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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dobrze jest zrozumieć mecha-
nizmy działające w naszej ludzkiej 
słabej naturze: „Albowiem ilekroć 
niedomagam, tylekroć jestem mo-
cny” (2 Kor 12,7-10). 
     Św. Paweł pokazuje w drugim 
czytaniu dzisiejszej Mszy Św., że 
nawet nasze słabości i niedoma-
gania mogą stać się dla nas 
szansą. Pan Bóg nie chce naszej 
udawanej doskonałości i nieskazi-
telności, ale pragnie, żebyśmy do-
świadczając własnych ograniczeń, 
ufnie zwracali się do Niego o po-
moc. Do takich właśnie ludzi: po-
gubionych, przegranych i kru-
chych, Bóg kieruje swoje słowo. 
Bylebyśmy się tylko nie okazali 
„ludem buntowników”, o zatwar-
działych sercach”, głuchych na 
słowo Boże. 

 

ROWEREM NA JASNĄ GÓRĘ 

 

     W imieniu Rady Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Migracji, Tury-
styki i Pielgrzymek niniejszym in-
formuję, że VII Ogólnopolska Piel-
grzymka Rowerowa na Jasną Górę, 

zmierzająca z poszczególnych diecezji polskich do Sank-
tuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, za-
kończy się w tym roku w sobotę 21 lipca. O godz. 10.00 
wszyscy Pielgrzymi zbiorą się przy Katedrze Częstochow-
skiej, przy ul. Krakowskiej 15/17, skąd - po krótkim powita-
niu - w zwartym szyku, na rowerach, Aleją Najświętszej 
Panny, udadzą się na Jasną Górę. O godz. 12.00 będzie 
celebrowana uroczysta Msza św. w intencji Pielgrzymów. 

 
     Do udziału w Pielgrzymce, w imieniu Rady K.E.P. ds. 
Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, serdecznie zapraszam 
wszystkich chętnych i zainteresowanych wspólnym odda-
niem hołdu Pani Jasnogórskiej oraz podziękowaniem Bo-
gu, Najlepszemu Ojcu, za dar wyniesienia na ołtarze Jana 
Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki. Otwartymi sercami po-
witamy w Częstochowie Pielgrzymów i Sympatyków na-
szej inicjatywy i ich Rodziny. Ze względów organizacyj-
nych, każdą grupę rowerowych Pielgrzymów należy zgło-
sić do ks. kan. Jerzego Grochowskiego, tel. 602-492411 
lub e-mail: igrochowski@siedlce.opoka.org.pl 
     Z pozdrowieniem w Imię Pańskie. + Bp Edward Janiak 

 - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej 

NA REKOLEKCJACH 
     Rekolekcje wakacyjne to piękny czas, w którym 
można wnieść do swego życia świeży powiew Bożej 
łaski, „naładować akumulator”, by łatwiej podjąć 
zadania, które życie przed nami postawi.  

 
     „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” - to hasło 
rekolekcji, które odbyły się w dniach od 29 czerwca do 1 li-
pca w Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opo-
lu. Uczestniczyło w nich 20 uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych i studentów. Rekolekcjom przewodniczył ks. Mateusz 
Czubak, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Wspie-
rali go ks. Krzysztof Domański - ojciec duchowny alumnów 
i diecezjalny referent ds. powołań, a także diakoni Piotr 
Zasuwik, Artur Stefaniak oraz klerycy Kamil Duszek i Mi-
chał Gosk. W programie rekolekcji centralne miejsce zaj-

