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MYŚL TYGODNIA 

 
 

    Któregoś dnia, podczas wędró-
wek po Ziemi Świętej, Jezus pos-
tawił Apostołów w trudnej sytua-
cji. „Zapytał ich: A wy za kogo 
Mnie uważacie?” (Łk 9,18-24) 
     Czy było to pytanie skierowane 
tylko do Apostołów? Zapewne i do 
nas. Pytając: „A wy za kogo Mnie 
uważacie?”, Jezus nie oczekuje 
dziś od nas formułek, ale refleksji, 
na ile rzeczywiście On jest dla nas 
ważny. Czy moja więź z Nim jest 
na tyle mocna, że potrafię nad Nim 
zapłakać jak nad własnym dziec-
kiem, zatęsknić za Nim całym so-
bą? 
     Czy ze względu na Niego potra-
fię pozbyć się uprzedzeń wobec 
drugiego człowieka, wierząc, że 
wszyscy jesteśmy braćmi i siost-
rami? Eucharystia, którą rozpo-
czynamy, daje nam kolejną szansę 
przejścia od teorii do doświadcze-
nia, do wiary, do gotowości zapar-
cia się siebie. 
 

 

CZERWCOWY 

 
     Ten Wieczór będzie tak bardzo niezwykły i niepow-
tarzalny, że zdecydowaliśmy się napisać o nim jeszcze 
raz, aby podać więcej szczegółów i zachęcić wszyst-
kich niezdecydowanych czy wahających się do spędze-
nia sobotniego popołudnia z nami w siedleckim Amfite-
atrze. Będzie to czas uwielbienia Boga śpiewem, teat-
rem, a nawet tańcem, czas świadectw wiary oraz ado-
racji Jezusa Eucharystycznego z modlitwą o uzdrowie-
nie. Ale to jeszcze nie wszystko! Hasłem przewodnim 
będzie:  
     MÓJ TATA-MÓJ BOHATER, ponieważ spotkanie przy-
padnie po niedzielnym Dniu Ojca (23.06). Chcemy 
w ten sposób dziękować Bogu za Jego ojcostwo, a tak-
że za doświadczenie miłości naszych ziemskich ojców. 
Będziemy modlić się o silną wiarę dla wzorowych oj-
ców, ale też o uzdrowienie dla ojców w nałogach, dep-
resjach, czy po rozwodach. Będziemy przyzywać Bożej 
mocy dla młodych mężczyzn, którzy w niedługiej pers-
pektywie staną się ojcami. Nie możemy zapomnieć i o 
ojcach duchowych czyli o księżach i ich posłudze ro-
dzenia ludzi dla życia wiecznego. 
      Nie bez znaczenia jest fakt, iż gościem wieczoru, 
który podzieli się świadectwem wiary, będzie znana po-
stać z telewizyjnych ekranów (to będzie niespodzian-
ka!). Czyż to nie jest niezwykłe? Czyż można temu się 
oprzeć? Z pewnością nie! Dlatego zabierzmy ze sobą 
rodziny, sąsiadów, znajomych, przyjaciół i wypełnijmy 
cały Amfiteatr.               Wspólnota Jednego Ducha 
 

NAUCZYCIELSKIE SPOTKANIE 
     W dniach 1 i 2 lipca br. odbędzie się 76. Ogólnopolska 
Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę 
pod hasłem „Wierzę w Jezusa”. Oto jej program: 
1 lipca (poniedziałek) 
15.00 XII Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli Katolic-
kich (aula o. Kordeckiego). Zgromadzonych powita i w 
tematykę wprowadzi ks. Biskup Edward Dajczak, delegat 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli.  
     Następnie zostaną wygłoszone dwa wykłady: 
Wykład I: ks. dr Tomasz Jaklewicz, „Gość Niedzielny” – 
„Chrystus w oczach współczesnych ludzi”. 
Wykład II: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie – „Nauczyciel dobry”. 
Po wykładach przewidziany jest panel dyskusyjny z udzia 

łem zaproszonych nauczycieli. 
21.00 Apel Jasnogórski (kaplica Cudownego Obrazu), 
któremu będzie przewodniczył Ks. Bp Edward Dajczak. Po 
Apelu Jasnogórskim w bazylice przewidziana jest 
„Modlitwa uwielbienia”, którą poprowadzą „Warsztaty 
w drodze”. 
23.15 Eucharystia (w kaplicy Cudownego Obrazu) pod 
przewodnictwem Ks. Bpa Edwarda Dajczaka. Oprawę 
liturgiczną przygotuje DDN z Łodzi. 

