m.in. religii 
i etyki w nauczaniu szkolnym. Konferencja Episkopatu Polski 
ponownie upomina się o konieczność szybkiej nowelizacji 
rozporządzenia. Dotychczasowe wyjaśnienia Ministerstwa 
skierowane do samorządów mają charakter jedynie interpre-
tacji dokumentu. 
4. Zespół Konkordatowy przedstawił stan prac dotyczących 
przekształcenia Funduszu Kościelnego. Biskupi zdecydowa-
nie opowiedzieli się za kontynuowaniem rozmów. 
5. Konferencja Episkopatu wysłuchała sprawozdania z VII 
Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie, które przebiega-
ło pod hasłem „Rodzina: praca i świętowanie”. Ze szczególną 
uwagą odnotowano głos Papieża na temat obecności w Koś-
ciele osób żyjących w niesakramentalnych związkach, które 
powinny widzieć i odczuć miłość Kościoła. Raz jeszcze bisku-
pi podkreślili, że w obecnej rzeczywistości rodzina wymaga 
nieustannej obrony przed zakusami płynącymi ze strony śro-
dowisk feministycznych i liberalnych. Wyzwaniem jest również 
niepokojąca sytuacja demograficzna. Biskupi zachęcają wie-
rzących i niewierzących, parlamentarzystów i władze samo-
rządowe, dorosłych i młodzież do obrony życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. Marsze w obronie życia niech będą 
wielką modlitwą narodową o respektowanie wartości, na któ-

rych tradycja europejska przez tysiąclecia budowała rodzinę. 
W rodzinie budzi się życie, rozwija człowiek, dojrzewa wiara 
i umiłowanie Ojczyzny. Rodzina jest fundamentem zdrowego 
społeczeństwa i domaga się dziś wielorakiego wsparcia, aby 
mogła dalej pełnić swoje funkcje.  
6. Konferencja Episkopatu Polski wysłuchała sprawozdania 
z 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Du-
blinie, który przebiegał pod hasłem: „Eucharystia: Komunia 
z Chrystusem oraz między nami”. 
7. Biskupi zapoznali się z treścią wspólnego listu prezesów 
zarządów Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia skierowa-
nego do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 
Podzielają powszechne zatroskanie o los mediów publicz-
nych i raz jeszcze przypominają o obowiązku płacenia abona-
mentu radiowo-telewizyjnego. Równocześnie apelują do rzą-
du o opracowanie prawnych rozwiązań, gwarantujących pub-
licznej telewizji i radiu pełnienie misji dla dobra wszystkich od-
biorców. Biskupi upominają się o traktowanie mediów katolic-
kich na równi z innymi w procesie koncesyjnym i o przyznanie 
TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. 
8. Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił znaczenie 
kilkudniowej wizyty w Polsce kard. Tarcisio Bertone. Na Uni-
wersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Sekretarz 
Stanu Stolicy Apostolskiej przyjął doktorat honoris causa, 
w Bydgoszczy otworzył Centrum Studiów Ratzingera, w Łodzi 
i w Gdańsku przewodniczył uroczystościom liturgicznym. 
9. Zebranie plenarne biskupów zakończyły uroczystości litur-
giczne złotego jubileuszu kapłaństwa metropolity wrocławs-
kiego abp. Mariana Gołębiewskiego. Msza św. jubileuszowa 
została odprawiona w katedrze wrocławskiej. 
     Na zakończenie roku szkolnego biskupi wyrażają wdzięcz-
ność rodzicom, nauczycielom, katechetom i duszpasterzom 
za trud kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Bło-
gosławią rolnikom na czas żniw, a pątnikom pielgrzymującym 
do Jasnogórskiej Pani polecają dobro Kościoła i narodu.  

     Wszystkim życzą udanego wypoczynku w czasie wakacji.                   
Wrocław, 23 czerwca 2012 r. 

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce 

CHORZY W KODNIU 

 
     2 lipca w Diecezji Siedleckiej obchodzony jest Diecez-
jalny Dzień Chorego. W Sanktuarium Maryjnym w Kodniu 
jest to tradycyjnie pierwszy z tzw. wielkich odpustów – Od-
pust Chorych. Tego dnia uroczystościom w Kodniu prze-
wodniczył będzie Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. 
Ważnym akcentem, będzie otwarcie pierwszej części no-
wego Domu Pielgrzyma, której poświęcenia dokona Bis-
kup Siedlecki, a otworzy go Ordynariusz Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - o. Ryszard 
Szmydki OMI. Więcej informacji o Odpuście Chorych na 
plakatach oraz na stronie Sanktuarium: www.koden.com. 
pl” 
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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 – 2 lipca 2012 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności. 

