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W TYM NUMERZE: 
1. Myśl tygodnia 
2. Mama i Dziecko 
3. Pratulin 
4. Pani Jasnogórska 
5. Wieczór Chwały 
6. Przed Jubileuszem 
7. Kalendarz nowego tygodnia 
8. Święto Dziękczynienia 
9. Parafiada 
10. W Parafii i w Diecezji  
11. Co piszą w „Echu” nr 21 
12. Dobry humor 
13. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Pan Jezus pozostawia nam nie-
zwykle pocieszające słowa: „Ja 
zaś będę prosił Ojca, a innego Po-
cieszyciela da wam, aby z wami 
był na zawsze - Ducha Prawdy, 
którego świat przyjąć nie może, 
ponieważ Go nie widzi ani nie zna” 
(J 14,15-21). 
     Jezus obiecuje swoim uczniom: 
„Nie zostawię was sierotami. 
Przyjdę do was w moim Duchu” 
Jednak zanim to nastąpi, czas sa-
motności jest potrzebny. Czas, 
kiedy trzeba bronić wiary; kiedy 
trzeba uzasadnić nadzieję, którą 
nosimy w sercach; kiedy odrzu-
cają głoszone przeze nas słowo; 
kiedy przychodzi cierpienie. Być 
może ta samotność jest jedynym 
kluczem, który może otworzyć 
drzwi naszych serc dla Ducha 
Świętego. Być może też dzięki niej 
naprawdę zobaczę, że Go potrze-
bujemy, i zaczniemy Go przyzy-
wać. 

 

MAMA I DZIECKO 

 
     Zbliżają się dwa piękne, rodzinne dni. Pierwszy z nich 
jutro (w poniedziałek 26 maja) – Dzień Matki. To dobra 
okazja, aby pomodlić się za nasze Mamy i Babcie, a także 
złożyć im z serca płynące życzenia. A już w przyszłą nie-
dzielę Międzynarodowy Dzień Dziecka. To kolejna okazja 
do modlitwy za te młodsze, średnie, a także całkiem wy-
rośnięte Dzieci. Wszystkim Mamom i Dzieciom składamy 
z racji ich święta życzenia obfitości Bożych darów. 

PRATULIN 
   Rozpoczyna się se-
zon pielgrzymek i wy-
jazdów dla dzieci któ-
re były u I Komunii 
Św. Organizując piel-
grzymkę lub weeken-
dowy wyjazd warto  
pamiętać o naszym 
diecezjalnym Sanktu-
arium Męczenników 
Podlaskich w Pratuli-
nie. Warto odwiedzić  
to szczególne miejsce, które wysiłkiem nas wszystkich 
coraz bardziej rozwija się. Przy relikwiach Męczenników 
można pomodlić się, prosząc Boga o potrzebne łaski. W 
„ofercie” Sanktuarium jest także możliwość obejrzenia 
filmu „Pratulin” w zabytkowym kościółku, sklepik z pamiąt-
kami, bar z napojami, goframi, naleśnikami i hod-dogami... 
Planując przyjazd do Pratulina, w miarę możliwości warto 
wcześniej zgłosić grupę u miejscowych duszpasterzy lub u 
obsługi sklepiku, dzwoniąc na numer telefonu 600736711. 

PANI JASNOGÓRSKA ZAPRASZA 

 
     Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki, że 
tak licznie zgromadził nas na uroczystej Eucharystii, 
podczas której dziękowaliśmy Najświętszej Panience za 
Jej Matczyną troskę i opiekę, jaką otacza nasze dzieci. To 
nie przypadek, że Matka Najświętsza wybrała Sanktuar-
ium Św. Józefa, swojego Małżonka, aby rozwijało się to 
dzieło, wszak święci Małżonkowie są dla nas wzorem wła-
ściwego kształtowania postaw i zachowań naszych dzieci.  

