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MYŚL TYGODNIA 

 
     Znamy odpowiedź na pytanie, 
które z Przykazań jest najważniej-
sze: „Będziesz miłował Pana, 
Boga swego, całym swoim ser-
cem, całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; a 
swego bliźniego jak siebie sa-
mego” (Łk 10,25-37). 
     Czasem zatrzymujemy się, za-
dając sobie pytania, kim jest Bóg, 
jaki jest sens naszego życia i ist-
nienia świata. Zagłębiamy się w 
filozoficzne dywagacje i w końcu 
dochodzimy do wniosku, że czu-
jemy się w tym wszystkim zagu-
bieni. Tymczasem mamy być ufni 
wobec Boga jak dzieci wobec ojca. 
Chrystus daje nam receptę na 
udane życie: kochaj Boga i kochaj 
bliźniego, wtedy wszystko będzie 
miało sens. Kochaj, bo w miłości 
jest Bóg. Takie to zwyczajne i pro-
ste, a jednocześnie takie trudne. 

 

ŚWIĘCI PAPIEŻE 

 
     Za zgodą Papieża Franciszka, Kongregacja Spraw Ka-
nonizacyjnych wydała dekret uznający cud przypisywany 
wstawiennictwu bł. Jana Pawła II. Tym samym została ot-
warta droga do jego kanonizacji - poinformowała Katolicka 
Agencja Informacyjna. Papież zwołał też konsystorz kar-
dynałów, na którym zostanie wyznaczona data kanonizacji 
Jana Pawła II.  
     Papież przychylił się też do prośby kardynałów i bisku-
pów - członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych także 
w sprawie kanonizacji Bł. Jana XXIII. Oznacza to, że obaj 
papieże zostaną ogłoszeni świętymi jeszcze w tym roku. 
Prawdopodobnie zanim ukaże się ten numer Opiekuna, 
będziemy znali dokładne daty tych wydarzeń. 
 

MÓJ TATA – MÓJ BOHATER 
     Niezwykłe wydarzenie, które z pewnością chlubnie za-
pisze się w historii Siedlec, miało miejsce w amfiteatrze, 
w ostatnią sobotę czerwca. W godzinach przedwieczor-
nych (od 18.00 do 21.00) licznie zgromadziły się rodziny, 
aby oddać chwałę Bogu Ojcu, dziękować za ziemskich 
ojców i modlić się w ich intencji. 
     Niebo było szczególnie łaskawe, dając piękną pogo-
dę. Od początku czuło się ożywcze tchnienie Ducha Świę-
tego, który działał z wielką mocą. Wszyscy byli bardzo ra-
dośni i wielbili Boga pieśnią i modlitwą. Bez trudu dało się 
zauważyć, jak wspaniali są ojcowie, którzy odpowiedzieli 
na Boże wezwanie i licznie zgromadzili się, a w odpowied-
nim momencie zbliżali się do Jezusa ukrytego w Najświęt-
szym Sakramencie i klękali na kolana, aby otrzymać Jego 
błogosławieństwo, siłę do pracy nad sobą i aby mogli stać 
się na wzór Ojca Niebieskiego. Przy tym nie wstydzili się 
łez wzruszenia i skruchy. To było radosne przeżycie, gdyż 
do Jezusa Chrystusa ustawiła się bardzo długa kolejka 
mężczyzn. 
     Ważną rolę w podjęciu takiej decyzji odegrały wydarze-
nia poprzedzające ten moment, między innymi pantomi-
ma, podczas której we wstrząsający sposób zostało uka-
zane, jak wielką szkodę wyrządzić może srogi ojciec, który 
nie potrafi okazać swemu dziecku miłości, karci je, lekce-
waży i odtrąca. 
     Jeszcze większym bólem jest brak ojca. Dzieci scho-
dzą na złą drogę, szukając szczęścia tam, gdzie go nigdy 
nie znajdą i pogrążają się w różnego rodzaju nałogach i 
uzależnieniach. W pantomimie zobaczyła cząstkę swoje-

