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W TYM NUMERZE: 
1. Myśl tygodnia 
2. Koncert 
3. Piątkowe obietnice 
4. W Ziemi Świętej 
5. Kalendarz nowego tygodnia 
6. Jedziemy na Lednicę 
7. Kulisy mistyfikacji 
8. Adoracja z Papieżem 
9. Anioł Stróż zaprasza 
10. W Parafii i w Diecezji 
11. Szkoła Przymierza 
12. Pielgrzymki 
13. Co piszą w „Echu” 
14. Dobry humor 
15. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Z Księgi Apokalipsy pochodzą 
słowa modlitwy: Chwała Ojcu i Sy-
nowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, 
który jest i który był, i który przy-
chodzi (Ap 1,8). 
     „Wielbimy odrębność Osób, je-
dność w istocie i równość w maje-
stacie.” Wielbimy, i nic nadto, po-
nieważ przerasta nas Tajemnica 
Boga; wielbimy, ponieważ dotyka-
my jej zaledwie „opuszkiem” wia-
ry; wielbimy, ponieważ przeczuwa-
my, że wciąż pozostajemy zanu-
rzeni w miłości Trzech. Wielbimy 
pokornym umysłem, który bez Du-
cha Prawdy o tym największym 
cudzie nie byłby w stanie nic po-
wiedzieć. Wielbimy sercem pros-
tym, które nie będzie nawet próbo-
wać przelewać muszelką oceanu.  
     Wielbimy z całym Kościołem tą 
najprostszą modlitwą: “Chwała Oj-
cu, i Synowi, i Duchowi Świętemu”. 

 

KONCERT 
     Nie tak dawno temu świętowaliśmy z całą Diecezją Sa-
krę Biskupią Ks. dr Piotra Sawczuka Biskupa Pomocnicze-
go naszej Diecezji. Wszyscy z pewnością dobrze pamię-
tamy tę piękną uroczystość. Dla jej uczczenia i dla pod-
kreślenia doniosłości tego wydarzenia Stowarzyszenie 
ProMusica Organa wraz z siedleckim Stowarzyszeniem 
Cantamus Deo organizują koncert dedykowany biskupowi 
Piotrowi, zatytułowany „Non nobis, Domine”. Na program 
koncertu złożą się: muzyczne opracowanie zawołania bis-
kupa Piotra, czyli tytułowe „Non nobis, Domine” (z języka 
łacińskiego: „Nie nam, Panie” autorstwa Adama Szcze-
pańskiego, nastrojowe „The God bless You and keep You” 
Johna Ruttera, będące muzycznym prezentem dla nowo-
mianowanego Biskupa od katedralnej scholi „Gaudete!”, 
oraz arcydzieła barokowej i klasycznej muzyki polskiej 
i niemieckiej – „Veni Creator Spiritus” Stanisława Sylwes-
tra Szarzyńskiego, dwie „Sonaty kościelne” Wolfganga 
Amadeusza Mozarta i będąca głównym punktem pro-
gramu Kantata „Jauchzett Gott im allen Landen” BWV 51 
Jana Sebastiana Bacha. 
     Wykonawcami, oprócz wspomnianej już scholi katedra-
lnej, będą znamienici muzycy - Marta Boberska - sopran 
i zespół instrumentów dawnych „Musica Dinamica” pod dy-
rekcją Michała Sawickiego. Warto zwrócić uwagę na ten 
zespół, gdyż należy on w tej chwili do czołówki polskich 
zespołów grających muzykę dawną w nurcie zwanym „his-
torically informed”, czyli w sposób taki sam, w jaki była ona 
wykonywana w czasach jej powstania. Muzycy grają na in-
strumentach z epoki, bądź na ich wiernych kopiach, przy 
użyciu dawnych technik wykonawczych. Jest to jedna z 
niewielu okazji, aby w naszym mieście usłyszeć tak wyko-
nywaną muzykę epoki Baroku i doświadczyć wrażeń słu-
chowych takich samych, jakich 300 lat temu doświadczali 
słuchacze kantat Jana Sebastiana Bacha, bądź koncertów 
kościelnych Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. 
     Na tę muzyczną podróż w czasie można się udać do 
Katedry Siedleckiej w przyszłą niedzielę (2 czerwca) na 
godzinę 19.00. Szczegóły można znaleźć także na plaka-
tach. Na koncert zaprasza 