     Maryja, świadoma zagrożeń, jakie niesie współczesny 
świat młodemu pokoleniu, dała nam, rodzicom, najskute-
czniejszą broń do walki z wszelkim złem. Dzieło modlitwy 
różańcowej rozwija się tak pięknie i dynamicznie tylko 
dzięki szczególnej trosce Królowej Różańca i świętych Pa-
tronów, a ludźmi posługuje się jako słabymi narzędziami, 
aby było wiadomym, że jest to dzieło Boże i rozwija się na 
Bożą chwałę. Człowiek jest tylko nieudolnym narzędziem. 
Niech Bóg będzie uwielbiony i wysławiony w tym dziele! 
     Matka Najświętsza nie poprzestaje na tym, że raz w ro-
ku gromadzi nas wszystkich na Eucharystii, ale tym razem 
zaprasza na Jasną Górę, aby spotkać się z nami. To wiel-
kie i bardzo radosne spotkanie będzie miało miejsce 7 
czerwca, tzn. już za niespełna dwa tygodnie. Serdecznie 
zachęcam wszystkich Rodziców, modlących się w różach 
różańcowych, do wzięcia udziału w tej tak ważnej i donios-
łej pielgrzymce, a Maryja sowicie wynagrodzi nasz trud 
i szczególnie błogosławić będzie. Szczęść Boże. 

Barbara Popek 
 

WIECZÓR  CHWAŁY w CKiS 

 
     W piękny majowy czwartek (29.05) Wieczór Chwały 
odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Świrskie-
go o godz. 19.00. Wieczór Chwały też będzie piękny, jako 
że w centrum naszych modlitw znajdą się Matka i Dziecko. 
Będzie ku temu szczególna okazja, gdyż spotkanie po-
przedzi Dzień Matki (26.V), a za kilka dni (1.VI) Dzień 
Dziecka. Oba święta są bliskie naszym sercom i dlatego 
podczas spotkania będziemy modlić się za wszystkie Ma-
my (zarówno żyjące, jak i te, które odeszły już do Pana) 
i za Dzieci, uwielbiając Boga w darze ich życia. Wszyscy 
otrzymają od obecnego na spotkaniu Jezusa Chrystusa, 
ukrytego w Najświętszym Sakramencie, szczególne błogo-
sławieństwo. Takiego Wieczoru Chwały nie można opuś-
cić bez ważnej i uzasadnionej przyczyny. Zapraszamy 
więc absolutnie wszystkich mieszkańców naszego miasta 
i okolic bliższych i dalszych!  Wspólnota Jednego Ducha 
 

PRZED JUBILEUSZEM 
     Bractwo św. Judy Tadeusza wraz z Wydziałem Dusz-
pasterskim Kurii Siedleckiej oraz I Katolickim Liceum Ogól-
nokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach zaprasza-
ją na kolejne spotkanie z cyklu spotkań inspirowanych 
zbliżającym się Jubileuszem 1050 rocznicy Chrztu Polski.  
     Czwarte spotkanie odbędzie się w czwartek 29 maja 
br, o godz. 19:00 w auli Katolickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego (ul. Bpa Świrskiego). Jego treść stanowić będzie 
wykład ks. prof. Stanisława Warzeszaka „Bioetyka, a mo-
ralność chrześcijańska: orędzie chrześcijańskie i etyka 
życia”. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Dr Tadeusz Tobiasz, Ks. Marek Paluszkiewicz, 
Ks. Jacek Świątek  
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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 – 26 maja 2014  r. 
Wspomnienie Św. Filipa Nereusza, Kapłana. Dzień Matki. 

Czyt.: (Dz 16, 11-15 Chrzest Lidii); 
J 15, 26-16, 4a (Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie). 

6.30 1. + Stanisławę, Irenę, Floriana, Franciszka, Józefa, Mariana, Je-
rzego i Marka, of. Wanda Kowalczyk 

 2. Dziękczynna w intencji Mamy, z racji Dnia Matki, z prośbą o po-
trzebne łaski dla niej i opiekę Św. Józefa, of. Syn 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 
 2. + Reginę (z okazji Dnia Matki), Jana i Janinę, zm. z obu stron 

Rodziny, of. Wanda Matwiejczuk 
 3. + Józefa (w 4 r.) i Antoninę Matejczuk, Łucję, Mariannę i Wincen-

tego oraz zm. z Rodziny, of. Syn Bogusław z Rodziną 
 4. + Bronisława Stańczuka (w 23 r.), of. Syn 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. + Elżbietę Kokoszkiewicz (z racji dnia Matki), of. Córka 
 4. + Rodziców: Kazimierę i Aleksandra oraz Stanisławę Kozłow-

skich, zm. Dziadków z Rodzin Kozłowskich, Paceltów i Księżopol-
skich, of. Halina Badowska 

 5. + Mariana Zdanowskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 
Nabożeństwo Majowe 

Wtorek – 27 maja 2014  r. 
Wspomnienie Św. Augustyna z Canterbury, Biskupa 

Czyt.: Dz 16, 22-34 (Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z więzienia); 
J 16, 5-11 (Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie). 