mowała Eucharystia. Uwzględniono również wspólnotową 
celebrację Liturgii Godzin, medytację słowa Bożego, ado-
rację Najświętszego Sakramentu oraz celebrację sakra-
mentu pokuty i pojednania. Rekolekcjonista w swoich kon-
ferencjach na przykładach Abrahama, Mojżesza, Samso-
na, Dawida, Jonasza i św. Pawła wyjaśniał, czym jest po-
wołanie, jak je rozeznać i co znaczy być uczniem Jezusa. 
Ostatniego dnia rekolektanci spotkali się z ks. kan. And-
rzejem Oworuszko – Rektorem WSD, który wyjaśnił im za-
sady rekrutacji do seminarium, a także przybliżył proces 
formacji seminaryjnej. 
     Co mówią uczestnicy rekolekcji zorganizowanych przez 
Wyższe Seminarium Duchowne? „Te rekolekcje były dla 
mnie przełomowe. Doświadczyłem miłości Pana Boga. 
W moim dotychczasowym życiu duchowym było wiele lę-
ku, strachu i niepewności. Nie potrafiłem tego w sobie 
przezwyciężyć, popadłem w monotonię i obojętność. Jed-
nak to wszystko się zmieniło. Zapragnąłem być z Jezu-
sem, Jemu zaufać i powierzyć swoją przyszłość. Przez 
wiele lat lekceważyłem znaki Boga w moim życiu, chcia-
łem sam kierować swoim losem. Był to ogromny błąd. Na 
szczęście Chrystus wprowadził mnie na drogę powołania, 
uleczył z wielu moich słabości i nauczył pokory” – wyznał 
Radosław Sokólski z Międzyrzeca Podlaskiego 
     „Rekolekcje w gmachu Wyższego Seminarium Ducho-
wnego przeżywam już po raz trzeci. Za każdym razem 
umacniam się w przekonaniu, że nie można wszystkiego 
pojąć rozumem. Żyjemy w świecie zmaterializowanym, 
w którym Bóg jakby przepada. W okresie dorastania, obok 
problemów związanych z przystosowaniem człowieka do 
życia w dorosłości występuje także kryzys wiary. Młody 
człowiek zaczyna zadawać sobie pytania typu, czy rzeczy-
wiście Bóg istnieje? Ma wrażenie, że natura go otaczająca 
ma ustalone procesy sama od siebie. Zaczyna wierzyć, że 
świat powstał przez Wielki Wybuch miliardy lat temu, a nie 
przez Boga. Tym samym gaśnie wiara w Trójjedynego Bo-
ga. Szczególnie na tych rekolekcjach kilkakrotnie dociera-
ło do mnie, że wiara, która rodzi się ze słowa Bożego jest 
podstawą naszego chrześcijańskiego życia” – dodał Mi-
chał Abramek. 
     „Zdałem w tym roku maturę i zastanawiam się co mam 
teraz robić? Gdzie iść? Do tej decyzji chcę zaprosić Pana. 
Chcę wiedzieć, co On o tym myśli, jaki jest Jego plan. Dla-
tego przyjechałem na rekolekcje. Bóg bardzo obficie siał 
swoje Słowo. Dziękuję Panu za to, że tak bardzo zwraca 
mi uwagę, jak ważne jest Jego Słowo, aby je słuchać i być 
mu posłusznym, że to jest gwarantem szczęścia. Słucha-
jąc słowa Bożego, bardziej poznałem samego siebie. 
W jakimś stopniu odkryłem prawdę o sobie. Zobaczyłem to 
czego wcześniej nie dostrzegałem. „Odświeżyło’’ się moje 
spojrzenie na Boga, który jest taki dobry i któremu bardzo 
na mnie zależy. Nieważne, czy jestem jak Szaweł czy inny 
grzesznik. Bóg staje na mojej drodze i odkrywa przede 
mną prawdę, która wyzwala – wyznał Rafał. 
 

„Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga 
i pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie”. 

Św. Ignacy Loyola (1491-1556)
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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 – 9 lipca 2012 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników z Chin Augustyna Zhao Rong, Kapłana 

i jego Towarzyszy 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny Ks. Tomasz, z-ca ks. Proboszcz; 

Czyt.: Oz 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26; 

6.30 1. + Reginę (w 2 r.) i Wincentego Kocoń, of. Córka Bożena 
 2. + Irenę Obrębską, of. Koleżanki z pracy 

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

 2. + Andrzeja (r.), Władysławę, Stanisława i Józefę, of. Jadwiga Duk 
 3. + Czesława, Stanisława i Juliannę Marciszewskich oraz ich Ro-

dziców i ks. Kazimierza Marciszewskiego, of. Jan Marciszewski 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Krzysztofa (w 4 r.) i jego zm. Rodziców Mariannę i Józefa, of. 