„Cantamus Deo” - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Muzyki Kościelnej i jego Prezes Adam Szczepański  

 

PIĄTKOWE OBIETNICE 
     Zgłębiając życie św. Małgorzaty - Patronki Róży, zafas-
cynowało mnie jej umiłowanie Serca Jezusowego i rzuciło 
nowe światło na sposób obchodzenia pierwszych piątków 
miesiąca. Myślę, że warto o tym dokładniej napisać, aby 
zachęcić tych, którzy jeszcze nie skorzystali z tego dobro-
dziejstwa, lub nie są świadomi mnogości łask udzielanych 
tym, którzy je odprawiają oraz członkom ich najbliższych 
rodzin. Jezus powiedział: 
- Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze, dam 
wszystkie łaski potrzebne w ich stanie; 
- Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach; 
- Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utra- 

pieniach życia; 
- Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szcze-
gólnie w godzinę śmierci; 
- Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom. 
Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze nie-
wyczerpanego nigdy miłosierdzia; 
- Dusze oziębłe staną się gorliwymi, a dusze gorliwe szyb-
ko dostąpią wielkiej doskonałości; 
- Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których ob-
raz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony; 
- Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzial-
szych; 
- Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo 
do Mego Boskiego Serca, będą w Nim zapisane i na zaw-
sze w Nim pozostaną; 
- Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piąt-
ków miesiąca do Komunii Św. dam łaskę pokuty ostatecz-
nej, nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świę-
tych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w go-
dzinę śmierci.  
- Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu 
poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym, na 
które Ono spogląda okiem miłosierdzia, by przyjść z po-
mocą we wszystkich potrzebach, byle oni zwracali się do 
Niego z ufnością. 
     Na żądanie Jezusa pierwszy piątek po Oktawie Bożego 
Ciała został poświęcony jako osobne Święto na uczczenie 
Jego Serca. Rozpowszechnianie tego Nabożeństwa napo-
tykało na wiele trudności, dopiero  Pius IX w 1856 roku 
uczynił je obowiązującym w Kościele na całym świecie. 
Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim niezgłębionym miło-
sierdziu!                                                 Barbara Popek 

W ZIEMI ŚWIĘTEJ 

 

     W przyszłą niedzielę gościem 
naszej parafii będzie Ks. dr Jacek 
Wojda, wykładowca w siedleckim 
Seminarium Duchownym i częsty 
gość naszej Parafii. Wygłosi ho-
milie podczas Mszy Św. i przed-
stawi swoją bardzo ciekawą ksią-
żkę. Znajdujemy w niej słowo 
wstępne autora: Będąc w Ziemi 
Świętej budziło  się  we  mnie 
pragnienie, aby  wszyscy  cho- 

dzili jej ścieżkami i drogami oraz by zobaczyli to, co 
widziałem. Miałem na myśli konkretne osoby. Zabra-
łem w powrotną drogę parę pamiątek, przeżyty czas, 
myśli i obrazy, a nade wszystko Łaskę. 
     Nie każdy może się tam udać pokonując ok. 2500 km 
(z Warszawy do Tel-Awiwu). Ale można poczytać o niej 
i zobaczyć ją na zdjęciach. Uczenie się Ziemi Świętej, to 
uczenie się Boga, który na nią zstąpił. Ważna jest nie tylko 
przeszłość tej Ziemi, ale jej teraźniejszość. O niej właśnie 
mówi książka „Trzy podróże”. 
     Po Mszach Św. w przyszłą niedzielę (02.06) będzie 
można książkę nabyć, a kto zechce będzie mógł także 
otrzymać w książce autorską dedykację. 
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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 – 27 maja 2013 r.  
Wspomnienie Św. Augustyna z Canterbury, Biskupa 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr, z-ca ks. Tomasz 
Czyt.: Syr 17,24-29; Mk 10,17-27; 

6.30 1. + Zbigniewa (w 8 r.), jego Rodziców: Stefanię i Stanisława oraz 
Rodzeństwo: Jadwigę i Witolda, of. Sabina Wołosz 

 2. + Stanisławę (w 3 r.), Stanisława i Zbigniewa Gołofitów, of. Ro-
dzina Gołofitów 

7.00 1. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię 
i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina 

 2. + Heronima Bareję (w 26 r.), of. Rodzina 
 3. + Annę i Wacława Olędzkich oraz zm. z Rodzin Olędzkich i Bia-

łousów, of. Sąsiadka 
 4. + Juliana (w 18 r.) i Helenę Domańskich, of. Córka 
 5. + Danutę Lis (w 7 dzień), of. Rodzina 

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

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Szkielonka of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa Borkowska  
 3. + Kazimierza (w 12 r.) i Jadwigę Kamińskich, of. Żona 
 4. + Jana (w 15 r.) i Stanisławę, zm. z Rodziny Gmitrzaków, of. 

