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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 
wejdzie przeze Mnie, będzie zba-
wiony” (J 10, 1-10). 
 
     Dzisiejsza Ewangelia łączy dwa 
symboliczne obrazy: bramy i pa-
sterza. Być może połączenie to 
związane jest z praktyką pasterzy 
w Palestynie. Pasterze czuwając w 
nocy, leżeli w poprzek bramy. A 
więc byli nie tylko pasterzami, ale 
także drzwiami, bramą dla owiec. 
Czy doświadczam, że Jezus jest 
„moim Pasterzem”? Jaka relacja 
łączy mnie dziś z Nim? Czy rozpo-
znaję Jego głos? Czy Jezus jest 
moją „bramą” i „drogą” do głębi 
Boga Ojca i drugiego człowieka? 
Czy wzrok Jezusa odbieram jako 
ciepły, miłosierny, życzliwy czy 
surowy, wymagający, prześladu-
jący mnie? 
 

 

FATIMSKA PANI 
     Już w najbliższy wtorek (13.05) inauguracja Ró-
żańcowych Nabożeństw Fatimskich. Będą one cele-
browane po Mszy Św. wieczorowej każdego 13 dnia 
miesiąca, aż do 13 października. Zaplanujmy już te-
raz tak czas, aby wziąć w nich udział, a wybierając 
się pamiętajmy o zabraniu lampionów i różańców. 

 
     Orędzie fatimskie, jak wiemy, budziło zawsze dyskusje 
i stawiało pytania na temat swojej treści, wyraźnej wpraw-
dzie i aktualnej, lecz zarazem tajemniczej, przekazanej 
w trakcie powtarzających się rozmów trojga ubogich pas-
tuszków w słowach prostych i jasnych, a nie językiem his-
torii i teologii, jak zapewne woleliby i oczekiwali ci, których 
świat uważa za mądrych. Jest to skądinąd rzecz zrozumia-
ła. Wszystkie orędzia dotyczące rzeczywistości Bożych, 
począwszy od starożytnych proroctw mesjańskich, prze-
mawiają do ludzi ludzkim językiem słów i obrazów i w pier-
wszej chwili są niejasne. Dopiero ich stopniowe spełnianie 
się w długich okresach dziejowych i pośród zmiennych wy-
darzeń dowodzi ich proroczej trafności. 
     Tak dzieje się też w przypadku „orędzia fatimskiego”, 
które staje się coraz bardziej czytelne z upływem lat, 
w miarę jak wielkie dzieła Boże objawiają się w historii na-
rodów i jak następują „duchowe powroty” do Boga, do wia-
ry i do Kościoła: nawrócenie grzeszników, w którym decy-
dującą rolę odgrywa obecność Matki Bożej. Nowe, niespo-
dziewane, pozornie przypadkowe wydarzenia ostatnich 70 
lat pokrywają się i wiążą z treścią prostych słów, przekaza-
nych przez pastuszków i do dziś uważanych często za złu-
dzenie i wymysł fantazji. Dziś można powiedzieć bez cie-
nia wątpliwości, że cały pontyfikat Jana Pawła II, a w nim 
nie tylko papieska posługa, ale także wyraźne i nadzwy-
czajne znaki, rzucił nowe światło na wiarygodność tego 
orędzia, które Kościół uwierzytelnił zresztą już wcześniej, 
gdy zatwierdził kult publiczny Matki Boskiej Fatimskiej. 
W ten sposób „zbieg okoliczności” nabiera charakteru 
„zgodności wydarzeń”, które włącznie z zamachem na ży-
cie Papieża potwierdzają orędzie Maryi. 
     Jako pierwsza nasuwa się refleksja na temat „treści” 
orędzia, które pod wieloma względami wykazuje znaczne 
analogie do orędzia z Lourdes i tak jak ono jest równie 
prawdziwe, jak proste. Matka Boża prosi przede wszyst-