Krystyna Mamcarz 
 4. + Eugeniusza, Mariannę, Bronisławę, Józefa i Emilię, of. Jadwi-

ga Stańską 
Wtorek – 10 lipca 2012  r. Czyt.: Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-37; 

6.30 1. O łaskę szczęśliwych narodzin Syna, of. Rodzice 
 2. + Mariana, Adama, Pawła i Kazimierza oraz zm. Rodziców i Te-

ściów, of. Natalia Gałecka 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 

Helena Wyrzykowska 
 2. + Juliannę Szarek (w 23 r.), Konstantego (w 42 r.) i Elżbietę Idzi-

kowską (w 9 r.) oraz zm. z Rodzin Szarków i Zawistowskich, of. 
Rodzina 

 3. + Jana Chmielnickiego, of. Żona 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Jana (w 4 r.) i Stanisławę Podlipniaków, of. Córka 
 4. + Mariana, Stanisława i Barbarę oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Maria Jakubasik 

Środa – 11 lipca 2012  r.  
Święto Św. Benedykta Opata, Patrona Europy. Odpust w kaplicy Sióstr 

Benedyktynek-Sakramentek przy ul. Rawicza; Czyt.: Prz 2,1-9; Mt 19,27-29; 

6.30 1. + Rodziców: Stanisława (w 28 r.) i Helenę, of. Zofia Magdziak 
 2. + Floriana (w 5 miesiąc), of. Córka Kinga 

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

 2. + Edwarda Puchtę (w 8 r.), of. Żona  
 3. Dziękczynna w 23 r. urodzin wnuka Jana, z prośbą o potrzebne 

łaski i opiekę Św. Józefa, of. Jadwiga Machała 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Janine i Jana Sobiczewskich, of. Syn Bogdan  
 4. + Andrzeja Harasimowicza (w 1 r.), of. Żona  

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 12 lipca 2012  r. 

Wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika 
Czyt.: Oz 11,1.3-4.8c-9; Mt 10,7-15;  

6.30 1. + Irenę Obrębską  (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Mariana Zawistowskiego, of. Sąsiedzi działkowi 

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

 2. + Rodziców z obu stron Rodziny: Juliannę (w 26 r.), Bolesława, 
Zofię i Franciszka, of. Zofia Mędza  

 3. Dziękczynna w 38 r. ślubu Czesława i Heleny Paczuskich z pro-
śbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę św. Józefa, 
of. Małżonkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Mariannę, Barbarę i Wacława Maciejczuk oraz zm. z Rodziny, 

of. Maria Nieścioruk 

 4. + Jana (z racji imienin), Jadwigę (w 35 r.), Zygmunta i Ireneu-
sza, of. Rodzina 

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 13 lipca 2012  r. 
Wspomnienie Św. Pustelników Andrzej Świerada i Benedykta 

Dzień Nabożeństwa Fatimskiego 
Czyt.: Oz 14,2-10; Mt 10,16-23; 

6.30  1. + Jana (w 21 r.), Mariannę, Katarzynę i Polikarpa, of. Rodzina 
 2. + Mariana Zawistowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-

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

Helena Wyrzykowska 
 2. + Wojciecha Lipkę (w  13 r.), Rodziców z obu stron Rodziny: Jó-

zefę, Józefa i Stanisława, of. Żona 
 3. + Eugeniusza Wakułę (w 21 r.), Sabinę, Stefanię i Roman, of. 

Jadwiga Wakuła 
18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 

 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Antoninę, Józefa i Halinę, of. Marta Starak 
 4. + Feliksę  (w 42 r.), Wacława i Mieczysława, of. Jadwiga Kaci-

niel 
 5. Poza par.: Dziękczynna w 5 r. ślubu Elżbiety i Andrzeja Piekar-

tów, z prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze 
lata życia dla nich i dla ich Córki Julii, of. Małżonkowie 

 6. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi, z prośba o uwol-
nienie od grzechów i zniewoleń, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie 
Sobota – 14 lipca 2012  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Kamila de Lellis. 
Czyt.: Iz 6,1-8; Ps 93,1.2 i 5; 1 P 4,14; Mt 10,24-33; 