 

2 lipca 2013 (wtorek) 
9.30 Modlitwa i refleksja 
(Szczyt). Różaniec DN 
Słupsk, oraz dr Stanisław 
Sławiński (relacja z sympo-
zjum i „Apel do polskich na-
uczycieli”). 
10.45 Wykład: ks. dr Marcin 
Kowalski (KUL), A wy za 
kogo mnie uważacie? 

11.30 Koncert. 
12.00 Suma pontyfikalna. Przewodniczy bp Wiesław 
Śmigiel. 
15.00 Droga Krzyżowa. Wały. Prowadzi bp Edward Daj-
czak. 
16.00 Nabożeństwo rozesłania. Kaplica cudownego obra-
zu MB. 
     Zapraszamy do udziału Dyrektorów szkół, Nauczycieli, 
Pracowników szkół, rodziców i wszystkich chętnych. 

Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli 
 

JAK NA FILARACH 

 

     W sobotę (29 czerwca) 
obchodzimy Uroczystość 
Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. Dwie kluczowe 
dla początków chrześcijań-
stwa postacie to Św. Piotr i 
Św. Paweł. Różnili się po-
chodzeniem, wychowa-
niem, temperamentem 
i sposobem nauczania, ale 
dla każdego z nich najwa-
żniejszym wydarzeniem 
było powołanie na ucznia  

Jezusa Chrystusa. To wydarzenie zmieniło całe ich życie i 
sprawiło, że stali się nie tylko pierwszymi wśród 
Apostołów, ale i założycielami chrześcijaństwa, którzy 
wyszli ze swoich małych środowisk, aby głosić Dobrą No-
winę w ówczesnym świecie, pozostając przykładem wiary 
w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, aż do męczeńskiej 
śmierci. 
     Piotr – skała i rybak ludzi. Był pierwszym uczniem, 
został powołany wraz z bratem Andrzejem przez Jezusa 
(Mk 1,16–17) Portret Piotra w relacjach Ewangelistów. 
Kiedy podają oni, że Piotr wraz z innymi uczniami został 
wysłany głosić naukę, jego imię pojawia się na pierwszym 
miejscu na liście Dwunastu (Mk 3,16; Mt 10,2; Łk 6,14). 
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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 – 24 czerwca 2013 r.  
Uroczystość Narodzenie Św. Jana Chrzciciela. 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz, z-ca ks. Sławek 
Czyt.: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80; 

6.30 1. + Jana (z racji imienin), Marię, Stanisława i zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 

 2. + Jana i Halinę oraz zm. z Rodzin Żarskich i Zawadzkich, of. Córki 
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. + Aleksandrę i Zygmunta Matyków, Mikołaja, Janinę i Krystynę 

Karwowskich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 4. + Jana Melnickiego, of. Córka 
 5. + Jana i Janinę, of. Córka 
 6. + Danutę Rzewuską, of. Pracownicy Urzędu Gminy w Paprotni 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Jana Księżopolskiego (z racji imienin), of. Rodzina 
 3. + Jana (z racji imienin), Reginę i Janinę oraz zm. z obu stron 

Rodziny, of. Wanda Matwiejczuk 
 4. Poza parafią: Dziękczynna w 35 r. ślubu Marii i Andrzeja, z 

prośbą o opiekę Św. Józefa i Boże błogosławieństwo dla całej ro-
dziny, of. Jubilaci 

 5. Dziękczynna w intencji Dzieci i Wnuków, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Mama 

Nabożeństwo Czerwcowe 
Wtorek – 25 czerwca 2013  r. 

