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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dwie ewangeliczne siostry Mar-
ta i Maria miały dwa różne sposo-
by na życie: „Panie, czy Ci to obo-
jętne, że moja siostra zostawiła 
mnie samą przy usługiwaniu? Po-
wiedz jej, żeby mi pomogła” (Łk 
10,38-42). 
     Kiedy słyszymy o apostolstwie 
i powołaniu do świętości, przycho-
dzą nam na myśl męczennicy za 
wiarę, wielcy kaznodzieje, asceci. 
Wydaje się że życie w rodzinie, za-
bieganie o sprawy doczesne wyk-
lucza apostolstwo i świętość. 
Tymczasem „potrzeba niewiele al-
bo tylko jednego”. Żyjemy aktyw-
nie, czynimy wiele, ale nic nie po-
winno przesłaniać nam Boga.  
     Niech jedynym powodem na-
szych działań będzie miłość do 
Boga i bliźniego! Relacjami kształ-
towanymi w miłości, wzajemną 
uwagą i troską, wreszcie dobrze 
wykonywaną pracą nie tylko moż-
na, ale i trzeba się modlić. 

 

DOBREJ DROGI! 
     W najbliższy czwartek (25 lipca) Kościół obchodzi 
Święto Św. Jakuba Apostoła i wspomnienie Św. Krzyszto-
fa, Wyznawcy - Patronów Kierowców, Pielgrzymów i Pod-
różnych. To dzień błogosławieństwa kierowców oraz ich 
pojazdów samochodowych, motocykli i rowerów. W ich in-
tencji będziemy się modlić podczas Mszy Św. o godzinie 
18.00, a po Mszy Św. na placu przy naszym kościele poś-
więcimy każdy pojazd i pobłogosławimy każdego kierow-
cę.                                                             Ks. Proboszcz 

 
     Tydzień Św. Krzysztofa nie ogranicza się tylko do kwe-
stii związanych z bezpiecznym poruszaniem się po dro-
gach. Św. Krzysztof oznacza „niosący Chrystusa" i to od 
razu sugeruje nam misję, jaką mamy do spełnienia, kiedy 
korzystamy z naszych dróg i pojazdów. Wszyscy także ja-
ko uczniowie Chrystusa - ludzie wiary, jesteśmy zobowią-
zani poprzez chrzest i bierzmowanie wypełniać w świecie 
misję „niesienia Chrystusa" innym, zwłaszcza tym, którzy 
Go jeszcze nie poznali. Jest to wielkie nasze zadanie i 
zarazem święty chrześcijański obowiązek. To także jakby 
ta „lepsza cząstka”, ofiarowana ludziom, słowo łaski i zba-
wienia głoszone wszystkim krajom i narodom. 
     Dziś bierzemy udział w trudzie misjonarzy, oddających 
się posłudze słowa na krańcach świata, którzy nie bacząc 
na trudności, nie lękając się niewygody, wytrwale głoszą 
Ewangelię niosąc Chrystusa innym. W ich posłudze po-
trzebne są pojazdy, aby docierać do licznych stacji misyj-
nych, wiosek, dzielnic, osiedli i osad. To narzędzie ich co-
dziennej pracy. Nikt im tego narzędzia pracy nie zapewni, 
jeśli zabraknie naszej pomocy. Oni liczą na swoich roda-
ków. Weźmy więc udział w akcji 1 grosz za 1 kilometr jaz-
dy bez wypadku, organizowanej przez MIVA Polska, dzię-
kując Panu Bogu za każdą szczęśliwą podróż, za każdy 
szczęśliwie przejechany kilometr. Bogu należy się wdzię-
czność za Jego opiekę w podróżach, za Jego pomoc!  
     Prosząc o błogosławieństwo i poświęcenie swoich po-
jazdów przekażmy swój dar na misyjne środki transportu, 
o które tak błagalnie polscy misjonarze i misjonarki zwra-
cają się do MIVA Polska. Pojazdy te nie są potrzebne dla 
ich wygody, lecz dla wypełnienia ich wielkiej i szlachetnej 
misji niesienia Ewangelii. Misjonarze przekazują swoje 
podziękowanie za dotychczasowe wsparcie, za pojazdy, 
które otrzymali za pośrednictwem MIVA Polska. Modlą się 
także za wszystkich kierowców i dobroczyńców w każdą 1. 
sobotę miesiąca. Pomóżmy naszym misjonarzom! Niech 
Maryja błogosławi wszystkim w każdej podróży! Niech Św. 
Krzysztof będzie naszym Opiekunem i Orędownikiem! 

