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W TYM NUMERZE: 
1. Myśl tygodnia 
2. Witaj w Rodzinie 
3. Na drodze 
4. Max Festiwal 
5. Z łokciami przez życie 
6. Kalendarz nowego tygodnia 
7. Pielgrzymka, jak życie 
8. Młodzi w Taize 
9. Kostrzyń i nowa Ewangelizacja 
10. Zapowiedzi 
11. W Parafii i w Diecezji 
12. Prasa niedzielna 
12. Co piszą w „Echu” 
14. Muzyka liturgiczna 
13. Dobry humor 
14. Redakcyjna stopka. 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Przyszedł wreszcie czas apos-
tolskiej próby, kiedy „Jezus przy-
wołał do siebie Dwunastu i zaczął 
rozsyłać ich po dwóch” (Mk 6,7-
13). 
     Bóg „wybrał nas dla siebie, 
abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem. Z miłości 
przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa”. To, że jesteśmy przez 
Boga powołani, nie oznacza pros-
tego wymogu wypełniania określo-
nych obowiązków, lecz jest zapro-
szeniem do nawiązania bliskiej, 
osobowej relacji z Nim. Bóg kocha 
człowieka, na krzyżu i w Eucharys-
tii daje mu całego siebie i oczekuje 
wzajemności. Odpowiadając miło-
ścią na miłość, naśladujemy Chry-
stusa w Jego posłuszeństwie wo-
bec Ojca i w ten sposób wypełnia-
my Boży zamysł wobec nas. 

 

WITAJ W RODZINIE 

 

     Od 3 lipca w naszej Parafii pełni 
służbę duszpasterską Ks. Tomasz 
Muszyński. Ks. Tomasz urodził się 17 
kwietnia 1976 roku. Pochodzi z Parafii 
Św. Józefa w Międzyrzecu Podlas-
kim, gdzie mieszkają jego Rodzice 
Jan i Jadwiga oraz dwóch młodszych 
braci. Po ukończeniu studiów semina-  

ryjnych Ks. Tomasz 15 czerwca 2002 roku przyjął Święce-
nia Kapłańskie. Wkrótce potem (od 1 lipca do 23 sierpnia 
2002 roku) został skierowany przez Ks. Biskupa do naszej 
Parafii, aby wspomagać duszpasterzy osłabionych po 
śmierci Ks. Proboszcza Jerzego Górskiego. Po wakacyj-
nych przeżyciach w Siedlcach Ks. Tomasz był wikariu-
szem w Parafiach: Malowa Góra, Biała Podlaska (Parafia 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) i Łaskarzew, a os-
tatnio w Miastkowie Kościelnym, skąd przybył do nas. 
     Ks. Tomasz od wielu lat bierze udział w Pieszej Podlas-
kiej Pielgrzymce na Jasną Górę, pełniąc ważne funkcje or-
ganizacyjne, jako szef kuchni, szef kwatermistrzostwa 
i porządku, a w tym roku jako kapelan służby zdrowia. Ży-
czymy Ks. Tomaszowi radosnego pobytu i skutecznych 
poczynań duszpasterskich wśród nas.  

NA DRODZE 
     Lipiec to miesiąc, w którym poświęcamy wiele uwa-
gi kierowcom. Wakacje są bowiem okazją do częst-
szych, niż zwykle wyjazdów (także i dla „niedzielnych” 
kierowców – a wiec takich, którzy rzadko wyprowadza-
ją pojazd z garażu). Również w lipcu obchodzimy litur-
giczne wspomnienie Św. Krzysztofa i Św. Jakuba, pa-
tronów wszystkich podróżujących i pielgrzymów. Dziś i 
w przyszłą niedzielę przypomnimy kilka obowiązków 
chrześcijanina, który korzysta z publicznych dróg. Oto 
10 przykazań kierowcy: 

 
     Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Po-
nad wszystkim jest Pan Bóg twój, więc zawsze o tym pa-
miętaj: 
1. Nie będziesz egoistą na drodze. 
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec 
innych ludzi. 
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy 
wyruszasz w drogę - umiej też podziękować. 
4. Szanuj pieszych. 
5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy. 
6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny. 
7. Nie bądź brawurowy w prędkości. 
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 
9. Pomagaj potrzebującym na drodze. 