6.30 1. + Zofię Boruta (z okazji Dnia Matki), of. Dzieci 
 2. + Stanisławę Ficek (z racji Dnia Matki), of. Danuta Doroszenko 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 
 2. + Kingę Woźnica (w 29 m-c ), of. Rodzina 
 3. + Barbarę i Mieczysława Płatkowskich , of. Córki 
 4. + Hieronima Bareję (w 27 r.), of. Syn 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. + Władysława Gabrana (w 4 r.) oraz Rodziców Stanisławę i Jana, 

of. Stanisława Gabran 
 4. + Józefa Krasuskiego (w 27 r.), Mariannę, Stanisława, Elonorę 

i Stanisława, of. Helena Barszcz  
Nabożeństwo Majowe 

Środa – 28 maja 2014 r. 
Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; 

Czyt.: Dz 17,15. 22-18,1 (Paweł w Atenach);  
J 16,12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy). 

6.30 1. + Władysławę (z okazji Dnia Matki), of. Dzieci 
 2. + Zbigniewa (w 9 r.), Stefanię, Stanisława, Jadwigę i Wiktora, of. 

Sabina Wołosz 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 

 2. + Mariannę (w 20 r.), of. Córka 
 3. + Zofię Michalak (w 1 r.), of. Córka 
 4. + Józefę, Aleksandra i Franciszkę oraz zm. 4 Siostry i Brata, of. 

Kazimiera Łęczycka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. + Elżbietę Kowal (w 2 r.), Kazimierę, Henryka, Władysława i Ma-

riana Zakrzewskiego, of. Zofia Frankowska 
 4. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, zel. Kościół 

Domowy 
Nabożeństwo Majowe, 

modlitwy ku czci Św. Joanny i ucałowanie relikwii. 

Czwartek – 29 maja 2014 r. 
Wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy; Czyt.: Dz 18, 1-8 (Święty 

Paweł w Koryncie); J 16, 16-20 (Smutek wasz zamieni się w radość). 

6.30 1. + Walentego i Helenę, of. Córka 
 2. + Annę i Wacława oraz zm. z Rodzin Olędzkich i Białousów, of. 

Sąsiadka 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 
 2. + Władysławę (w r.), Stanisława, Andrzeja i Józefę, of. Jadwiga Duk 
 3. + Juliana (w 19 r.) i Helenę Domańskich oraz zm. z Rodzin Do-

mańskich i Zalewskich, of. Córka 
 4. + Rozalię (z okazji Dnia Matki), of. Córka 

17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. + Pawła Ługowskiego (w 2 r.), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Patrycji Maliszewskiej, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w 
dorosłym życiu, of. Babcia Janina 

Nabożeństwo Majowe 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 30 maja 2014  r. 
Wspomnienie Św. Jana Sarkandra, Kapłana i Męczennika 

i Św. Joanny d’Arc, oraz Św. Zdzisławy. 
Czyt.: Dz 18, 9-18 (Wystąpienie Żydów przeciw Pawłowi w Koryncie); 

J 16, 20-23a (Smutek wasz zamieni się w radość). 

6.30 1. + Andrzeja, Grzegorza i Stefana, of. Rodzina 
 2. + Eugeniusza Kępkę, of. Żona 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Bajka, of. 
Rodzina z Dziećmi 

 2. + Michała Konstantego oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Jadwiga Chilimoniuk 

 3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Agnieszki i Pawła, z prośbą o opiekę 
Św. Józefa i potrzebne łaski dla całej Rodziny, of. Rodzice 

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 8 (zel. Elżbieta Pastor) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. + Anielę Kleszcz (z racji imienin), of. Córka 
 4. + Jana Włodka (w 18 r.) oraz zm. z Rodzin Dryżałowskich, Orłow-

skich i Włodków, of. Wanda Włodek 
Nabożeństwo Majowe 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 31 maja 2014  r. 