6.30 1. + Henrykę (w 4 r.) i Tadeusza, of. Córka 
 2. + Dariusza Adamczyka (w 4 r.), of. Matka i Brat z Żoną 

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

 2. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 3. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 4. + Ryszarda Alabę (w 7 miesiąc), of. Żona 
 5. + Janinę i Romana Kowalskich, of. Syn Janusz Kowalski 

17.00 W intencji Nowożeńców: Sylwii i Dariusza 

18.00 1. + Henryka (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi  
 2. Poza parafią: Dziękczynna w 10 r. ślubu Magdy i Dominika, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci Andrze-
ja i Anielki, of. Mama 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 lipca 2012  r. 
Wspomnienie Św. Henryka, Cesarza; Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora 

Kościoła oraz Św. Włodzimierza I, księcia, krzewiciela chrześcijaństwa 
na Rusi Kijowskiej; 

Czyt.: Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Por. Ef 1,17-18; Mk 6,7-13; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

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

 2. + Henryka (z racji imienin), of. Eugenia Koć 
8.30 1. + Małgorzatę (w 30 r.) i zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich i 

Zaliwskich, of. Rodzina 
 2. + Katarzynę Możdżonek (w 6 r.), of. Mąż z Dziećmi 
 3. Poza parafią: + Jana (w 25 r.), of. Ewa Kowalina 

10.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Włodzimierza (z racji imienin), of. Krystyna Ciozda 
 4. Dziękczynna w 19 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o potrzebne ła-

ski i opiekę Świętego Patrona, of. Hanna Żurek 
11.30 1. Dziękczynna w 13 r. urodzin Jakuba z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Św. Józefa, of. Rodzina  
 2. Dziękczynna w 70 r. urodzin Heleny Kulgawczyk, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Maryi oraz potrzebne siły duchowe 
i fizyczne na dalsze lata życia, of. Dzieci 
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12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz  

18.00 1. Poza parafią: Dziękczynna w 24 r. urodzin Katarzyny, z prośbą 
o potrzebne łaski, opiekę Maryi i św. Józefa, of. Teściowie 

 2. Dziękczynna w 4 r. Mikołaja z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Dziadkowie 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

20.00 1. Dziękczynna z racji 13 r. ślubu Ingi i Marcina, z prośba o potrze-
bne łaski i Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci, of. Ro-
dzice 

POZDROWIENIA Z AFRYKI 

 

Deo gratias! 
     Jestem w Laare, w naszej 
misji, skąd pozdrawiam serde-
cznie razem z moimi Siostra-
mi. Kenia jest pełna uroku, ale 
ubóstwo dzieci dla których 
z Bożej Opatrzności tu jesteś-
my jest niewyobrażalne. Dzię-
kuje Bogu za to, że jestem tu-
taj,  dziękuję  każdemu,  kto  w  

jakikolwiek sposób towarzyszył mi przed wyjazdem i jest ze mną teraz! 
     God bless You! Mungu akubariki!!! Psalmem 74 módlmy się z wiara i na-
dzieja: O ŻYCIU BIEDNYCH NIE ZAPOMNIJ, PANIE!  Z darem modlitwy                 

 S.M. Amabilis Gliniecka 
 „Przyjaciele Jezusa. Waka-
cje z Apostołami”. 30 czerw-
ca pierwsza, 225 osobowa 
grupa dzieci rozpoczęła wa-
kacyjny odpoczynek w ra-
mach Wakacyjnej Akcji Ca-
ritas. W Ośrodku Kolonijno-  

