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MYŚL TYGODNIA 

 
     Jezus proponował swoim słu-
chaczom by poszli na nim. Usły-
szał odpowiedź: ”Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz”. Jezus 
dodał, że będą trudności: ”Lisy 
mają nory i ptaki powietrzne 
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie 
ma miejsca, gdzie by głowę mógł 
wesprzeć” (Łk 9,51-62). 
    Pierwszy kandydat kierował się 
emocjami, nie potrafił wyobrazić 
sobie przyszłych trudów życia co-
dziennego wynikających z pójścia 
za Jezusem. 
    Drugi kandydat na propozycję 
Jezusa, aby poszedł z Nim już te-
raz, powiedział, że będzie gotowy 
za rok, wtedy zakończy się roczny 
okres pochówkowy - przeniesienie 
prochów ojca do urny i umieszcze-
nia w ścianie grobowca.  
    Trzeci kandydat być może 
chciał sprawdzić reakcję rodziny 
na jego decyzję pójścia za Jezu-
sem. Jeśli rodzina zaakceptuje je-
go związek z Jezusem, to wróci, 
jeśli nie zaakceptuje, to pozosta-
nie w domu. Rodzina może bo-
wiem nakłaniać do pozostania w 
tradycji uczynków judaistycznych, 
a Jezus uczy chodzenia drogami 
Bożego zbawienia przez wiarę, 
czyli drogami królestwa Bożego. 

 

ZMIANA WARTY 

 

Ks. Biskup Zbigniew Kiernikows-
ki, Biskup Siedlecki na ręce Ks. 
Kanonika Henryka Drozda prze-
słał dokument o następującej treś-
ci: 
         Przychylając się do pisemnej 
prośby z dnia 1 lutego 2013 r. i w 
nawiązaniu do ustaleń podjętych 
podczas rozmowy w dniu  7  marca  

br., niniejszym, z dniem 30 czerwca 2013 r. zwalniam 
Czcigodnego Księdza Kanonika z urzędu proboszcza 
parafii pw. św. Józefa w Siedlcach i przenoszę na 
emeryturę. Jednocześnie przychylam się do prośby Księ-
dza Kanonika i wyrażam zgodę na zamieszkanie w 
budynku parafii, w której Ksiądz Kanonik dotychczas 
pracował. 
     Proszę o przekazanie inwentarza fundi instructi parafii 
pw. św. Józefa w Siedlcach wraz ze wszystkimi księgami 
parafialnymi, doprowadzonymi do dnia zwolnienia, Księ-
dzu Dziekanowi dekanatu siedleckiego - jako mojemu de-
legatowi - celem wprowadzenia w urząd następcy. 
     Za pełną poświęcenia, 42-letnią pracę duszpasterską - 
na urzędzie wikariusza parafii pw. M.B. Różańcowej w 
Sławatyczach, św. Stanisława B.M. w Wereszczynie, św. 
Stanisława B.M. w Siedlcach, Najświętszego Zbawiciela w 
Rykach, Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podla-
skim, Przemienienia Pańskiego w Łukowie, a potem pro-
boszcza parafii pw. św. Jana Chrzcielna w Radzikowie 
Wielkim i wicedziekana dekanatu siedleckiego, Najświęt-
szego Serca Jezusowego w Wiśniewie k. Siedlec i przez 
ostatnie 11 lat proboszcza parafii i kustosza sanktuarium 
św. Józefa w Siedlcach, a po efektywnie wykorzystanych 
specjalistycznych studiach z historii sztuki kościelnej w 
ATK w Warszawie za wieloletnią pracę jako diecezjalnego 
konserwatora zabytków, kierownika działu artystyczno-ar-
chitektonicznego w naszej Kurii Diecezjalnej, wykładowcy 
w Wyższym Seminarium Duchownym i w Instytucie Teolo-
gicznym w Siedlcach, członka Rady ds. Sanktuarium w 
Pratulinie. 
     Również za pełen poświęcenia trud organizowania 
Katolickiego Radia Podlasie i przewodzenia tej rozgłośni 
przez 6 lat oraz za dziewięcioletnie pełnienie funkcji dyrek-
tora Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, za zaangażowa-
nie w duszpasterstwo służb celnych na terenie Diecezji 
Siedleckiej, a także za sprawowanie, z ramienia Konferen-
cji Episkopatu Polski, funkcji Duszpasterza Krajowego 
Służb Skarbowych i Celnych, za wszelką troskę w dziedzi-
nie duchowej i gospodarczej - składam Czcigodnemu 
Księdzu Kanonikowi serdeczne podziękowanie, życząc 
zdrowa i sił na dalsze lata życia oraz posługi kapłańskiej. 
     Proszę ponadto, aby Ksiądz Kanonik nadal pełnił po-
wierzone zadania przewodniczącego Diecezjalnej Komisji 
Artystyczno-Architektonicznej i diecezjalnego duszpaste-
rza skarbowców. 

Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Biskup Siedlecki 
Ks. Jan Babik, Kanclerz 

NOWY DUSZPASTERZ 
     Od dnia 1 lipca 3013 r. Ks. Biskup Ordynariusz wyzna-
czył nowego Proboszcza Parafii p.w. Św. Józefa w Siedl-
cach. Został nim Ks. kanonik Sławomir Olopiak.   

 
     Nasz nowy Duszpasterz pochodzi z parafii Zembrów 
(obecnie diecezja drohiczyńska, a  do 1992 r. była to 
diecezja siedlecka). Urodził się w 1958 r. Po Szkole 
Podstawowej ukończył w 1977 r. Liceum Ogólnokształ-
cące w Sokołowie Podlaskim. Zaraz po maturze wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Siedlcach. W tym samym 
roku już jako kleryk został wcielony do służby wojskowej w 
jednostce kleryckiej w Brzegu nad Odrą. Po zakończeniu 
służby w r. 1979, powrócił do seminarium i po odbyciu stu-
diów filozoficzno-teologicznych otrzymał dnia 23 czerwca 
1984 r. świecenia kapłańskie w katedrze siedleckiej.  
     Był wikariuszem w parafiach: Radoryż Kościelny (1984-
87), Garwolin, par. Przemienienia Pańskiego (1987-1991) 
i w Parczewie, par. św. Jana Chrzciciela (1991-95).  
     Na samodzielnych placówkach duszpasterskich, jako 
proboszcz pracował w parafiach: Żuków (1995-2004), Je-
ziorzany (2004-09) i Wisznice (2009-2013) będąc jedno-
cześnie dziekanem dekanatu wisznickiego. Od 2011 r. jest 
kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Parczews-
kiej.  
     Życzymy nowemu Ks. Proboszczowi i kustoszowi 
Sanktuarium Św. Józefa obfitości Bożych darów i opieki 
naszego Świętego Patrona. 
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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 – 1 lipca 2013 r. Dzień powszedni. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Piotr; Czyt.: Rdz 18, 16-33; Ps 103 

(102), 1-2. 3-4. 8-9. 10-11 (R.: por. 8a); Ps 95 (94), 8ab; Mt 8, 18-22; 

6.30 1. Mariana (z racji imienin), Leokadię, Jadwigę i Hannę, of. Rodzina 
 2. Mariana (z racji imienin) oraz Rodziców i Braci z obu stron Ro-

dziny, of. Helena Radzikowska 
 3. Dziękczynna w 15 r. urodzin wnuczka Adriana, z prośba o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Babcia 
 4. Dziękczynna z racji imienin P. Prof. Haliny, z prośbą o opiekę 

Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla całej rodziny, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Córka Elżbieta 

 2. + Jerzego (w 1 r.) i Romana (w 23 r.) oraz zm. z Rodzin Głu-
chowskich, Skorupków, Trębickich i Tarkowskich, of. Krystyna Głu-
chowska  