go życia p. Patrycja Hurlak – aktorka, która odrzucana 
przez ojca, zwróciła się w stronę ojca kłamstwa i była na 
jego usługach. Pozorne radości, których doświadczała, 
doprowadziły ją do skrajnego wyczerpania. W pewnym 
momencie zawołała do Boga i natychmiast otrzymała po-
moc. Pan przysłał osoby, które pomogły jej wyrwać się ze 
szpon szatana. Teraz swoim życiem świadczy o Bożej mi-
łości i przestrzega przed taką drogą. Bogu niech będą 
dzięki za dar życia i drogę do świętości Pani Patrycji! 
     Beatka animująca spotkanie również wyznała, iż w jej 
życiu był okres buntu, odejścia od Boga, ale na szczęście 
ma wspaniałych i kochających rodziców, którzy nie usta-
wali w modlitwach i dzięki nim znalazła się w objęciach mi-
łującego Boga Ojca i trwa na tej drodze. Dziękujemy Beat-
ko za to szczere wyznanie, które będzie przestrogą dla in-
nych! 
     Na spotkaniu uświadomiliśmy sobie, że powinniśmy ko-
chać ojców takich jakimi są, gdyż Bóg wszystko przewi-
dział w swoim odwiecznym planie, a wytrwała modlitwa 
w intencji błądzącego ojca sprawi, iż serce jego odmieni 
się i kiedyś w niebie odnajdziemy się w miłujących ramio-
nach Boga Ojca. Piękne świadectwo dała Dominika,, którą 
opuścił tata w najtrudniejszym momencie jej życia, lecz 
przebaczyła mu i kocha go z jego słabościami. Wspaniała 
jesteś Dominiko i Bóg ci stokrotnie wynagrodzi już w tym 
życiu! 

     Piękny przyk-
ład wzorowego 
ojca ukazał gość 
wieczoru  - Josz-
ko Broda, który 
przybył z żoną i 
ósemką wspania-
łych dzieci. Jego 
miłość do dzieci, 
ojcowska troska  

o Boże wychowanie i zapewnienie bytu materialnego, 
niech będzie szkołą dla wszystkich mężczyzn: tych, którzy 
już są ojcami i tych, którzy pragną nimi zostać. Na spotka-
niu nie zabrakło najważniejszego Gościa - Jezusa Chrys-
tusa. Adorując Go w Najświętszym Sakramencie, zgroma-
dzeni dziękowali za ojców, którzy uczą swoje dzieci modlit-
wy, wychowują dla nieba i prosili, by byli na wzór Ojca Nie-
bieskiego. Dziękowano i za ojców duchownych, którzy ro-
dzą dzieci Boże do życia wiecznego. Modlono się, aby 
Chrystus był w rodzinach, których opuścili ojcowie i nie 
troszczą się o swoje dzieci; polecano ojców pogrążonych 
w nałogach; surowych, obojętnych, by potrafili dostrzegać 
talenty dzieci, cieszyć się nimi i mówić, że są kochani. Mo-
dlono się, aby mężczyźni zostali uzdrowieni z lęku przed 
ojcostwem. Gorącą modlitwą zostali objęci wszyscy ojco-
wie w naszej Ojczyźnie. 
     Bogu niech będą dzięki za ten Wieczór Chwały, który 
otworzył serca zgromadzonych na Bożą miłość i pokazał, 
iż wszyscy bez wyjątku są umiłowanymi dziećmi Boga i o 
wszystkich troszczy się Ojciec Niebieski. Módlmy się, aby 
takich spotkań było coraz więcej. Niech tak się stanie! 
Amen                                        Parafianka 
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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 – 15 lipca 2013 r.  Wspomnienie św. Bonawentury, bi-
skupa i doktora Kościoła. Ef 3, 14-19; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-

18 (R.: por. 1a); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12; 

6.30 1. + Męża Henryka (z racji imienin), Sabiny i Brata Henryka of. Eu-
genia Koć 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-
dracka 

 2. + Stefanię Wakuła (w 1 r.), of. Andrzej Wakuła 
 3. + Eugeniusza (w 7 r.), Zofię i zm. z Rodzin Rozbickich, Replinów, 