10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę Policji. 
     Boże pobłogosław naszej podróży. Spraw abym jechał 
bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu. Boże prowadź! 
Święty Krzysztofie, módl się za nami! 
 
 
 

MAX FESTIWAL 
    Po raz kolejny w Nie-
pokalanowie, w dniach 
od 22 do 26 sierpnia, 
roku Pańskiego 2012, 
odbędzie się Rekolek-
cyjne Spotkanie Mło-  
dych - Max Festiwal. W tym roku tematem zlotu będzie 
Najświętszy Sakrament. W programie m.in. procesja Eu-
charystyczna na wzór procesji Bożego Ciała z konferencją 
o historii i teologii procesji, Msza Św. Wszechczasów, pre-
zentacje o cudach Eucharystycznych, filmy, spotkania 
w grupach, konferencje, świadectwa, koncerty, wspólna 
zabawa, występ zespołu New Life'm, możliwość zajrzenia 
do jednego z „namiotów tematycznych” i porozmawiania 
na prezentowane tematy, a także możliwość indywidualnej 
rozmowy z zakonnikami, czy też spowiedzi, nawet dłuż-
szej. Swój udział zapowiedział już Ks. Abp Celestino Mi-
gliore Nuncjusz Apostolski w Polsce. Wszelkie szczegóły 
są na stronie internetowej www.maxfestiwal.pl. 
     Z franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobro 

Ojcowie Franciszkanie, 
O. Grzegorz Maria Szymanik – tel. 602-391999       

Z ŁOKCIAMI PRZEZ ŻYCIE 
   Przyzwyczailiśmy się do 
tego, że w procesji wiary 
udajemy się do Komunii 
Św. Idziemy obok siebie, 
jako wspólnota Kościoła, 
szanując siebie nawzajem 
i umożliwiając bliskie spo-   
tkanie z Chrystusem. Procesja taka jest symbolem nasze-
go życia i naszych relacji z bliźnimi. W naszym kościele 
zdarza się, że relacje te zakłócamy na 2 sposoby: 
1. Idąc parami i stojąc już blisko kapłana wychodzimy z 
dwuszeregu i chcemy koniecznie stanąć na środku przed 
celebransem, w przekonaniu, że tak będzie lepiej. Nie, tak 
nie jest lepiej! Pozostańmy w swoim szeregu, a ksiądz 
obróci się w naszym kierunku i poda nam Komunię Św. 
Stając na środku odpychamy osobę, która stoi obok nas, 
depcząc jej po palcach i stawiając w niezręcznej sytuacji. 
2. Po przyjęciu Komunii Św. odchodzimy na „swoją” stro-
nę: ci, którzy stoją po lewej stronie, odbijając z szeregu 
w lewo, ci po prawej stronie w prawo. Tu bezmyślność by-
wa największa. Są tacy, którzy odchodząc od Komunii Św. 
chcą koniecznie przejść między dwoma rzędami podcho-
dzących rozbijając szpaler na całej długości. Inni stojący 
np. w lewym szeregu, chcą koniecznie odejść w prawą 
stronę, totalnie zakłócając rytm przyjmowania Komunii Św. 
Tak, jak w życiu, tak i tu powstaje bałagan, gdy nie chce-
my się liczyć z innymi ludźmi i zapominamy, że są oni 
obok nas.  
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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 – 16 lipca 2012 r. Czyt.: Iz 1,11-17; Mt 10,34-11,1 
Wspomnienie NMP z Góry Karmel (Szkaplerznej) 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny Ks. Tomasz, z-ca ks. Piotr 

