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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Rozeszła się ta wieść o Nim (o 
Jezusie) po całej Judei i po całej 
okolicznej krainie” (Łk 7,11-17) - 
pisze dziś Św. Łukasz, wskazując 
na szybki rozwój Kościoła. 
     „By być uznanym za proroka, 
potrzeba czegoś więcej niż pięk-
nych i porywających słów. Eliasz 
przekonał o swym prorockim po-
wołaniu wdowę z pogańskiej Sare-
pty, wskrzeszając jej syna; Jezusa 
nazwano „wielkim prorokiem” 
również po wskrzeszeniu – gdy 
przywrócił do życia młodzieńca z 
Nain. W momencie chrztu także 
my otrzymaliśmy udział w proroc-
kiej misji. Aby ją wypełnić, nie mu-
simy dokonywać wielkich cudów – 
wystarczy, że będziemy świadczyć 
o Bogu i Jego obecności w na-
szym życiu. Tam, gdzie jest praw-
dziwy prorok, z pewnością zrodzi 
się w ludzkich sercach wiara 
w Boga żywego. 

 

CZAS NA „FATIMSKIE” 

 
     Pokutne Nabożeństwo Fatimskie, zwane także „Różań-
cem Pokutnym”, nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fa-
timie. Ma charakter ekspiacyjny i obejmuje wspólne odmó-
wienie jednej części Różańca. Nabożeństwo to jest odpo-
wiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej 
i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą 
modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowa-
dzi lud do Swojego Syna. Wieczorna procesja ze świecami 
i figurą Matki Bożej przypomina Fatimę i to, co się tam 
działo w czasie objawień Łucji oraz Hiacyncie i Francisz-
kowi - dziś już błogosławionym. Matka Boża, a wcześniej 
Anioł Pokoju, nauczyli dzieci fatimskie pewnych modlitw. 
Najważniejszą z nich jest oczywiście różaniec. Ponadto 
Matka Boża nauczyła dzieci dodatkowej modlitwy na za-
kończenie dziesiątków różańca, a także modlitwy odma-
wianej przy ofiarowywaniu Bogu dobrych uczynków, cier-
pień i umartwień. 
     Zapraszamy do udziału w Nabożeństwie Fatimskim, 
które w naszym kościele będzie w najbliższy czwartek (13 
czerwca) po Mszy Św. wieczorowej. 

JUBILEUSZ I ROCZNICA 

 

     Jak już informowaliśmy w Opiekunie 
z ubiegłej niedzieli, Złoty Jubileusz Kap-
łaństwa obchodzi w tym roku Ks. Jan 
Toczyski, który od kilku lat wchodzi w 
skład Załogi Św. Józefa. W przyszłą nie 

niedzielę (16.06) o godzinie 13.00 Ksiądz Jan będzie prze-
wodniczył Mszy Św. Razem koncelebrować będzie Ks. 
Proboszcz obchodzący 42 rocznicę święceń oraz inni kap-
łani, którzy w tych dniach przeżywają swoją rocznicę przy-
jęcia Sakramentu Kapłaństwa. Na zakończenie Mszy Św. 
Jubilat udzieli błogosławieństwa i rozda pamiątkowe obra-
zki.  

JERYCHO MŁODYCH 

     „Jerycho Młodych” to przede wszystkim święto młodych 
katolików Diecezji Siedleckiej. To kontynuacja idei i ducha 
Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w Niedzielę Pal-
mową. Nasza diecezja to ziemia mozolnego budowania 
jedności w różnorodności. Właśnie tu na Południowym Po-
dlasiu, między Wisłą a Bugiem przez wieki żyli obok siebie 
chrześcijanie zachodniej i wschodniej tradycji, a także Ży-
dzi i muzułmańscy Tatarzy. Tu się zrodziła i rozkwitła idea 
pojednania między prawosławnymi a katolikami uwieńczo-
na projektem Unii Brzeskiej z 1596 r. Tu również podlas-
kim Unitom za tę odbudowaną jedność przyszło cierpieć, a 
nawet przelewać krew. 