Monika Gmitrzak 
Nabożeństwo Majowe 

Wtorek – 28 maja 2013  r. Czyt.: Syr 35,1-12; Mk 10,28-31; 

6.30 1. + Stanisława, Teofilę, Jana, Wandę i Marzenę Hawryluków oraz 
Józefa Więsaka, of. Zbigniew Hawryluk 

 2. + Mariannę (w 19 r.) of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię 

i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa Borkowska 
 3. + Bronisława (w 22 r.) i zm. Rodziców, of. Syn 
 4. + Józefę, Aleksandra, Marię, Genowefę, Teresę, Halinę i Jerze-

go, of. Kazimiera Łęczycka 
17.30 Różaniec po przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Szkielonka of. Rodzina 
 2. + Władysława Gabrana (w 3 r.), of. Żona i Dzieci 
 3. W intencjach Czcicieli św. Joanny 
 4. Dziękczynna KŻR nr 7, z prośbą o Boże błogosławieństwo i po-

trzebne łaski dla Sióstr i ich Rodzin, zel. Teresa Kafara 
Nabożeństwo Majowe 

Środa – 29 maja 2013  r.  
Wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, Zakonnicy 

Czyt.: Rdz 12, 1-4a; Łk 6, 27-38; 
6.30 1. + Walentego i Helenę Świątek, of. Córka 

 2. + Stefana (w 4 r.), Andrzeja, Kazimierza, Franciszka, Mariannę i 
Grzegorza, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Romana Jastrzębskiego oraz Władysławę, Marię 
i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina 

 2. + Pawła Ługowskiego (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Juliannę (w 27 r.) i Bolesława Prachnio, Zofię i Franciszka Mę-

dza oraz Stanisława, Janusza i Janinę, of. Rodzina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Piotra Szkielonka of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Teresa Borkowska  
 3. + Teodorę (w 18 r.), Jana, Sabinę i Czesława zm. z Rodzin Ra-

dzikowskich i Głowackich, of. Janina Głowacka 
 4. + Jana (w 17 r.), Edwarda i Macieja Włodek oraz Marię, Kazimie-

rza, Zdzisława i Bohdana Dryżałowskich, of. Żona 
 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jacka, z prośbą o dary Ducha Świę-

tego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
Nabożeństwo Majowe 

Czwartek – 30 maja 2013 r. UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, Kapłana i Męczennika oraz Św. Joanny 
d'Arc, Dziewicy; Czyt.: Rdz 14, 18-20; 1Kor 11,23-26; Łk 9, 11b-17; 

7.00 1. Dziękczynna z racji urodzin Marii, z prośbą o potrzebne łaski i 
Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia przez wstawiennictwo 
Matki Bożej, of. Bezimienna 

 2. + Franciszka Adamczyka of. Pracownicy PKP Intercity z War-
szawy 

 3. + Michała, Konstantego, Sabinę, Jana i Henryka oraz zm. Dziad-
ków z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 

8.30 1. Zakończenie Gregorianki: + Romana Jastrzębskiego oraz Wła-
dysławę, Marię i Barbarę z Trębickich, of. Rodzina 

 2. + Elżbietę (w 4 r.) oraz zm. Rodziców Jadwigę, Bolesława i Ta-
deusza, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośbą o potrzebne łaski 
i Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w 4 r. ślubu Agnieszki i Pawła, z prośba o potrzeb-
ne łaski i Boże błogosławieństwo na dalsze lata rodzinnego życia,  

Procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami naszego osiedla 
Zaraz po procesji Msza Św. ok. godziny 11.00 

11.00 1. + Elżbietę Kowal, Eugenię i Stanisława Dybowskich, of. Małgo-
rzata Frankowska 