6.30 1. + Grzegorza Walaszczyka (w 11 r.), of. Mama 
 2. + Wiktorię Płóciennik (w 60 dzień), of. Wspólnota Różańca Nie-

ustającego 
 2. O potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla Pielgrzymów udają-

cych się do Rzymu 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 

Helena Wyrzykowska 
 2. + Eugeniusza (w 15 r.) i Zofię, zm. z Rodzin Rozbickich, Repli-

nów, Krzyckich i Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak 
 3. O łaskę zdrowia dla Jadwigi i spełnienie się woli Bożej w jej ży-

ciu, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Jacka (w 7 r.) i Mariusza, zm. z Rodzin Kłaczyńskich i Szałkie-

wiczów, of. Rodzina 
 4. + Walerię, Stanisława, Zenona, Weronikę, Michała, Mariana, 

Andrzeja i Marię, of. Modesta Modrzewska 
Wtorek – 17 lipca 2012  r. Czyt.: Iz 7,1-9; Mt 11,20-24 

Dzień modlitwy i czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego 

6.30 1. Dziękczynna w 35 r. urodzin Ewy, z prośbą o Boże błogosławie-
ństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, of. Rodzice i Rodzeństwo 

 2. + Tomasza Tchórzewskiego i zm. z Rodziny, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 

Helena Wyrzykowska 
 2. + Jana Soczewkę (w 10 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 
 3. + Zm. Rodziców z obu stron Rodziny, Siostry Irenę i Teresę 

oraz Mieczysława, of. Jadwiga Kupa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. Dziękczynna w 2 r. ślubu Magdy i Łukasza, z prośbą o opiekę 

Św. Rodziny, by wielkodusznie i z miłością byli oddani powołaniu 
małżeńskiemu, of. Rodzice i Rodzeństwo 

 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Natalii, z prośbą o dary Ducha Św. 
i ciągłe wzrastanie w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 

Środa – 18 lipca 2012  r. Czyt.: Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27 
Wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy, Kapłana; 

6.30 1. + Tadeusza Ośko (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Edwarda Marczyńskiego (w 1 r.) i Szczepana Wawrzyniuka (w 

11miesiąc), of. Siostrzenica 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 

Helena Wyrzykowska 
 2. + Łukasza (w 1 r.) i Helenę, of. Bernarda Troć 
 3. + Radosława Brochockiego (w 8 r.), Henryka, Ryszarda, Wik-

tora, Mariana, Leokadię i Mariannę, zm. z Rodzin Brochockich i 
Woźnych, of. Marianna Brochocka  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 4. + Wacława Krasuskiego (w 25 r.), Eugenię, Helenę i Janusza 

Szkielonek oraz Kazimierę i Krystynę Gromadzką, of. Karol Krasuski 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 19 lipca 2012  r. 
Czyt.: Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30 

6.30 1. Dziękczynna w r. urodzin Doroty, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę św. Józefa i św. Joanny, of. Rodzice 

 2. Poza Parafią: Dziękczynna w 24 r. urodzin Zbyszka, z prośba o 
wypełnienie woli Bożej w Jego życiu, of. Rodzice 

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

 2. + Mariana Cioka (w 8 r.) i zm. Rodziców z obu stron jego Rodzi-
ny, of. Danuta Ciok 

 3. + Anielę, Lucjana, Gustawa i Edwarda, zm. z Rodzin Biernac-
kich i Wróblewskich, of. Marianna Biernacka  

 4. Dziękczynna w 4 r. ślubu Marzeny i Pawła, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Józefa (w 8 r.), Zofię, Andrzeja i Roberta, of. Rodzina 

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

Piątek – 20 lipca 2012  r. 
Wspomnienie Bł. Czesława, Kapłana 
Czyt.: Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8 

6.30  1. + Czesławę Lach, of. Syn z Rodziną 
 2. Poza Parafią: + Włodzimierza Korycińskiego (z okazji urodzin i 

imienin), of. Siostra 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierza i Rozalię Celińską-Piotrowicz, of. 