Czyt.: Rdz 13, 2. 5-18;  Ps 25 (24), 4b. 5; Mt 7, 6. 12-14; 

6.30 1. + Krystynę (w 8 r.), Alfredę i Czesława Łagodzin, of. Rodzina 
 2. + Jana i Jadwigę, of. Syn 

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 (z racji imienin) i Helenę, of. Ewa Kowalina 
 4. + Janinę, Władysława, Apoloniusza, Marię i Pawła, zm. z Rodzin 

Gręzaków i Niedziółków, of. Barbara Olędzka 
17.30 Różaniec po przewodnictwem Obrońców Życia 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 3. + Jana Myrchę (z racji imienin), of. Żona 
 4. + Jana (Ojca, w r.) i Jana (Syna), of. Ryszard Machała 
 5. + Piotra i Mariannę Waleckich, Genowefę Adamiak i Henryka 

Pacheckiego, of. Cecylia Komar 
 6. Poza parafią: + Leokadię Matejczuk (w 30 dzień), of. Uczestnicy 

Pogrzebu 
 7. Poza parafią: Dziękczynna za wyzwolenie z nałogów, z prośbą o 

potrzebne łaski i błogosławieństwo dla Rodziców Jolanty i Marka, 
of. Syn 

Nabożeństwo Czerwcowe 
Środa – 26 czerwca 2013  r.  

Czyt.: Rdz 15, 1-12. 17-18; , J 15, 4. 5b; Mt 7, 15-20; 
6.30 1. + Ryszarda, Stanisławę i Stefana Stańczuków oraz Stefanię i 

Stefana Wymiatał, of. Jan Marciszewski 
 2. + Władysława i Danutę Kupów, of. Kazimierz Kupa 

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. + Kazimierę (w 53 r.), Aleksandra, Mariana, Rafała, Czesława, 

Irenę i Jerzego, of. Kazimiera Wolgiemut 
 4. + Zm. Teściów: Stanisławę i Jana oraz Męża Stanisława, of. Synowa 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. Poza parafią: + Jana Tomczyńskiego z racji imienin, of. p. Pie-

chowicz 
 3. + Michała Manulik (w 4 r.), of. Żona 
 4. + Eugeniusza (w 22 r.), Józefa, Władysławę, Witolda, Bronisławę 

i Józefa, of. Żona z Dziećmi 

 5. Dziękczynna z racji imienin Władysława, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w życiu małżeńskim i 
rodzinnym, of. Żona 

Nabożeństwo Czerwcowe 
Czwartek – 27 czerwca 2013 r. 

Wspomnienie Św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa i Doktora Kościoła. 
Czyt.: Rdz 16, 1-12. 15-16Rdz 16, 6b-12. 15-16; ,1 P 1, 25; Mt 7, 21-29; 

6.30 1. + Władysława, Bronisławę i Halinę, zm. z Rodziny Arciszew-
skich, of. Dzieci 

 2. + Władysława Andrzejewskiego oraz zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona 

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. + Martę i Józefa Zaliwskich, of. Syn 
 4. Dziękczynna w 45 r. ślubu Bogumiły i Stanisława, z prośbą o 

opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa, of. Małżonkowie 
 5. Dziękczynna KŻR nr 8 pod wezwaniem NMP Nieustającej Po-

mocy, z prośbą o potrzebne łaski dla sióstr oraz ich rodzin, Zel. 
Elżbieta Pastor 

16.00 Zakończenie Roku - Katolickie Gimnazjum 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. Poza parafią: + Wiktora Sysika (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. + Stanisława Karasia (w 9 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, Antoniego i Barbarę Weredów, of. Żona 
 4. + Władysława, Łucję i Mariana, of. Wacława Talacha  
 5. Dziękczynna za posługę kapłana w roku formacyjnym Domowe-

go Kościoła, of. Domowy Kościół 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Piątek – 28 czerwca 2013  r.  
Wspomnienie Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika. 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 
Czyt.: 2 Tm 2, 22b-26; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 J 17, 21; J 17, 20-26; 

6.30 1. + Jana i Władysławę Branowskich, of. Syn z Rodziną 
 2. + Eugenię, Pawła i Bogdana, of. Aleksandra Stańska 
 3. + Karen Bellinger Canestaro, of. John & Dorothy Bellinger z USA 

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. + Mirosława (w 16 r.), of. Kolega Tomasz 
 4. + Jana i Władysławę Marciniuków (z racji ich imienin) oraz zm. 