Diecezjalny Dzień Chorego 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz; 

Czyt.: Am 2,6-10.13-16; Ps 50,16-23; Ps 95,8ab; Mt 8,18-22 

6.30 1. +  Ks. Mieczysława Skrodziuka (w 4 r.), of. Rodzeństwo 
 2. + Halinę oraz zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Córki 

7.00 1. + Mariana (z racji imienin), of. Teresa Królikowska 
 2. + Romana (w 22 r.), zm. z Rodzin Głuchowskich, Tarkowskich, 

Skorupków i Trębickich, of. Krystyna Głuchowska 
 3. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. He-

lena Wyrzykowska 
 4. Poza parafią: + Jana, of. Siostra 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. + Mariannę Wysocką (w 7 r.), Henryka i Józefa, of. Zofia Sawicka 
 2. + Marię i Jana Strus oraz zm. z Rodziny, of. Jadwiga Strus 
 3. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona  
 4. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 5. Poza parafią: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i Św. Antoniego, of. Tomasz Izdebski 
Wtorek – 3 lipca 2012  r. Święto Św. Tomasza Apostoła 

Czyt.: Ef 2,19-22; Ps 117,1-2; J 20,29; J 20,24-29 
6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Pani Profesor, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie oraz potrzebne łaski w życiu, of. Bezimienna 
 2. Dziękczynna w 14 r. urodzin Adriana, z  prośbą o Boże błogos-

ławieństwo, wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze la-
ta życia, of. Mama Chrzestna 

7.00 1. + Krystynę Jakubowską, of. Brat 
 2. + Grażynę (w 3 r.), Grzegorza i Bogusława, zm. z Rodziny Ka-

szubskich oraz Jerzego Kosmalskiego, of. Elżbieta Kaszubska 
 3. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 

Helena Wyrzykowska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Halinę Tarkowską (w 4 r.), of. Mąż 
 4. + Czesławę i Franciszka Paczuskich oraz Annę i Hipolita Kisie-

lińskich, of. Syn z Rodziną 
 5. Poza parafią: + Irenę Obrębska, of. Zofia Kosyl 
 6. Poza parafią: Dziękczynna w 79 r. urodzin Stanisława, z prośba 

o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata, of. Jubilat 
Środa – 4 lipca 2012  r. Wspomnienie Św. Elżbiety Portugalskiej 

Czyt.: Am 5,14-15.21-24; Ps 50,7-12.16-17; Am 5,14; Mt 8,28-34 

6.30 1. + Annę i Bronisława Abramowiczów, of. Rodzina  
 2. Poza parafią: + Jana i Marka Pietrasików, Kazimierę Zielińską i 

Stanisława Kafarę, of. Teresa Kafara 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Blanki Politowskiej, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo w całym życiu, of. Dziadkowie 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 

Helena Wyrzykowska 
 2. Dziękczynna w intencji Podopiecznych Sponsorów i Wolontariu-

szy Parafialnego Zespołu Caritas, of. P. Z. Caritas. 
 3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Beaty i Leszka, z prośbą o potrzebne 

łaski dla nich i ich Córki, of. Jubilaci 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Bogdana Selwiaka (w 1 r.) oraz Seweryna, Lucynę, Stanisła-

wa i Bożenę, of. Żona z Rodziną 
 4. + Zbyszka Budreckiego (w 10 r.), of. Rodzina 
 Poza Parafią: 5. O łaskę zdrowia dla Hani Waślickiej, of. Rodzina 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 5 lipca 2012  r. Wspomnienie 

Św. Antoniego Marii Zaccaria, Kapłana oraz Św. Marii Goretti, Dziewicy 
i Męczennicy; Czyt.: Am 7,10-17; Ps 19,8-11; 2 Kor 5,19; Mt 9,1-8 

6.30 1. Dziękczynna za dar życia Michaliny, z prośbą o potrzebne łaski 
dla niej i dla jej Rodziców, of. Mama Chrzestna 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 
Helena Wyrzykowska 