     Czujemy więc, że naszym dziedzictwem i zobowiąza-
niem jest pielęgnowanie charyzmatu jedności, które tak 
często wymaga wysiłku burzenia „jerychońskich” murów 
dzielących ludzkie serca. Burzyć „mury jerychońskie” 
w nas i między nami to zacząć od odzyskania i pogłębie-
nia naszej więzi z Chrystusem, który ostatecznie zburzył 
mur wrogości rozdzielający ludzi, jak pisze Św. Paweł do 
Efezjan. Stąd w centrum naszego spotkania znajduje się 
Sakrament Pokuty i Pojednania i Eucharystia. 
     „Jerycho Młodych” promuje postawę chrześcijańskiej 
miłości społecznej, wyrażającej się między innymi w darze 
przebaczania, empatii i poświęcania się dla innych. Medy-
tacja, spotkania w grupach, koncerty, a przede wszystkim 
godzina świadectw zwana "Godziną burzenia murów" dają 
okazję spotkania z ludźmi, którzy na co dzień doświadczyli 
„życia za murem” więzienia, niepełnosprawności, doświad-
czonej krzywdy, sytuacji zamknięcia się w nieprzebacze-
niu, małżeńskiej zdrady, rozwodu i ludzi, którzy te mury 
starają się burzyć mocą Pana Jezusa. 

 
     Potężnym orężem oblężniczym przeciw murom podzia-
łów jest Słowo Boże głoszone w katechezie, tańcu i śpie-
wie. Jego znakiem jest Biblia niesiona na „Arce”, jak nieg-
dyś pod biblijnym Jerychem. „Jerycho Młodych” to przede 
wszystkim spotkanie z Chrystusem w drugim człowieku. 
Stąd okazja do rozmów ze specjalistami od duszy: 
księdzem, psychologiem, przyjacielem. To wreszcie także 
okazja do spotkania brata i siostry w Panu. 
     Do zobaczenia 21 i 22 czerwca w Pratulinie. 
 

DZIEŃ KUL-u 

 

     7 czerwca w uroczystość Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski obchodził swoje 
Święto Patronalne. Jest to tradycja się-
gająca 1918 roku, kiedy pierwszy rektor 
KUL, ks. Idzi Radziszewski, odznacza- 

jący się szczególnym nabożeństwem do Najświętszego 
Serca Jezusowego, powierzył uniwersytet Jego opiece. 
     Również współczesna tradycja każe w trzecią niedzielę 
czerwca pochylić się nad problemami wszystkich uczelni 
katolickich w Polsce, wśród których KUL ma najstarszą 
tradycję i renomę. 
     Z tej racji w przyszłą niedzielę (16.VI) w całej Polsce 
Kościół modli się za KUL i wszystkie Katolickie Uczelnie, 
a ofiary składane do puszek po Mszach Św. są przezna-
czone na funkcjonowanie tych Uczeni. 
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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 – 10 czerwca 2013 r.  
Wspomnienie Bł. Bogumiła, Biskupa 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz, z-ca ks. Sławek 
Czyt.: 1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 40 (39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); 

Por. Mt 19, 29; Mt 16, 24-27; 

6.30 1. + Leokadię Matejczuk (w 7 dzień), of. Rodzina 
 2. + Jana Tomczyńskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

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

 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych 
 3. + Adelę (w 80 r.) i zm. z Rodzin Błońskich i Kalickich, of. Natalia 

Gałecka 
 4. + Franciszka, Zofię, Stanisława, Eugenię, Czesława, Klementy-

nę, Mariannę, Józefa, Feliksę, Mariannę, Józefa, Mariana, Mieczy-
sława, Ignacego, Kazimierza i Cecylię, of. Antoni Kisieliński 

 5. Dziękczynna w 24 r. ślubu Jadwigi i Jana, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i potrzebne łaski. of. Małżonkowie 

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

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Bolesławę Popek (w 14 r.), Jana i Zygmunta, of. Zofia Szcze-

panik 
 3. + Ksawerego i Anielę Szkup, of. Rodzina 

Nabożeństwo Czerwcowe 
Wtorek – 11 czerwca 2013  r. 