ks. Jerzy Kraśnicki, misjonarz z Afryki Zastępca Krajowe-
go Duszpasterza Kierowców Dyrektor MIVA Polska 

 

KOCHANI DZIADKOWIE 

 
     Piątek (26 lipca) to dzień, w którym Kościół wspomina 
Św. Joachima i Annę, Rodziców NMP i Dziadków Pana 
Jezusa. To także dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom 
i emerytom. Są oni wspaniałą „instytucją”. Dziadkowie mo-
gą pomóc przy dzieciach, mają więcej czasu i cierpliwości 
niż zapracowani rodzice, a ich mądrość życiowa jest nieo-
ceniona. Jednak reguły wychowania dziecka określają ro-
dzice. Dziadkowie mogą pomóc, ale wychowywać muszą 
oni sami. 
     Wiadomo: rodzice wychowują, dziadkowie rozpieszcza-
ją. Nawet najbardziej surowi rodzice, gdy stają się dziad-
kami, zmieniają się w mgnieniu oka i ustępują wnukom we 
wszystkim. Jednak rozpieszczanie musi mieć swoje grani-
ce i to rodzice je wyznaczają. Jeśli więc widzą oni, że 
dziadkowie kupują dzieciom słodycze, a w waszym domu 
są one tylko w weekend, trzeba ich poprosić, by tego wię-
cej nie robili. Jeśli wyręczają dziecko w ubieraniu się i je-
dzeniu, przypominaj: „Michałek jest już duży, zrobi to 
sam”. Dziadkowie mają doświadczenie w wychowywaniu, 
w końcu wychowali rodziców swego wnuka. Na pewno bę-
dą mieli różne uwagi co do metod postępowania wobec 
dziecka. Każdej z nich warto spokojnie wysłuchać, bo być 
może wiele rad jest do wykorzystania. Jednak za wycho-
wanie dziecka odpowiadają rodzice. Dziadkowie mogą tyl-
ko coś doradzać, ale nie mogą o niczym decydować.  

 

     Bywa, że pomoc ba-
bci i dziadka jest niez-
będna w wychowaniu 
dziecka, bo inaczej za-
pracowani rodzice nie 
dadzą sobie rady. Oz- 

nacza to, że większość czasu dziecko spędza z dziadkami 
i to oni zaczynają mieć większy wpływ na jego wychowa-
nie. Jeśli rodzicom to przeszkadza, trzeba interweniować. 
Najlepiej rozmawiać z dziadkami, ustalając zasady, któ-
rych należy przestrzegać. Trzeba to jednak zrobić na oso-
bności, unikając krytykowania dziadków przy wnukach.  
     Warto też zawsze pamiętać o tym, że dziadkowie nie 
są darmowymi opiekunami. Jeśli zajmują się dzieckiem od 
rana do wieczora, rodzice muszą rozliczyć z nimi poniesio-
ne wydatki. Kochanym Babciom i Dziadkom w dniu ich 
Święta składamy życzenia opieki ich Św. Patronów. 
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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 – 22 lipca 2013 r. Wspomnienie Św. Marii Magdaleny; 
Pnp 8,6-7 lub 2Kor 5,14-17; J 20,1.11-18 

6.30 1. Dziękczynna w 35 r. ślubu Haliny i Stanisława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
wspólnego życia, of. Małżonkowie 

 2. Dziękczynna w 35 r. ślubu Teresy i Zbigniewa, z prośbą o po-
trzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz łaskę zdrowia i 
potrzebne łaski na dalsze lata małżeńskiego życia, of. Małżonkowie 

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

 2. + Stanisławę Rudaś (w 6 r.), Cecylię i Edwarda oraz Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 3. + O łaskę zbawienia dla dusz zm. Dawców Organów, of. Bezi-
mienna 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 3. + Rodziców Chrzestnych Kazimierę i Hieronima oraz Dziadków z 

obu stron Rodziny, of. Barbara Duk 
 4. + Teściów Apolonię i Adama oraz Władysława i Danutę, of. Ka-

zimiera Kupa 
Wtorek – 23 lipca 2013  r. 