Rodziców z obu stron Rodziny, of. Córka 
 5. Poza parafią: + Żonę Jadwigę (w 8 r.) oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Zbigniew Śledź z Rodziną 
 6. + Ks. Prałata Leona Balickiego (z racji dnia imienin), of. Genowe-

fa Pieńkowska 
Msze Św. dziękczynne za miniony rok szkolny, z prośbą o potrzebne łaski dla 

uczniów, nauczycieli i pracowników szkół podczas wakacji: 
8.00 Dla Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Granicznej 
9.00 Dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 

10.00 Dla 4 Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Żółkiewskiego 
17.30 Różaniec po przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny B. Molla 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 2. + Władysława, Janinę i Wacława, of. Marianna Skaruz 
 3. Poza parafią: Dziękczynna w intencji dzieci i wnuków za przeży-

te lata z prośbą o opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa, 
of. Mama i Babcia 

 4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny 
Nabożeństwo Czerwcowe, modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie relikwii 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 29 czerwca 2013  r. 
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

Czyt.: Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;; 

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

 2. Gregorianka: + Andrzeja Kłosa, of. Mirosława Kłos 
 3. Gregorianka: + Stanisława, Henryka i Barbarę, of. Teresa Kojtych  
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 4. + Julię (w 20 r.), Tadeusza (w 18 r.), zm. z Rodzin Rosów i Sko-
limowskich, of. Dzieci 

 5. + Piotra (w dniu imienin), Stefanię, Mariana i Henryka, of. Halina 
Błońska 

 6. + Sylwię Spiechow (w 6 r.), Zofię i Józefa, of. Rodzina 
10.00 1. + Janinę (w 15 r.), Antoniego, Genowefę, Aleksandra i Zdzisła-

wa, zm. z Rodziny Świnarskich, of. Stanisław Świnarski 
 2. + Jadwigę (w 6 r.), Zofię i Mariana Kalickich, of. Antoni Kłos 
 3. + Franciszka Trochimiaka i Janinę Miłkowską (w r.), of. Halina 

Trochimiuk 
 4. + Stanisławę Szulc (w 17 r.), Krzysztofa i Barbarę Tortorello oraz 

zm. z obu stron Rodziny, of. Barbara Modrzewska 
 5. Poza parafią: + Pawła Ługowskiego (z racji imienin), of. Rodzina 
 6. Dziękczynna w 52 r. ślubu Jadwigi i Franciszka, w 17 r. ślubu 

Edyty i Andrzeja oraz w 13 r. urodzin Kacpra, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Św. Józefa i Matki Bożej, of. Jubilaci 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

18.00 1. W intencji Nowożeńców Marty i Pawła 
Nabożeństwo Czerwcowe 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 czerwca 2013;  
Czyt.: 1 Krl 19, 16b. 19-21; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a); Ga 

5, 1. 13-18; 1 Sm 3, 9; J 6, 68b; Łk 9, 51-62; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Wiesława Wronę i zm. 
w czyśćcu cierpiących, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Władysława Troć (z racji imienin), of. Córka 
8.30 1. + Władysława, Józefę, Stanisława i Zdzisława, of. Jadwiga Duk 

 2. + Jadwigę (w 2 r.), Halinę i Stanisława Maliszkiewiczów, Aldonę 
Sulej oraz zm. Dziadków, of. Córki 

 3. Poza parafią: Dziękczynna w 45 r. ślubu Sylwiny i Kazimierza 
Daniluków, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki 
Bożej i Św. Józefa 