Wspomnienie św. Barnaby Apostoła; Czyt.: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98 
(97), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b); Mt 28, 19a. 20b; Mt 10, 7-13; 

6.30 1. + Franciszkę, Wacława i Janinę, of. Helena Bojaczuk 
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski i dary, z prośbą o Bożą opiekę 

na dalsze dni życia of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 

Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych 
 3. Dziękczynna w 2 r. ślubu Karoliny i Marcina, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 8 r. święceń kapłańskich Ks. Rafała, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w kapłańskiej posłudze, 
of. Rodzice 

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

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Wacława i Bolesława oraz zm. z Rodziny Suchożebrskich, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 3. + Eugeniusza Ilczuka (w 6 r.), of. Córka 
 4. Dziękczynna z racji urodzin córek Sylwii i Patrycji, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Środa – 12 czerwca 2013  r.  
Wspomnienie bł. Antoniego Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy, mę-

czenników. Czyt.: 2 Kor 3,4-11; Ps 99,5-6.7-8; Ps 25,4b.5a; Mt 5,17-19; 
6.30 1. + Eugenię i Antoniego Ślusarczyków, of. Syn 

 2. Dziękczynna w 8 r. urodzin Syna Dawida, z prośba o Boże bło-
gosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, of. Mama 

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

 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych 
 3. + Jana (w 24 r.), Reginę i Janinę, of. Wanda Matwiejczuk 
 4. + Irenę Obrębską, of. Zofia Kosyl 
 5. Dziękczynna w 20 r. ślubu Mirosławy i Krzysztofa, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i Św. Joanny dla nich i dla 
ich Córek, of. Małżonkowie 

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

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Mariana Tkaczuka (w 3 miesiąc), of. Rodzina 
 3. + Czesława (w 20 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Henryka Majek 
 4. + Elżbietę (w 6 r.) i Kazimierza, zm. z Rodziny Pyrzanowskich 

oraz Stanisława Demianiuka, of. Rodzina 
Nabożeństwo Czerwcowe 

 

Czwartek – 13 czerwca 2013 r. 
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, Kapłana i Doktora Kościoła. 

Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. Czyt.: Iz 61, l-3a; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 
25 i 27 (R.: por. 2a); ŁK 4, 18; Łk 10, 1-9; 

6.30 1. + Antoniego, Józefę, Władysława, Mariannę i Czesława zm. z 
Rodziny Sawczuków, of. Rodzina 

 2. + Bolesława, Bronisławę i Grzegorza Komarów, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 

Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Koj-

tych 
 3. + Tadeusza, zm. Rodziców: Aleksandrę i Wincentego oraz Braci: 

Henryka i Bogdana, of. Janina Tymosiak 
 4. + Antoniego Małka i Antoniego Janusza (z racji ich imienin) oraz 

ks. Alfreda Hofmana, of. Halina Iskra 
 5. Dziękczynna w 21 r. święceń kapłańskich ks. Jarosława Mitrza-

ka, z prośbą o potrzebne łaski dla niego oraz dla Księży pracują-
cych w naszej Parafii, of. p. Mitrzakowie 

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

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Antoniego Borkowskiego (z racji imienin), Kaliksta, Bronisławę 

i Mariana, of. Janina Borkowska  
 3. + Antoninę, Halinę, Józefa i Zofię, of. Marta Stanek 
 4. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi oraz o 

tryumf Niepokalanego Serca Maryi, of. KWC 
Nabożeństwo Czerwcowe i Różaniec Fatimski 

Piątek – 14 czerwca 2013  r.  
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. 