kim o to, by jej zaufać: „Przychodźcie tutaj przez sześć 
miesięcy, trzynastego dnia każdego miesiąca”. Ukazuje 
światu rzeczywistość grzechu, przyczyny wszelkiego zła, 
potrzebę nawrócenia grzeszników oraz możliwość i powin-
ność uczestniczenia dzieci Bożych w zbawczym dziele 
Boga, zwłaszcza poprzez modlitwę: „Codziennie odma-
wiajcie Różaniec”, a także zadośćuczynienie i pokutę za 
obrazę Boga, aby wybłagać pokój dla świata i zakończe-
nie wojny. Niepokalane Serce Maryi jest Sercem Matki 
Kościoła, która go miłuje i swoim wstawiennictwem wyjed-
nuje Boże miłosierdzie. Chce, by „zawierzyć” Jej świat, 
Ona z kolei „zawierzy” go Bogu, który jest jedynym Dawcą 
zbawienia. Obiecuje znak: „Na koniec moje serce zatrium-
fuje i Rosja się nawróci”. W ostatnim dniu objawień, 13 
października 1917 r., 60 tysięcy osób ujrzało niezwykłe 
zjawisko: przedziwny „taniec słońca”. 
     Głębsza analiza pozwala stwierdzić, że ściśle doktryna-
lny sens orędzia zawiera się nie tylko w modlitwie, której 
Matka Boża Różańcowa nauczyła troje pastuszków: „O 
mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od 
ognia piekielnego, doprowadź do nieba wszystkie dusze, a 
szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miło-
sierdzia”, ale także w słowach wypowiedzianych przez Pa-
pieża 12 maja 1982 r., bezpośrednio przed wyjazdem do 
Fatimy: „Udaję się do tego błogosławionego miejsca także 
po to, by raz jeszcze, w imieniu całego Kościoła wysłu-
chać orędzia, które 65 lat temu popłynęło z ust wspólnej 
Matki zatroskanej o los swoich dzieci. Dziś to orędzie jest 
bardziej aktualne i naglące niż kiedykolwiek. Jak bowiem 
nie patrzeć bez trwogi na falę sekularyzmu i permisywiz-
mu, które jakże poważnie zagrażają podstawowym warto-
ściom moralnych zasad chrześcijańskich?". 

STRAŻACKI ETOS 

 
     Wśród strażaków nie ma chyba ludzi niewierzących. 
Życie w bliskości z Bogiem to nieodłączny element straża-
ckiej służby. Wiara pomaga przetrwać trudne chwile, spra-
wia, że człowiek jest silniejszy psychicznie w sytuacjach 
ludzkich tragedii. Doświadcza cudownego wspomagania 
człowieka przez Boga. 
      Odważni dowódcy nie boją się powiedzieć do kompa-
nii przed akcją: „Szczęść Wam wszystkim Boże, żebyśmy 
cało wrócili” i idą gasić. Są nieraz w takiej burzy ogniowej, 
że bywają małe szanse odwrotu. Od gorąca wybuchają 
zawory bezpieczeństwa w gaśnicach. Bóg jest z nimi. 
Takich cudów każdy strażak widział wiele. 
     Bycie strażakiem to wymaganie od siebie, choćby inni 
nie wymagali. Organizowanie czasu, by wystarczyło go 
także na niedzielną Mszę Św. Solidność to cecha każdego 
strażaka. 
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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 – 12 maja 2014  r. Wspomnienie Św. Męczenników Ne-
reusza i Achillesa oraz Św. Pankracego (w ludowej tradycji pierwszego 

z tzw. „Zimnych Ogrodników”); Czyt.: Dz 11, 1-18 (Wejście pogan do Kościo-
ła); J 10, 11-18 (Dobry pasterz daje życie swoje za owce). 

6.30 1. + Feliksa Garbaszewskiego oraz zm. z Rodzin Miłkowskich i Ka-
zimierskich, of. Zofia Garbaszewska 

 2. Dziękczynna Sióstr Orionistek za opiekę Matki Bożej nad Zgro-
madzeniem, of. Siostry z klasztoru Sióstr Orionistek w Siedlcach 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 
 2. + Stanisławę i Czesława, of. Syn Zenobiusz Borkowski 
 3. + Kazimierza Bernata (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Olka i w 1 r. urodzin Miłosza, z prośbą 

o Boże błog. i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Dziadkowie 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. + Zm. z Rodziny Golców, of. Łucja Myrcha 
 3. + Janinę Zawadzką (w 1 r.), of. Mama i Siostra 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Beaty, z prośbą o opiekę Maryi i Św. 