 4. Poza parafią: + Grzegorza Wyrzykowskiego (w 1 r.), of. Rodzice 
9.30 Próba Zespołu „Światełko” 

10.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława, Henryka i 
Barbarę, of. Teresa Kojtych 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Andrzeja Kłosa, of. Mi-
rosława Kłos 

 3. + Edwardę i Wacława Baran, of. Krystyna Strzałek 
 4. + Jana Mędzę (w 12 r.), zm. z obu stron Rodziny oraz Monikę 

Sejbuk, of. Krystyna Mędza 
11.30 1. + Piotra Araźnego (z racji imienin i dnia ojca) oraz zm z Rodziny, 

of. Barbara Araźna z Dziećmi 
 2. + Pawła Osłowskiego (w 5 r.), of. Rodzina 
 3. + Eugeniusza Kępkę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
2. Poza parafią: Dziękczynna w 40 r. ślubu Anny i Leszka, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Jubilaci 

 3. Dziękczynna w 35 r. ślubu Aliny I Józefa Oknińskich, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

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

16.30 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Barbary i Tadeusza oraz w 10 r. ślubu 
Marzeny i Mariusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i 
dla ich Dzieci, of. Rodzice 

18.00 1. + Jana i Helenę Piekart, of. Dzieci 
Nabożeństwo czerwcowe i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

ŚWIĘTY DOMINIK 
     W Roku Wiary pragniemy pogłębiać naszą miłość do modlitwy, chcemy też 
lepiej zrozumieć wartość modlitwy różańcowej. Dlatego też warto przyjrzeć się 
postaciom świętych i błogosławionych, którzy w sposób szczególny umiłowali 
tę formę modlitwy i byli jej żarliwymi apostołami. Należał do nich Święty Domi-
nik. Urodził się około 1170 r. w mieście Calaruega w królestwie Kastylii. 
Pochodził ze znamienitej rodziny Guzmanów, a jego matka Joanna jest 
czczona jako hiszpańska błogosławiona. Dominik kształcił się w Salamance, 
stolicy ówczesnego świata uniwersyteckiego. Po ukończeniu studiów teolo-
gicznych otrzymał święcenia kapłańskie i został mianowany kanonikiem kate-
dralnym w swojej rodzinnej diecezji. 
     Dominik był gorliwym kapłanem, jednak zawsze marzył o pracy misyjnej. 
Wkrótce jego marzenia miały się spełnić. Wraz ze swoim biskupem udał się z 

poselstwem do Niemiec i Danii. Wracając do Hiszpanii, duchowni napotkali we 
Francji legatów papieskich walczących z herezją, która pojawiła się w mieście 
Albi. Dominik przyłączył się do legatów i wędrując od miasta do miasta, głosił 
Ewangelię, prostując błędną naukę albigensów. Lecz choć jego kazania były 
płomienne, nie przynosiły większych rezultatów. Mnożył więc posty i modlitwy. 
Postanowił też wieść ubogie życie ewangeliczne, by i w ten sposób być świa-
dectwem dla heretyków, którzy atakowali Kościół za wielkie majątki i wy-
stawne życie duchowieństwa. Jednak jego posługa nadal nie przynosiła owo-
ców. I wtedy, jak głosi legenda, ukazała się Dominikowi Matka Boża z polece-
niem, aby nie tylko głosił nauki, lecz by połączył je z odmawianiem Psałterza 
Maryi, jak określano w średniowieczu modlitwę złożoną ze 150 Zdrowaś Ma-
ryjo. 
     Odtąd wplatał w swoje kazania modlitwę, w której wraz ze swoimi słucha-
czami rozważał tajemnice wiary, których nauczał. Metoda okazała się sku-
teczna. Wkrótce do Dominika przyłączyli się towarzysze, którzy również pra-
gnęli wieść tryb życia apostolskiego taki jak on. Tak narodził się zakon kazno-
dziejski, którego regułę zatwierdził w 1218 r. papież Honoriusz III. Jego szcze-
gólnym charyzmatem miało być głoszenie Słowa Bożego, działalność misyjna 
i oczywiście rozpowszechnianie modlitwy różańcowej. Sam Dominik do końca 
życia nawracał heretyków, nie wypuszczając z rąk różańca. Zmarł w Bolonii 6 
sierpnia 1221 r., a już po 13 latach został wyniesiony do chwały świętych. 
     Św. Dominik często przedstawiany jest na obrazach, jak z rąk Matki Naj-
świętszej otrzymuje różaniec. Czy oznacza to, że właśnie on jest jego twórcą? 
Niezupełnie. Modlitwa różańcowa kształtowała się bowiem powoli już od po-
łowy VI w. Św Dominik odegrał natomiast kluczową rolę w nadaniu jej dzisiej-
szej formy, bowiem to on pomiędzy powtarzane wielokrotnie modlitwy Ojcze 
nasz i Zdrowaś Maryjo wprowadził rozważania tajemnic życia Jezusa i Jego 
Matki. Prośmy św. Dominika, aby wyprosił nam łaskę coraz głębszego rozu-
mienia tajemnic naszej wiary. 