Czyt.: Rz 8, 31b-39; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Por 2 
Kor 1, 3b-4a; J 15, 18-21; 

6.30 1. + Ryszarda (w 20 r.), Grażynę i Jerzego oraz zm. Rodziców z 
obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 2. + Bronisławę i Jana Gogłuska, of. Stanisława Niedziółka 
7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Wronę i zm. w czyśćcu cierpiących, of. 

Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Koj-

tych 
 3. Dziękczynna w r. urodzin S. Emanueli z prośbą o dary Ducha 

Świętego, wytrwanie w powołaniu i potrzebne łaski, of. p. Strzaliń-
ska 

 4. Dziękczynna w intencji Marleny i Piotra, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Św. Józefa dla nich oraz dla ich Dzieci i całej 
Rodziny, of. Rodzina 

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

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Helenę, Jana, Edwarda i Honoratę zm. z Rodziny Sawickich, 

of. Stanisława Sawicka  
 3. + Zm. Teściów: Janinę i Tomasza, of. Synowa 
 4. Dziękczynna w 50 r. urodzin, Anny oraz w 1 r. ślubu Małgorzaty i 

Pawła, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. of. Ma-
ma 

 5. Dziękczynna z racji imienin p. Dyrektor Jolanty, z prośba z proś-
bą o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla całej Rodziny, of. 
Bezimienna 

Nabożeństwo Czerwcowe 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 15 czerwca 2013  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Bł. Jolanty, Zakonnicy. Czyt.: 1 Tm 5, 3-10; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 13-
14. 17-18 (R.: por. 1a); J 14, 23; Mt 7, 21 -27. 

6.30 1. Dziękczynna w 11 r. święceń kapłańskich ks. Jarosława Ruciń-
skiego, z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego, of. Ro-
dzice 

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

 2. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Koj-
tych  
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 3. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 4. Dziękczynna w 3 r. ślubu Iwony i Artura, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Św. Józefa dla nich i dla 
ich Syna Macieja, of. Małżonkowie 

 5. + Stanisławę i Barbarę Heyda, of. Rosita Sobiczewska 
 6. + Artura Maliszewskiego (w 2 r.), of. Małgorzata Maliszewska 
 7. + Tadeusza Ośko i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 

z Dziećmi 
16.00 1. W intencji Nowożeńców Mileny i Patryka 

17.00 1. W intencji Nowożeńców Magdaleny i Macieja 

18.00 1. W intencji Nowożeńców Magdaleny i Marcina 
Nabożeństwo Czerwcowe 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 czerwca 2013;  
Dzień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i innych katolickich uczelni 
w Polsce. Czyt.: 2 Sm 12, 1. 7-10. 13; Ps 32 (31), 1-2. 5. 7 i 11 (R.: por. 5c); 

Ga 2, 16. 19-21; 1 J 4, 10b; Łk 7, 36 – 8, 3; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

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

 2. + Jacka (w 8 r.) i Mariusza, zm. z Rodzin Kłaczyńskich i Szałkie-
wiczów, of. Rodzina 

8.30 1. + Józefa Drozda (w 40 r.), of. Dzieci 
 2. + Wacława i Walentynę Marciniak, of. Halina Marciniak 
 3. Dziękczynna w 25 r. ślubu Beaty i Marka Zając, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Jubilatów oraz dla ich Dzieci Oli i Radka, of. 
Małżonkowie 

9.30 Próba Zespołu „Światełko” 
10.00 1. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych 

 2. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 3. + Alinę i Józefa Szczepanik, Halinę Grzebisz oraz Dziadków z 

obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 8 r. ślubu Marleny i Michała, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Małżonkowie  
11.30 1. + Mariannę (w 20 r.), Franciszka i Juliannę, of. Zenona Wiszniewska 

 2. + Albinę (w 3 r.), Wincentego (w 18 r.) i Michała (w 7 r.) zm. z 
Rodziny Bałdygów, of. Barbara Orzełowska 