Krzyckich i Jerominiaków, of. Elżbieta Jarominiak 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 3. + Henrykę (w 5 r.) i Tadeusza, of. Córka 
 4. + Włodzimierza (z racji imienin) i Wiesława (w r. ), zm. z Rodzin 

Ciozdów i Kozaków, of. Krystyna Ciozda 
Wtorek – 16 lipca 2013  r. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 

Góry Karmel. Za2,14-17; Mt 12, 46-50 

6.30 1. + Halinę Dominiuk, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-

dracka 
 2. + Antoniego Janusza (w 50 r.) oraz zm. z Rodzin Januszów i 

Gierczyńskich, of. Wnuki 
 3. + Jana Tomczyńskiego, of. p. Krystyna 
 4. + Grzegorza Walaszczyka (w 12 r.), of. Rodzina 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 25 r. ślubu p. Alicji i Roberta, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla nich i dla ich dzieci, of. 
Błońska Halina 

 4. + Walerię, Stanisława, Zenona, Michała, Weronikę, Andrzeja i 
Marię, of. Modesta Modrzewska 

Środa – 17 lipca 2013  r.  
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego 

Wj 3, 1-6. 9-12; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7 (R.: por.8a); Mt 11,25; Mt 11,25-27 

6.30 1. + Tomasza Tchórzewskiego, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-

dracka 
 2. + Pelagię i Mikołaja Stańskich, of. Aleksandra Stańska 
 3. Danutę, Zdzisława, Kazimierza i Zenona, of. p. Borkowscy 

17.30 Różaniec po przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna z w 6 r. urodzin Natalii, z prośbą o potrzebne dla 

niej łaski i Boże błogosławieństwo, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 50 r. urodzin Ewy i Bogdana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia. of. Ewa 
Synoradzka 

 5. Poza Parafią: O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego 
dla Ojczyzny oraz o przebłaganie za grzechy Polaków, of. Wspól-
nota Różańca Nieustającego 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek –18 lipca 2013 r.  

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera. 
Wj 3,13-20; Ps 105(104), 1 i 5.8-9.24-25.26-27 (R.:8a); Mt11, 28; Mt11,28-30; 

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

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-
dracka 

 2. Radosława Brochockiego (w 9 r.), Henryka, Ryszarda, Mariana, 
Wiktora, Leokadię, Tadeusza i Mariannę, zm. z Rodzin Brochockich 
i Woźnych, of. Marianna i Adam Brochoccy 

 3. + Łukasza (w 2 r.), Wiesława, Helenę (w 2 r.) i Stanisława, of. 
Bernadeta Troć 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Justyny i Rafała Sulczyńskich, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i potrzebne dla nich łaski na dalsze lata 
małżeńskiego życia, of. Mama 

 4. + Paulinę Gozdek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. + Wacława Krasuskiego (26 r.), Eugenię, zm. teściów, Janusza i 

siostrę Krystynę, of. Hanna Szkielonek 
 6. Poza Parafią: + Lucynę Florczykiewicz, of. Uczestnicy Pogrzebu 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
Piątek – 19 lipca 2013  r.  Dzień powszedni. Wj 11, 10 – 12, 14; Ps 116B 

(115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 13); J 10, 27; Mt 12, 1-8; 

6.30 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Leszka, prośbą potrzebne łaski dla 
osiągniecia świętości. of. Żona i Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-
dracka 

 2. + Franciszka Adamczyka, of. Koleżanki i Koledzy z pracy 
 3. + Anielę i Lucjana, zm. z Rodzin Biernackich i Wróblewskich, of. 