KOLONIE Z CARITAS 

 
Wypoczynkowym „Dawid” w Broku nad Bugiem, na sześciu dziesięciodnio-
wych turnusach wypoczywać będzie w tym roku bezpłatnie 1350 dzieci z te-
renu Diecezji Siedleckiej. Kolejne 70 dzieci wyjedzie na turnusy kolonijne do 
Loretto (woj. mazowieckie) i Jurgowa (woj. małopolskie), zorganizowane 
przez Parafialne Zespoły Caritas z Siedlec. Realizują one program siedlec-
kiej Caritas,  turnusy są przez nią częściowo dofinansowane. - Wakacyjna 
Akcja Caritas skierowana jest do dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, 
ubogich, niepełnych i dysfunkcyjnych, których rodziców nie stać na sfinan-
sowanie wyjazdu dzieci na wakacyjny wypoczynek. Środki na Wakacyjną 
Akcję Caritas pozyskiwane są m.in. poprzez akcję – Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom (sprzedaż świec), darowizny indywidualne darczyńców oraz dzięki 
dotacjom publicznym, uzyskiwanym na podstawie złożonych przez Caritas 
projektów. 
      Tegoroczne kolo-
nie zostały dofinanso-
wane dzięki  projek-
tom, m. in. z Urzędu 
Województwa Mazo-
wieckiego, Wojewó-
dzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Warszawie,    Fundu-  
szu Inicjatyw Obywatelskich, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Urzędu Mia-
sta Siedlce i Urzędu Miasta w Parczewie, a także Urzędy Gmin z woje-
wództwa mazowieckiego i lubelskiego. Dużą pomocą w przeprowadzeniu 
kolonii jest Wakacyjna Zbiórka Żywności. Zebrana żywność o przedłużonym 
terminie ważności, tj kasze, makarony, cukier, mąka, olej, konserwy i słody-
cze przeznaczone zostaną w całości na przygotowanie posiłków dla uczest-
ników kolonii. W tym roku zbiórka odbyła się 22 i 23 czerwca w sześciu mia-
stach diecezji. Wolontariusze ze szkolnych kół Caritas zebrali trzy tony żyw-
ności.  
     Kwalifikacja dzieci na wakacyjne turnusy Caritas odbywa się przede 
wszystkim poprzez parafie. Uczestniczą w niej także pedagodzy szkolni i 
pracownicy Świetlic Socjoterapeutycznych Caritas. Rekrutacja odbywa się 
także poprzez Parafialne Zespoły Caritas. Na kolonie wyjeżdżają dzieci z 
domu dziecka. Czasami jest ona bardzo trudna, ponieważ liczba potrzebują-

cych dzieci jest duża. Dla Caritas Diecezji Siedleckiej olbrzymim wsparciem 
w organizowaniu kolonii jest także praca kierowników i wychowawców  kolo-
nijnych, którzy angażują się w nią jako wolontariusze. W tym roku na kolonie 
w Broku wyjedzie 144 wychowawców - wolontariuszy. 86 z nich przeszło 
specjalne szkolenia dla wychowawców kolonijnych, organizowane przez sie-
dlecką Caritas na początku w maju i na początku czerwca w dwóch turach. 
Uczestniczyli w nich m.in. studenci, których praca wychowawcza na kolonii 
zaliczana jest to praktyk studenckich. Dużą grupę stanowili także klerycy 
Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach.  Trzydniowe szkolenia 
prowadzili metodycy z Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach. Kończyły się one egzaminem, na podstawie któ-
rego słuchacze otrzymywali dokument upoważniający do bycia wychowawcą 
na koloniach.  
     W programie kolonii Caritas kładzie się duży nacisk na rozwój duchowy 
uczestników. Tegoroczny program religijny koncentruje się wokół tematu 
„Przyjaciele Jezusa. Wakacje z Apostołami”. Jego autorami są ks. Marek 
Bieńkowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej i Aneta Sawicka z 
Centrum Wolontariatu. Oprócz wychowawców  i kierowników kolonii na każ-
dym turnusie jest kapłan – opiekun duchowy,  a  uczestnicy wakacyjnych 
turnusów Caritas m.in. biorą udział we Mszy św. oraz w modlitwach poran-
nych i wieczornych. 
================================================================================== 

     Kościół podkreśla, że cięż-
kie zaburzenia psychiczne, 
strach lub poważna obawa 
przed próbą, cierpieniem lub 
torturami niszczą w człowieku 
mechanizmy obronne i mogą 
zmniejszyć odpowiedzialność 
samobójcy. Dzieje się tak, po-
mimo stwierdzenia Katechiz-
mu Kościoła Katolickiego, że 
samobójstwo pozostaje w głę- 