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny; Czyt.: So 3, 14-18 (Pan jest 
pośród ciebie lub): Rz 12, 9-16b (Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegaj-

cie gościnności); Łk 1, 39-56 (Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję). 

6.30 1. + Jadwigę (w r.), of. Syn 
 2. + Eugeniusza Jastrzębskiego (w 1 r.) i Helenę, of. Siostra 

7.00 1. + Dariusza (w 23 r. i z okazji Dnia Dziecka), of. Mama 
 2. + Wojciecha i Władysławę, Leokadię, Józefa, Tadeusza, Toma-

sza i Sabinę, of. Syn 
 3. + Elżbietę Zychowicz (z okazji Dnia Matki), of. Córki 
 4. + Anielę Szkup (z racji imienin), of. Teresa Podgórzak 
 5. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 6. Dziękczynna w 5 r. ślubu Andrzeja i Aleksandry oraz w 2 r. uro-

dzin Syna Pawła, z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w ich 
życiu, of. Agata Lewicka 

9.00 Spotkanie starszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
16.00 W intencji nowożeńców: Marleny i Adama 
17.00 W intencji nowożeńców: Anny i Marcina 
18.00 W intencji nowożeńców: Agnieszki i Macieja 

Nabożeństwo Majowe 

Niedziela – 1 czerwca 2014 r. Siódma Niedziela Wielkanocna  
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; VII Dzień Dziękczynienia 

Wspomnienie Św. Justyna, Męczennika 
Pierwsza Niedziela Miesiąca; 

Międzynarodowy Dzień Dziecka; Dzień modlitw za Dzieci. 
Czyt.: Dz 1, 1-11 (Uniósł się w ich obecności w górę);  

Ef 1, 17-23 (Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy); 
Mt 28, 16-20 (Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi). 
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6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Reginę i Zygmunta Ulic-
kich, of. Dzieci 

 2. + Mieczysława (w 29 r.) i Jadwigę Burgs oraz Barbarę Mrawiec 
i Halinę Ciupińską, of. Wanda Cieloch 

8.30 1. + Stanisławę i Zygmunta Traczyk, Kazimierza Weredę oraz An-
drzeja Mućko, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w intencji córek Sandry, Mileny i Oliwii, z okazji Dnia 
Dziecka, z prośbą o Boże błogosławieństwo i jedność w Rodzinie, 
of. Rodzice 

10.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Annę Jasińską, of. Janina 
Jasińska.  

 2. + Stanisława (w 2 r.) i Henryka (w 15 r.), of. Teresa Kojtych 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Arkadiusza, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w intencji Dzieci i Wnuków, z prośbą o Bożą opiekę 

i wstawiennictwo Matki Bożej, of. Honorata Jastrzębska 
11.30 1. Dziękczynna w 20 r. urodzin Sebastiana, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Św. Józefa dla wnuków Krystiana, Kacpra i 
Ernesta, of. Dziadkowie 

 2. + Wojciecha (w r.), Irenę, Krzysztofa i Stanisława, zm. z Rodzin 
Mikołajczuków i Walczaków, of. Bogusława Kurowska 

 3. + Stanisławę, Romana i Szczepana, zm. z rodz. Zakrzewskich, of. 
Córka 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana tajemnic ró-

żańcowych i katecheza dla Kół Żywego Różańca. 