 2. + Józefa Piątek, of. Marta Borkowska 
 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Haliny i Adama, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo dla nich i dla całej Rodziny, of. Jubilaci 
16.30 1. Zakończenie Gregorianki: + Piotra Szkielonka of. Rodzina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. + Lecha Gadomskiego (z racji imienin), of. Żona 
 2. Zakończenie Gregorianki: + Janinę Borkowską, of. Teresa Bor-

kowska  
Nabożeństwo Majowe 

Piątek – 31 maja 2013  r. Czyt.: So 3, 14-18; Łk 1, 39-56; 
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny; 

6.30 1. + Wojciecha, Władysławę, Józefa, Leokadię, Tomasz, Tadeusza 
i Sabinę, of. Stanisław Olichwiruk 

 2. + Rodziców: Czesława i Stanisławę oraz siostrę Hannę, of. Córka 
7.00 1. + Halinę Kobylińską (w 15 r.), Tadeusza Dąbrowskiego (w 14 r.) 

oraz zm. z Rodzin Danowskich, Dąbrowskich, Lubaszków i Kulic-
kich, of. p. Kobylińscy 

 2. + Andrzeja Płatka (w 2 r.), of. Żona 
 3. + Stefana Gembarzewskiego (w 4 r.), of. Rodzina 
 4. + Jana Tomczyńskiego, of. Sąsiedzi 

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

18.00 1. + Anielę Rzepka (z racji imienin), of. Józefa Kozak 
 2. Dziękczynna za dzieci: Martę, Pawła, Ewę z Karolem i Jadzią 

oraz Michała, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego dla nich, of. Rodzice 

 3. Dziękczynna w 30 r. świeceń kapłańskich ks. Prałata Bernarda 
Błońskiego, z prośbą o Boże błogosławieństwo w życiu i wiele łask 
Bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej, of. Katarzyna Rowicka 

Zakończenie Nabożeństw Majowych 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 1 czerwca 2013  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Justyna, Męczennika 

Dzień modlitw za Dzieci (Międzynarodowy Dzień Dziecka) 
Czyt.: 1 Kor 1,18-25; Mt 5,13-19 

6.30 1. + Janinę (w 11 r.) i Eugeniusza oraz ich Rodziców i Rodzeństwo, 
of. Dzieci i Wnuki 

 2. + Jadwigę (w 15 r.), of. Syn 
7.00 1. Początek Gregorianki: + Wiesława Wronę i zmarłych w czyśćcu 

cierpiących, of. Żona z dziećmi 
 2. Początek Gregorianki: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 3. Początek Gregorianki: + Stanisława, Henryka i Berbarę, of. Mi-

rosława Kłos 
 4. + Czesława, Zdzisława, Juliannę i Franciszka, of. Halina Wasi-

lewska 
 5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi z proś-

bą o uwolnienie od uzależnień, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
 6. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

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

 7. Dziękczynna w intencji Dzieci i ich Rodzin, z prośbą o potrzebne 
łaski w ich dalszym życiu, of. Honorata Jastrzębska  
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17.00 1. W intencji Nowożeńców Katarzyny i Łukasza 
18.00 1. W intencji Nowożeńców Joanny i Kamila 
Inauguracja Nabożeństw Czerwcowych do Najświętszego Serca Pana Je-

zusa. Modlitwy za Dzieci 

IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 czerwca 2013;  
VI Dzień Dziękczynienia 

Zbiórka ofiar do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. 
Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Wspomnienie Św. Męczenników Marcelina i Piotra oraz Bł. Męczenników 
Sadoka i jego Towarzyszy 

Czyt.: 1 Krl 8, 41-43; Ga 1,1-2.6-10; Łk 7, 1-10 

7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 
Żona z Dziećmi 

 2. + Anielę Troć, of. Córka 
8.30 1. + Zdzisława oraz zm. z Rodzin Chmielewskich i Adamczyków, 

of. Elżbieta Dmowska  
 2. + Aleksandra zm. z Rodzin Łastowieckich, Tomaszewskich, Ta-

rasiuków, Siennickich i Skolimowskich, of. Stanisław Łastowiecki  
 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Tadeusza i Teresy, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich oraz dla ich Dzieci z 
Rodzinami, of. Jubilaci 

9.30 Próba Zespołu „Światełko” 
10.00 1. + Męża Mariana (w 3 r.) oraz zm. Rodziców i Teściów, of. Maria 

Gochnio 
 2. + Bernarda, Antoniego i Amelię Bryńczak oraz Halinę Podniesiń-

ską, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 35 r. ślubu Elżbiety i Janusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla nich, dla 
ich Dzieci i Wnuka, of. Małżonkowie 