Józefa oraz potrzebne łaski Boże dla niej i dla jej Rodziny, of. Mama 
Nabożeństwo Majowe 

Wtorek – 13 maja 2014  r. Wspomnienie NMP Fatimskiej. 
Wspomnienie św. Serwacego, Męczennika (w ludowej tradycji drugiego z 
„Zimnych Ogrodników”). Inauguracja Nabożeństw Fatimskich (nabożeń-

stwa będą każdego 13 dnia miesiąca do 13.10); Rocznica zamachu na Ojca 
Św. Jana Pawła II. Czyt.: Dz 11, 19-26 (Pierwsi «chrześcijanie» w Antiochii);  

J 10, 22-30 (Moje owce słuchają mojego głosu). 

6.30 1. + Za zm. Rodziców Michalinę, Henryka, Mariannę i Sylwestra 
oraz zmarłe Rodzeństwo, of. Barbara Zabielska 

 2. Dziękczynna w r. urodzin Beaty, z prośbą wstawiennictwo Matki 
Bożej i Św. Jana Pawła II dla niej i dla jej Syna Bartosza of. Beata Kluj 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 
 2. + Piotra-Pawła Borkowskiego, of. Andrzeje Borkowski 
 3. + Bolesława (w r.), of. Rodzina 
 4. + Syna Grzegorza i Męża Szczepana oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny i całą Rodzinę, of. Teresa Pszkit 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Dziękczynna w intencji KŻR nr 2 p.w. Matki Bożej Fatimskiej, z 
prośbą o Bożą opiekę oraz wstawiennictwo Maryi dla Sióstr z Koła i 
dla ich Rodzin, a także o wieczny pokój dla zm. Sióstr z Koła, Zel. 
Elżbieta Szkup 

 3. Dziękczynna w 30 r. urodzin Michała Wojewódzkiego, z prośbą  
zdrowie i potrzebne łaski w życiu, of. Rodzice 

 4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi i 
tryumf Maryi w sercach ludzi, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie i Majowe 
(pamiętamy o zabraniu lampionów i różańców) 

Środa – 14 maja 2014 r. Święto Św. Macieja Apostoła 
i wspomnienie św. Bonifacego (trzeciego z tzw. „Zimnych Ogrodników”). 

Czyt.: Dz 1, 15-17. 20-26 (Wybór Macieja na Apostoła); 
J 15, 9-17 (Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem). 

6.30 1. + Stanisława Adamczyka (z racji imienin), of. Mama 
 2. + Mariannę (w 6 r.) i Stanisława (w 14 r.) Abramów, oraz zm. z 

Rodzin Abramów, Szkopowców i Pieńkowskich, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Rodzina z Dziećmi 

 2. + Mariannę Pióro, Edwarda, Janinę i Michała, of. Teresa Pióro 
 3. + Rodziców Jana i Zofię oraz zm. Dziadków, Rodziców Chrzest-

nych i Sąsiadów, of. Janina Jakubiak 
 4. + Felicję (w 21 r.) i Jerzego (w 4 r.), Czesława, Grażynę i Ryszar-

da, of. Rodzina 
11.00 1. Dziękczynna za Uczniów, Nauczycieli i Pracowników Zespołu 

Szkół nr 1 z ul. Granicznej, z prośbą o potrzebne łaski dla nich 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. + Zofię (w 15 r.), Henryka, Piotra i Mariana, of. Hanna Kozioł 
 3. + Zofię, Stanisława i Waldemara, of. Ewa Sakowska 

Nabożeństwo Majowe 

 

Czwartek – 15 maja 2014 r. 
Wspomnienie Św. Zofii i Św. Izydora, Rolnika; 

Czyt.: Dz 13,13-25 Paweł naucza w Antiochii Pizydyjskiej; 
J 13,16-20 Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. 

6.30 1. + Janinę i Bogumiłę Leszczyńską,  
 2. + Józefa, Henryka, Magdalenę i Leokadię Wantusiaków oraz 

Hannę i Grzegorza Rzeźnickich, of. Alicja Seńko 
3. + Zofię (z racji imienin), Jana, Ewę i Tadeusza Ferenc, of. Syn 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Rodzina z Dziećmi 
 2. + Zofię (z racji imienin) i Ks. Alfreda Hofmana, of. Halina Iskra 
 3. + Edwarda i Feliksę Prekurat, Juliana i Józefę Żukowskich oraz 

zm. Dziadków, of. Synowa  
17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. + Aleksandra Urban (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Jerzego Borowskiego i Zofię Wąsowską, of. Mariola Jaszczuk 
 4. + Zofię Boruta (z okazji imienin), of. Mąż z Dziećmi 
 5. + Mariana Chacińskiego (w 23 r.) oraz zm. z Rodzin Chacińskich i 