16.30 1. Dziękczynna w intencji Dzieci i ich Rodzin z prośbą o wstawien-
nictwo i opiekę Św. Józefa naszego Patrona, of. Rodzice 

17.30 I Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 

 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Doroty i Grzegorza, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla nich i dla ich Córek w dalszym życiu, of. Jubilaci 

Inauguracja Nabożeństw Czerwcowych. 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

 

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 
     Pragnę wyrazić serdeczną 
wdzięczność Księdzu Probosz-
czowi i Parafianom za dotych-
czasowe zaangażowanie w ob- 

chody Święta Dziękczynienia 
oraz budowę Centrum Opatrz-
ności Bożej. Przed nami już 
siódme obchody Święta, które 

odbędą się za tydzień, 1 czerwca br. Chcielibyśmy by radosne świętowanie 
kanonizacji Jana Pawła II znalazło kontynuację podczas Święta Dziękczy-
nienia w ogólnonarodowym dziękczynieniu za Ojca Świętego, przeżywane-
go pod hasłem „Dziękujemy za Świętego Jana Pawła II”. Uroczystości Świę-
ta Dziękczynienia będą dedykowane Wielkiemu Polakowi, orędownikowi mi-
łości i pokoju. W kontekście budowy Wotum Wdzięczności warto przywołać 
w pamięci historię Jana Pawła II, dzięki któremu możemy żyć w wolnym kra-
ju. Kanonizacja tak znaczącej dla historii Polski postaci, była wielkim darem 
i wydarzeniem wielkiej wagi historycznej. 
     Wotum Wdzięczności powstaje dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wier-
nych w całej Polsce. Dzięki zeszłorocznej zbiórce w parafiach udało się ze-
brać aż 2,1 mln zł na budowę Świątyni, co przyczyniło się do finansowego 
rozliczenia całego kosztu prac przy kopule (tj. 10 mln złotych). Zgromadze-
nie tak dużych środków nie byłoby możliwe bez Waszego osobistego zaan-
gażowania. Składam serdeczne „Bóg zapłać!” za tą pomoc. Dzisiaj wspólnie 
możemy radować się widokiem kopuły w pełnym blasku. Dzięki wsparciu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku mogliśmy roz-
począć prace przy elewacji w części muzealnej Centrum Opatrzności Bożej, 
które już dobiegają końca. Obecnie realizowana jest muzealna elewacja po-
zioma w postaci podwieszanej blachy miedzianej. 
     Przed nami realizacja elewacji Świątyni wraz z oknami, która w całości 
będzie finansowana z ofiar wiernych. W ramach prac zostaną wykonane: 
ocieplenie i elewacja Świątyni, zakup i montaż okien, posadzka wewnątrz 
Świątyni oraz schody wraz z posadzką zewnętrzną. Koszt inwestycji plano-
wanych tylko w 2014 roku wyniesie blisko 16,6 min zł. Jesteśmy wdzięczni 

za każdy dar serca przekazany na budowę Wotum Wdzięczności. Ufam, że 
kolejny rok na budowie Centrum Opatrzności Bożej przybliży nas do reali-
zacji Narodowego Wotum. Dzięki życzliwości Ordynariusza Diecezji również 
w tym roku będzie możliwa zbiórka przykościelna na rzecz budowy Wotum 
Wdzięczności w niedzielę 1 czerwca br. Raz jeszcze pragnę wyrazić osobi-
stą wdzięczność za okazaną pomoc. Zdaję sobie sprawę, że każde zaan-
gażowanie wymaga wielkiego wysiłku i jest dodatkowym zadaniem dla Pa-
rafii. Tym bardziej dziękuję i z serca błogosławię kapłanom i wszystkim pa-
rafianom. Z Chrystusowym pozdrowieniem. 

Kard. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski 

PARAFIADA 
     Parafiada to cykliczna impreza sportowa organizowana w naszej Diecezji 
przez Ks. Tadeusza Lamenta i współdziałających z nim duszpasterzy sportu 
pod honorowym patronatem Księdza Biskupa Siedleckiego. Jej celem jest 
propagowanie i umacnianie zdrowych i chrześcijańskich zasad współzawod-
nictwa, budzenie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowie-
dzialności za własną Parafię i środowisko, a także stworzenie warunków 
dzieciom i młodzieży do czynnego uczestnictwa w sporcie, kulturze i modlit-
wie. Organizatorami są społeczności Ryk: Parafia Najświętszego Zbawicie-
la, Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy „ARKA”, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Starostwo Powiatowe oraz Burmistrz Miasta Ryki. Parafiada ro-
zpocznie się w najbliższą środę 28 maja Mszą Św. w Kościele Parafialnym, 
celebrowaną o godz. 9.00, a o godz. 10.10 nastąpi uroczyste jej otwarcie. 
     W Parafiadzie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych. Są to zespoły 
reprezentujące Parafię. Uczestnicy powinni posiadać obowiązkowo badania 
lekarskie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki loso-
we. Zgłoszenia imienne do poszczególnych konkurencji należy przesłać do 
dnia 26 maja na adres: MGOSIR djurzysta@ryki.pl lub telefonicznie pod nu-
merem 81-8656865 Zgłoszenia na miejscu zawodów nie będą przyjmowa-
ne. Do punktacji drużynowej liczone będą punkty uzyskane przez zawodni-
ków w poszczególnych konkurencjach wg klucza: I m-ce – 13 pkt; II m-ce – 
11 pkt; III m-ce – 10 pkt; IV m-ce – 9 pkt; (…) XII m-ce – 1 pkt. 