11.30 1. + Stanisława Kojtycha (w 2 r.), Henryka i Barbarę, of. Żona 
 2. Dziękczynna w intencji córek Sandry, Mileny i Oliwii z okazji Dnia 

Dziecka. z prośbą o potrzebne dla nich łaski, of. Rodzice 
 3. Dziękczynna za dar życia Natalii w 15 r. urodzin, Oli w 11 r. uro-

dzin i Krystiana w 5 r. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla nich, of. Babcia i Ciocia 

 4. O potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla Zgromadzenia Sióstr 
Orionistek 

13.00 W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Tomasz, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. Początek Gregorianki: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
17.30 Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Jana oraz zm. z Rodzin Czarneckich i Kajków, of. Syn 
Nabożeństwo czerwcowe i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

KULISY MISTYFIKACJI 

 

     W grudniu 2006 roku redakcja „Gazety Pols-
kiej” zarzuciła Ks. Arcybiskupowi Stanisławowi 
Wielgusowi współpracę z komunistyczną Służbą 
Bezpieczeństwa. W efekcie medialnej nagonki 
Metropolita Warszawski zrezygnował z urzędu. 
Cała sprawa była jednak wielką mistyfikacją. Nie 
ma bowiem żadnych wiarygodnych dowodów na 
to, iż Ks. Arcybiskup kiedykolwiek współpracował 
z SB. Istnieją natomiast dowody na to, że sprawa 
wysuniętych wobec niego oskarżeń została celo-
wo sprowokowana i sprokurowana, a sposób jej 
przeprowadzenia dowodzi, iż była to zaplanowana  

akcja, w wyniku której mieliśmy do czynienia na naszych oczach z jednym 
z największych kłamstw o Kościele Katolickim w skali międzynarodowej. 
     Książka „Zamach na Arcybiskupa” to wynik mozolnego dochodzenia do 
prawdy o wydarzeniach, które rozegrały się na przełomie 2006 i 2007 roku. 
Na podstawie zebranych dowodów, dokumentów i zeznań świadków, autor 
dokonuje rekonstrukcji zdarzeń i ukazuje kulisy niezwykle brutalnej ofensy-
wy, skierowanej przeciwko Ks. Arcybiskupowi Stanisławowi Wielgusowi, któ-
ra pod hasłami „walki o prawdę” posługiwała się kłamstwem. Ten skrupulat-
ny zapis dziennikarskiego śledztwa nie tylko demaskuje kłamstwa i obnaża 
obłudę, ale pierwszy raz dotyka spraw, wokół których panowała dotąd zmo-
wa milczenia. „Zamach na Arcybiskupa” powinien przeczytać każdy, kto nie 
chce zgodzić się na kreowaną przez media zafałszowaną rzeczywistość. 
Książka nie tylko pomoże uwolnić się od błędnych przekonań na temat spra-
wy Abpa Stanisława Wielgusa, ale ułatwi również zdobywanie umiejętności 

bardziej krytycznego spojrzenia na działalność środków społecznego prze-
kazu.  
NOTA O AUTORZE: Sebastian Karczewski  – dziennikarz, publicysta „Na-
szego Dziennika”.  Autor licznych artykułów z zakresu pontyfikatu Jana Pa-
wła II i Benedykta XVI oraz kilku książek: Dar i Zadanie. Szkic do portretu 
Papieża z Polski (2000), Nie lękajcie się, czyli którędy do Europy (2001), 
Jan Paweł II. Encyklopedia Pontyfikatu 1978 – 2005 (2005), Wspólna droga 
– Jan Paweł II i Benedykt XVI (2005), Z życia do Życia. Ostatnia pielgrzym-
ka Jana Pawła II (2006), Nasz Człowiek w Niebie (2011). 