APEL O POMOC DLA MICHAŁA 
     Michał urodził się z wadą wrodzoną lewej nóżki - brak kości piszczelo-
wej, stawu kolanowego oraz stawu skokowego - „tibial hemimelia". W Pol-
sce jedyne leczenie jakie zaproponowano to amputacja zdeformowanej 
kończyny. Specjalista z Florydy dr Dror Paley, który specjalizuje się w le-
czeniu tego typu schorzeń. Po konsultacji, która odbyła się w Atenach dr 
Paley zapewnił rodziców, że Michał ma szanse żeby normalnie chodzić, 
lecz nie zbędne są trzy operacje których łącznych Kost to ok. 500 000 zł. 
Sytuacja finansowa rodziny jest trudna i nie są w stanie samodzielnie zgro-
madzić powyższej kwoty. Z związku z powyższym, rodzice Michała zwra-
cają się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe ponieważ 
jest to jedyna szansa na normalne życie dla ich syna. 

Marek Pieńkowski 
Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej 

NAJWIĘKSZY WŚRÓD PROROKÓW 
     Już jutro (w poniedziałek 24 czerwca) Koś-
ciół obchodzi Uroczystość Narodzenia Św. Jana 
Chrzciciela. Imię Jan jest pochodzenia hebrajs-
kiego i oznacza tyle, co „Bóg jest łaskawy”. Jan 
Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zacharia-
sza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie 
z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne 
posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archa-
nioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan oka-
dzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17). Przyszedł na 
świat w sześć miesięcy przed narodzeniem Je-
zusa (Łk 1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim 
leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jero-
zolimy. 

     Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych.. 
Kiedy miał lat 30, wolno mu było według prawa występować publicznie i na-
uczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Cza-
sem przenosił się do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w 
pobliżu Salim (J 3, 23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku pa-
nowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery według chro-
nologii, którą się zwykło podawać. 
     Herod aresztował Św. Jana Chrzciciela i nakazał katowi wykonać wyrok 
śmierci na Janie, a jego głowę przynieść na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). 

Jan miał wtedy trzydzieści kilka lat. 
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Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. 
Św. Augustyn (354-430) 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
MINISTRANCI i kandydaci na ministrantów ma-
ją swoją, ostatnią przed wakacjami, zbiórkę forma-
cyjną, w środę o godzinie 17.00. 
W OCZEKIWANIU NA KATECHEZY. Jesz-
cze dziś zapraszamy na katechezy chrzcielne do 
sali przy zakrystii o godz. 17.30. W okresie waka-
cji katechez nie będzie. Wznowimy je w pierwszą 
niedzielę września. 