CENNY DAR ŻYCIA 

bokiej sprzeczności ze sprawiedliwością, nadzieją i miłością, i jest grzechem 
przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu: „Nie zabijaj”. To właśnie stąd wy-
nika zmiana w ostatnich latach stosunku Kościoła do tej tragedii, jaką w każ-
dym przypadku jest śmierć samobójcza. Rosnąca liczba osób cierpiących na 
depresję i decydujących się na odebranie sobie życia, staje się bolesnym 
znakiem obecnych czasów. 
     Kościół uwzględnia dość powszechne zdanie psychiatrów, że samobójcy 
nie są w pełni odpowiedzialni za swój czyn, stąd nie odmawia się im po-
grzebu katolickiego, ani też nie czyni różnicy w samej celebracji pogrzebu, 
jeżeli w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary i Kościoła. Chodzi tutaj 
o osoby, które zanim odebrały sobie życie, należały do grona praktykujących 
Katolików. W takiej sytuacji uczestników pogrzebu uświadamia się - podczas 
homilii czy w innym stosownym czasie - że osoba ta była praktykująca, a fakt 
odebrania sobie życia był podyktowany brakiem pełnej świadomości lub sta-
nem chorobowym o podłożu psychicznym. 
     Jednak samobójcę, który przed zamachem na własne życie dawał pu-
bliczne zgorszenie, Kościół traktuje jako jawnogrzesznika. W takiej sytuacji - 
zgodnie z kan. 1184 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego - kapłan odmawia 
pogrzebu katolickiego lub przynajmniej ogranicza uroczyste sprawowanie 
ceremonii pogrzebowej. Czyni tak nie dlatego, że dana osoba popełniła sa-
mobójstwo, ale dlatego, że jej życie było przeciwne duchowi chrześcijań-
skiemu i że jej oddalenie od Kościoła trwało aż do śmierci. Pozbawienie jaw-
nogrzesznika pogrzebu katolickiego zawiera w sobie także odmowę odpra-
wienia Mszy Św. pogrzebowej (kan. 1185 KPK). Nie oznacza to jednak, że 
za tego zmarłego nie wolno odprawiać Mszy Św. w ogóle. 
     Odmowa pogrzebu katolickiego nie wiąże się z odmową miejsca po-
chówku na cmentarzu w miejscowości, gdzie istnieje tylko katolicki cmentarz 
parafialny. W takiej sytuacji zarządca katolickiego cmentarza parafialnego 
nie może zabronić pogrzebu na tym cmentarzu według innych obrzędów re-
ligijnych lub świeckich. Ostatecznie o tym, czy dusza będzie zbawiona, de-
cyduje Bóg, a nie człowiek. My zaś powinniśmy się modlić za wszystkich 
zmarłych. 

W OKRESIE WAKACJI, popołudniowe niedzielne Msze Św. 
w naszym kościele będą celebrowane o godzinie 18.00 i 20.00. Nie będzie 
Mszy Św. o 16.30. 
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ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 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). 

Zapowiedź I: 
Michał Andrzej Kozaryna z Parafii Św. Mak-
symiliana w Siedlcach i Milena Miłakowska z na-
szej Parafii (42). 
Sylwester Krzysztof Zieńczuk z Parafii 
w Krynce Łukowskiej i Maria Sylwia Zdanowicz 
z naszej Parafii (43). 
Dariusz Baniak z Parafii Św. Stanisława 
w Siedlcach i Mariola Jaroszewska z naszej Para-
fii (44). 

W PARAFII I W DIECEZJI  
NA PIELGRZYMKI: W II połowie 2012 roku 
Diecezjalny duszpasterz pielgrzymów zaprasza do 
udziału w następujących pielgrzymkach: 
1. Rzym (24.08-02.09.2012 r.) - pielgrzymka auto-
karowa; 
2. Kresy Rzeczypospolitej (27.08-01.09.2012 r.) – 
pielgrzymka autokarowa; 
3. Ziemia Święta (20-29.10.2012 r.) - pielgrzymka 
samolotowa z racji przeżywanego Roku Wiary. 
Bliższych informacji udziela ks. Sławomir Sulej: 
tel. 604641777, email: s_sulej@wp.pl 