JEDZIEMY NA LEDNICĘ? 
     1 czerwca na Pola Lednickie wprowadzone zostaną uroczyście relikwie 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski. „Będą 
umieszczone w Domu Jana Pawła II na Lednicy, ażeby ten dom, naszą oj-
cowiznę, chronił i zachował dla następnych pokoleń” – mówi twórca Ruchu 
Lednickiego, dominikanin o. Jan Góra. Zakonnik otrzymał relikwie 29 kwiet-
nia od Kard. Stanisława Dziwisza. Moment ten poprzedziła msza święta 
w katedrze na Wawelu, gdzie o. Góra modlił się u grobu Świętego Stanisła-
wa z przedstawicielami Ruchu Lednickiego. Uroczyste wprowadzenie relik-
wii Biskupa Krakowskiego, który w XI wieku poniósł śmierć męczeńską 
z rozkazu króla Bolesława Śmiałego, odbędzie się na Polach Lednickich 1 
czerwca podczas Spotkania Młodych. Będą tam również relikwie Bł. Ed-
munda Bojanowskiego i Św. Andrzeja Boboli. XVII Spotkanie Młodych na 
Polach Lednickich odbędzie się pod hasłem: „W imię Ojca”. „Mamy kryzys 
ojcostwa w rodzinie i społeczeństwie, a co za tym idzie – kryzys męskości. 
Chcemy to odbudować i pokazać, że męskość to zwycięstwo bycia dla dru-
gich nad byciem tylko dla siebie”. 
     Ogólnopolskie Spotkania Młodych na Lednicy organizuje Wspólnota Led-
nica 2000 w Poznaniu, a do ubiegłego roku organizowało Duszpasterstwo 
Akademickie Ojców Dominikanów. W rekordowych latach na Pola Lednickie 
przybywało nawet ponad sto tysięcy pielgrzymów. Od kilku lat liczba uczest-
ników oscyluje około 60 tysięcy osób – ale nadal to najważniejsze spotkanie 
religijne w Polsce z udziałem uczniów i studentów. 

ADORACJA Z PAPIEŻEM 
     W przyszłą niedzielę, 2 czerwca br., o godz. 17.00, Ojciec Święty będzie 
przewodniczył godzinnej Adoracji eucharystycznej w Bazylice Św. Piotra na 
Watykanie, w łączności ze wszystkimi Biskupami i ich wspólnotami diece-
zjalnymi na całym świecie. W związku z tym wydarzeniem Stolica Apostol-
ska zachęca, aby w tym czasie we wszystkich kościołach katedralnych oraz 
jak najliczniejszej liczbie kościołów parafialnych zorganizować podobne ad-
oracje. Taka adoracja odbędzie się w Katedrze siedleckiej, której przewod-
niczył będzie Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Szczegółowe intencje 
modlitwy oraz ogólny schemat Adoracji zaproponowany przez Watykan po-
dany będzie na stronie www.annusfidei.va 

„ANIOŁ STRÓŻ” ZAPRASZA 
     Redakcje pism „Anioł 
Stróż” i „Tak Rodzinie” zapra-
szają 8 czerwca br. na spot-
kanie do loretańskiego lasu 
(Loretto k/Wyszkowa nad Bu-
giem) u stóp Matki Bożej, za-
ledwie 79 km od Siedlec.   
Temat spotkania: Królowej Anielskiej śpiewajmy. W ubiegłych latach była 
wspaniała zabawa, dlatego tym bardziej zachęcamy wszystkich, którzy chcą 
miło i przyjemnie spędzić czas w towarzystwie Aniołów. 
     W programie: Msza Św. z udziałem „Małego chóru wielkich serc”, spot-
kanie z redakcją „Anioła Stróża" oraz autorami i ilustratorami pism. Będzie 
też kącik „Fizyka na żywo”, kącik plastyczny, gry sportowe i smaczna kiełba-
ska dla wszystkich uczestników. Będzie także rozwiązanie konkursu „Obli-
cze Matki Bożej” i rozdanie nagród. Nasze zaproszenie kierujemy szczegól-
nie do wszystkich rodzin i dzieci. 
 

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA 
     Po raz szósty (od 2008 roku) w Polsce obchodzony jest Dzień Dziękczynie-
nia. Wypada on zawsze w każdą pierwszą niedzielę czerwca (w tym roku 2 
czerwca). Daje ono okazję do wyrażenia Bogu wdzięczności za wszelkie dary. 
Dzień ten jest także dobrą okazją do wsparcia realizacji budowy warszawskiej 
Świątyni Opatrzności, będącej wyrazem wdzięczności Polaków. Zbiórka do 
puszek na ten cel będzie w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Św.  
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W PARAFII I W DIECEZJI 

 

W tym tygodniu przeżywać będzie-
my PIERWSZĄ SOBOTĘ i I NIE-
DZIELĘ miesiąca czerwca. W so-
botę po Mszy św. o godz. 7.00 
i Nabożeństwie Pierwszosobotnim 
Diakonia    Krucjaty     Wyzwolenia 