 2. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława z Rodzin Skalskich, 
Woronowiczów i Preckajło oraz ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hof-
fmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

 3. + Władysława, Łucję i Mariana, of. Wiesława Talacha 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Janinę i Tomasza Guzek, of. Maria Guzek 
 4. + Zm. polecanych w Wypominkach 2011/2012 
 4. Dziękczynna w intencji kapłanów objętych Apostolatem Złotej 

Róży, z prośba o potrzebne łaski dla nich, of. Apostolat Złotej Róży 
Czuwanie Godziny Świętej 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 6 lipca 2012  r. 
Wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dziewicy 

Czyt.: Am 8,4-6.9-12; Ps 119,2.10.20.30.40.131; Mt 9,12b.13b; Mt 9,9-13 
6.30  1. + Rodziców i Rodzeństwo, of. Jadwiga Zielińska 

 2. + Mirosława (w 15 r.), of. Tomasz Izdebski 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 

Helena Wyrzykowska 
 2. + Wacława (w 9 r.), zm. z Rodziny Bobryków oraz Stanisławę i 

Jana Pastorów, of. Barbara Bobryk 
 3. Dziękczynna w 51 r. ślubu Jadwigi i Franciszka, w 16 r. ślubu 

Edyty i Andrzeja oraz w 12 r. urodzin Kacpra, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jubilaci 

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Helenę (w 16 r.) i Jana (w 7 r.) Pobożych oraz zm. Dziadków 

z obu stron Rodziny, of. Córka 
 Poza Parafią: 4. + Stanisławę Wasilewską (w 30 dzień), of. Uczes-

tnicy Pogrzebu  
 5. W intencjach Czcicieli Serca Pana Jezusa 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 7 lipca 2012  r. Wspomnienie NMP Pa-
tronki sobotniego dnia.      Czyt.: Am 9,11-15; Mt 9,14-17 

6.30 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Marioli i Pawła, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Św. Rodziny i dary Ducha Św. dla nich i dla 
ich Dzieci Szymona, Marty i Olgi, of. Rodzice 

 2. + Władysława Franciszka i Antoninę Kosylów oraz Kazimierę i 
Bolesława Piekartów, of. Kamila Kosyl 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 
Helena Wyrzykowska 

 2. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona 
 3. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 4. + Rodziców, Siostry i Braci zm. z Rodziny Wojewodów, of. Ja-

dwiga Zalewska 
 5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of. 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
 6. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie woli 

Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji uwolnienia od uzależnień. 

16.00 W intencji nowożeńców: Elżbiety i Grzegorza 

18.00 1. Poza Parafią: Dziękczynna za ocalenie życia Syna, of. Rodzice 
 2. Poza Parafią: Dziękczynna w 18 r. urodzin Adriana, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
 3. + Henrykę Wierzbicką (w 1 r.), of. A. Wierzbicka 

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 lipca 2012  r. 
Czyt.: Ez 2,2-5; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
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7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 

Helena Wyrzykowska 
8.30 1. Dziękczynna w 5 r. ślubu Marzeny i Karola, w 10 r. ślubu Danuty 

i Rolanda oraz w 35 r. ślubu Marii i Witolda, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata ich 
wspólnego życia, of. Rodzice p. Boguszewscy (cel. 3 Kapłani) 

10.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Stanisława Stańczuka, Józefa, Wiktorię, Leokadię i Jana Go-

chnio, of. Halina z Córkami 
 4. + Józefa Gadomskiego, Mariana i Jana Malackich (z racji ich 

imienin), of. Córka 
 5. Dziękczynna w 70 r. urodzin Ryszarda, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo dla niego oraz o potrzebne łaski dla Mai i Malwinki w 3 
r. urodzin, a także dla Marcelka w 2 r. urodzin, of. Rodzina 

 6. Poza Parafią: Dziękczynna w 21 r. urodzin Oli, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niej w życiu, of. Rodzice 

11.30 1. Dziękczynna w 3 r. ślubu Ewy i Karola, z prośbą o potrzebne ła-
ski dla Jubilatów i dla ich córki Rozalii, of. Jubilaci 

 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Leny i w 4 r. ur. Aleksandry, z proś-
bą o potrzebne łaski dla nich i dla ich Rodziców, of. Rodzice 

 3. + Ryszarda Ogórowskiego (w 5 r.), of. Żona 
12.45 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Tomasz, z-ca ks. Proboszcz 

18.00 1. + Elżbietę Dobrosielską i Zbigniewa, of. Rodzina 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

20.00 1. + Dariusza Ratomskiego (w 17 r.), of. Danuta Doroszenko 

DO ZIEMI 
ŚWIĘTEJ 

     Od 29 września br. 
do 07 października or-
ganizowana jest z na-
szej Parafii 8-dniowa  
Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Oto jej ramowy program: 
13.10. Przelot z Warszawy do Tel Avivu, przejazd do Jerozolimy. 