 3. + Ks. Jerzego Górskiego (w 11 r.), of. Domowy Kościół 
 4. Dziękczynna w 41 r. ślubu Krystyny i Jerzego Borkowskich, z 

prośba o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa na dalsze lata mał-
żeńskiego życia, of. Małżonkowie. 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. + Ks. Jerzego Górskiego (w 11 r.), of. Brat z Rodziną 
 3. + Ks. Jerzego Górskiego (w 11 r.), of. Parafianie 
 4. + Mariana (z racji imienin), Helenę, Stanisława, Józefa, Eugeniu-

sza, of. Jadwiga Stańska  
 5. Poza Parafią + Kingę Chrul (w 3 r.), of. Rodzina 
 6. Poza Parafią + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 

Wtorek – 2 lipca 2013  r. Dzień powszedni 
Czyt.: Rdz 19, 15-29; Ps 26 (25), 2-3. 9-10. 11-12 (R.: por. 3a); Ps 130 (129), 5; 

Mt 8, 23-27; 

6.30 1. + Ks. Alfreda Hofmana (w 19 r.) i zm. Rodziców, of. Halina Iskra 
 2. + Mariannę (w 8 r.), Henryka i Józefa zm. z Rodziny Wysockich, 

of. Zofia Sawiak 
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Córka Elżbieta 

 2. + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 3. Dziękczynna w intencji sponsorów, podopiecznych  i wolontariu-

szy Parafialnego Zespołu Caritas., of. PZC 
 4. Poza Parafią: Za wstawiennictwem Św. Józefa o zdrowie dla 

Leonka, oraz opiekę dla niego i dla jego Siostry Gabrysi, of. Babcia 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. + Halinę Tarkowską (w 5 r.), of. Mąż 
 3. Dziękczynna w 29 r. urodzin Michała, z prośba o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne dla niego łaski, of. Rodzice 
 4.  Poza Parafią: Dziękczynna K.Ż.R. nr 6 z racji dnia ich Patronki, 

z prośbą o potrzebne łaski dla Sióstr i dla ich Rodzin, zel. Alina Ko-
zioł 

 5. Poza Parafią + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
Środa – 3 lipca 2013  r.  

Święto Św. Tomasza Apostoła. 
Czyt.: Ef 2, 1 19-22; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 20,29; J 20,24-29; 

6.30 1. + Ks. Mieczysława Skrodiuka (w 5 r.), of. Rodzeństwo 
 2. + Grażynę (w 4 r.), Grzegorza i Bogusława, zm. Rodziny Ka-

szubskich, of. Elżbieta Kaszubska 
 3. Poza Parafią + Pawła Kalickiego (z racji imienin), of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Córka Elżbieta 
 2. + Jana, Leokadię, Jana, Zofię, Karola, Wacława i Annę, of. Tere-

sa Orzyłowska 
 3. Dziękczynna w 37 r. ślubu Ryszarda i Cecylii, z prośba o po-

trzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci Alicji 
i Sławomira, of. Mama 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. + Krystynę Jakubowską, of. Bogdan Sobiczewski 
 3. + Grażynę, Piotra, Bogusława i Grzegorza, of. Małgorzata Błasz-

czak  
 4. Poza Parafią + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 

Nowenna do Św. Józefa 

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 4 lipca 2013 r. 
Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Elżbiety Portugalskiej. 

Czyt.: Rdz 22, 1-19; Ps 116A (114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); 2 Kor 5,19; 
Mt 9, 1-8; 

6.30 1. + Joannę Borowską i Antoniego, of. Barbara Kukawska 
 2. + Jana (w 2 r.), of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Córka Elżbie-
ta 

 2. + Mariana (racji imienin), Józefa i Bronisławę, of. Teresa Króli-
kowska 

 3. + Zbyszka (w 11 r.) i Beatę Budreckich, of. Rodzina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. + Bogdana (w 2 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Ro-

dzina 
 3. W intencjach Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar gorliwej mo-

dlitwy i postu za kapłanów, of. Apostolat Złotej Roży 
 4. Poza Parafią + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 

Czuwanie Godziny Świętej 
Pierwszy Piątek Miesiąca – 5 lipca 2013  r.  

Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Antoniego Marii Zaccaria, Kapła-
na oraz Św. Marii Goretti, Dziewicy i Męczennicy. 

Czyt.: Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67; Ps 106 (105), 1-2. 3-4a. 4b-5 
(R.: por. 1); Mt 9, 12b. 13b; Mt 9, 9-13;  

6.30 1. + Annę i Bronisława, of. Rodzina 
 2. + Mariana Adamczyka, of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Córka Elżbie-
ta 

 2. + Mariana, Stanisława i Barbarę oraz zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Maria Jakubasik 

 3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, zm. z Rodziny Ska-
lskich, Woronowiczów, Preckajło, Ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hof-
mana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. + Marię i Jana Strus oraz zm. z Rodziny, of. Jadwiga Strus 
 3. W intencjach Czcicieli Serca Jezusowego. 
 4. Poza Parafią + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 

Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Sobota – 6 lipca 2013  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej, Dziewicy. 

Czyt.: Iz 58,6,10; Ps 98(97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2); J 3,16; J 4, 34-38; 

6.30 1. Urszulę Mitrzak (w 2 miesiąc), of. Pracownicy Urzędu Skarbowe-
go w Siedlcach 

 2. Błagalna o zdrowie i siły fizyczne i duchowe dla Jadwigi i Fran-
ciszka w dźwiganiu krzyża choroby. of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Córka Elżbie-
ta 

 2. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 3. + Helenę (17 r.) i Jana (8 r.) Pobożych i Dziadków z obu stron 

rodziny. of. Córka 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 

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

 5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, of. 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

 6. Poza Parafią + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Róża-
niec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka o uwolnienie z nałogów i zniewoleń. 

17.00 1. W intencji Nowożeńców Karoliny i Macieja 

18.00 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Witolda i Teresy, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich na dal-
sze lata życia, of. Dzieci 
2. Poza Parafią. Dziękczynna w Srebrny Jubileusz Małżeństwa Te-
resy i Andrzeja, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny 
dla nich i dla ich dzieci Tomasza i Aleksandry, of. Jubilaci  
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3. Poza Parafią + Józefa, Zofię, Leokadię Muszyńskich, Henryka Pasika i 
zm. zr. Wasiluków, of. Jadwiga Wasiluk 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi. 
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 lipca 2013;  

Czyt.: Iz 66, 10-14c; Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1); Ga 6, 14-
18; Kol 3, 15a. 16a; Łk 10, 1-12. 17-20; 

6:40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Córka Elżbieta 
 2. + Mariana, Kazimierza i Artura oraz zm. Dziadków, of. Rodzina 

8.30 1. Dziękczynna w 80 r. urodzin Teresy, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Córka z Ro-
dziną 

 2. + Bronisławę (w 8 r.), Bronisława i Kazimierza, zm. z Rodziny 
Trociów, of. Irena Troć  

9.30 Próba Zespołu „Światełko” 
10.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 

 2. + Kazimierę Barszcz i Wacława (w 9 r.), of. Kazimiera Kąkol 
 3. + Ryszarda Ogórowskiego (w 6 r.), of. Żona 
 4. Poza Parafią Dziękczynna w 18 r. urodzin Syna Piotra, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i pomyślne zdanie 
matury, of. Rodzice 

11.30 1. + Zygmunta (w 20 r.), Stanisława (w 50 r.) i Irenę Stańczuk, of. 
Jadwiga Stańczuk 

 2. + Pawła Maliszewskiego, of. Żona z Córkami 
 3. Poza Parafią + Kazimierza Adamiaka (w 40 r.) of. Dzieci 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Tomasz 

18.00 1. + Stanisława Stańczuka oraz Wiktorię i Józefa, Leokadię i Jana 
Gochnio, of. Halina z Córkami 
2. Poza Parafią + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 