Sobieśniewskich, of. Jadwiga Chacińska 
Nabożeństwo Majowe 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 16 maja 2014  r. 
Święto Św. Andrzeja Boboli, Kapłana i Męczennika, Patrona Polski 

Czyt.: Ap 12, 10-12a Zwyciężyli dzięki krwi Baranka; 1 Kor 1, 10-13. 17-18 Aby-
ście byli jednego ducha; J 17, 20-26 Aby stanowili jedno 

6.30 1. + Genowefę i Stanisława Paudynów, of. Syn 
 2. + Anielę, Romana i Bogdana, of. Syn z Rodziną 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Rodzina z Dziećmi 
 2. + Grzegorza, Grażynę i Bogusława Kaszubskich, Joannę Trębic-

ką  oraz zm. z Rodzin Zalewskich i Wojewodów, of. Elżbieta Ka-
szubska 

 3. + Leona Spiechow (w 11 r.), Czesławę i Sylwię, of. Rodzina 
15.00 1. W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.00 Spotkanie młodszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. + Helenę Sawtyruk (w 16 r.), Stanisława, Krzysztofa i Antoniego, 
of. Alina Kozioł 

 3. + Feliksa Szostka (w 12 r.) i Henryka Ługowskiego oraz zm. z 
obu stron Rodziny, of. p. Ługowska 

 4. Dziękczynna w 9 r. urodzin Mateusza, z prośbą o Boże błog. dary 
Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

Nabożeństwo Majowe 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 17 maja 2014  r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. 

Dzień modlitw i czuwania Wspólnoty Różańca Nieustającego.  
Międzynarodowy dzień modlitw za pracowników telekomunikacji. 

Czyt.: Dz 13, 44-52 Apostołowie zwracają się do pogan; 
J 14, 7-14 Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.  

6.30 1. + Czesławę Dziewiszek (w 16 r.) oraz Dominikę i Mariusza Kanię, 
of. Mirosława Miłobędzka 

 2. + Mariannę, Adolfa, Tadeusza, Pawła i Amelię z Rodziny Parafiń-
czuków, Stefanię i Józefa Kałabunów oraz Katarzynę, Antoniego i 
Józefa Ogrodniczuków, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Rodzina z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 
 3. O boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ojczyzny, 

of. Wspólnota Różańca Nieustającego 
 4. Dziękczynna w 3 r. urodzin Jana Jastrzębskiego, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Patronów w całym ży-
ciu, of. Barbara Jastrzębska 

 5. Dziękczynna w 6 r. ślubu Karola i Małgorzaty, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i Św. Joanny w 
życiu małżeńskim i rodzinnym, of. Jubilaci  
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9.00 Spotkanie starszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
11.00 W intencji Dzieci przyjmujących I Komunię Świętą i ich Rodzin 
17.00 W intencji nowożeńców Marty i Leszka 
18.00 1. + Leokadię (w 6 r.) i Albina Dmowskich oraz zm. Rodziców, of. Córka 

Nabożeństwo Majowe 

V Niedziela Wielkanocy – 18 maja 2014 r. 
Wspomnienie Św. Jana I, Papieża i  św. Feliksa z Kantalicji oraz Bł. Stani-

sława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów; 
Czyt.: Dz 6, 1-7 Wybór pierwszych diakonów; 

1 P 2, 4-9 Powszechne kapłaństwo; J 14, 1-12 Ja jestem drogą, prawdą i życiem 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka of. Rodzina z Dziećmi 
 2. + Józefa Derlatkę oraz Helenę i Marcela Staniaszek, of. Zofia 

8.30 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 
 2. + Józefa (w 20 r.), Rodziców z obu stron Rodziny: Mariana, Irenę, 

Stanisława, Krzysztofa, Sebastiana (w 4 r.), zm. z Rodzin Oleksia-
ków, Śliwków, Filimów, Seredów i Guzów, of. Halina Oleksiak 

 3. + Jadwigę Wrzosek (w 7 r.) i Marię Golec (w 40 r.), zm. z Rodzin 
Wrzosków i Golców, of. Halina Grzyb 

 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Weroniki, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu, of. Rodzice 