 3. Dziękczynna w 28 r. ślubu, Ewy i Jerzego, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla Jubilatów i ich Dzieci, of. Jubilaci 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości. Dziękczynna za Złoty Jubileusz Ka-
płaństwa Ks. Jana Toczyskiego i 42 r. święceń Ks. Proboszcza 
2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anny i Roberta Kandybów, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mał-
żonkowie 

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

16.30 1. + Ks. Piotra Kryńskiego (w 9 r.), zm. z Rodziny Kryńskich, of. 
Rodzina 

17.30 Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Jadwigę Stefaniuk (w 8 r.), Lucjana, Wiesławę, zm. z Rodzin 
Stefaniuków, Skorupskich, Sokołowskich i Walczaków, of. Rodzina 

Nabożeństwo czerwcowe i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

MARGARETKA 

 
     VI Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka odbyła się wczoraj 
(8 czerwca) w Sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole w 
diecezji radomskiej. Apostolat znany jest na całym świecie z modlitwy za 
kapłanów. „Wszyscy oczekujemy od kapłana, aby był dla nas świadkiem 
wiary, dlatego o mocną i głęboką wiarę dla naszych kapłanów modliliśmy się 
w czasie tego spotkania” - powiedział ks. Szymon Mucha, organizator piel-
grzymki i Krajowy Moderator Żywego Różańca. „Nie ustawajmy w modlitwie 
powierzając pielgrzymkę i sam Apostolat opiece Matki Kapłanów, Królowej 
Pokoju, Różańcowej Pani” - dodał ks. Mucha. W spotkaniu wzięli udział kle-
rycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. 

     W programie pielgrzymki była m.in. konferencja ks. Zenona Sali, ojca du-
chownego WSD w Radomiu oraz Msza Św., której przewodniczył ks. Jaros-
ław Wojtkun, rektor WSD w Radomiu. Pielgrzymka zakończyła się nabożeń-
stwem błagalnym o wiarę dla kapłanów z błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem. 
     Od 1981 roku Apostolat Margaretka gromadzi wiernych na całym świe-
cie, którzy swoją modlitwą i wyrzeczeniem wspierają ofiarnie kapłanów. 
Członkami ruchu zostają ludzie o wielkich sercach, którzy pragną chronić 
kapłanów najskuteczniejszą bronią, jaką jest modlitwa i umacniać swoją 
osobistą więź z Chrystusem za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. 
Centrum Apostolatu Margaretka w Polsce znajduje się od 2009 roku w War-
szawie. W kraju jest ponad 20 ośrodków m.in. w Kielcach, Gdańsku, Toru-
niu, Łomży, Siedlcach i Kaliszu. W Wysokim Kole znajduje się słynący łas-
kami Obraz Madonny z różą koronowany w 1974 roku przez Sługę Bożego 
kardynała Wyszyńskiego. Do koronacji wizerunku Maryi przyczyniło się 
świadectwo nieżyjącego już Ks. Biskupa Jana Czerniaka, sufragana gnieź-
nieńskiego, który przebywając w czasie wojny jako kapłan w Wysokim Kole 
został cudownie uzdrowiony. 