Ks. Sławomir Sulej 
Diecezjalny Duszpasterz Pielgrzymów 

ODPUST. W Środa (11 lipca) Kościół obchodzi 
Święto Św. Benedykta Opata, Patrona Europy. W 
tym dniu jest Odpust w kaplicy Sióstr Benedykty-
nek-Sakramentek przy ul. Rawicza; 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 27 
     W najnowszym numerze „Echa” czytamy: 
Wakacje - to czas wypoczynku, głównie dzieci i 
młodzieży. O ciekawych inicjatywach i propozycjach 
na spędzenie wakacji, czyli lato w mieście (kultura, 
sport, aktywny wypoczynek), wyjazdy zorganizowane 
przez Caritas, KSM, oazę… - czytaj w raporcie „Echa” 
O niezwykłej teściowej, która oddała życie za swo-
ją synową, a dziś jest wyniesiona na ołtarze - w dzia-
le „Publicystyka”; 
Sześciomiesięczna Madzia, dwuletni chłopiec z 
Cieszyna… w ostatnim czasie media często informo-
wały o tragediach, w których ofiarami były dzieci. Ja-
kie błędy popełniły w tych sprawach policja, media, 
instytucje? Odpowiada w wywiadzie „Echa” długo-
letni policjant i negocjator policyjny; 
Jak uniknąć wypadków podczas pracy w gospo-
darstwie rolnym? Wszak lato to czas wytężonej pra-
cy na wsi…. O najważniejszych zasadach profilaktyki 
czytaj w dziale „Rolnictwo”.  Zapraszamy do lektury. 

DO INSTYTUTU 
     Instytut Teologiczny w Siedlcach ogłasza nabór 
na I rok studiów magisterskich niestacjonarnych, kie-
runek Teologia, specjalność katechetyka. Studia w 
Instytucie trwają 6 lat, dają przygotowanie pedagogi-
czno-katechetyczne i kończą się uzyskaniem dyplo-
mu magistra. Rekrutacja  trwa do końca września! 
Dokumenty należy składać w siedzibie Instytutu ul. 
Sokołowska 124. Szczegółowe informacje w sekreta-
riacie Instytutu, który jest czynny we wtorki w godz. 

8.00-11.00 i w piątki w godz. 14.00-17.00. Od 15 lip-
ca do 15 sierpnia przerwa wakacyjna. Inne informa-
cje pod numerem telefonu 25-6321232 lub na stronie 
www.it.siedlce.pl  
     Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, 
którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe 
kwalifikacje. Istnieje możliwość uczestnictwa w zaję-
ciach jako tzw. „wolny słuchacz”. Zapraszamy! 

DO PRAGI I PO POLSCE 
     Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii 
Ducha Św. w Siedlcach zaprasza członków sympa-
tyków i przyjaciół A.K. na dwie pielgrzymki: 
PIERWSZA. 10-12 sierpnia br. (wyjazd o godz. 0:10) 
trasą: Czechy - Praga: Starówka, Most Karola, Kate-
dra św. Wita i inne oraz Krzeszów, Opactwo Cyster-
sów i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP; Bardo, Sank-
tuarium MB; Wambierzyce, Sanktuarium MB, Park 
Narodowy w Górach Stołowych, Błędne Skały. Noc-
legi: jeden w hotelu**/*** w Pradze i jeden w Bardo. 
Koszt 470 zł. (w tym 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obia-
dokolacje, przewodnik po Pradze, ubezpieczenie, 
przejazd autokarem, parkingi, wstępy do ruchomej 
szopki i Błędnych Skał. Zapisy od 1 lipca br. 
DRUGA. 25-26 sierpnia br.(wyjazd o godz. 6.00) tra-
są: Niepokalanów, Klasztor Ojców Franciszkanów; 
Czerwińsk n/Wisłą, Sanktuarium MB Pocieszenia, 
klasztor Kanoników Regularnych; Sierpc, Sanktuar-
ium M.B., klasztor  Sióstr Benedyktynek; Skępe, kla-
sztor Ojców Bernardynów, Sanktuarium Pani Mazo-
wsza i Kujaw; Toruń, Rynek Staromiejski, kościół 
NMP, katedra Św. Janów i inne. Koszt 190 zł. (w tym 
nocleg, śniadanie, obiadokolacja, przewodnik i wstęp 
do zamku, przewodnik po Starówce Torunia, ubez-
pieczenie, parkingi, przejazd autokarem). Zapisy od 
15 lipca br. 
     Zapisy na pielgrzymki w Kancelarii Parafii Ducha 
Św. w godz. 8.00-10.00 i 15.00-18.00, tel. kancelarii: 
25-6338890 lub u organizatora: tel. 25-6338277; 
kom. 662-623205. Oba wyjazdy nastąpią z parkingu 
przy kościele Ducha Św.               Marian Pałdyna  