10.00 1. + Irenę Szerszeń (w 5 r.), of. Rodzina 
 2. + Stanisława Kublikowskiego (w 2 r.), of. Barbara Kublikowska 

11.30 1. + Bernarda, Antoniego i Amelię Bryńczak oraz Halinę Podniesińs-
ką, of. Rodzina 

 2. + Paulinę Gozdek (w 11 miesiąc), of. Mama z Siostrami 
 3. Dziękczynna w dniu imienin i urodzin Aleksandry, z prośbą o Bo-

że błog., potrzebne łaski  i wstawiennictwo Św. Patronów, of. Córki 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Mariannę, Czesława i Mariana oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Dzieci 
18.00 1. + Żonę Elżbietę Sawicką (w 4 r.), Amelię i Stanisława Kondraciu-

ków oraz Annę Stechlik, of. Mąż 
Nabożeństwo Majowe i Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

 

MIĘDZY MARKIEM, ZOFIĄ I IZYDOREM 

 
     Między 25 kwietnia, kiedy to Kościół czci Św. Marka Ewangelistę, a 15 ma-
ja, którego Patronem jest Św. Izydor Oracz (i Św. Zofia z trzema córkami Wia-
rą Nadzieją i Miłością), sprawowane są obrzędy Poświecenia Pól. Według da-
wnego Kalendarza Liturgicznego ich początkiem była procesja błagalna 
w dniu Św. Marka i następujące po niej tzw. „Dni Krzyżowe”, czyli dni modlitw 
o urodzaje, kontynuowane potem przez obrzędy Poświęcenia Pól. W naszej 
Parafii mamy za sobą te obrzędy w Strzale, Purzecu i Żytnej. Jeszcze dzisiaj 
mieszkańcy ulic Kolonii Strzała i Małej Strzały będą uczestniczyć o 11.30 we 
Mszy Św. za nich ofiarowanej i w procesji na wioskach o godzinie 15.00. 
     Ten czas przywodzi na myśl ewangeliczną przypowieść Chrystusa „O Sie-
wcy”. Ziarno wysiewano zwykle przed zaoraniem ziemi. Rolnik rozrzucał ziar-
no ręką, lub wysiewał je ze specjalnego podziurawionego wora niesionego 
przez zwierzę. Droga lub ścieżka to jedna z wielu dróżek biegnących przez 
pole. Na znacznym obszarze Palestyny skałę pokrywała jedynie cienka warst-
wa ziemi. Jeśli siewca uprzednio nie zaorał pola, dopiero po fakcie przekony-
wał się, że zmarnował ziarno, wysiewając je na taką ziemię. Ciernie były po-
czątkowo niewidoczne. Z korzeni, które pozostawiono, mogły się ponownie 
odrodzić i zdusić ziarno. Trzydziestokrotne, sześćdziesięciokrotne i stokrotne 
zbiory byłyby na galilejskiej ziemi niebywale obfitym żniwem. 
     Chrystus mówiąc o ziarnach miał także na myśli swoje słowa, które pada 

jąc na różny grunt, przynoszą różne plony, a nieraz nie przynosząc ich wcale. 
Samo życie. 

KOMUNIKAT PREZESA 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Szanowni Rolnicy 
     W roku 2014 już po raz jedenasty możecie się 
ubiegać o przyznanie płatności bezpośrednich, 
płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych, 
dlatego też przypominam, że wnioski o przyznanie 
tych płatności można składać na jednym formularzu 
wniosku do dnia  15  maja  2014  r.  Wnioski  można   
przesłać pocztą lub złożyć je osobiście w biurach powiatowych Agencji. 
     Złożenie wniosku po 15 maja ale przed 09 czerwca 2014 r. skutkować 
będzie pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. 
Zachęcam zatem do terminowego składania wniosków do Biur Powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z wyrazami szacunku 

Andrzej Gross, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

„ŚLADAMI ELGRECA” 

 

     Ks. dr Robert Mirończuk, dyrektor 
Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach 
zaprasza na Pielgrzymkę autokarową 
do Hiszpanii „Śladami El Greca”, która 
będzie miała miejsce w dniach od 17 
do 28 sierpnia br. 
17.08. Wyjazd z Siedlec ok. godz. 
15.00 (spod kościoła Św. Józefa). 
Przejazd non stop przez Polskę i Nie-
mcy do Włoch, krótkie postoje, przer-
wa na posiłki (we własnym zakresie). 
18.08. Przyjazd do Włoch w okolice 
Werony. Zakwaterowanie w hotelu 
i odpoczynek. Kolacja i nocleg. 
19.08. Śniadanie. Przejazd Lazuro-
wym Wybrzeżem we Francji (Awinion). 