14.10. Zwiedzanie: Betlejem, Bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota Narodze-
nia, Grota Żłobka, Kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna. Następnie wizyta w Ain 
Karem, Kościół Nawiedzenia. Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holo-
caustu. Menora. 
15.10. Wyjazd do Hajfy, stok Góry Karmel, Ogrody Bahaitów, Kościół Stella Ma-
ris, Cezara, Nazaret, Kościół Zwiastowania Pańskiego, Kana Galilejska. Bazylika 
Zwiastowania, Kościół Św. Józefa.  
16.10. Jezioro Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, Kościół  Prymatu św. Piotra. 
Kafarnaum, synagoga, Góra Błogosławieństw, rejs drewnianą łodzią po Jeziorze 
Galilejskim.  
17.10. Góra Tabor, Kościół Przemienienia. Rzeka Jordan, Jerycho, Morze 
Martwe, powrót do Jerozolimy. 
18.10. Zwiedzanie Jerozolimy. Góra Oliwna, panorama Starego Miasta. Kościół 
Pater Noster, kościół klasztorny Dominus Flevit, Cmentarz Żydowski, Bazylika 
Agonii. Przejazd na Górę Syjon, grób Dawida. 
19.10. Stara Jerozolima, Ściana Płaczu (Mur Zachodni). Kościół św. Anny, 
Droga Krzyżowa (Via Dolorosa). Następnie Bazylika Grobu Bożego, meczet Al 
Aksa, Kopuła na Skale (meczet Omara). 
20.10. Przelot z Tel Avivu do Warszawy. 
     Program ramowy może ulec drobnym zmianom. Szczegóły podaje przewodnik na spo-
tkaniu przed wyjazdem. Będzie możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych: 
1. Madasa i Qumran i twierdzy Heroda Wielkiego, 2. Tel Aviv - nowoczesna część miasta, 
bazar Carmel, promenada nadmorska, wizyta w Jaffie. 
     Koszt pielgrzymki: 3250 zł. Cena zawiera: przelot samolotem czarterowym, 7 noclegów 
w hotelach kategorii 3* wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje), opieka księdza, opieka 
polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie. Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów oraz zwyczajowych napiwków - 80 USD, napojów do obiadokolacji, wydatków 
własnych, dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Pielgrzymka organizo-

wana jest przy współpracy z biurem CAROLUS z Białej Podlaskiej. Informacji udziela i 
zgłoszenia przyjmuje Ks. Robert Mirończuk – tel. 503-035500 

BLASK PRATULINA 
     Blask odzyskuje zabytkowy kościół w Pratulinie. Drewniana świątynia zo-
stała przeniesiona w to miejsce ze Stanina w 2009 roku i ustawiona 
w miejscu męczeństwa bł. Wincentego Lewoniuka i jego dwunastu towarzy-
szy, którzy zginęli w obronie wiary greckokatolickiej.   

     Świątynia ta wzniesiona w 1747 roku, pierwotnie wybudowana została 
w stylu barokowym. Świadczą o tym przede wszystkim duże otwory okienne 
zakończone typowym dla tej epoki łukiem. Kościół, który pierwotnie służył 
wiernym w Staninie, od 20 lat pozostawał nieczynny. Za zgodą Ks. Biskupa 
Ordynariusza zabytkowy obiekt sakralny przeniesiony został do Pratulina. 
Jest on bardzo podobny do tego, przy którym zginęli pratulińscy Męczennicy. 