Helena Wyrzykowska 
 2. + Hieronima i Jadwigę, zm. z Rodzin Lewickich i Montewków, of. 

Rodzina 
 3. Dziękczynna w 2 r. ślubu, Magdaleny i Damiana, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, potrzebne łaski i szczęśliwe narodziny Dzie-
cka, of. Małżonkowie 

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 
 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Czesławę i Henryka Kowal (z racji imienin), of. Rodzina 
 4. + Apolonię, Adama, Danutę i Władysława, of. Kazimiera Kupa 
 5. Poza Parafią: Dziękczynno w 60 r. urodzin Jadwigi, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, 
of. Jubilatka 

Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie 
Sobota – 21 lipca 2012  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Wawrzyńca z Brin-
disi, Kapłana, Doktora Kościoła i Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika  

Czyt.: Mi 2,1-5; Mt 12,14-21 

6.30 1. Dziękczynna w 14 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Rodzice 

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. Poza Parafią: + Stanisława (w r.), Anielę, Ireneusza i Józefę, 

zm. z Rodzin Bujalskich, Boguckich i Borychowskich, of. Krystyna 
Borychowska 

 5. + Jana (w 18 r.) i Andrzeja, of. Monika Gmitrzak 
 6. + Stanisławę Rudaś (w 5 r.), Cecylię i Edwarda oraz Dziadków z 

obu stron Rodziny, of. Rodzina  
 7. + Wiesława Walczuka (w 3 r.) i Andrzeja oraz zm. Rodziców z 

obu stron Rodziny, of. Teresa Walczuk 
16.00 W intencji Nowożeńców: Marty i Sylwestra 
17.00 W intencji Nowożeńców: Anny i Łukasza 
18.00 W intencji Nowożeńców: Magdaleny i Piotra 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 lipca 2012  r. 
Wspomnienie Św. Marii Magdaleny 

Czyt.: Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

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

 2. + Zdzisława (w 13 r.) i Wiesława, zm. z obu stron Rodziny Paw-
laków oraz Jana Rybaka, of. Irena Szostek 

8.30 1. + Wiesławę (w 2 r.) oraz zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich i 
Zaliwskich, of. Rodzina 

 2. + Stanisława (w 49 r.) i Irenę Stańczuk oraz Teresę i Andrzeja, 
of. Córka  



15 LIPCA 2012                                                OPIEKUN Nr 29                                                                          STRONA 3 
10.00 1. Gregorianka: + Jana Bołzana, of. Żona Maria Bołzan 

 2. Gregorianka: + Stanisława Siennicę, of. Żona 
 3. + Henryka (z okazji imienin i w 23 r.) oraz Jadwigę i Magdalenę 

(w 4 r.), of. Żona i Wnuk 
 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Patrycji, z prośbą o ciągłe wzrasta-

nie w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 4 r. ślubu Justyny i Rafała Sulczyńskich, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, 
of. Mama 

11.30 1. + Helenę Łaszczyk (w 9 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Stanisław Łaszczyk 

 2. Dziękczynna za łaskę zdrowia i życia, z prośbą dar zbawienia i 
życia wiecznego dla Dawców organów, of. Bezimienna 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Piotr, z-ca ks. Proboszcz  

18.00 1. + Natalię, Czesława i Teresę, zm. z Rodzin Krasuskich i Grodzi-
ckich, of. Rodzina Czerskich 

 2. Poza Parafią: Dziękczynna w 4 r. urodzin Krzysia Wielgosza, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę św. Pat-
rona, of. Dziadkowie 

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Daniela Radzikowskiego, z prośbą 
o potrzebne łaski w dorosłym życiu, of. Rodzice z Siostrą i Babcią 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

20.00 1. + Mariannę Rachubik (w 8 miesiąc), of. Córka 
 

PIELGRZYMKA, JAK ŻYCIE 

 