Po drodze festiwalowe miasto Cannes. W tym dniu nie ma obiadokolacji. 
20.08. Śniadanie. Spacer po Awinion (słynny fragment mostu, ogrody papie-
skie i pałac, stare miasto). Podróż do Hiszpanii na wybrzeże Costa Brava. 
Odpoczynek nad morzem. Kolacja i nocleg. 
21.08. Po śniadaniu przejazd do klasztoru w Monserrat. Zwiedzanie Barce-
lony, Sagrada Familia (na zewnątrz), dzielnica gotycka z katedrą Św. Eulalii, 
spacer Las Ramblas, wzgórze Monjuic, Plac Hiszpański. Czas wolny. Pow-
rót do hotelu. Kolacja i nocleg. 
22.08. Śniadanie. Podróż do Madrytu z wypoczynkiem. Kolacja. 
23.08. Madryt-wizyta w Muzeum Prado, gdzie można obejrzeć dzieła takich 
twórców jak ElGreco Rafael, Rubens oraz malarzy flamandzkich i włoskich. 
Wizyta na Plaza Mayor, Puerta de Sol, Katedra Madrycka Santa Maria de la 
Almudena. Przejazd do Toledo - „miasta trzech kultur”. Zwiedzanie: katedry 
i kościoła Św. Tomasza z obrazami ElGreco. Casa del Greco i spacer ulicz-
kami Alkazar (mury obronne). Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. 
24.08. Śniadanie. Droga nad Zatokę Biskajską. Segowia – słynny akwedukt. 
San Sebastian - najwytworniejszy kurort hiszpański. Przejazd do Lourdes w 
późnych godzinach wieczornych. Kolacja i nocleg. 
25.08. Śniadanie. Lourdes - zwiedzanie miejsc związanych z objawieniami 
Matki Bożej, modlitwa w grocie, gdzie ukazała się Matka Boża Bernadecie. 
Bazylika Górna i Dolna, Droga Krzyżowa, Dom Św. Bernadetty. Czas wolny. 
Kolacja i nocleg w Lourdes. 
26.08. Śniadanie. Podróż do średniowiecznego miasteczka Carcassone. 
Otoczone podwójnym pierścieniem murów obronnych z 53 basztami, wą-
skie uliczki, romański kościół St-Nazaire. Przejazd przez Francję w okolicę 
Dion. Nocleg. W tym dniu nie ma obiadokolacji. 
27.08. Śniadanie. Przejazd przez Niemcy do Polski non stop (postoje wypo-
czynkowe po trasie na posiłki we własnym zakresie). 
28.08. Przyjazd do Polski i zakończenie Pielgrzymki. 
     Cena: 1600 zł. + 350 Euro za osobę obejmuje: transport autokarowy, ubezpiecze-
nie NNW i KL, 9 noclegów w hotelach (pokoje z łazienkami), wyżywienie wg. Progra-
mu, opieka pilota na cały czas trwania imprezy, opłaty drogowe. Cena nie obejmuje: 
kosztów realizacji programu (bilety wstępu, usługi przewodników lokalnych) płatne 
obowiązkowo w wysokości 50 Euro/osobę. Bliższych informacji udzieli i zapisy 
przyjmuje Organizator pod numerem telefonu 503 035 500. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
DOBRY PASTERZ. Dziś (11 maja) przeżywa-
my IV Niedzielę Wielkanocną, którą liturgia nazywa 
„Niedzielą Dobrego Pasterza”. Rozpoczyna ona ty-
dzień modlitw o powołania kapłańskie do służby 
w Kościele. 

STRAŻACY. Dziś do naszego Sanktuarium 
przybywa Pielgrzymka Ochotniczych i Zawodo-
wych Straży Pożarnych Powiatu Siedleckiego. Uro-
czystą Mszę Św. w ich intencji będzie celebrował 
nowy kapelan powiatowy Ks. Prałat Jerzy Kalinka. 