 
     Przez kilka lat kościół podlegał renowacji, a obecnie stanowi ważny ele-
ment kompleksu pielgrzymkowego. Nadal są realizowane projekty związane 
z modernizacją Sanktuarium, do których należą m.in.: dokończenie wnętrza 
kościoła z fundamentami cerkwi unickiej, budowa dzwonnicy, zagospodaro-
wanie stawu przy kościele oraz budowa Domu Pielgrzyma. Warto więc poje-
chać do Pratulina, aby nawiedzić relikwie Błogosławionych Męczenników 
i zobaczyć, jak na naszych oczach rozwija się to miejsce święte. W dniu 6 
października br. nastąpi uroczyste otwarcie sanktuaryjnego kompleksu. Na-
tomiast w przyszłą niedzielę (8.VII) ofiary składane do puszek będą 
przeznaczone na rozwój Sanktuarium Bł. Męczenników w Pratulinie. 
 

XXXII PIESZA P.P. NA JASNĄ GÓRĘ 
     Trwają przygotowa-
nia do wymarszu XXXII 
Pieszej Pielgrzymki Po-
dlaskiej. Organizatorzy 
ogłosili już oficjalne 
symbole pielgrzymko-
we: hasło, hymn i logo. 
Przygotowania do Piel-  
grzymki zaczęli również pątnicy. Każda osoba, która decyduje się na pielg-
rzymkę, zobowiązana jest do wyrobienia tzw. karty zapisu. - Karty do zapi-
sów zawierają podstawowe informacje o pątniku, który uczestniczy w pielg-
rzymce i o jego sytuacji. Będzie on zobowiązany do podania danych perso-
nalnych i kontaktowych, wieku i doświadczenia pielgrzymkowego. Powinien 
także uwzględnić czy wybiera się na szlak pątniczy sam, czy też z opieku-
nem - podkreśla ks. Piotr Wojdat, przewodnik Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. 
- Jeżeli chodzi o kwestię zakwaterowania to każda grupa ma swoją służbę 
grupową i  kwatermistrza, który jest odpowiedzialny za organizację miejsc 
noclegowych dla niej – dodał ks. Piotr Wojdat. Pielgrzymka dotrze na Jasną 
Górę 14 sierpnia, dzień przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. 
 

PIELGRZYMI NIEPEŁNOSPRAWNI 
     Już po raz 21. na pątniczy szlak wyruszy Warszawska Pielgrzymka Nie-
pełnosprawnych. Weźmie w niej udział wiele osób, w tym grupa pątnicza 
z Diecezji Siedleckiej p.w. bł. Unitów Podlaskich. Pielgrzymka jest szczegól-
na z tego względu na fakt, iż  uczestniczą w niej również osoby niepełno-
sprawne. - Dla osób, które wybierają się na pielgrzymi szlak, będzie to nowe, 
niezwykłe doświadczenie. W naszej wędrówce biorą udział również osoby 
niepełnosprawne. Dla nich jest to często jedyna okazja, aby wziąć udział 
w tego typu rekolekcjach. Dla osób, które pomagają niepełnosprawnym jest 
to także niesamowite przeżycie. Często sobie nie zdajemy sprawy jak to jest, 
człowiek nie daje sobie rady przy prostych, codziennych czynnościach - po-
wiedział ks. Jarosław Grzelak, przewodnik grupy pielgrzymkowej Bł. Unitów 
Podlaskich. 
     Zapisy na pielgrzymkę niepełnosprawnych do grupy Bł. Unitów rozpoczną 
się pod koniec lipca. Będą one prowadzone w dwóch punktach – w siedzibie 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych przy ul. Kilińskiego w Sie-
dlcach oraz w Żelechowie. 
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ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Jarosław Kurowski z naszej Parafii i Dorota 
Wardeńska z Parafii Ducha Świętego we Wrześni 
(Diecezja Gnieźnieńska) (38) 

Zapowiedź I: 
Marcin Trener z naszej Parafii i Magdalena 
Inez Jaskółka z Parafii Św. Teresy w Siedlcach 
(39) 
Maciej Jakub Nogal z Parafii Stare Opole 
k/Siedlce i Klaudia Chrupek z naszej Parafii (40) 
Karol Przytuła z naszej Parafii i Małgorzata 
Jagło z Parafii Bł. Czesława w Opolu (Diecezja 
Opolska) (41) 