     Wraz z wakacjami ro-
zpoczął się sezon pielg-
rzymowania na Jasną 
Górę. Piesza pielgrzym-
ka to rekolekcje w dro-
dze. Zgodnie ze zwycza- 

jem pątnicy rozważają na trasie hasło roku duszpasterskiego w Kościele: 
„Kościół naszym domem”. Ma ono przypomnieć wiernym, że wszyscy należą 
do jednej wspólnoty - miłości i wiary. Pielgrzymki krótko przebywają na 
Jasnej Górze, ale to wystarczy, by doświadczyć pątniczego ducha. Do 
pieszych pielgrzymek parafialnych w Częstochowie dołączają grupy 
autokarowe i razem modlą się w tym świętym miejscu. 
     W duchu drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej wyruszy 32 Piesza Piel-
grzymka Podlaska na Jasną Górę. Przygotowania organizacyjne do tego 
wydarzenia zmierzają ku końcowi. Pątnicy zaczynają rozmyślać nad wyru-
szeniem na szlak. Trzeba jednak pamiętać, że pielgrzymka to nie tylko 
wspaniała atmosfera, ale również ogromny trud fizyczny. „Kiedy dochodzimy 
na Jasną Górę, jesteśmy u celu naszego pielgrzymowania. Wszystko, co 
było, wydaje się być czymś zupełnie naturalnym. Cierpliwe znoszenie tych 
trudności, nadaje sens naszemu pielgrzymowaniu” – powiedział ks. Piotr 
Wojdat, kierownik Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. 
     W czym tkwi fenomen 
pielgrzymowania? „Polega on 
przede wszystkim na rozwija-
niu umiejętności dostrzegania 
drugiego człowieka i jego pro-
blemów. Ojciec Święty, Jan 
Paweł II pisał kiedyś o tzw. 
Pielgrzymce miłosierdzia, któ-
re powinniśmy okazywać w  
sposób naturalny. Jego podstawowym aspektem jest chęć niesienia pomocy 
w sposób bezinteresowny tym ludziom, którzy jej w danej chwili potrzebują” 
– podkreślił ks. Wojdat.  
     Pielgrzymka Podlaska wyruszy 2 sierpnia spod katedry siedleckiej, po-
trwa 12 dni i zakończy się wejściem na Jasną Górę wczesnym rankiem 14 
sierpnia. Aby oficjalnie móc wziąć udział w tym wydarzeniu, należy się zapi-
sać, wypełnić kartę zgłoszeniową i opłacić wpisowe. „Wpisowe wynosi trady-
cyjnie 100 zł. Płacą je dwie pierwsze osoby z rodziny. Dla następnych tylko 5 
zł pokrywa koszty ubezpieczenia i obsługi toalet.  
     Aby wszyscy bezpiecznie dotarli do celu nad przemarszem czuwać bę-
dzie służba porządkowa. W toku przygotowań do tego niezwykłego wyda-
rzenia pojawiły się sugestie, aby pielgrzymi mogli korzystać z internetowego 
biuletynu informacyjnego. Miałby on zawierać informacje o trasie przemar-
szu i pogodzie. „Myślę, że tego typu informacje są przydatne przed piel-

grzymką, kiedy się do niej przygotowujemy. Zasady korzystania z telefonów 
na pątniczym szlaku nie uległy zmianie. „Już kilka lat temu w regulaminie 
pielgrzymki znalazł się zapis o tym, że z telefonów komórkowych korzystamy 
tylko na postojach i  na noclegach. W żadnym wypadku nie używamy ich w 
czasie drogi. We wszystkim, co robimy, wskazany jest umiar” … „Współcze-
sny człowiek jest tak mocno przywiązany do różnego typu nowinek technicz-
nych (telefonów, smartfonów, tabletów), że czasami gubi drugiego czło-
wieka. Zawsze wydawało mi się, że na pielgrzymce wielką wartością jest 
możliwość bliskiego spotkania z Bogiem z drugim człowiekiem. Jest to czas 
wyciszenia i  oderwania się od świata zewnętrznego. Pielgrzymka służy 
głębszemu poznania Boga i bliźnich, w których obecny jest Chrystus” – po-
wiedział ks. Piotr Wojdat, kierownik Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej. 
     Wszelkie informacje dotyczące 32. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej można 
znaleźć na stronie www.pielgrzymka-podlaska.sacro.pl 
 