Święto Św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy 
Ga 2,19-20; J 15,1-8 

6.30 1. + Włodzimierza Bazyla (w 2 r.), Witolda Trebnio i zm. Rodziców z 
obu stron Rodziny, of. Regina i Sławomir Bazyl 

 2. + Leokadię Matejczuk (w 60 dzień), of. Koło Żywego Różańca z 
Purzeca 

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

 2. + Czesława (w 31 r.) i Leokadię Lipińskich oraz Klaudię Wasiluk, 
of. Jolanta Koroś 

 3. Dziękczynna w 25 r. ślubu Grażyny i Bogdana, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich 
Dzieci, of. p. Mitrzakowie 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 4. + Władysława Rosę (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. + Hieronima Dukno (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. Dziękczynna w 4 r. ślubu Anny i Piotra, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich Córki 
Magdaleny, of. Rodzice 

Środa – 24 lipca 2013  r. 
Święto Św. Kingi, Dziewicy i wspomnienie Św. Krystyny z Bolseny. 

Dzień modlitw za policjantów; Wj 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9 

6.30 1. + Stanisławę (w 7 r.), of. Bezimienna 
 2. Poza Parafią: + Kingę Woźnicę (w 20 miesiąc), of. Rodzina 
 3. + Stanisława Kryńskiego, Mariannę, Kazimierza, Katarzynę i Jó-

zefa, of. Marzena Kryńska 
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-

dracka 
 2. + Pawła Sopińskiego (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Paulinę Skorupko (w 10 r.), of. Rodzina 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 3. + Henryka Jastrzębskiego (w 19 r.) i Władysławę (w 1 r.), zm. 

Rodziców i Teściów z obu stron Rodziny, of. Honorata Jastrzębska 
 4. + Elżbietę Wróblewską i Marię Chomicz oraz Bolesławę Stani-

sławę i Stefana Kuc, of. Janina Kondracka 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek –25 lipca 2013 r.  
Święto Św. Jakuba Apostoła i wspomnienie Św. Krzysztofa, Wyznawcy - 

Patronów Kierowców, Pielgrzymów i Podróżnych. Dzień Życia. 
Dzień błogosławieństwa kierowców oraz ich pojazdów samochodowych, 

motocykli i rowerów; 2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28 

 

6.30 1. + Michała Ficka (w 30 r.), of. Danuta Doroszenko 
 2.  Dziękczynna z racji imienin Jakuba, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kon-

dracka 
 2. + Kazimierę i Antoniego Dziendzikowskich, of. Syn 
 3. + Władysława (w r.), Juliannę i Franciszka oraz zm. z Rodziny 

Marciniaków, of. Krystyna Wakuła 
17.30 Różaniec po przewodnictwem Obrońców Życia i członków Dzieła 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 3. + Eugeniusza Szysza, zm. z Rodzin Szyszów i Żuków, of. Ma-

rianna Obrępalska 
 4. W intencji Krzysztofa z racji imienin, o wypełnienie się woli Bożej 

w jego życiu i wstawiennictwo Św. Krzysztofa, of. Rodzice 
Modlitwy za kierowców i właścicieli pojazdów. Błogosławieństwo pojazdów 

samochodowych, motocykli i rowerów. 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 26 lipca 2013  r. 
Wspomnienie Św. Joachima i Anny, 

Rodziców NMP i Dziadków Pana Jezusa. 
Dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. 

Syr 44,1.10-15; Mt 13, 16-17 

6.30 1. + Annę Grabelską (z racji imienin), of. Dzieci z Rodzinami 
 2. Dziękczynna w 38 r. ślubu Danuty i Adama, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Ju-
bilaci 

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

 2. + Annę Sapała i Mieczysława Strzałek, of. Mama 
 3. + Hannę (w dniu imienin), Stefana oraz zm. z Rodzin Wymiata-

łów i Stańczuków, of. Dzieci 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. Poza Parafią Gregorianka: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina 
 3. + Hannę (w dniu imienin) i Krzysztofa, of. Rodzice 
 4. + Helenę Łaszczyk (w 11 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Stanisław Łuszczyk 
 5. Poza Parafią: Dziękczynna w intencji Anny z racji imienin, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa, of. Ro-
dzice 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Sobota – 27 lipca 2013  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

Wj 24,3-8; Mt 13,24-30 

6.30 1. + Genowefę, Stanisława Wierzchowskich, Annę i Stanisława, 
zm. z całej Rodziny Grochowskich, of. Elżbieta Grochowska 