Człowieka zaprasza do wspólnej modlitwy różań-
cowej w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, 
narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych. Tak 
wiele jest wokół nas osób, którzy borykają się z ty-
mi problemami. Będziemy także modlić się o wytr-
wałość dla tych co podjęli abstynencję i trwają 
w trzeźwości a także o nowych członków KWC. 
Wszystkich, którym leży na sercu trzeźwość, do-
bro naszego narodu i naszych rodzin zapraszamy 
na tę modlitwę, ufając że nasze prośby polecone 
Niepokalanej zostaną wysłuchane. 
     Za tydzień wypada Pierwsza Niedziele Miesią-
ca. Po sumie będzie wystawienie i adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, katecheza dla Kół Ży-
wego Różańca i wymiana tajemnic. 
ŚW. JOANNA. We wtorek 28 maja obchodzić 
będziemy kolejne parafialne wspomnienie Św. Jo-
anny Beretty Molla. O 17.30 zapraszamy na mod-
litwę różańcową, której będą przewodniczyć Czci-
ciele Św. Joanny. O 18.00 Msza Św. w intencjach 
zanoszonych za przyczyną Św. Joanny. Kartki 
z intencjami składamy w zakrystii lub w oznaczo-
nej skarbonie przy wyjściu z kościoła. 
PRZED PIELGRZYMKĄ. Jutro po Mszy Św. 
wieczorowej i Nabożeństwie majowym odbędzie 
się spotkanie organizacyjne dla tych, którzy udają 
się na Pielgrzymkę do Białegostoku i Sokółki. Za-
bierzmy ze sobą dowód osobisty lub przynajmniej 
nr PESEL. 

ŚWIATEŁKO zaprasza dzieci na próby muzycz-
ne w niedziele o 9.30 do Sali obok zakrystii. 

MINISTRANCI i kandydaci na ministrantów ma-
ją swoje wspólne zbiórki w każdą środę o 17.00. 
KATECHEZY chrzcielne są od I do IV niedzieli 
miesiąca o godz. 17.30 w sali przy zakrystii. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Marcin Biernacki z Parafii Garnizonowej Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Siedlcach i Be-
ata Sysik z naszej Parafii (16)  
Marcin Kobojek z Parafii Św. Maksymiliana 
Kolbe w Siedlcach i Magdalena Kiełczykowska z 
naszej Parafii (17) 
Zapowiedź I: 
 Patryk Pleskot i Milena Ławecka oboje z na-
szej Parafii (18) 
 Mariusz Tomasz Krehora z Parafii Katedral-
nej w Siedlcach i Luiza Aleksiejewicz z naszej Pa-
rafii (19) 
 Bartosz Cymerman z Parafii Św. Stanisława 
w Siedlcach i Aleksandra Ostrowska z naszej Pa-
rafii (20) 

     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

PIELGRZYMKI 
     Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii 
Ducha Świętego w Siedlcach zaprasza członków, 

sympatyków i przyjaciół Akcji Katolickiej na dwie 
pielgrzymki. 
PIERWSZA w od 5 do 7 lipca br. na Słowację, Za-
kopanego, Oświęcimia. Wyjazd z parkingu przy 
kościele Ducha Świętego w dniu 5.07 (piątek) 
godz. 0.30. W programie Słowacja - Preszów: Ry-
nek wokół ul. Hlavnej, Kościół św. Mikołaja, Koś-
ciół Franciszkanów, katedra grekokatolicka Św. 
Jana Chrzciciela i inne. Koszyce: Katedra św. Elż-
biety, Kościół Franciszkanów, Kościół Jezuitów 
i inne. Lewocza: Kościół św. Jakuba, Sanktuarium 
Maryjne na Mariańskiej Górze, Zakopane: Sanktu-
arium M.B. Fatimskiej, Oświęcim: Muzeum Aus-
schwitz-Birkenau. Koszt pielgrzymki: 380 zł, w tym 
2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, przejazd 
autokarem, ubezpieczenia, parkingi, przewodnik 
po Preszowie i Koszycach, wstęp do kościołów 
w Preszowie i Koszycach i Lewoczy, wstęp do 
Muzeum w Oświęcimiu. Zapisy od 25 maja br. 
DRUGA: Białystok - Kościół św. Jakuba, Sokółka- 
Kościół św. Antoniego, Różanystok - Sanktuarium 
Maryjne, Wigry - Kościół Pokamedulski, przejazd 
statkiem z Augustowa do Sanktuarium Maryjnego 
w Studzienicznej. Wyjazd z parkingu przy kościele 
Ducha Świętego 27 lipca br. (sobota) godz. 5.00 
Koszt 250 zł. - w tym 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 
obiadokolacja, przewodnik, ubezpieczenie, parkin-
gi, przejazd statkiem, przejazd autokarem. Zapisy 
od 15 czerwca br.  
     Zapisy w Kancelarii Parafialnej w godz. 8.00-
10.00 i 15.00-17.00 oprócz sobót. Tel. Kancelarii: 
25-6338890; lub u organizatora: tel. 25-6338277; 
kom: 662-623205 