MŁODZI Z TAIZÉ 
     Nadzieja jest mottem przewodnim przygotowań 
do afrykańskiego etapu Pielgrzymki Zaufania 
przez Ziemię. Organizowane przez ekumeniczną 
wspólnotę z Taizé spotkanie odbędzie się jesienią   
w stolicy Rwandy, Kigali. Zdając sobie sprawę z bolesnej historii tego kraju, 
naznaczonego dramatem ludobójstwa z 1994 r., organizatorzy podkreślają, 
że nie chodzi o rozdrapywanie ran i ocenianie przeszłości, ale o budowanie 
na Chrystusie pokojowej przyszłości. W tym kontekście rwandyjski episkopat 
przypomina, że bez Boga prawdziwe pojednanie ani co za tym idzie, życie w 
pokoju nie są możliwe. Ostatnie afrykańskie spotkanie Taizé odbyło się w 
2008 r. w stolicy Kenii Nairobi. 
 

KOSTRZYŃ I NOWA EWANGELIZACJA 
    Ok. 1200 osób zgłosiło już 
swój udział w I Kongresie No-
wej Ewangelizacji w Kostrzy-
nie nad Odrą. Będzie się on 
odbywał w dniach 28 lipca – 5 
sierpnia równolegle i w łącz-
ności z Przystankiem Jezus,  
który organizowany jest po raz 13 w czasie Festiwalu Przystanek Woods-
tock. To będzie największe zgromadzenie w Polsce ludzi profesjonalnie zaj-
mujących się nową ewangelizacją – zapowiada ks. Artur Godnarski, sekre-
tarz Biura Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangeli-
zacji. Kongres zgromadzi nie tylko osoby związane z dziełem ewangelizacji 
w Polsce (takich ruchów, grup, stowarzyszeń i organizacji zgłosiło się ponad 
300), ale również znamienitych gości, w tym przewodniczącego Papieskiej 
Rady do spraw Nowej Ewangelizacji abp. Rino Fisichellę. 
     Przybędą także o. Henrique Porcu i o. Antonello Cadeddu z Sao Paulo – 
inicjatorzy wspólnot Przymierze Miłosierdzia, abp Józef Michalik – przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski, kard. Kazimierz Nycz – metropolita 
warszawski, bp Edward Dajczak – biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
inicjator i wieloletni rekolekcjonista Przystanku Jezus, a także bp Grzegorz 
Ryś – przewodniczący Zespołu KEP do spraw Nowej Ewangelizacji i biskup 
opolski Andrzej Czaja. Prelekcje i debaty będą miały miejsce przy kościele 
pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kostrzynie, gdzie rozstawio-
ny zostanie namiot kongresowy. Do udziału zaproszone są osoby pełnolet-
nie (ukończone 18 lat) należące do grup, ruchów i stowarzyszeń kościelnych 
o charakterze ewangelizacyjnym. Dlatego też swój udział należało zgłosić do 
30 czerwca br. Organizatorem jest Wspólnota św. Tymoteusza - Katolickie 
Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej. 
     Osoby biorące udział w Festiwalu Przystanek Woodstock, będą mogły 
obejrzeć spoty ewangelizacyjne. Będą one wyświetlane w namiocie kongre-
sowym oraz na ekranie Przystanku Jezus na terenie Festiwalu. Jesteśmy, 
jako Przystanek Jezus, zaproszeni na Festiwal, mamy swój podest i ekran, 
i na nim właśnie będziemy wyświetlać spoty – poinformował ks. Artur God-
narski. 
     Kongres będzie też okazją do spotkania się przedstawicieli spośród 300 
środowisk nowej ewangelizacji. Szczegóły Kongresu oraz aktualności zna-
leźć można na stronach www.przystanekjezus.pl, www.nowaewangelizacja. 
org oraz na profilu www.facebook.com/PrzystanekJezus. W najbliższych 
dniach ma zostać opublikowany program Kongresu. 
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ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Michał Andrzej Kozaryna z Parafii Św. Mak-
symiliana w Siedlcach i Milena Miłkowska z naszej 
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). 