Marianna Biernacka 
 4. + Zygmunta Stasiuka (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi 

15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 40 r. urodzin Marioli, z prośbą o potrzebne łaski 

dla niej i dla jej Rodziny, of. Mama 
 4. Dziękczynną w 5 r. ślubu Anity i Rafała, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 20 lipca 2013  r. Wspomnienie bł. Czesława. 
1 Kor 9, 16-19. 22-23; 13-20Mk 4, 1-9; 

6.30 O Boże błogosławieństwo dla Pielgrzymów udających się do Rzy-
mu i szczęśliwy ich powrót. 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-
dracka 

 2. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 3. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 4. Wiesława Walczuka (w 4 r.), Andrzeja i Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Teresa Walczuk 
 5. + Henryka i Czesławę (z racji dnia ich imienin), of. Rodzina 
 6. + Stanisława (w 14 r.), Zofię i Barbarę oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące, of. Janusz Ciok 
 7. + Czesława Strzalińskiego (z racji imienin), of. Michalina Strza-

lińska 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu. of. Rodzice 

 2. Poza Parafią: + Józefa (w 9 r.), Zofię, Andrzeja i Roberta, of. 
Rodzina 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 lipca 2013; Rdz 18, 1-10a; Ps 15 
(14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a); Kol 1, 24-28; Dz 16, 14b; Łk 10, 38-42; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-
dracka 

 2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Magdaleny i Piotra, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i wszelkie potrzebne łaski. of. 
Rodzice 

8.30 1. + Małgorzatę (w 30 r.) i zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich i Za-
liwskich, of. Rodzina 

 2. + Hieronima, Mariannę i Józefa Wielogórskich oraz zm. z Rodzi-
ny Jasińskich, of. Stefania Jasińska 

10.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. + Zdzisława (w 14 r.) i Wiesława oraz zm. z obu stron Rodziny, 

of. Irena Szostek 
 3. Poza Parafią: + Mariannę (w 1 r.), Wacława i Mariana Malinow-

skich, of. Urszula Ferens 
 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Stanisławy i Jana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego 
życia, of. Jubilaci  



14 LIPCA 2013 r.                                                                     OPIEKUN Nr 28                                                                             STRONA 3 
11.30 1. Dziękczynna w 3 r. ślubu Aleksandry i Marka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Małżonków i dla ich córki Kornelii, of. Jubilaci 
 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Edyty i Pawła Prokuratów, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski na dalsze lata wspól-
nego życia, of. Jubilaci 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. Poza Parafią Dziękczynna w 18 r. urodzin Karoliny, z prośbą o 

potrzebne łaski i pomyślne zdanie matury, of. Rodzice 
18.00 1. + Mariana i Irenę Soszyńskich oraz ich zm. Rodziców, of. Córki 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. + Jana (w 19 r.) i Andrzeja, of. Monika Gmitrzak 

 2. Poza Parafią Gregorianka: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 

KOMUNIKAT BISKUPÓW 
     W dniach 21 i 22 czer-
wca 2013 r. odbyło się w 
Wieliczce 362 zebranie 
plenarne Konferencji Epis-
kopatu Polski. Obradami 
kierował Przewodniczący 
Konferencji, Ks. Arcybis-
kup Józef Michalik. 

1. Przed rozpoczęciem zebrania biskupi spotkali się z dziećmi i młodzieżą 
z Wieliczki na wspólnej modlitwie i udzielili młodym oraz ich nauczycielom 
i wychowawcom błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje. W kolej-
nym dniu wzięli udział w poświęceniu Domu dla Ubogich im. Brata Alojzego 
Kosiby obok klasztoru franciszkanów, w którym Sługa Boży przez 60 lat pełnił 
posługę kwestarza i opiekuna ubogich. Po zakończeniu obrad, w niedzielę, 
członkowie Konferencji Episkopatu wzięli udział w poświęceniu sanktuarium 
bł. Jana Pawła II w Krakowie. Biskupi dziękowali też Bogu za 50 lat kapłańst-
wa metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza i innych członków 
Episkopatu. 

2. Biskupi przyjęli nowelizację IV przykazania kościelnego. W miejsce dotych-
czasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od 
udziału w zabawach" przyjęto nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty 
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu pow-
strzymywać się od udziału w zabawach". Oznacza to, że okres formalnego za-
kazu zabaw został określony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w ni-
czym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, 
w którym katolicy powinni “modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłoś-
ci, podejmować akty umartwienia siebie  przez wierniejsze wypełnianie włas-
nych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 
1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli 
więc w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego 
przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę. 

3. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła tekst deklaracji, która będzie 
podpisana podczas spotkania abp. Józefa Michalika ze zwierzchnikiem Koś-
cioła Bizantyjsko-Ukraińskiego, abp. Światosławem Szewczukiem, który przy-
bywa pod koniec czerwca do Warszawy. Deklaracja odnosi się do zbrodni wo-
łyńskiej, której 70. rocznicę będziemy wkrótce po tej wizycie przeżywać. Tekst 
deklaracji, przygotowany w dialogu obu stron, wyrasta z ducha Ewangelii, któ-
ra wzywa do uznania prawdy i wyznania win, aby wejść na drogę pojednania. 
Zachęcamy wszystkich do modlitwy za ofiary rzezi wołyńskiej, zwłaszcza 
w dniu 11 lipca i w poprzedzającą niedzielę. 

4. Podczas posiedzenia biskupi z uwagą przyjęli informacje dotyczące nau-
czania religii w szkole, zwłaszcza w sprawie umożliwienia młodym ludziom 
zdawania egzaminu z religii na maturze, jeśli wybraliby ten przedmiot jako do-
datkowy. Wobec zdecydowanej odmowy ze strony Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej biskupi przypominają, że w efekcie prowadzonych od wielu lat roz-
mów zostały opracowane przez stronę kościelną jasno określone standardy 
egzaminacyjne dla tego przedmiotu. Przeprowadzono także specjalistyczny 
pilotaż, znowelizowano podstawę programową nauczania religii tak, aby jej ję-
zyk był przystosowany do języka podstawy programowej kształcenia ogólnego 
opracowanej przez MEN. Strona kościelna nie kryje zaskoczenia z powodu 
odmówienia młodym ludziom prawa do zdawania na maturze przedmiotu, któ-
rego uczą się wiele lat, otrzymują z niego ocenę na podstawie jawnych kryte-
riów wiedzy (a nie wiary – jak się to często błędnie sugeruje), ocena ta jest 

wliczana do średniej i widnieje na państwowym dokumencie, jakim jest świa-
dectwo szkolne. Biskupi wyrażają nadzieję, że sprawa wyboru religii na matu-
rze powróci do tematów zespołu wspólnego przedstawicieli strony kościelnej 
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

5. W związku z nasilającymi się próbami narzucania przez różne podmioty 
krajowe i zagraniczne demoralizujących treści i metod związanych z edukacją 
seksualną w przedszkolach i szkołach, biskupi wyrażają swój niepokój 
i zdecydowany sprzeciw. Zwracają się z apelem do wszystkich wierzących ro-
dziców o czujność w tym względzie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
chronić polskie dzieci i młodzież przed demoralizacją. 

6. Biskupi zajęli się także sprawami Ruchu Światło-Życie, będącego jednym 
z najważniejszych katolickich ruchów odnowy w Polsce. Wyrazili życzenie, 
aby Ruch pozostał jednością, zgodnie z wolą swojego założyciela. Domowy 
Kościół stanowi rodzinną gałąź tego Ruchu, zgodnie z zapisami zawartymi 
w „Statutach Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie” zatwierdzonych 
przez biskupów polskich w roku 2000. 
     Biskupi dziękują rodzicom, nauczycielom, katechetom i wychowawcom za 
całoroczny trud pracy edukacyjnej w szkole. Niech nadchodzące wakacje 
będą okresem wypoczynku oraz odkrywania Boga w pięknie stworzenia. Na 
ten czas biskupi błogosławią dzieciom i młodzieży, a zwłaszcza wszystkim 
udającym się na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
 

„LUMEN FIDEI” znaczy „Światło Wiary” 

 