TYDZIEŃ ŚWIĘTYCH 
     Nowy tydzień, który dziś rozpoczynamy jest niezwykle bogaty we wspo-
mnienia Świętych: 
     W poniedziałek (jutro 10 czerwca) Kościół wspomina Bł. Bogumiła, Bi-
skupa Eremitę z Dobrowa nad Wartą. W tamtejszym kościele parafialnym 
znajdował się grób pustelnika, do którego z dawien dawna pielgrzymowali 
mieszkańcy Wielkopolski. Pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców. 
Wstąpił do klasztoru cystersów, gdzie przyjął imię Piotr. Stamtąd powołany 
został na biskupa w Poznaniu i mianowany metropolitą Gniezna. Po dwunastu 
latach zrezygnował z urzędu i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie na 
Warcie założył pustelnię. Tam żył w odosobnieniu aż do śmierci w 1182 r. 
     We wtorek (11 czerwca) obchodzimy wspomnienie Św. Barnaby Apo-
stoła. Urodzony na Cyprze Żyd, z rodu Lewiego, kuzyn św. Marka Ewange-
listy. Po nawróceniu Św. Pawła zaopiekował się nim i przedstawił go innym 
apostołom (Dz. Ap. 9:27). Barnaba był jednym z nauczycieli Kościoła w An-
tiochii, a potem misjonarzem na Cyprze i w Azji Mniejszej (Dz 13, 13-14), 
podróżował wraz ze św. Markiem i św. Pawłem m.in. niosąc pomoc do-
tkniętej głodem Judei (Dz 11,27-30). Brał udział w pierwszym soborze w Je-
rozolimie (Dz 15, 1-29). 
     W czwartek (13 czerwca) Wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, Ka-
płana i Doktora Kościoła. Pochodził z portugalskiej bogatej i szanowanej ro-
dziny. Ochrzczono go imieniem Ferdynand. Mając 20 lat wstąpił do zakonu i 
przyjął imię Antoni. Studiował dzieła klasyków i Pismo Św. W 1219 otrzymał 
święcenia kapłańskie. Wyruszył do Maroka, aby tam nauczać, ale z powodu 
choroby powrócił. Pracował jako wykładowca na uniwersytetach w Montpel-
lier i Tuluzie. Osiadł w klasztorze Świętej Marii w Padwie. Zachorował i 
zmarł mając 36 lat. Był jednym z najbardziej cenionych kaznodziei XIII w. 
Według tradycji pewnej nocy Dzieciątko Jezus nawiedziło Antoniego i uca-
łowało go zapewniając o miłości Boga. Z tej przyczyny święty jest przedsta-
wiany z małym Jezusem z Nazaretu na ręku. 
     W Piątek (14 czerwca) wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i mę-
czennika. Urodził się w 1893 r. koło Krotoszyna. Kształcił się w Seminarium 
Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie (1914–1918). 7 listopada 1939 został 
aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu włocławskim, a następ-
nie w obozie koncentracyjnym w Dachau. Mimo licznych prześladowań niósł 
posługę duchową chorym i umierającym. Na początku 1943 zachorował na 
tyfus. 26 stycznia 1943 został zamordowany zastrzykiem fenolu. 
     W sobotę (15 czerwca) wspomnienie Bł. Jolanty, Zakonnicy. Urodziła 
się w Ostrzyhomiu (Węgry) w 1244 r. Była 8 dzieckiem bardzo pobożnych 
rodziców: węgierskiego monarchy Beli IV oraz Marii – córki cesarza Bizan-
cjum. Jej siostrami były Bł. Kinga i Św. Małgorzata Węgierska, ciotkami zaś 
Bł. Salomea i Św. Elżbieta. W 1256 r. wydana za mąż za księcia Bolesława 
Pobożnego. Urodziła 3 córki: Elżbietę, Jadwigę – późniejszą żonę Włady-
sława Łokietka oraz Annę. Dzięki niej powstały franciszkańskie opactwa w 
Kaliszu, Gnieźnie, Pyzdrach i Obornikach oraz benedyktyńskie w Mogilnie. 
Prowadziła dzieła charytatywne. Po śmierci męża w 1279 udała się do Sta-
rego Sącza, gdzie wraz z Kingą założyły klasztor sióstr klarysek. W Gnieź-
nie przebywa aż do swej śmierci w 1303 lub 1304 roku. Miejsce jej po-
chówku zasłynęło cudami. Prośbę o beatyfikację księżnej Jolanty wystoso-
wał do Rzymu król Stanisław August Poniatowski, a w 1827 roku papież 
Leon XII włączył ją w poczet błogosławionych.  
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     Koło Misyjne dorosłych pw. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus wspólnie z Dziecięcym Kołem Misyjnym 
organizują w dniu 23 czerwca br. kiermasz przy 
naszym kościele, mający na celu wspomóc dzieci 
z ubogich rodzin, pragnące wyjechać na wakacje. 
Główną atrakcją kiermaszu będzie loteria fantowa. 
Zachęcamy naszych Parafian do przyniesienia 
zbędnych przedmiotów, które mogłyby się stać 
fantami. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udzia-
łu w tej inicjatywie. W imieniu organizatorów: 