 2. Dziękczynna w 20 urodziny Michała oraz w intencji Magdaleny, 
Agaty i Łukasza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i Św. Józefa dla nich, of. Rodzice 

 3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Anny i Piotra Kosyl i w 1 r. urodzin ich 
Syna Juliana, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-
żej i Św. Józefa, of. Beata Wasiluk 

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. + Jana (w 13 r.), Marię i Stanisława oraz Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 
 5. Dziękczynna w 45 r. ślubu małżonków Bogumiły i Stanisława 

Banasiuków, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bo-
żej na dalsze lata życia, of. Małżonkowie 

15.00 W intencji Nowożeńców Sylwii i Dawida 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (Irena Borkowska) 

18.00 W intencji Nowożeńców Kingi i Tomasza  
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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 lipca 2013; 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla oraz Św. Sarbeliusza 

Makhlufa, Kapłana, Pustelnika z Libanu. 
Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

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

 2. + Genowefę (w 2 r.), Edwarda i Tadeusza, of. Jadwiga Szakows-
ka 

8.30 1. + Wiesławę (w 3 r.) i zm. z Rodzin Weredów, Zaliwskich i Zalew-
skich, of. Rodzina 

 2. + Stanisława (w 50 r.) i Irenę Stańczuk oraz Teresę i Andrzeja, 
of. Córka 

10.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina 
 2. + Mariana Szkup (w 19 r.), of. Elżbieta Szkup 
 3. + Anielę Troć (w r.), of. Córka 

11.30 1. + Jakuba Puchałę (w 8 r.) Czesława Ostasa (w 33 r.), of. Anna 
Budziak 
2. + Krzysztofa Skolimowskiego, of. Żona 
3. Poza Parafią: Dziękczynna z racji imienin Anny, z prośbą o 
uzdrowienie duchowe i o Boże błogosławieństwo dla córek Sandry, 
Mileny, Oliwii, of. Anna Budziak 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. Poza Parafią: W intencji Joanny Bogusz o szczęśliwe Rozwiąza-

nie i Boże błogosławieństwo, of. Rodzina 
17.30 Różaniec po przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 W intencjach Czcicieli św. Joanny 
Modlitwy Czcicieli Św. Joanny, ucałowania relikwii, prezentacja slajdów o 

Świętej oraz niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. + Józefa, Adama i Franciszkę, zm. z rodziny Troć, of. Bogdan i 

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

 

„...wszyscy, bez względu na to, jakiego są stanu i gdzie żyją, powinni uciekać 
się do św. Józefa i powierzać jego opiece”. Leon XIII, encyklika Quamquam pluries 

 

CUDA ŚW. JÓZEFA 
     Papież Pius IX, 8 grudnia 1870 
roku dekretem Quemadmodum Deus, 
ogłosił Św. Józefa Patronem Kościoła, 
a kolejni papieże powierzali Jemu te-
raźniejszość i przyszłość Kościoła. 
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów ogłosiła 19 
czerwca br. dekret o włączeniu weź-
wania do św. Józefa do modlitw eu-
charystycznych II, III i IV Mszału 
Rzymskiego. Potwierdza to znaczenie 
św. Józefa w Bożym planie zbawienia 
i Jego wielkość jako patrona i orędow-
nika Kościoła. Dlatego polecamy ksią-
żkę „Cuda świętego Józefa”. Książka 
zawiera  pięćdziesiąt  autentycznych  

świadectw osób, którym Św. Józef przyszedł z pomocą w potrzebie. Znajdują 
się w niej też dokumenty papieskie - encyklika Leona XIII „Quamquam pluries” 
oraz adhortacja apostolska Jana Pawła II „Redemptoris custos”, które 
przybliżają osobę i misję Św. Józefa. Na czas wakacji polecamy też książkę 
dla młodzieży „Odwrócona lornetka. Przygoda ze Staszkiem Kostką”. To 
współczesna opowieść o problemach dwunastolatka, który poznając losy XVI-
wiecznego rówieśnika, Św. Stanisława Kostki, dowiaduje się wiele o samym 
sobie.        Elżbieta Polak, Katarzyna Pytlarz, CUDA ŚWIĘTEGO JÓZEFA, 
Świadectwa i modlitwy, wydanie pierwsze, czerwiec 2013, stron: 320, cena 
det. za egz. 24.90 zł. 

MOŻESZ BYĆ ORGANISTĄ! 
Jesteś organistą – możesz być mistrzem! 

     Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach ogłasza nabór 
kandydatów na studia, w specjalnościach kantor i organista w Roku 
Akademickim 2013/2014. Nauka w Studium trwa pięć lat i obejmuje 
następujące przedmioty: kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia, 
dyrygowanie (zajęcia indywidualne), emisja głosu (zajęcia indywidualne), 

chorał gregoriański, śpiew liturgiczny, prowadzenie śpiewu zgromadzenia 
liturgicznego, akompaniament liturgiczny (zajęcia indywidualne), krąg 
liturgiczno-muzyczny (dobór śpiewów liturgicznych), prawodawstwo muzyki 
kościelnej, liturgika, organoznawstwo, fortepian (zajęcia indywidualne), organy 
(zajęcia indywidualne), schola liturgiczna, chór 
     Zakwalifikowani kandydaci kształcą się w pierwszym roku w zakresie 
podstaw teorii i wykonawstwa muzyki oraz wprowadzenia do liturgii. W roku 
drugim i trzecim przewidziane jest wprowadzenie podstaw gry na organach 
oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kantora. Egzamin kantorski odbywa 
się na koniec nauki na roku trzecim. Osoby, które wówczas pomyślnie zdadzą 
egzamin z organów zostają zakwalifikowane do dalszego kształcenia w 
specjalności organista. Po zakończeniu piątego roku nauki odbywa się 
egzamin dyplomowy w kategoriach A, B i C. Istnieje również możliwość nauki 
podyplomowej oraz (w wypadku uzyskania dyplomu B i C) zdawania egzami-
nu dyplomowego wyższej kategorii. 
     Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: być wyznania rzyms-
kokatolickiego, posiadać słuch muzyczny i poczucie rytmu, w miarę możliwoś-
ci posiadać podstawową umiejętność czytania nut i gry na instrumencie (najle-
piej klawiszowym), zdać pozytywnie egzamin wstępny w dniu 3.IX br. godz. 
10.00. Egzamin odbędzie się w Szkole Muzycznej przy ul. Podlaskiej w 
Siedlcach w sali 313. 
     Dokumenty wymagane do przystąpienia do egzaminu wstępnego: ostatnie 
świadectwo/dyplom (szkoły ogólnej/zawodowej/uczelni), świadectwo/zaświad-
czenie edukacji muzycznej (jeżeli taka miała miejsce), podanie i kwestionar-
iusz (na załączonym formularzu), życiorys, opinia ks. Proboszcza/zaświadcze-
nie z  Parafii zamieszkania, 2 zdjęcia, opłata egzaminacyjna w wys. 150 zł (na 
konto Studium). Zajęcia grupowe w Studium odbywają się we wtorki, w godzi-
nach 8-20 od października do czerwca. Nauka w Studium jest płatna. Wyso-
kość opłaty semestralnej – 1600 zł. Opłata obejmuje zajęcia grupowe i indywi-
dualne. Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 
Siedlce, nr konta: 31 9194 0007 0024 8213 2000 0010. Podania wraz z 
kompletem załączników i dowodem wpłaty opłaty egzaminacyjnej należy 
składać w Notariacie Kurii Diecezjalnej w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 62). 
     Kontakt:  Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa tel. 603-683952 oraz Ks. Michał 
Szulik tel. 506-046646. 
 

PATRONKA MAŁŻEŃSTW 
     W przyszłą niedzielę (28 lipca) obchodzić będziemy kolejne Parafialne 
wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. Będzie to okazja do modlitwy za 
nasze małżeństwa i rodziny, szczególnie te, które modlitewnego wsparcia 
potrzebują. O godzinie 17.30 będzie modlitwa różańcowa , o 18.00 Msza Św. 
w intencjach Czcicieli (kartki zawierające intencje modlitw możemy pozostawić 
w zakrystii lub wrzucić do oznakowanej skarbony przy wyjściu z kościoła. Po 
Mszy Św. będą modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie jej relikwii, a 
następnie krótka prezentacja zawierająca fotografie z miejsca narodzin i 
działalności Świętej. Na zakończenie będzie adoracja Najświętszego Sakra-
mentu do godziny 20.00. 

 

 Prezentacja opowie o miastecz-
ku Magenta, leżącym ok. 20 km 
na wschód od Mediolanu, 
którego mieszkańcy chlubią się 
swoją Świętą Rodaczką, nazy-
wając je miastem Św. Joanny. 