W PARAFII I W DIECEZJI  
ROCZNICA. Dziś (1 lipca) mija 10 rocznica śmier-
ci Ks. Kanonika Jerzego Górskiego. Msze Św. 
w intencji zmarłego Proboszcza naszej Parafii są 
o godzinie 8.30 i 11.30. Często pamiętajmy w mo-
dlitwach o zmarłych księżach, którzy pełnili kap-
łańską służbę wśród nas. 
DO KODNIA. Jutro (2.VII) Kościół wspomina łas-
kami słynący wizerunek NMP Kodeńskiej. W tym 
dniu wypada Diecezjalny Dzień Chorego. Do 
Kodnia przybywają chorzy z całej naszej Diecezji 
na sumę odpustową o godzinie 11.00. 
UNIA. Parafialny Zespół Caritas zawiadamia, że 
jutro i pojutrze (2 i 3 lipca) od godziny 9.00 do 
12.00 będą wydawane artykuły spożywcze dla 
osób uprawnionych w ramach unijnego programu 
PAED.   
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada I-szy 
Czwartek (5.07), Piątek (6.07) i I-sza Sobota Mie-
siąca (7.07). W czwartek po Mszy Św. wieczoro-
wej czuwanie Godziny Św. Nabożeństwo Pierw-
szopiątkowe będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 
i 18.00. Spowiedź Pierwszopiątkowa od godziny 
17.15. W Pierwszą Sobotę Miesiąca po Mszy św. 
o godz. 7.00 i Nabożeństwie Pierwszosobotnim, 
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zapra-
sza do modlitwy różańcowej w intencji wyzwolenia 
z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu i in-
nych. 
W WAKACJE. W okresie wakacji, a więc już od 
dziś, popołudniowe Msze Św. w naszym kościele 
będą odprawiane o godzinie 18.00 i 20.00. Nie 
będzie Mszy Św. o 16.30. 

NA 
CHWAŁĘ 
PANA 

  Blask płonącej 
świecy w koś- 
ciele jest znakiem obecności Chrystusa wśród 
nas. Płonąca świeca jest też symbolem ludzkiego 
życia, światła i spełniającej się ofiary. Dym z 
kadzidła lub pnący się ku górze płomień świecy 
jest szczególnym symbolem drogi, która łączy 
niebo i ziemię.  
     Światło świecy zapalonej przez wiernych ozna-
cza płomień ich żywej wiary, z którą powinni iść 
na spotkanie ze Światłem najdoskonalszym. Nikt 
inny nie przebije ciemności grzechów, jedynie 
Światło, jakim jest Pan Jezus. Całe więc życie 
chrześcijanina powinno się spalać - na wzór świe-
cy - w służbie Bogu i bliźnim. Dlatego światło jest 

obecne w najważniejszych dla nas wydarzeniach, 
od chrztu aż do śmierci. W czasie chrztu dziecka 
otrzymujemy zapaloną świecę. Ta świeca towa-
rzyszy mu później przez całe życie. Pali się ją 
w czasie I Komunii św., modlitwy dziękczynnej za 
otrzymane łaski, modlitwy nad chorym i w chwili 
śmierci. 
     Przy dużym krzyżu na ścianie prezbiterialnej 
naszego kościoła stoi świecznik wotywny. Na nim 
każdy może zapalić małą świecę - symbol swo-
jego, szybko upływającego życia, ale też znak 
trudnych spraw, cierpień i krzyży, które musimy 
nieść przez życie i z którymi przychodzimy do ko-
ścioła. Ofiara wrzucana do skarbonki przy tej oka-
zji staje się nie tylko znakiem hojności serca, ale 
przede wszystkim symbolem trudów życia, które 
niesiemy jako swój własny krzyż lub znakiem 
dziękczynienia za dobro, którego doświadczyli-
śmy. 
 

DO KOMUNII ŚW. 
     Przyzwyczailiśmy się do tego w naszym koś-
ciele, że do Komunii Św. idziemy w procesji para-
mi. Wiemy bowiem, że brat lub siostra idący obok 
mnie należy do tej samej Wspólnoty Kościoła, wy-
znaje wiarę w tego samego Boga Ojca, który jest 
w niebie, w Jezusa Chrystusa, który nas zbawił i w 
Ducha Św., który nas uświęcił. Procesja komunij-
na przypomina nam, że w wyznawaniu wiary nie 
jesteśmy sami. 
      To dlatego idąc do Komunii Św. nie stajemy 
w „ogonku”, w pojedynczej kolejce, jaka może być 
w sklepie mięsnym, czy na dworcu kolejowym. 
Przyjąwszy Komunię Św. odchodzimy w „swoją” 
stronę, w zależności od tego po której stoimy. Sto-
jący po lewej stronie odchodzą w lewo, a stojący 
po prawej – w prawo. „Przecinanie” drogi innym 
wprowadza wiele zamętu. 