20.00 + Irenę (w 19 r.) i Kazimierza, of. Syn Adam Czerski 
 

JUBILAT 

 

     Biskup senior diecezji łowickiej Alojzy Or-
szulik, a wcześniej Biskup Sufragan naszej 
Diecezji 21 czerwca kończy 85 lat. Ksiądz 
biskup należy do zgromadzenia Księży Pal-
lotynów. Zasłużony dla kształtowania polskiej 
demokracji, jako przedstawiciel Kościoła 
uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. 
Przez 25 lat kierował Biurem Prasowym 
Episkopatu, aktywnie działał w pracach Komisji 
Konkordatowej. Brał udział w przygotowaniach 
kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W 
1992 roku Alojzy Orszulik został biskupem 
nowopowstałej diecezji łowickiej. Funkcję tę 
pełnił do 2004 roku, kiedy przeszedł na 
emeryturę. Bp Alojzy Orszulik  zapisał się w 
historii naszej Diecezji jako   

pomysłodawca i założyciel Katolickiego Radia Podlasie  - Od 1987r. brałem udział 
jako członek Komisji Wspólnej Rządu Episkopatu w rozmowach na temat: „Projektu 
ustawy o stosunkach państwa do kościoła katolickiego”. Pilotowałem m. in. temat: 
dostęp kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu. Ustawa, kiedy już 
zbliżał się koniec obrad Okrągłego Stołu była gotowa, kiedy przyszedłem już w wir 
pracy diecezji siedleckiej, miałem zapewnione środki materialne ze strony przyjaciół z 
kościelnych instytucji zachodnich. Pomyślałem, że podejmę starania o założenie 
katolickiej radiostacji. I wtedy kiedy to nabierało rzeczywistych kształtów bp Jan 
Mazur uwierzył, że można doprowadzić radio do skutku. -  mówił na antenie 
Katolickiego  Radia Podlasie bp Alojzy Orszulik.  
     W 2010 roku za zasługi na rzecz przemian ustrojowych, biskup Alojzy Orszulik 
otrzymał najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego.  Katolickie Radio 
Podlasie, którego założycielem był bp Alojzy Orszulik kończy w tym roku 21 lat. 
 

ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE 
pod hasłem: „Różaniec drogą wzrostu w wierze”. 

 

      Pierwszy powojenny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego założył 
Stowarzyszenie Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej. Stowarzyszenie zaprasza 
wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem na rekolekcje. W tym roku 
pochylimy się nad tajemnicami radosnymi. Rekolekcje odbędą się w dniach 12-16 
lipca br. w ośrodku rekolekcyjnym prowadzonym w Kaniach Helenowskich pod 
Warszawą. Rekolekcje poprowadzi ks. Leszek Paszkiewicz  metodą skrutacji. Należy 
zabrać ze sobą Pismo Św. Starego i Nowego Testamentu (najlepiej Biblię 

Jerozolimską), notes, długopis, a przede wszystkim pragnienie słuchania tego, co 
Bóg przez posługę rekolekcjonisty będzie do nas mówił. 
     W Roku Wiary pragniemy wzmacniać naszą wiarę i tym samym przypomnieć, iż: 
„Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w 
sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg 
objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą On 
objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc słuszne i 
dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to, co On mówi. 
Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu” (KKK p.150). 

 

    „Szkoła Maryi okazuje 
się tym skuteczniejsza, 
jeśli pomyśleć, że pro-
wadzi ją ta, która uzy-
skuje dla nas w ob.fitości 
dary Ducha Świętego, a 
zarazem daje nam 
przykład owej 
<pielgrzymki wiary>, w 
której jest niezrównaną 
mistrzynią". 