     Zofia Sawiak 

SS-many 
     Jeśli widzisz, że dziewczyna, z którą się spoty-
kasz i planujesz wspólną przyszłość, pisze dużo 
SMS-ów to ważny znak. Wskazuje on u niej nie 
tylko na dużą potrzebę towarzystwa i posiadania 
zwinnych palców. Takie zachowanie to jasny syg-
nał ostrzegawczy, że trafiłeś na pustą i płytką lalę, 
która za nic ma uczucia innych i zasady moralne!  
     Kanadyjscy naukowcy z Uniwersytetu Winni-
peg zbadali profil psychologiczny osób, które nie 
wyobrażają sobie życia bez wynalazku, jakim jest 
SMS. Podejrzenia, że nadmierne esemesowanie 
ma ścisły związek z konkretnymi cechami charak-
teru i stanem kręgosłupa moralnego, nie pojawiają 
się po raz pierwszy. Czy jednak wewnętrzna pust-
ka, płytkość i infantylność są skutkami namiętnego 
wysyłania SMS-ów? Może po prostu osobom o ta-
kich cechach najbardziej odpowiada forma komu-
nikacji przez krótkie i prymitywne wiadomości tek-
stowe? 

 
     Wiele wskazuje na to, że prawidłowa jest odpo-
wiedź pierwsza. To SMS-y nas demoralizują. 
Uczeni podkreślają, że szybkość i skrócona forma 
wiadomości wysyłanych przez telefon komórkowy 
prowadzi do analogicznych zmian w myśleniu 
i psychice osób, które nadużywają tego rodzaju 
komunikacji - ma być szybko, efektywnie i konkre-
tnie. Nadmierne esemesowanie może sprawić, że 
dana osoba nie jest już w stanie zbudować dłuż-
szej wypowiedzi i wyrazić głębszej myśli - takiej, 
która z pewnością nie zmieści się w SMS. To jed-
nak nie jedyne negatywne skutki bzika na punkcie 
SMS - amerykańskie badania jasno pokazują, że 
SMS-owi maniacy to płytcy materialiści. Na pierw-
szym miejscu stawiają pieniądze i własny wizeru-
nek, dużo mniej cenią takie wartości jak uczci-
wość i zwyczajne „bycie dobrym człowiekiem”, nie 
wiedzą, co znaczy słowo „refleksja”.  
     Co ciekawe, u osób, które wysyłają morze wia-
domości tekstowych, znacznie częściej pojawiają 
się również uprzedzenia do innych. W jakim mo-
mencie pojawia się niebezpieczeństwo? Ile SMS-
ów dziennie to już za dużo? Największe spusto-
szenie odnotowano u osób, które wysyłały nawet 
100 SMS-ów dziennie! To właśnie oni byli około 
30 procent bardziej prymitywni i zapatrzeni na 

czubek własnego nosa od osób, które wysyłały 
poniżej 50 wiadomości dziennie, co nie oznacza, 
że liczba 50 jest całkowicie bezpieczna. Dostało 
się również popularnemu serwisowi społecznoś-
ciowemu Twitter - skrócona forma mikrobloga 
i ograniczenie do 140 znaków również nie wpły-
wają dobrze na intelekt i podejście do innych. Mo-
żna zatem stwierdzić, że zarówno SMS-owy nad-
miar, jak i znakowy niedobór, już dziś odbijają się 
nam czkawką.                                    Za: facet.wp.pl 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ŚWIATEŁKO zaprasza dzieci na próby muzycz-
ne w niedziele o 10.00 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. 