     W centrum miasteczka znajduje się dom rodziny Berettów i bazylika p.w.  
Św. Marcina, do której Św. Joanna wraz 
z rodziną uczęszczała na niedzielną 
Mszę Św. Tam też przyjęła Chrzest Św., 
I Komunię Św., Bierzmowanie i Sakra-
ment Małżeństwa, a także uczestniczyła 
w spotkaniach grup Akcji Katolickiej. 
Świadkiem tych wydarzeń jest piękna 
otwierana  chrzcielnica,  a  obok  niej  w  
szklanej gablocie biała szata, w którą mała Gianna Beretta była ubrana 
podczas obrzędu przyjęcia Chrztu Św. 
     W odległości trzech kilometrów od miasteczka Magenta znajduje się 
urocza wioska Messero, skąd pochodził mąż Św. Joanny inżynier Pietro 
Molla. Tam małżonkowie Molla zamieszkali, tam też na cmentarzu spoczęły 
ich doczesne szczątki w rodzinnym grobie, otaczanym dziś przez Włochów 
wielkim szacunkiem. 
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ZA DZIELNICOWEGO 
     Najbliższa środa (24 lipca), gdy Kościół obcho-
dzi Święto Św. Kingi, Dziewicy i wspomina Św. 
Krystynę z Bolsenny, będziemy modlili się za na-
szych policjantów. 
     Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 
lipca 1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwo-
wej, która jako organ wykonawczy władz państwo-
wych i samorządowych ma za zadanie ochronę 
bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. 
Praca policjanta jest dziś szczególnie trudna, nie-
bezpieczna i odpowiedzialna, dlatego potrzebna 
jest im nasza życzliwość i modlitwa. To piękna 
okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim poli-
cjantom, za ich poświęcenie, jak też i ich rodzinom 
i bliskim. 

 
     W wielu miastach Polski mają miejsce modlitwy 
i Msze Św. w intencji policjantów. Najstarszą tra-
dycję tej praktyki mają Ojcowie Redemptoryści w 
Gdyni. 
     Niech ten dzień będzie okazją do wyrażania 
wdzięczności wszystkim policjantom, za ich po-
święcenie, oraz ich rodzinom, które dzielą niebez-
pieczeństwo, czekając z niepokojem na ich po-
wroty z pracy. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Krzysztof Ługowski z Parafii Wołyńce i Anna 
Maria Stańczuk z naszej Parafii (35). 
Zapowiedź I: 
 Tomasz Kobyliński z naszej Parafii i Ewelina 
Cabaj z Parafii Stare Opole k/Siedlec (36). 

 Marcin Trybuńko z naszej Parafii i 
Aleksandra Walo z Parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Siedlcach (37). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 

NA PIELGRZYMKĘ do Niepokalanowa, Gniez-
na i Lichenia zaprasza Rada Różańcowa 24 i 25 
sierpnia br. Koszt pielgrzymki 150 zł. (w tym noc-
leg, obiadokolacja, obiad i ubezpieczenie). Zapisy 
w zakrystii lub tel. 606-902159.        Z. Sawiak  
 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 28  
     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Jakie wyzwania stoją przed Kościołem w Pol-
sce? Czy grozi nam drastyczny spadek liczby wier-
nych? Jaka przyszłość czeka polski Kościół? O tym 
w dziale „Opinie”; 
 Wielu kapłanów z naszej diecezji pracuje na mi-
sjach. Dwaj z nich opowiadają, jak wygląda życie w 
boliwijskiej dżungli. Przeczytamy także o trwającej 

akcji – okazji do pomocy misjonarzom; 
 Atrakcje życia biznesmena kontra wiara i ro-
dzina… O dylematach, ich rozwiązywaniu i pomocy 
Pana Boga w szukaniu wyjścia z życiowych ślepych 
uliczek – w rozmowie „Echa”; 
 O zbrojnym powstaniu w obozie zagłady w Tre-
blince 70 lat temu i obchodach rocznicy tego wyda-
rzenia – w dziale „Publicystyka”; 

Zapraszamy do lektury 
 

 

„Nie mam żadnego zawodu, gdyż je-
stem zadowolona ze wszystkiego, co 

Bóg czyni, pragnę jedynie Jego Woli”. 
Św. Teresa z Lisieux (1873-1897) 

 

SIEDLECKIE FORUM 

 