 
     Procesja liturgiczna jest więc przemieszcza-
niem się wiernych w modlitwie z jednego miejsca 
na inne. Jest także aktem czci i uwielbienia Boga. 
Każda procesja przypomina wierzącym, że są lu-
dem pielgrzymującym do Niebieskiego Jeruzalem, 
czyli do domu Ojca. Można powiedzieć, że proce-
sja ukazuje życie człowieka jako wędrowanie do 
wieczności. Przyjmując chrzest rozpoczyna on 
wędrowanie przez życie, które jest nieustannym 
wędrowaniem do nieba. 
     Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 
zwraca uwagę, że procesje te mają godny cha-
rakter i towarzyszą im odpowiednie śpiewy (22). 

Procesje mszalne ukazują symbolicznie różne 
etapy i momenty ludzkiego życia. Ma ono swój 
początek i koniec. Jest w nim miejsce na radość 
i cierpienie, na dawanie i przyjmowanie. Kulmina-
cyjnym momentem dla chrześcijanina jest oso-
bowe zjednoczenie z Chrystusem. W Eucharystii 
dokonuje się to w czasie Komunii świętej, stąd 
szczególnie trzeba dbać o piękno i wymowę pro-
cesji komunijnej. Jako lud będący w drodze, wierni 
karmią się Ciałem Jezusa Chrystusa, które jest 
pokarmem dającym siły, a nade wszystko gwa-
rantującym życie wieczne. 

 
PIŁKA, PIŁKA I PO PIŁCE 

 
BRAK PARYTETU. Dziennikarz pyta trenera: 
- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną?  
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które 
chciałyby wystąpić w takich samych kostiumach. 
ZDANIEM SĄSIADKI. Przedstawiciel handlowy puka 
do drzwi. Otwiera mu kobieta.  
- Dzień dobry, uszanowanie, łaskawa pani. Czy poz-
woli pani, że przedstawię jej nasz najnowszy hit z dzie-
dziny urządzeń gospodarstwa domowego, o którym 
pani sąsiadka twierdzi, że nie może sobie pani na nie-
go pozwolić? 
KAŻDY JEST CHORY. Znany psychiatra został zap-
roszony na konferencję organizowaną przez Ligę Ko-
biet. Po prelekcji jedna z organizatorek pyta: 
 - Proszę mi powiedzieć doktorze, w jaki sposób roz-
poznaje pan chorobę psychiczną u osoby zachowują-
cej się normalnie?  
- Nic prostszego. Zadaje się łatwe pytanie na które ka-
żdy powinien odpowiedzieć. Jeśli nie odpowie, należy 
taką osobę natychmiast odizolować.  
- Na przykład jakie to pytanie?  
- Ot, choćby to: Kapitan Cook odbył trzy wyprawy wo-
kół ziemi i umarł w trakcie jednej z nich. Która to była?  
     Kobieta zażenowana: 
- Wie pan co, doktorze? Nie mógłby pan zadać mi in-
nego pytania? Musze się przyznać, iż nigdy nie byłam 
zbyt dobra z historii. 
WZIĘTE Z BAJKI. Współczesny chłopak, zapracowa-
ny komputerowiec idzie przez las i słyszy głos dobie-
gający z trawy: 
 - Jestem zaklętą w żabę księżniczką. Odczarujesz 
mnie, jeżeli mnie pocałujesz. 
     Chłopak uśmiechnął się, schował żabę do kieszeni 
i poszedł dalej. Żabka zrozpaczona straciła nadzieję 
na zdjęcie zaklęcia i pyta go:  
- Słuchaj, czemu ty jesteś taki bez serca? Mógłbyś być 
szczęśliwym ze mną… 
     Chłopak wyjął żabkę, położył ją na ręce i mówi:  
- Słuchaj żabo, ja jestem informatykiem, na dziewczy-
ny nie mam czasu, ale gadająca żaba to fajna rzecz, 
więc nie będę cię całował, ani też cię nie wypuszczę. 

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 

 