DIECEZJALNY DZIEŃ RODZINY. „Uczci-
wość małżeńska” to temat tegorocznego Diecezjal-
nego Dnia Rodzin w Parczewie. Spotkanie rodzin 
diecezji siedleckiej odbywa się dziś 11 maja. Prze-
widziany jest program: 10.30 Powitanie Pielgrzy-
mów i zawiązanie wspólnoty; 10.40 Konferencja 
„Ślubuję Ci uczciwość” dr hab. Mieczysław Guze-
wicz; 11.30 Konferencja „Co buduje, co niszczy 
małżeństwo” p. Anna i Janusz Wardak; 13.00 Eu-
charystia w intencji Rodzin pod przewodnictwem 
Ks. Biskupa Piotra Sawczuka. Po Mszy Św. agapa, 
czas wspólnego świętowania, miasteczko zabaw 
dla dzieci i koncert zespołu „Nasza Rodzina”. 

CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych odby-
wają się w miesiące parzyste, a Sakrament Chrztu 
Św. uroczyście jest udzielany w ostatnią niedzielę 
miesiąca o godz. 13.00. 

UWAGA DZIECI Z KLASY II. Już za mniej niż 
tydzień I Komunia Św. w naszej Parafii – to znaczy 
w najbliższą sobotę 17 maja o godzinie 11.00. 
Zapraszamy dzieci i chętnych Rodziców na próby 
przed I-ą Komunią Św.: 12 i 14 maja o godz. 
16.00. Obecność obowiązkowa. Sprawy są tak 
ważne, że jeśli ktoś nie może być, to prosimy o 
powiadomienie i wydelegowanie kogoś w zastępst-
wie. 
     W czwartek (15 maja) na godz. 19.00 zapra-
szamy chętnych Rodziców do sprzątania naszego 
Kościoła. W piątek zaś (16 maja) na godz. 19.00 
zapraszamy chętnych rodziców do dekorowania 
świątyni. 
     Pierwsza Spowiedź Dzieci przed I Komunią Św. 
będzie w piątek (16 maja) o godz. 16.00. 
     Pierwsza Komunia Św. w sobotę (17 maja) o 
godz. 11.00. Wcześniej 15 minut Dzieci wraz z 
Rodzicami gromadzą się przed kościołem. 
W niedzielę (18 maja) spotykamy się razem przed 
kościołem o godz. 11.15 

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘ-
TEJ. Dzieci z klas III, które w ubiegłym roku miały 
Pierwszą Komunię Św. zapraszamy na próbę 
przed rocznicą we wtorek 20 maja i w czwartek 22 
maja o godz. 16.00. Spowiedź Dzieci rocznicowych 
w piątek 23 maja o godz. 16.00 
Uroczysta msza św. z racji rocznicy w niedzielę 25 
maja o godz. 11.30. Spotykamy się wcześniej 
przed kościołem o godz. 11.10 

MAJÓWKI. Zapraszamy dorosłych, a także dzie-
ci do oddania czci Matce Bożej, która ukochała 
Dzieci i im często się objawiała. Nabożeństwa 
Majowe są codziennie po Mszy Św. wieczorowej. 
POŚWIĘCENIE PÓL. Mieszkańcy ulic należą-
cych do Kolonii Strzała i Małej Strzały zapraszają 
dziś na obrzęd Poświęcenia Pól. Msza Św. w ich 
intencji będzie w kościele dziś (11 maja) o godz. 
11.30, a procesja na wiosce o godzinie 15.00. 

JUBILEUSZE SZKÓŁ. W Zespole Szkół nr 1 
przy ul. Granicznej, w dniu 14 maja (w środę), bę-
dą uroczystości jubileuszowe. XXX-lecie istnienia 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. H. Sienkiewicza 
oraz Państwowego Gimnazjum nr 5 im. I. Pade-
rewskiego. O godz. 11.00 w naszym kościele bę-
dzie odprawiona Msza Św. w intencji tych szkół. 
Od 12.00 do 12.30 uczestnicy spotkania zwiedzą 
wystawę obrazującą historię szkół, zaś o 12.30 
uczniowie przedstawią akademię okolicznościową. 
     Także w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana 
Pawła II w Siedlcach będą obchody XXX-lecia ist-
nienia Szkoły. Uroczystości odbędą się 16 maja (w 
piątek). Program: 9.45 - Msza Św. w kościele Św. 
Stanisława; 11.00 Uroczystości w Szkole Podsta-
wowej nr 11 im. Jana Pawła II: część oficjalna, wy-
stąpienia gości, spektakl p.t. „Czarna dziura, czyli 
tajemnica pewnej pracowni naukowej”, zwiedzanie 
„Wystawy Jubileuszowej XXX lat minęła” i Muzeum 
Jana Pawła II. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Łukasz Rojek z Parafii w Sta-
rym Opolu i Monika Myrcha z naszej Parafii (16). 
Mariusz Daniel Żochowski z Parafii w Mor-
dach i Edyta Aneta Hunder z naszej Parafii (17). 
Marcin Sebastian Tymoszuk z naszej Parafii 
i Magda Sobotka z Parafii w Skibniewie (Diecezja 
Drohiczyńska) (18). 