 
     Wśród konkurencji będą:  Biegi: 100 m i 400 m dziewcząt; 100m, 1000m 
chłopców; bieg sztafetowy 4x400m dziewcząt i chłopców. Skok w dal dzie-
wcząt i chłopców. Pchnięcie kulą – dziewczęta (3kg); chłopcy (5kg). Piłka 
nożna drużynowo: mecze (ilość zawodników 5+1), slalom piłkarski (jeden 
zawodnik). Czas gry oraz system rozgrywek zostanie ustalony w zależności 
od ilości zgłoszonych drużyn. Piłka siatkowa dziewcząt. Sety rozgrywane 
do 15 pkt, do 2 wygranych setów. (Rozgrywki na dwóch salach) 
Piłka siatkowa plażowa chłopców (ilość zawodników 2+1). Czas gry oraz 
system rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych dru-
żyn. Tenis stołowy dziewcząt i chłopców. Slalom rowerowy (po jednym 
reprezentancie). Konkurs siłacza – wyciskanie sztangi leżąc (po jednym). 
     Parafia może zgłosić tylko po jednym uczestniku w konkurencji lekkoatle-
tycznej, tenisie stołowym, slalomie rowerowym, konkursie siłacza, oraz po 
jednym zespole w grach drużynowych. Zawodnik(-czka) może startować tyl-
ko w jednej konkurencji oraz dodatkowo w biegu sztafetowym. Zawodnicy 
rozgrywający mecze piłki nożnej mogą brać udział również w slalomie piłka-
rskim. Z uwagi na duże odległości, jakie dzielą obiekty sportowe zawodni-
cy(-czki) biorący udział w grach zespołowych lub tenisie stołowym nie mogą 
startować w konkurencjach lekkoatletycznych. 
     Przewidziane są nagrody indywidualne: miejsca I-III dyplomy i medale 
i drużynowe miejsca I-III puchary. Pozostałe miejsca dyplomy. Koszty orga-
nizacyjne zawodów pokrywa organizator. Koszty przejazdów pokrywają 
szkoły i parafie we własnym zakresie. Interpretacja w/w regulaminu przysłu-
guje organizatorowi. Zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami na 
podanych drukach zgłoszeń. Przewidziany jest posiłek, oraz napoje dla dru-
żyn. Każdy zespół obowiązkowo przywozi ze sobą własny transparent (tabli-
cę) z nazwą drużyny (parafii). Ważne jest przygotowanie młodzieży do peł-
nego uczestnictwa we Mszy Świętej (spowiedź i komunia święta). 

Ks. Tadeusz Lament 
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MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY 
po raz kolejny organizowany jest w Siedlcach. 
W tym raku hasłem przewodnim są słowa: 
„Poświęć czas swojemu dziecku”. Marsz od-
będzie się w niedzielę - 1 czerwca br. 