ROCZNICA. W piątek 7 czerwca br. przypadała 
XI rocznica ingresu Ks. Biskupa Ordynariusza. 
Z tej racji dziś (w niedzielę 9 czerwca) o godz. 
18.00, w Katedrze będzie Eucharystia. Po Eucha-
rystii zaś agapa na dziedzińcu Kurii Diecezjalnej. 
Weźmy udział w tym spotkaniu i pamiętajmy 
w modlitwie o naszym Pasterzu. 
WAKACJE. Spotkanie Rodziców, których dzieci 
należą do Koła Misyjnego, będzie dziś (w niedzie-
lę 09.06) po Mszy Św. o godzinie 11.30 w sprawie 
wakacyjnego wyjazdu. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Paweł Krzysztof Orzyłowski z Parafii w Zbu-
czynie i Marta Dziemieszkiewicz z naszej Parafii (21) 

 Artur Kowalczyk z naszej Parafii i Marta 
Ławniczak-Kowalczyk z Parafii Bł. Męczenników 
Podlaskich w Siedlcach (22) 
Zapowiedź I: 
 Maciej Plichta z Parafii w Suchożebrach 
i Karolina Stachowska z naszej parafii (23) 
 Jarosław Strus z Parafii Św. Jozafata w 
Warszawie i Beata Korejwo z naszej Parafii (24) 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 23  
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Kim byli „Cristeros”? Dlaczego film o nich trafia 
na ekrany z tak wielkimi trudnościami, a prawda o 
nich jest tak niewygodna i niepoprawna politycznie? 
Czy wydarzenia pokazane w filmie „Cristiada” 
rzeczywiście miały miejsce? O tym wszystkim – 
w rozmowie „Echa”; 
O Francji, która protestuje wielkim głosem prze-
ciwko legalizacji związków osób tej samej płci – 
w dziale „Temat tygodnia”; 
Kim są Anonimowi Alkoholicy i jak ich program 
wyprowadza ludzi z piekła nałogu do trzeźwości? 
W dziale „Opinie”; 
Jak bezpiecznie usuwać kleszcza, czym grozi je-
go ukąszenie i czym jest borelioza? W dziale „Rol-
nictwo”; 
Zbliża się kolejne Jerycho Młodych. Jakie atrakc-
je dla młodzieży przygotowali organizatorzy? O tym 
w dziale „Publicystyka”.    Zapraszamy do lektury 
 

„Chętnie znoś wady innych, 
gdy chcesz, aby inni znosili twoje”. 

Św. Jan Bosko (1815-1888) 

 
NIEDZIELNY KIEROWCA 

 
 

Wszystko o wędkarzach 
KŁOPOTLIWE PYTANIA. Turysta pyta wędkarza:   
- Biorą? 
- Nie bardzo. 
- Złapał pan coś? 
- Jednego. 
- Gdzie jest? 
- Wrzuciłem go do wody. 
- Duży był? 
- Taki jak pan i też mnie wnerwiał. 
CUD. Wędkarz pyta rolnika: 
- Czy to pański staw? 
- Mój. 
- A czy nie byłoby grzechem, gdybym tu złowił ja-
kąś rybę? 
- Grzechem? Nie, raczej cudem! 
MOŻLIWOŚĆ. Żona mówi do wędkarza: 
- Spójrz, woda w tym jeziorze jest tak brudna i aż 
dziw bierze, że ryby tu w ogóle żyją. Ty tymcza-
sem łowisz ryby jedna za drugą. 
- Bo dla nich to jedyna możliwość, żeby się stąd 
wydostać. 
TRUDNY SUKCES. Rozmawiają dwie przyjaciółki: 
- Już nigdy nie pójdę z mężem na ryby. 
- Co się stało? 
- Początek był fatalny. Za głośno rozmawiałam, 
nie umiałam założyć przynęty, za wcześnie pod-
cięłam rybę... 
- Co było potem? 
- Tragedia! Złowiłam trzy razy tyle ryb, co on. 

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, p. Tomasz 
Końko, 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 

 