UNIA. Parafialny Zespół Caritas informuje, że ży-
wność unijna z programu PAED będzie wydawana 
dla osób uprawnionych 24 i 25 czerwca (w ponie-
działek i wtorek) od godziny 9.00 do 12.00 

DZIEŃ ŻYCIA. We wtorek (25.06) wypada ko-
lejny „Dzień Życia”, obchodzony od marca do gru-
dnia każdego 25 dnia miesiąca. Obrońcy Życia 
i członkowie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego zapraszają na modlitwę różańcową o go-
dzinie 17.30. 

ŚW. JOANNA. W najbliższy piątek (28.06) ob-
chodzimy parafialne wspomnienie Św. Joanny Be-
retty Molla, której relikwie znajdują się w naszym 
kościele. Zapraszamy na modlitwę różańcową o 
godzinie 17.30, Mszę Św. o 18.00, zaś po nabo-
żeństwie czerwcowym na modlitwy ku czci Św. 
Joanny i ucałowanie relikwii. 
DO CHORYCH. Ostatni przed wakacjami wy-
jazd do chorych będzie w sobotę (29.06) od godzi-
ny 8.30. Jak zwykle prosimy o uaktualnienie listy 
chorych. 

KOCZOWISKO. Także w sobotę (29.06) przy 
siedleckim Seminarium odbędzie się ministranckie 
„koczowisko”. O szczegółach informuje ks. Piotr. 

NA WAKACJE. Dzieci z Koła Misyjnego wyjeż-
dżają na odpoczynek wakacyjny do Ostrowca koło 
Wałcza, od 2 do 8 lipca. Pamiętajmy w naszej mo-
dlitwie o dzieciach i ich opiekunach. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I: 
Albert Pniewski z naszej Parafii i Barbara 
Kubrak z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Piszu, Diecezja Ełcka (25). 
Marcin Wojtowicz z naszej Parafii i Aneta 
Anna Matusiak z Parafii Św. Anny w Chyżnem, 
Archidiecezja Karkowska (26). 
     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 25  
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Dlaczego rola ojca jest tak ważna i jak być 
dobrym ojcem - w wywiadzie „Echa”; 
Relacja ze święceń prezbiteriatu - na s. 15; 
Czym są Zakłady Aktywności Zawodowej i jak w 
naszym regionie wspierają osoby niepełnosprawne 
- w dziale „Opinie”; 
Jak od 1 lipca będzie wyglądał wywóz śmieci i 
jak je dobrze sortować - w dziale „Opinie”; 
Kto może wystąpić o pomoc państwa po ule-
wach i gradobiciu - w dziale „Rozmaitości”. 

Zapraszamy do lektury 

DO WILNA 
     Zapisy na pielgrzymkę odbywają się w parafii 
Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach (Salezjanie 
Księdza Bosko) - do 14 lipca br. Zapisać się moż-
na: - osobiście (w Biurze Pielgrzymki czynnym od 
17 czerwca 2013 r. w domu parafialnym); - drogą 
korespondencyjną. - wypełniając formularz e-zapi-
sy (formularz jest na stronie głównej www.suwalki-
wilno.salezjanie.pl w dolnym lewym rogu) 

 
     Na Pielgrzymkę zostaną przyjęci Ci, którzy do-
starczyli kartę zgłoszenia z wszystkimi zaświad-
czeniami! Karta zgłoszenia jest do pobrania w biu-
rze pielgrzymkowym w Suwałkach, lub elektro-
nicznie w formacie PDF klikając na link. Również 
Informator Pielgrzymkowy (prosimy przeczytać 
bardzo uważnie) jest do pobrania na stronie. Do 
karty zgłoszenia wymagane zaświadczenia: - od 
lekarza rodzinnego, - opinia duszpasterza. 
     Karty zgłoszenia pocztą można wysyłać do 10 
lipca, a osobiście do 14 lipca. Wpisowe 140 zł (dla 
osób dorosłych) i 90 zł (dla dzieci do lat 14-tu). 
Powrót z Wilna do Suwałk autokarem 50 zł. 
Bezpośrednio z Wilna do Warszawy 100 zł. Wpi-
sowe i opłatę za powrót autokarem z Wilna zapła-
cić - wysłać jednym przekazem pocztowym na ad-
res Pielgrzymki, - lub osobiście w Biurze Piel-
grzymki w Suwałkach od 17 czerwca do 14 lipca 
2013 r. - lub przelewem wpłacając na konto banko-
we: PKO BP 06 1020 1332 0000 1002 0605 9580 