Marian Pałdyna - prezes POAK 
 

SZKOŁA PRZYMIERZA 
     Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warsza-
wie (www.swpr.edu.pl) znajduje się w czołówce 
niepublicznych szkół licencjackich w Polsce. Po-
siada akredytację na siedem kierunków: historia, 
filologia polska, pedagogika, socjologia, geografia, 
informatyka, zdrowie publiczne. Młodzież z ograni-
czonymi możliwościami finansowymi studiuje 
u nas za darmo. Zapraszamy też na studia podyp-
lomowe.  Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło 

Rektor SWPR w Warszawie 

 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 21  
     Jakie jest współczesne macierzyństwo? Czy 
łatwo dziś być matką? Jaka jest sytuacja kobiet, 
które nie mogą mieć dzieci? Na te i inne pytania 
odpowiedzi znajdziemy w wywiadzie „Echa”; 
Wzruszające świadectwo córki o chorobie i odcho-
dzeniu matki – w dziale „Publicystyka”. 
W dziale „Formacja religijna” – materiały dla Kół 
Żywego Różańca; 
W kalendarzu liturgicznym przybyło nowe święto. 
Kiedy je obchodzimy i jakie są treści z nim zwią-
zane? O tym w dziale „Temat tygodnia”; 
Co jeść, aby uniknąć raka? Jakie produkty spożyw-
cze mają działanie chroniące przed tą chorobą? O 
tym w dziale „Zdrowie”; 

Zapraszamy do lektury 
 

 

„Świętość świętych nie opiera się na 
głośnych wydarzeniach, ale na drob-

nych sprawach, które światu wydają się 
głupstwem” 

Bł. Jan XXIII (1881-1963)Bł. 

 

POWOŁANIE: KOMBINATORKA 
JAK TO POWIEDZIEĆ MAMIE, 

ŻEBY TATO SIĘ ZGODZIŁ? 
 
 

 
PO CO MASKI. 
- Mamo, dlaczego chirurdzy operują w maskach? 
- Żeby ich pacjenci nie rozpoznali. 
NIEZADOWOLONY. - W poczekalni oczekuje pac-
jent, który twierdzi, że odwiedził już wszystkich leka-
rzy w mieście - informuje doktora siostra. 
- A na co on się uskarża? 
- Na tych lekarzy! 
BEZRADNOŚĆ. 
     Ciężko chory pacjent pyta młodego lekarza: 
- Panie doktorze, co ze mną będzie? 
- Tak szczerze, to nie daje Panu więcej jak 2 tygod-
nie 
     Spotykają się jednak po latach na ulicy, pacjent 
zaczepia swojego lekarza:  
- Doktorze, nie dawał mi Pan żadnych szans, a jed-
nak żyję. 
- Bo widzi Pan, odpowiada lekarz, - jak ktoś tak bar-
dzo chce żyć, to medycyna jest bezsilna... 
WYPOWIEDŹ SŁUŻBOWA. Co mówi wierzący poli-
cjant, kiedy łapie złodzieja na gorącym uczynku?  
- Jesteś aresztowany, paragraf dziesiąty, przykaza-
nie siódme!   
MĄŻ DO ŻONY:  
 - Taka piękna słoneczna pogoda, a ty męczysz się 
myciem podłogi. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła 
samochód...  
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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. Tomasz Muszyń-
ski, ks. Piotr Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan 
Borutowie, p. Barbara Popek, sM Amabilis, 

sM Agnieszka i sM Anuncjata 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30 

 