     Ojciec Św. Franciszek napisał pierwszą Encykli-
kę, noszącą tytuł „Lumen Fidei” Jej prezentacja 
odbyła się 5 lipca w Watykanie, a także w wielu 
miejscach na świecie, między innymi w Warszawie.  
     Encyklika przekonywująco pokazuje czym jest 
wiara dla współczesnego człowieka. Choć w dużej 
mierze została przygotowana przez Benedykta XVI, 
to jest pierwszą encykliką Ojca Św. Franciszka, 
i należy ją traktować jako wykład wiary następcy 
Św. Piotra, niezależnie od tego, kto jaką część teks-
tu napisał. Encyklika „Lumen Fidei” zamyka w pew- 

nym sensie tryptyk encyklik o trzech cnotach: miłości, nadziei i wierze. Na ten 
tryptyk składają się dwie encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est” - o miłoś-
ci, „Spe salvi” - o nadziei i obecna encyklika o wierze, pod która podpis złożył 
29.06 Ojciec Św. Franciszek. We wstępie do Encykliki napisał: „Papież Bene-
dykt prawie skończył pracę nad pierwszym szkicem encykliki o wierze, jestem 
mu za to głęboko wdzięczny i w duchu Chrystusowego braterstwa przyjmuję 
jego cenne dzieło, dodając do tekstu kilka przemyśleń”. 
     Zasadniczym motywem encykliki „Lumen Fidei” jest fakt, że „następca Piot-
ra zawsze wezwany jest do utwierdzania braci w tym niezmierzonym skarbie, 
jakim jest wiara, którą Bóg daje jako światło na drodze każdego człowieka”. 
Encyklika Papieża Franciszka wpisuje się w ogłoszony przez Benedykta XVI 
i przeżywany obecnie w Kościele Rok Wiary. Papież wyraźnie podkreśla 
w dokumencie znaczenie wydarzenia współbrzmiącego z Rokiem Wiary, jakim 
była 50 rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II - soboru, który wezwał 
„byśmy w centrum naszego życia postawili prymat Boga w Chrystusie”. Encyk-
lika „Lumen Fidei” przekonywująco pokazuje czym jest wiara, operując czytel-
nymi dla współczesnego człowieka obrazami jak: „światło, głos, słuchanie, 
więc i odpowiedź”. Ukazuje też relację wiary do prawdy oraz wiary i miłości. 
     W pierwszych rozdziałach encyklika omawia „fenomen wiary, opis czym 
wiara jest”, a w następnych obowiązek przekazywania wiary: w Kościele 
i przez Kościół. Istotne jest także ukazanie w jaki sposób wiara przyczynia się 
do budowania relacji społecznych, rodzinnych, a także jaką rolę pełni w tak 
szczególnych sytuacjach jakimi są choroba czy cierpienie. Najważniejszą me-
taforą, porządkującą wykład w tekście, to metafora światła, bardzo istotna 
w Nowym Testamencie. - Chrzest nazywano oświeceniem, w czasach nowo-
żytnych chrześcijanie pozwolili sobie odebrać to, co określa ich tożsamość do 
tego stopnia, że utożsamiani są z Ciemnogrodem, obskurantyzmem, ciemno-
tą. Encyklika jednak nie jest zaczepna wobec mentalności świeckiej, dominu-
jącej w naszej kulturze. Chrześcijaństwo przedstawione jest w encyklice jako 
przeszłość oświetlona przez kolejne etapy dziejów Zbawienia począwszy od 
Abrahama i Zmartwychwstania Chrystusa, aż po przyszłość i ostateczne 
przeznaczenie człowieka. W tekście zawarta jest struktura myślenia o wierze, 
zakorzeniona w przeświadczeniu, że wiara nie jest czymś, co ludzie wymyślili 
ani sumą ludzkiej mądrości, a Bożą inicjatywą. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Dawid Romańczuk i Sylwia Kamila Gruszec-
ka, oboje z naszej Parafii (30). 
 Grzegorz Frączek z naszej Parafii i Magda-
lena Świątek z Parafii Koryta, Diecezja Kaliska (31). 
 Grzegorz Wasilewski z Parafii w Sawicach i 
Milena Ogrodnik z naszej Parafii (32). 
 Bartosz Konrad Osłowski z naszej Parafii i 
Anna Pałdyna z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach 
(33). 
 Michał Sawko z Parafii Katedralnej w Siedl-
cach i Edyta Stańczuk z naszej Parafii (34). 
Zapowiedź I: 
 Krzysztof Ługowski z Parafii Wołyńce i Anna 
Maria Stańczuk z naszej Parafii (35). 
      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 28  
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 O szczegółach cudu za wstawiennictwem Bł. 
Jana Pawła II i jego już nieodległej kanonizacji; 
 Omówienie pierwszej encykliki papieża Fran-
ciszka, zatytułowanej „Lumen fidei”, czyli „Światło 
wiary” 
 Na czym polega doniosłość i ważność wspólnej 
deklaracji Kościołów w Polsce i na Ukrainie w 70. 
rocznicę rzezi na Wołyniu? 
 Jak mądrze i odpowiedzialnie wychować dziec-
ko do korzystania z mediów? O tym w „Rozmowie 
Echa”; 
 Co daje młodym ludziom skauting? W dziale 
„Publicystyka” tekst o Skautach Europy; 
 A w dziale „Zdrowie” – zestaw prostych ćwiczeń 
na bolące stawy – polecamy! 