ŚW. JÓZEF W KANONIE 
     Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów, w dniu 1 maja br. wydała dekret, aby 
imię Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny, zostało odtąd włączone do Modlitw eucha-
rystycznych II, III i IV, w trzecim wydaniu Mszału 
Rzymskiego, zaraz po imieniu Najświętszej Maryi 
Panny. Tłumaczenia tekstu przygotowuje Konfere-
ncja Biskupów, a zatwierdza Stolica Święta za 
pośrednictwem Kongregacji. Dekret podpisali An-
toni Kard. Cañizares Llovera i Prefekt Artur Ro-
che, Arcybiskup Sekretarz. 
 
 

     Z PEWNYCH RĄK Lexus: nadwozie: sedan (li-
muzyna); rocznik: grudzień 2008 r., poj. silnika: 
2.500 cm3 moc silnika: 209 km; paliwo: benzyna; 
przebieg: 63 000 km przegląd 60000 km skrz. bie-
gów: automatyczna; liczba drzwi: 4/5 kolor: srebrny 
(metalik); pochodzenie: salon lexus (Polska). Pierw-
szy właściciel, bezwypadkowy, garażowany, serwi-
sowany w ASO, 
     Wyposażenie: klimatyzacja dwustrefowa, auto-
matyczna skrzynia biegów z możliwością sterowa-
nia przy kierownicy, el. szyby, el. lusterka, skła-
dane; przycisk start/stop; el. regulowane fotele z 
pamięcią (3x), wielofunkcyjna kierownica, tempo-
mat; abs, esp; światła xenonowe, skórzana tapi-
cerka, wentylowana, klimatyzowana; czujniki desz-
czu; czujniki parkowania: przód, tył; autoalarm; 
imobilizer; radio+cd; halogeny p-mgielne; komputer 
pokładowy; tempomat; alufelgi + opony (2x; lato; 
zima); bagażnik dachowy.      Inf. Tel. 605 292 575 

 
PANIE BOŻE SPRAW, 

ŻEBY WAKACJE BYŁY PIEKNE 

 
ROZTARGNIONY student wsiada do tramwaju i 
spogląda na swój zegarek. Jest 10.00. Jadąc wi-
dzi zegar na wieży, który wskazuje 9.58. Po chwili 
mija kolejny miejski zegar na skrzyżowaniu, który 
wskazuje godzinę 9.55.  
- Jadę w złą stronę - stwierdza nerwowo. I wy-
siada. 
STRACH. - Mój dziadek zrobił takiego stracha na 
wróble - chwali się Kazio - że ptaki bały się nawet 
zbliżyć do jego pola. 
- A mój dziadek - odpowiada na to Jasio - zrobił 
takiego stracha, że wróble oddały nawet to ziarno, 
które ukradły w zeszłym roku.. 
FOTOGRAF z zakładzie fotograficznym mówi do 
chłopca: 
- A teraz mój drogi pokaż, na twarzy głęboką za-
dumę. Pomogę ci. Ile to jest 7 razy 9? 
BIEG. Siedzi facet na kanapie i nagle słyszy tupa-
nie zza okna. Patrzy, a tam ścieżka biegnie do 
lasu. 
WODA. Jasio siada do obiadu i próbuje zupę. 
- Mamo, to nie zupa, to jakaś woda! 
- Nie jakaś, tylko przegotowana. 
ZAPYTANIE. Nauczycielka pyta chłopca: 
- Jaki jest błąd w zdaniu „Zosia jest starsza ode 
mnie”? 
     Jasiu odpowiada. 
- Nikt nie jest starszy od pani. 
NA MOKRO. Na lekcji fizyki nauczyciel pyta: 
- Co to jest litr? 
- To samo co kilogram, tylko na mokro. 
 

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 

 