Zapowiedź I: 
Mateusz Abramowicz z naszej Parafii i Anna 
Antoszczak z Parafii w Skórcu (45). 
Adam Witkowski z Parafii Św. Antoniego w 
Mińsku Mazowieckim (Diecezja Warszawsko-Pra-
ska) i Anna Zielińska z naszej Parafii (46). 
 

W PARAFII I W DIECEZJI  
SZKAPLERZ Z GÓRY KARMEL. 
Jutro (w poniedziałek 16 
lipca) Kościół Wspomina 
Najświętszą Maryję Pannę 
czczoną na Górze Karmel, 
a w tradycji Kościoła nazy-
waną też „Szkaplerzną”.  
Tytuł ten, nadawany Maryi, wywodzi się od nazwy 
medalika - a pierwotnie szaty - którą w objawieniu 
Maryja kazała nosić Św. Szymonowi Stock’owi. 

NIEUSTAJĄCY. Wspólnota Różańca Nieustają-
cego zaprasza w dniu swego czuwania na modlitwę 
Różańcową 17 lipca br. (wtorek) o godzinie 17.30 
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 

 

PRASA NIEDZIELNA 

 
     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy z ra-
cji zabieranie do domu gazet „Opiekuna” i „Echa” 
wrzucają do oznakowanych skarbonek ofiarę. 
Łączny koszt przygotowania i druku „Opiekuna” 
wynosi średnio (2300 egzemplarzy) w skali roku 
około 380 zł na każdy tydzień. Koszt prenumeraty 
100 egzemplarzy „Echa” (2 zł. za egzemplarz) 
wynosi tygodniowo 200 zł. Oznacza to, że prze-
ciętnie w skali roku na prasę powinniśmy tygo-
dniowo przeznaczyć w Parafii około 580 zł. Nie-
stety w ciągu ostatnich 4 miesięcy ofiary złożone 
do skarbonek „gazetowych” nie pokrywają, tak jak 
dawniej, poniesionych kosztów i wynoszą od 300 

do 350 zł. Warto więc zastanowić się, jak rozwią-
zać ten trudny problem, nie rezygnując z wysoko-
ści nakładu (nakład gazet rozchodzi się przecież 
w całości). Tymczasem więc apelujemy do czytel-
ników „Echa” i „Opiekuna”, którzy zaniedbali się 
we wspieraniu naszej parafialnej prasy, aby po-
wrócili do dawnej dobrej troski o parafialne czaso-
pisma. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 28 
     W najnowszym numerze „Echa” czytamy: 
 Raport o ruchach i stowarzyszeniach 
w Kościele – po co są, jak zmieniają się ich chary-
zmaty, co daje człowiekowi wspólnota? 
 Jak na przestrzeni lat zmienia się Pielgrzymka 
na Jasną Górę? Co zrobić, by uczestniczyć w 
Pielgrzymce? Ilu pielgrzymów weźmie w niej 
udział w tym roku? O tym mówi w wywiadzie dłu-
goletni kierownik Pielgrzymki – ks. Piotr Wojdat; 
 Czy rzeczywiście spada liczba ludzi wierzą-
cych w Polsce? O kościelnych statystykach w 
dziale „Temat tygodnia”; 
 Jest toksyczna, może mocno poparzyć i wywo-
łać trudno gojące się rany. O groźnej roślinie wys-
tępującej w naszym regionie w dziale „Rozmaitoś-
ci”; 
 Czy z naszych miejscowości i osiedli znikną 
małe, lokalne sklepy? O dramatycznej sytuacji 
w handlu detalicznym w dziale „Opinie”. 