 
     Celem marszu jest integracja małżeństw, for-
macja chrześcijańska i wspólne świętowanie. 
Marsz ma 3 etapy. Pierwszy to modlitwa za rodzi-
ny. 11.30 w katedrze siedleckiej sprawowana bę-
dzie eucharystia w intencji rodzin. 13.00 marsz uli-
cami Siedlec do Amfiteatru. To czas manifestacji 
pokazującej, że rodzina jest ważną wspólnotą ko-
nieczną dla prawidłowego rozwoju człowieka. Od-
będzie się też piknik rodzinny, podczas którego za-
planowano szereg atrakcji. W tym roku uczestnicy 
marszu będą mogli włączyć się w koncert podsu-
mowujący pracę dzieci i młodzież w strukturach 
MOK-u. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DZIEŃ ŻYCIA. Dziś, w VI Niedzielę Wielkanoc-
ną (25 maja) obchodzony jest kolejny Dzień Życia. 
Obrońcy Życia i członkowie Dzieła Duchowej Ado-
pcji Dziecka Poczętego zapraszają na różaniec po 
Mszy Św. wieczorowej. 
ROCZNICA I KOMUNII ŚW. Dzieci z klas III, 
które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii Św. 
mają dziś (w niedzielę 25 maja) Uroczystą Mszę 
Św. z racji rocznicy o godz. 11.30. Spotykają się 
wcześniej przed kościołem o godz. 11.10.   W tym 
miejscu pragnę podziękować za osobiste 
świadectwo rodziców, którzy systematycznie 
przychodzą do kościoła i przystępują do 
sakramentów św. Drogim Rodzicom i ich 
pociechom życzę jak najowocniejszego przeżycia 
Uroczystości Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. 

KOMUNIA ZA ROK ? Rodziców, którzy pragną 
, aby ich Dzieci z klas I przystąpiły do I-ej Komunii 
św. w roku 2015, zapraszam na spotkanie 28.05 
(w środę) o godz. 19.00 w auli pod kościołem od 
strony północnej.                              Ks. Sławek 

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

MAJÓWKI. Maj to najpiękniejszy czas w roku. 
Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwa Majowe 
celebrowane po Mszy Św. o godzinie 18.00. 

ŚWIĘTA JOANNA. W najbliższą środę (28.05) 
obchodzimy kolejne parafialne wspomnienie Św. 
Joanny Beretty Molla, której relikwie znajdują się 
w naszym kościele. O godzinie 18.00 będzie Msza 
Św. w intencjach Czcicieli Św. Joanny, a po Mszy 
Św. i Nabożeństwie Czerwcowym zapraszamy na 
modlitwy ku czci Świętej i ucałowanie relikwii. 

NAWIEDZENIE. W sobotę (31 maja) Kościół ob-
chodzi Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny, przypominające o drugiej różańcowej Ta-
jemnicy Radosnej. Kończy ono Maryjny miesiąc 
maj i jest okazją do wyrażenia wdzięczności Matce 
Bożej za wszelkie łaski, jakie stały się w maju na-

szym udziałem za Jej przyczyną. 
WNIEBOWSTĄPIENIE i DZIĘKCZYNIENIE 
Przyszła niedziela (1 czerwca) jest VII Niedzielą 
Wielkanocną, a Kościół w tym dniu obchodzi Uro-
czystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w dawnej 
tradycji liturgicznej nazywaną „czterdziestnicą”, 
ponieważ wypada w 40 dni po Wielkanocy. Od 7 
lat w pierwszą niedzielę czerwca obchodzony jest 
Dzień Dziękczynienia za wolność Ojczyzny. W tym 
dniu są zbierane przed kościołami ofiary do puszek 
przeznaczone na budowę Świątyni Opatrzności. O 
szczegółach piszemy na 3 stronie Opiekuna. 

PIERWSZE DNI. Przyszła niedziela 1 czerwca 
to Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po sumie będzie 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana ta-
jemnic różańcowych i katecheza dla Kół Żywego 
Różańca. 
DWIE PIELGRZYMKI. W sobotę dnia 7 czerw-
ca na Jasnej Górze odbędzie się II Ogólnopolska 
Pielgrzymka Żywego Różańca. Zgłoszenia GRUP 
na tę Pielgrzymkę przyjmuje do dziś włącznie Mo-
derator Diecezjalny Ks. Paweł Wiatrak. Więcej in-
formacji o tej Pielgrzymce Wspólnot Różańcowych 
na tablicy ogłoszeń. 
     Natomiast Rada Różańcowa zaprasza na Pielg-
rzymkę dziękczynną za Kanonizację Św. Jana Pa-
wła II w dniach od 18 do 20 lipca, „szlakiem papie-
skim”: Kraków-Łagiewniki-Kalwaria Zebrzydowska 
Wadowice-Częstochowa. Koszt 250 zł. Zapisy w 
zakrystii lub pod numerem telefonu 606-902159. 