Zapowiedź I:   
Karol Woźnica z naszej Parafii i Magda 
Oksiuto z Parafii w Huszlewie (19). 

Anna Stachowicz z naszej Parafii i Marcin 
Synoradzki z Parafii Św. Teresy w Siedlcach (20). 
Paweł Nasiłowski z naszej Parafii i Magdale-
na Czarnocka z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach 
(21). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 19 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Wrażenia z pielgrzymki na kanonizację: 
Zobaczyłam Rzym, widziałam Ojca Świętego 
Franciszka i uczestniczyłam w historycznym mo-
mencie, jakim była kanonizacja Jana Pawła II i 
Jana XXIII Byliśmy rozmodleni i wzruszeni;  
Tydzień Modlitw o Powołania. Rozmowa z ks. 
dr. Mieczysławem Głowackim, rektorem WSD Die-
cezji Siedleckiej im. Jana Pawła II;  

Zapraszamy do lektury! 
 

KONDOLENCJE 
     Na ręce Księdza Proboszcza przesyłam bardzo 
serdeczne wyrazy współczucia dla całej Parafii,  w 
związku tragicznym wypadkiem gości, którzy mieli 
dać koncert w naszym kościele w podzięce za dar 
świętości Jana Pawła II.  
     Tragicznym, ale chyba tylko w naszym pojęciu, 
gdyż nie znamy tak naprawdę planów i zamiarów 
Pana Boga, jak i momentu, który jest najlepszy do 
odejścia z tego świata. Być może, że w podzięce 
za Jana Pawła II złożona została tak wielka ofiara 
cierpiących i poszkodowanych, jak też ofiara ży-
cia.                 Janusz Olewiński z Żoną i Córką 

 
TYLKO TYLE 

 
- Cześć Jasiu. 
- Siema Tato. 
- No i co dostałeś dzisiaj w szkole? 
- 4. 
- Super, ale czego nie 5.  
- Bo były tylko 4 lekcje, a na każdej dostałem jedynkę. 
DO PRZEWIDZENIA. Dwie 90-letnie babcie siedzą na 
pogrzebie 80-letniej. Jedna mówi do drugiej: 
- Ja zawsze wiedziałam, że to dziecko się długo nie 
uchowa... 
AWARIA. Zepsuł się autobus, kierowca poszedł zo-
baczyć co się zepsuło. Jego pracy przygląda się mały 
chłopczyk: 
- A ja wiem co się zepsuło. 
- Dziecko, idź mi stąd i nie przeszkadzaj. 
- A ja wiem co się zepsuło. 
     Poirytowany kierowca, który nie może znaleźć 
przyczyny awarii, pyta chłopaka: 
- Skoro wiesz, to powiedz. No to co się zepsuło? 
- Autobus, proszę pana. 
POWRÓT. Wraca mąż do domu, patrzy a wszystkie 
drzwi i okna pootwierane. Pyta się żony blondynki 
- Co robisz? 
     Żona na to: 
- Gotuję kisiel. 
- A czemu wszystkie okna i drzwi są pootwierane? 
- Bo na opakowaniu napisane jest „gotować w prze-
ciągu 10 minut”. 
ZDZIWIENIE. Zdziwiony lekarz pyta żonę pacjenta: 
- Naprawdę nie zorientowała się pani, że mąż miał 
zawał? 
- Nie. Zaskoczyło mnie jedynie, że przeszło po 20 la-
tach małżeństwa mąż wyszeptał: „Jadzia, moje 
serce...” 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2200 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. Piotr Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan Bo-
rutowie, p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 

sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Emilia. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30. 

 