     „Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, aby 
upodobnić się do swojego Mistrza" (por. Rz 8, 29; Flp 3, 10. 21). 
     „Rozważać tajemnice radosne znaczy więc wejść w ostateczną motywację i w 
głębokie znaczenie radości chrześcijańskiej, przypominając nam, że chrześcijaństwo, 
to przede wszystkim <euhangelion - dobra nowina>, która ma swe centrum, a nawet 
całą swoją treść w Osobie Chrystusa, Słowa, które stało się Ciałem jedynego 
Zbawiciela świata" (LAp Rosarium Virginis Mariae bł. JPII). 
   W czasie rekolekcji będziemy: uczestniczyć w Eucharystii, adorować Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie, medytować Słowo Boże (metodą skrutacji) i dzielić się 
nim, uczestniczyć w modlitwie brewiarzowej i różańcowej, słuchać konferencji. 
Przewidziany jest czas na spowiedź lub rozmowę duchową z prowadzącym 
kapłanem. Informacja i zapisy: Ośrodek Rekolekcyjny im. Bł. Jana Pawła II w 
KANIACH ul. Nadarzyńska 21, 05-805 Otrębusy, tel: 22-7585413 e-mail: 
kanieor@poczta.onet.pl 
 

KIEDY BEZ ZABAW? 

 
     Podczas zgromadzenia plenarnego na 362 Konferencji Episkopatu Polski w 
Wieliczce biskupi podjęli decyzję o niewielkiej zmie interpretacji czwartego 
przykazania kościelnego, mówiącego między innymi o naszym udziale, jak dawniej 
mówiono w „hucznych zabawach”. Dotąd zakaz udziału w zabawach dotyczył 
wszelkich okresów pokutnych, czyli także każdego piątku. Nowa interpretacja 
czwartego przykazania kościelnego będzie nakazywać powstrzymywanie się 
wiernych od udziału w zabawach tylko w okresie Wielkiego Postu. Przyjęta wersja 4 
przykazania kościelnego brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w 
zabawach”. Poprzednia wersja 4. przykazania kościelnego brzmiała: „Zachowywać 
nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty 
powstrzymywać się od udziału w zabawach”.  
     Jak wyjaśnił Ks. Bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania 
Katolickiego w Episkopacie Polskim, powodem dla którego uległo zmianie 
sformułowanie czwartego przykazania kościelnego jest dotychczasowa praktyka 
częstego przenoszenie uroczystości rodzinnych, czy szkolnych na piątek ze 
względów praktycznych. Nowa wersja czwartego przykazania kościelnego będzie 
nakazywać powstrzymywanie się wiernych od udziału w zabawach tylko w okresie 
Wielkiego Postu. „Wychodząc naprzeciw sytuacji praktycznej biskupi polscy zawężają 
czas zakazany, w którym nie należy organizować i uczestniczyć w zabawach do 
Wielkiego Postu, co nie znaczy, aby nie powstrzymać się od niech w pozostałe piątki 
roku” – skonstatował biskup. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
POWITANIE. Nowego Księdza Proboszcza nasza 
Parafia powita uroczyście w przyszłą niedzielę 7 
lipca, podczas Mszy Św. o godz.10.00. Będzie to 
też okazja do podziękowań ks. Proboszczowi 
Henrykowi Drozdowi za 11 lat pasterzowania w 
naszej Parafii. Jest Księga do której można wpisać 
osobiste podziękowania i życzenia. 
SIOSTRY SERCANKI zapraszają dziewczęta na 
rekolekcje wakacyjne, które odbędą się w Skórcu 
k/Siedlec w dniach 3-5 lipca br. ”Na modlitwie 
rozważaniu Słowa Bożego będziemy przypatrywać 
się Świętym, którzy przez swoje życie postępowali 
za Jezusem dając przykład wiary, nadziei i miłości, 
oraz będziemy się uczyć jak rozeznać drogę swoje-
go powołania” - zachęcają Siostry Sercanki. Na re-
kolekcje należy zabrać Pismo Św. i śpiwór. Kontakt 
i zgłoszenia: email: sela2@ poczta.onet.pl  
WAKACYJNA ZMIANA. W  Lipcu i Sierpniu 
ulegają zmianie godziny niedzielnych Mszy 
świętych odprawianych po południu. Zamiast Mszy 
św. o godzinie 16:30 będzie Msza św. o godzinie 
20:00. 
WYJAZD NA WAKACJE. Dzieci z Koła Misyjnego 
wyjeżdżają na kolonie do Ostrowca 2.07.2013 r. 
Życzymy im udanego wypoczynku i szczęśliwego 
powrotu. 
DLA MŁODYCH MĘŻCZYZN. Wspólnota Wyż-
szego Seminarium Duchownego naszej Diecezji  w 
dniach 23-25 sierpnia 2013 r. organizuje REKO-
LEKCJE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNA-
ZJALNYCH (zwłaszcza tegorocznych maturzystów) 
I STUDENTÓW, którzy pragną odkrywać i wzma-
cniać swoją relację z Chrystusem, rozeznając przy 
tym swoje życiowe powołanie.  
     Więcej informacji na www.wsd.siedlce.pl 
PIERWSZE DNI. W tym tygodniu wypada Pier-
wszy Czwartek, Piątek, Sobota i Niedziela Miesią-
ca. W czwartek po Mszy Św. wieczorowej czuwa-
nie Godziny Św. Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00. Spo-
wiedź w I Piątek od 17.15. 