          Zofia Sawiak 
DLA TYCH, KTÓRYM SIĘ SPIESZY. Wee-
kendowy Kurs Przedmałżeński jest organizowany 
w Leśnej Podlaskiej. Początek 30 maja od godziny 
19.00, a zakończenie 1 czerwca o godzinie 13.00. 
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia mailowe na 
adres: leśnapodlaska.paulini@gmail.com albo tele-
foniczne 83-3450700 lub 514-570079. Koszt poby-
tu 160 zł od osoby. Kurs jest znacznym ułatwie-
niem dla tych, którzy w nim dotąd nie uczestniczyli, 
a mają bliską perspektywę ślubu. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:  
Radosław Michał Zyśk z naszej Parafii i 
Kamila Izabela Gryczewska z Parafii Św. Teresy 
w Siedlcach (22). 
Piotr Koryciński z naszej Parafii i Jolanta 
Bobińska z Parafii w Wąsewie (Diecezja Łom-
żyńska) (23). 
Tomasz Sokołowski z naszej Parafii i Mag-
dalena Prokurat z Parafii w Pruszynie (24). 
Zapowiedź I:  
Dariusz Strzałek z naszej Parafii i Agnieszka 
Tyburek z Parafii w Rogóźnie (Archidiecezja Lubel-
ska) (25).  
Piotr Dziurdziak z naszej Parafii o Monika Ty-
mińska z Parafii w Kotuniu (26). 
Piotr Andrzej Michalak i Regina Michalak zd. 
Kurek oboje z naszej Parafii (27). 

Karol Bulak i Agnieszka Katarzyna Bartoszuk 
zd. Kobylińska oboje z naszej Parafii (28). 
Karol Bruliński z naszej Parafii i Edyta Zdrada 
z Parafii św. Stanisława w Siedlcach (29). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

 
MAŁŻEŃSKA RADA 

 
Żona do męża przed wyjściem na plażę: 
- Chciałabym założyć coś, co zadziwi wszystkich! 
- To załóż łyżwy… 
 
BARMAN. Żona robi wyrzuty mężowi:  
- Wczoraj miałeś jeszcze 100 złotych, a dziś nie masz 
już ani grosza. Gdzie się podziały pieniądze?  
- Dałem je jednemu staruszkowi. Po prostu nie mog-
łem mu odmówić.  
- Od kiedy jesteś taki hojny wobec nieznajomych? 
Kim on był?  
- Barmanem. 
REWANŻ. Mąż pyta żonę:  
- Kochanie co byś zrobiła gdybym wygrał w totka?  
- Wzięłabym połowę wygranej i odeszła od ciebie – 
oświadcza żona.  
- Skoro tak, to ja trafiłem trójkę, masz osiem złotych 
i idź sobie! – odpowiada mąż. 
DOKŁADNA DATA. Turyści w Muzeum Ziemi oglą-
dają kości dinozaura. Jeden z nich pyta przewodnika: 
- Może pan powiedzieć, ile lat mają te kości? 
- 3 miliony, cztery lata i sześć miesięcy - pada odpo-
wiedź.  
- To jakaś podpucha?! - pyta turysta. - Skąd pan zna 
tak dokładny wiek? 
- No cóż, kości dinozaura miały 3 miliony lat, kiedy 
zacząłem tu pracować, a to było cztery i pół roku te-
mu. 
BUDZIK. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego 
zwraca się do turysty: 
- Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta. 
- To niech go pan nastawi na dziesiątą! 
AZYMUT. 
     Na Saharze wyczerpany turysta pyta Beduina: 
- Jak dojść do Kairu? 
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 
DOBRA RADA. W najwyższych górach świata, drogą 
nad przepaścią jedzie autokar z turystami. 
- I co, boicie się? - pyta przewodniczka. 
- Tak! - krzyczą pasażerowie. 
- To proszę robić to, co kierowca! 
- A co robi kierowca? 
- Zamyka oczy. 
 

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. 

 