Zapraszamy do lektury. 
 

MUZYKA LITURGICZNA 
     Trwają zapisy na roczny kurs Muzyki Liturgicz-
nej, którego III edycja rozpocznie się w paździer-
niku 2012 r. i będzie trwać do czerwca 2013 r. Or-
ganizatorami kursu są Siostry Uczennice Bo-
skiego Mistrza oraz Papieski Wydział Teologiczny 
w Warszawie. Zajęcia odbywają się w ramach 
Centrum Liturgiczno-Biblijnego PWTW. Program 
obejmuje wykłady z biblistyki, liturgiki i muzyki li-
turgicznej oraz ćwiczenia z emisji głosu, śpiewu w 
scholi i chórze, a także rozważanie słowa Bożego 
metodą Lectio divina, uroczyste celebracje Eucha-
rystii i Liturgii godzin. 

 
     Celem kursu jest kompetentne przygotowanie 
oraz formacja osób wykonujących muzykę litur-
giczną podczas celebracji do pełnienia tej posługi 
w sposób świadomy, godny i owocny. Do udziału 
zaproszone są osoby konsekrowane, duchowni 
oraz świeccy pełniący funkcję odpowiedzialnych 
za muzykę liturgiczną w swoich wspólnotach czy 
parafiach (organiści, dyrygenci schol i chórów pa-
rafialnych), a także członkowie schol i zespołów 
muzycznych. Kurs Muzyki Liturgicznej odbywa się 
w domu Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego 
Mistrza w Warszawie przy ul. Żytniej 11. Pełny 
koszt rocznego kursu (9 zjazdów weekendowych 
= 180 godz. dydaktycznych) wynosi 760 zł. Pro-
gram oraz pozostałe informacje umieszczone są 
na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr 
Uczennic Boskiego Mistrza www.pddm.pl 

  
GDZIE W WAKACJE POZOSTANĄ DOBRE 

ŚLADY PO TOBIE? 

 
 

OSTATNI SPRAWDZIAN W SZKOLE.  
     Nauczyciel oświadcza: 
 - Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na 
ściąganiu, 
 - I my też wierzymy! - odpowiada chórem klasa. 

KOMU ZABAWKĘ. Ojciec piątki dzieci wygrał zaba-
wkę w loterii. Zawołał dzieciaki i spytał, które z nich 
powinno otrzymać prezent. 
- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - kto nigdy 
nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe? 
     Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie: 
- No dobrze Tatusiu, tylko ty to potrafisz tak zrobić, 
dlatego możesz zatrzymać zabawkę! 
GADAJĄCA ZUPA. W restauracji: 
- Panie Kelner! Ta zupa mi nie odpowiada. 
- A o co ją pan pytał? 
ZACZEPKA. 
Wraca zmęczony mąż z pracy. Żona pyta: 
- Zrobić Ci kotlety? 
- Zrób. 
- Ale mięsa nie mam... 
- To nie rób. 
- Co?! Nie smakuje Ci jak gotuję?! 
GRA I ŚPIEWA.  
 - Wiesz - mówi kolega do kolegi - sprzedałem forte-
pian mojej siostry i kupiłem jej saksofon. Będzie spo-
kojniej w domu. 
- Jak to? Przecież też będzie hałasować. 
- Ale przynajmniej nie będzie śpiewać... 
DRUGA W NOCY  
 Druga w nocy. Mąż tłucze się po kuchni. Wchodzi 
żona i pyta: 
- Czego szukasz? 
- A nic… miałem tu gdzieś małą flaszeczkę ! 
- Przecież wszystko po pogrzebie ojca wypiłeś! 
- O, właśnie - a ja zastanawiałem się, gdzie tatuś się 
podział. 
 
 

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 

 