 

06 lipca przypada pierwsza sobota 
miesiąca. Po Mszy Św. o godz. 7.00 i 
Nabożeństwie Pierwszosobotnim Dia-
konia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  

zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej w inte-
ncji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, al-
koholizmu, hazardu i innych. Tak wiele jest wokół 
nas osób, którzy borykają się z tymi problemami. 
Będziemy także modlić się o trzeźwość dla mło-
dzieży przebywającej na wakacjach. Wszystkich, 
którym leży na sercu trzeźwość, dobro naszego 
narodu i naszych dzieci zapraszamy na tę modlit-
wę, ufając że nasze prośby polecone Niepokala-
nej zostaną wysłuchane.               Diakonia KWC 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
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). 
Zapowiedź I: 
Mateusz Szmitkowski, kawaler z naszej 
Parafii i Alicja Ewa Fiuk, panna z parafii Bożego 
Ciała w Siedlcach. (27) 

Łukasz Kamil Nasiłowski, kawaler z naszej 
Parafii i Klaudia, Maria Wójcik, panna z parafii w 
Suchożebrach. (28) 
Tomasz Sysik, kawaler i Kinga Celińska-
Drozd panna oboje z naszej Parafii (29) 
     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 21  
 Jak przebiegła próba ognia, czyli obszerna 

relacja z „Jerycha Młodych” (dużo zdjęć!); 
 propozycjach wypoczynku letniego dla dzieci, 

organizowanego przez różne instytucje 
kościelne: Caritas, Ruch Światło-Życie, KSM i 
inne; 

 obywatelskim projekcie ustawy, której celem jest 
uhonorowanie ludzi, walczących o wolność z 
komunistyczną dyktaturą – w rozmowie „Echa”; 

 W jakim kierunku zmierza nauka? Czy już 
niedługo będziemy klonowani? Jakie zagrożenia 
niesie niekontrolowany rozwój wiedzy? W dziale 
„Publicystyka”; 

 Comiesięczny dodatek formacyjny dla Kół 
Żywego Różańca. 