DO ZIEMI 
ŚWIĘTEJ     
Od 13 do 20 października organizowana 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 Narodzenia, Grota Żłobka, Kościół 
św. Katarzyny, Grota Mleczna. Następnie wizyta w 
Ain Karem, Kościół Nawiedzenia. Przejazd do Yad 
Vashem, Muzeum Historii Holocaustu. Menora. 
15.10. Wyjazd do Hajfy, stok Góry Karmel, Ogrody 
Bahaitów, Kościół Stella Maris, Cezara, Nazaret, Ko-
ściół Zwiastowania Pańskiego, Kana Galilejska. Ba-
zylika Zwiastowania, Kościół Św. Józefa.  
16.10. Jezioro Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, 
Kościół  Prymatu św. Piotra. Kafarnaum, synagoga, 
Góra Błogosławieństw, rejs drewnianą łodzią po Je-
ziorze Galilejskim.  
17.10. Góra Tabor, Kościół Przemienienia. Rzeka Jo-
rdan, Jerycho, Morze Martwe, powrót do Jerozolimy. 
18.10. Zwiedzanie Jerozolimy. Góra Oliwna, panora-
ma Starego Miasta. Kościół Pater Noster, kościół kla-
sztorny Dominus Flevit, Cmentarz Żydowski, Bazyli-
ka Agonii. Przejazd na Górę Syjon, grób Dawida. 
19.10. Stara Jerozolima, Ściana Płaczu (Mur Zacho-
dni). Kościół św. Anny, Droga Krzyżowa (Via Doloro-
sa). 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. Szcze-
góły podaje przewodnik na spotkaniu przed wyjazdem. Bę-
dzie możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych: 
1. Madasa i Qumran i twierdzy Heroda Wielkiego, 2. Tel 
Aviv - nowoczesna część miasta, bazar Carmel, prome-
nada nadmorska, wizyta w Jaffie. 
     Koszt pielgrzymki: 3250 zł. Cena zawiera: przelot sa-
molotem 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 obiadoko-
lacji, wydatków własnych, dodatkowego ubezpieczenia od 
chorób przewlekłych. Pielgrzymka organizowana jest przy 

współpracy z biurem CAROLUS z Białej Podlaskiej. Infor-
macji udziela i zgłoszenia przyjmuje Ks. Robert Mi-
rończuk – tel. 503-035500 

 
MIŁY UŚMIECH JEST WIEKSZYM ATUTEM 

DZIEWCZYNY NIŻ LETNIE ODSŁONY CIAŁA 

 
PRAWKO. Syn po kilku oblanych egzaminach zdo-
był wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie 
samochodu. Ojciec ostro: 
- Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij 
włosy, to wrócimy do tematu. 
     Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi: 
- Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na 
pamięć. Pożycz więc samochód! 
- A włosy? 
- Ale tato, nie przeginaj! W Biblii wszyscy: Samson, 
Mojżesz, nawet Jezus mieli długie włosy! 
- Bo widzisz, synku! Oni chodzili na piechotę... 
MAMA WSZYSTKO WIE. Mama woła dziecko: 
 - Jasiu do domu! 
 - A co? Spać mi się chce?  
 - Nie! Głodny jesteś! 
ASORTYMENT. Dziadek opowiada wnuczkowi: 
 - A wiesz wnusiu, że kiedyś to w sklepach był tylko 
ocet?  
 - Jak to dziadku? W caaaałym Carrefourze?! 
 

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 

 