     21 września br. odbędzie się 
XXII Siedleckie  Forum Nauczy-
cieli Rodziców I Wychowawców 
pod hasłem: „Wychowanie przez 
przykład  życia”. Oto  jego  prog- 

ram: godz. 9.00 Msza święta w kościele p.w. Św. 
Stanisława B.M.; 10.30 otwarcie Forum w Centrum 
Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce im. 
A. Meżeryckiego (przewodniczący KSW Oddział 
w Siedlcach, słowo pasterskie Ks. Biskupa Zbig-
niewa Kiernikowskiego); 11.00 Ks. Arcybiskup Mie-
czysław Mokrzycki: „Błogosławiony Jan Paweł II 
wzorem wychowawcy”; 11.45 dyskusja; 12.30 Ks. 
Prałat Tadeusz Bożełko - proboszcz parafii p.w. 
Św. Stanisława Kostki w Warszawie „Błogosławio-
ny ksiądz Jerzy Popiełuszko jako obrońca Prawdy; 
13.15 dyskusja; 13.30 o. Edward Kryściak – Asys-
tent Prowincjalny Zakonu Pijarów ds. Pedagogicz-
nych, dyrektor Zespołu Szkół Pijarskich w Krako-
wie „Wychowanie przez przykład życia - z praktyki 
szkolnej”; 14.15 dyskusja; 14.45 podsumowanie 
Forum. 
     Bliższych informacji na temat Forum udzieli 
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział 
w Siedlcach tel. 25-6329726. Zachęcamy już teraz 
do zapisania w kalendarzu i wzięcia udziału w tym 
ważnym Forum. 
 

MAX FESTIWAL 
     Po raz kolejny w Niepokalanowie, w dniach od 
22 do 26 sierpnia, roku Pańskiego 2013, odbędzie 
się Rekolekcyjne Spotkanie Młodych - Max Festi-
wal. W tym roku tematem zlotu będzie Sakrament 
Pokuty. W programie m.in.: konferencje pomaga-
jące uczestnikom jak najowocniej korzystać ze 
spowiedzi; spotkania w grupach; świadectwa; kon-
cert; możliwość zajrzenia do jednego z namiotów 
tematycznych i porozmawiania na prezentowane 
tematy; możliwość indywidualnej rozmowy z za-
konnikami, czy też spowiedzi nawet dłuższej; 
pantomimy ukazujące ważność Sakramentu Po-
kuty; pogodne wieczory i dobra zabawa. 

 
     Wszelkie szczegóły są na stronie internetowej 
www.maxfestiwal.pl. Z franciszkańskim pozdrowie-
niem „Pokój i Dobro”. Kontakt i informacje: o. Syl-
wester M. Gąglewski tel. 781-213240. 

Ojcowie Franciszkanie 

 
MAŁA KOREKTA 

 
 

KRÓLEWSKIE IMIĘ.  
- Bolku, jak nazywał się Chrobry? 
- Nie wiem. 
- No, przecież tak jak Ty. 
- A…. Nowak? 
CZAS NA MODLITWĘ. 
     Na lekcji religii ksiądz pyta dzieci: 
- U kogo w domu jest modlitwa przed jedzeniem? 
- W moim - odpowiada Jasio - ale tylko wtedy, gdy 
grzyby na zupę grzybową zbiera dziadek. 
NIEWAŻNA. Łowiącemu ryby strażnik sprawdza 
kartę wędkarską: 
- Pana karta jest już nieważna. Jak pan może łowić 
ryby na zeszłoroczną kartę wędkarską?! 
- Bo ja łowię tylko te ryby, których nie złowiłem w 
zeszłym roku.  
KRADZIEŻE NAD JEZIOREM. 
- I co, biorą, panie Nowak? - pyta Franek. 
- Biorą, biorą. Wczoraj teczkę mi zabrali, a dzisiaj 
już rower... 
ZAPYTANIE. Chińczyk pyta Polaka:  
 - To ilu was jest w tej Polsce?  
 - No... Ze 40 milionów..  
 - To wy się tam chyba wszyscy znacie?  
ROZCIĄGNIĘTY.  Rozmawiają dwaj wędkarze: 
 - Nie uwierzysz, złowiłem wczoraj pięciokilogramo-
wego karpia! 
 - A ja węgorza, który miał 4 metry! 
 - Niemożliwe! 
 - To prawda! - potwierdza żona - Józek go cały 
dzień rozciągał!  
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 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 

 