Zapraszamy do lektury 
 

 

„Wiara podaje nam to, czego rozum 
nie może pojąć. 

Wiara - to zaślubiny Boga z duszą”. 
Św. Jan od Krzyża (1542-1591) 

 

PIESZO NA JASNĄ GÓRĘ 
     W sierpniu, tak jak w latach ubiegłych wyruszy 
już po raz kolejny Piesza Pielgrzymka Podlaska na 
swój pątniczy szlak. Oto kilka istotnych informacji 
dotyczących Pielgrzymki i obecnej fazy przygoto-
wań. Hasłem tegorocznej Pielgrzymki stały się 
słowa JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA. 
Już są plakaty pielgrzymkowe, które informują o 
miejscu zapisów oraz możliwości uzyskania 
informacji o Pielgrzymce. Doświadczenie ubiegłych 
lat wskazuje na ogromne zainteresowanie 
Pielgrzymką Duchową. Ta forma pielgrzymowania 
będzie aktualna również w tym roku. Formularze 
przystąpienia do Pielgrzymki Duchowej już wkrótce 
będą wyłożone na stolikach przy wyjściu z 
kościoła. Wiele informacji można znaleźć na 
stronie www.pielgrzymka-podlaska.sacro.pl 
     W sobotę 20 lipca w Wyższym Seminarium 
Duchownym o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie 
Księży Przewodników i Służb centralnych poprze-

dzające Pielgrzymkę. W tym samym dniu odbędzie 
się szkolenie porządkowych, kierujących ruchem, 
którzy do 15 lipca zgłosili chęć pełnienia tego 
zadania.  
     W sposób szczególny zapraszam wszystkich na 
trasę pielgrzymki do Mirowa na Mszę Świętą, która 
będzie sprawowana 13 sierpnia o godzinie 18.00 
oraz do wspólnego wejścia na Jasną Górę 14 
sierpnia o godz. 5.30. 