Zapraszamy do lektury 

NIECH BÓG PROWADZI 
     W ostatnim dniu 
czerwca składam dzię-
kczynienie Bożej Opat-
rzności za dar czasu, 
który przeżywałam w 
siędleckiej wspólnocie 
Sióstr Orionistek, a za-
razem we wspólnocie 
Parafii Św. Józefa. 
Dziękuję z serca moim  

Współsiostrom: S.M. Anuncjacie i S.M. Agnieszce 
- za wszelkie dobro, siostrzaną miłość, troskę i 
pomoc! Dziękuję Kapłanom, z którymi na prze-
strzeni ostatniego trzechlecia dane mi było modlić 
się, spotykać i współpracować. Dziękuję wszyst-
kim Osobom, które okazywały mi życzliwość, da-
rzyły przyjaźnią i wspierały modlitwą. 
     Jednocześnie z wielką radością przekazuję, z 
dniem 1 lipca br. obowiązki przełożonej naszego 
domu S.M. Anuncjacie, która nadal z wielką pasją 
i miłością będzie prowadziła dzieci naszej parafii 
do Jezusa. Obowiązki w kancelarii w najbliższych 
dniach podejmie za mnie S.M. Emilia, która obec-
nie przebywa jeszcze w Domu Prowincjalnym w 
Zalesiu Górnym, natomiast w zakrystii nadal po-
sługiwać będzie S.M. Agnieszka. 
     Co do mnie - zgodnie z decyzją naszej Matki 
Generalnej - w najbliższym czasie rozpocznę 
przygotowania do pracy w Kenii w Centrum For-
macji Misyjnej w Warszawie. Proszę zatem o mo-
dlitewne wsparcie, bym z wiarą w Bożą Opatrz-
ność rozpoczęła ten kolejny etap mojego życia, a 
w przyszłości służyła z miłością TYM, do których z 
woli Bożej zostanę posłana. Niech dobry Bóg wy-
nagrodzi wszystkim za wszystko! Z darem siost-
rzanej modlitwy i wdzięcznością: 

S.M. Amabilis, orionistka 
 

„Nasze życie jest w rękach Pana, który 
jest dobrym Ojcem. On wie, jak długo 

mamy je zachować”. 
Św. Jan Bosko (1815-1888) 

 
MODLIŁEM SIĘ, ABY NA STAROŚĆ 
NIE OSIWIEĆ I MODLITWA MOJA 

ZOSTAŁA WYSŁUCHANA 

 
KIEDY TO SIĘ STAŁO. Moja żona myśli, że obla-
ła egzamin na prawo jazdy w momencie, w którym 
nie zatrzymała się przed zebrą. Ja wiem, że stało 
się to już w momencie wjechania do zoo. 
NA ŚWIATŁACH. Przed przejściem dla pieszych 
stoi trzęsąca się starowinka o laseczce. Obok 
młodzian.  
- Chłopcze, przeprowadzisz mnie na drugą stronę 
ulicy?  
- Oczywiście, babciu. Zaraz się zapali zielone 
światło...  
- Chłopcze, na zielonym, to ja sama przejdę! 
POŁÓWKA. Do baru wchodzi małżeństwo staru-
szków (ok. 90 lat). Babcia siada przy stoliku, a 
dziadek idzie zamówić zestaw (napój, hamburger i 
frytki). Dziadek siada przy stoliku, bierze dwa ku-
beczki i nalewa do nich równiutko po połowie na-
poju, następnie bierze frytki i robi dwie równe por-
cje, następnie wyjmuje nożyk i kroi równo ham-
burgera na pół. Całą tą sytuację obserwuje ze 
współczuciem młody człowiek. Żal mu się ich zro-
biło, więc podchodzi i mówi:  
- Przepraszam, że przeszkadzam, ale może kupić 
państwu drugi taki zestaw?  
     Babcia z uśmiechem:  
- Bardzo Pan uprzejmy, ale dziękujemy. jesteśmy 
małżeństwem od 70 lat i my się tak wszystkim po 
równo dzielimy.  
     Młodzieniec odchodzi, ale zauważa, że babcia 
siedzi cichuteńko i nadal nie je, a dziadek się za-
jada. Podchodzi, więc znowu i pyta:  
- Przepraszam, ale dlaczego pani nie je?  
- Bo czekam na zęby... 
MARZENIA UTOPIJNE. - Marzę, by przestać pić  
- To dlaczego nie przestaniesz?  
- Bo czymże jest życie bez marzeń... 

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 

 