Kierownik Pielgrzymki ks. Piotr Wojdat 
 

DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
     W Roku Wiary nasz diecezjalny duszpasterz 
Pielgrzymów Ks. Sławomir Sulej organizuje pielg-
rzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 15 do 22 
listopada br. Oto jej program: 
1 DZIEŃ. Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina w 
Warszawie o godzinie 6.00. Odprawa paszportowo 
-celna i odlot samolotem „EL AL” o godzinie 8.55. 
Przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv. Przejazd do 
hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie. Kolacja. 
2 DZIEŃ. BETLEJEM – nawiedzenie Bazyliki Bo-
żego Narodzenia, kościoła Św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej z grotami Św. Józefa i Św. Hieronima, 
Groty Mlecznej i Pola Pasterzy. EIN KAREM - san-
ktuarium narodzenia Św. Jana Chrzciciela i Nawie-
dzenia Św. Elżbiety. Wizyta w Instytucie Pamięci 
Yad Vashem.  
3 DZIEŃ. CEZAREA NADMORSKA – spacer po 
ruinach portu Heroda Wielkiego. KARMEL – na-
wiedzenie sanktuarium Stella Maris z grotą proroka 
Eliasza. NAZARET – nawiedzenie bazyliki Zwias-
towania i kościoła Św. Józefa. KANA GALILEJSKA 
– liturgia odnowienia sakramentalnej przysięgi mał-
żeńskiej. Przejazd do hotelu w Nazarecie. 
4 DZIEŃ. GÓRA OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW – 
nawiedzenie sanktuarium. TABGHA – nawiedzenie 
sanktuarium „prymatu Św. Piotra”. KAFARNAUM – 
spacer po ruinach „miasta Jezusa”. GENEZARET 
– rejs łodzią po jeziorze. JORDAN – pierwsze spot-
kanie z rzeką Chrztu Pana Jezusa.  
5 DZIEŃ. TABOR - nawiedzenie sanktuarium Prze-
mienienia Pańskiego. BETANIA NAD JORDANEM 
– liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. JE-
RYCHO – Góra Kuszenia i sykomora – drzewo 
dialogu z Zacheuszem. MORZE MARTWE – czas 
na kąpiel. Przejazd do hotelu w Jerozolimie. 
6 DZIEŃ. JEROZOLIMA – nawiedzenie kościoła 
Dominus Flevit, bazyliki Agonii w Ogrodzie Oliw-
nym, świątyni Grobu Maryi, sanktuarium Pater No-
ster, meczetu Wniebowstąpienia, bazyliki św. An-
ny, kaplic Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej ulicami Starego Miasta. Na-
wiedzenie bazyliki Grobu Pańskiego. 
7 DZIEŃ. JEROZOLIMA – wizyta pod Ścianą Pła-
czu, nawiedzenie kościoła Św. Piotra in Gallicantu, 
bazyliki Zaśnięcia NMP oraz sali Wieczernika. Ko-
lacja. Krótki odpoczynek w hotelu. Wyjazd na lotni-
sko ok. godz. 23:00 
8 DZIEŃ. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. Od-
prawa paszportowo-celna. Odlot samolotu „EL AL”. 
Przelot na trasie Tel Aviv – Warszawa. Lądowanie 
w Warszawie ok. godziny 7.50. Zakończenie piel-
grzymki. 
     Cena 1300 zł + 940 dol. obejmuje: przelot, 
przejazdy autokarem, noclegi w hotelach 3*, wyży-
wienie 3 posiłki dziennie, bilety wstępu, ubezpie-
czenie, opiekę pilota. Zapisy przyjmuje i bliższych 
informacji udziela: Ks. Sławomir Sulej, tel. 604-
641777, e-mail: s_sulej@wp.pl 

 
BIURO PODRÓŻY ZNOWU PADŁO. TURYŚCI 
Z POLSKI MODLĄ SIĘ, ŻEBY ICH WYWIEŹĆ 

Z ZIEMI EGIPSKIEJ, Z DOMU NIEWOLI 

 
DOBRY SPOSÓB. 
     Przychodzi mężczyzna do warzywniaka i mówi: 
- Poproszę kilogram robaczywych jabłek proszę. 
- Robaczywych? Po co panu robaczywe jabłka? 
- Idę jutro na ryby, a że dzisiaj pada, to nie chce mi 
się kopać w ogródku. 
SNOBIZM.  
     Przychodzi milioner do dentysty i mówi: 
- Proszę mi wyrwać wszystkie zęby i wstawić sztucz-
ne. 
- Jakie pan sobie życzy? Złote, platynowe, srebrne?... 
- Obojętnie. Byleby miały napis: „Adidas”. 
ODCHOWANY. Przyjechała z wizytą babcia i pyta 
Pawełka: 
 - Wnusiu, dobrze się chowasz? 
 - Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu 
znajdzie i mnie wykąpie. 
WIEDZA OSTATECZNA. Syn pyta ojca: 
- Tatusiu, wiesz może co się dzieje z ludźmi kiedy 
umrą? 
- No cóż synku... Prawda jest taka, że zamieniają się 
w proch i pył. 
- To wygląda na to, że pod moim łóżkiem już paru 
umarło. 
STAN POSIADANIA. - A my mamy w domu wszyst-
ko! - chwali się koleżankom mała Ala. 
- Skąd wiesz? 
- Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama 
powiedziała że tylko tego brakowało. 
SPOSÓB PŁYWANIA. 
     Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 
- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy. 
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi. 

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. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 
Popek, p. Tomasz Końko, 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 

 




