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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dziś usłyszeliśmy w Ewangelii, 
że „Przyszedł Jezus, stanął pośro-
dku nich… (i powiedział:) Weźmij-
cie Ducha Świętego, którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie są im za-
trzymane” (J 20, 19-23). 
     Te słowa Pana Jezusa pozosta-
wiają całemu Kościołowi niezwyk-
łą moc, która przekracza możliwo-
ści przeciętnego człowieka, a na-
wet tych, którzy są przekonani, ze 
„mają władzę”. Źródłem tej mocy 
nie jest pojedynczy człowiek, ani 
też społeczność ludzi wierzących. 
Płynie ona z mocy i światła Ducha 
Świętego, którego Jezus zesłał 
swoim uczniom, a co za tym idzie 
wszystkim ludziom wierzącym. 
  

 

 

DUCHU ŚWIETY PRZYJDŹ 

 
     Wzorem lat ubiegłych, w dniu wczorajszym 7 czerwca 
br. w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Ka-
tedrze odbyły się Nieszpory z udziałem członków wszyst-
kich wspólnot, stowarzyszeń, ruchów i bractw działających 
na terenie naszej Diecezji. Nieszporom przewodniczył Bis-
kup Piotr Sawczuk. Celebracja Liturgii Godzin rozpoczęła 
się o godz. 19.00  zawiązaniem wspólnoty oraz katechezą. 
Po nieszporach uczestnicy zgromadzili się na agapie. 
     Dzień dzisiejszy, to Dzień Piędziesiątnicy, który przypo-
mina, że w 50-tym dniu po Zmartwychwstaniu Pan Jezus 
Zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Udział w tym „Zes-
łaniu” ma każdy z nas. Należy z tego wyciągnąć wnioski. 
My ludzie dorośli powinniśmy pamiętać, że w Sakramencie 
Bierzmowania otrzymaliśmy „dostęp” do Darów Ducha 
Świętego, które są nam potrzebne do normalnego życia. 
Jednak dary te są skuteczne, kiedy otworzymy się na nie 
i poddamy się działaniu Ducha Świętego. Człowiek niedoj-
rzały z trudem poddaje się jego działaniu. 

APEL KSIĘDZA BISKUPA 
     Drodzy diecezjanie. Z bólem przyjmujemy napływające 
informacje o skali zniszczeń wywołanych powodzią na Bał-
kanach. Żywioł ten przyniósł wielkie zniszczenia, ucierpiały 
dziesiątki tysięcy ludzi straciwszy dach nad głowa, doro-
bek życia, a wielu z nich również życie. Do wyrażenia soli-
darności z poszkodowanymi na Bałkanach zaapelował za-
równo Ojciec Św. Franciszek który poprosił o modlitwę 
i pomoc materialną ze strony wspólnoty międzynarodowej, 
jak również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Arcybiskup Stanisław Gądecki, zachęcając aby niedziela 8 
czerwca br. stała się dniem modlitwy i wsparcia material-
nego dla poszkodowanych. 
     W związku z powyższym zarządzam we wszystkich pa-
rafiach Diecezji siedleckiej przeprowadzenie zbiórki pienię-
żnej do puszek w niedzielę 8 czerwca br., jako materialne 
wsparcie dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku powo-
dzi na Bałkanach. Ufam, że pozyskane środki pomogą 
w zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb życiowych.  
     Wszystkich zaś ludzi dobrej woli, zwłaszcza ducho-
wieństwo, wspólnoty zakonne i wiernych proszę o modlit-
wę w intencji poszkodowanych i ludzi niosących im po-
moc. Pamiętajmy także w modlitwie i otoczmy troską na-
szych rodaków, którzy w wielu rejonach kraju w ostatnich 
tygodniach doświadczyli trudności z powodu ulewnych 
deszczów. Niech Bóg wynagrodzi waszą wrażliwość serc i 
otwarcie na dramat ludzkiego cierpienia. 

Ks. Biskup Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki 

 

KOŚCIÓŁ MA MATKĘ 
     W polskiej tradycji religijnej jutrzejszy dzień (9 czerwca 
– pierwszy dzień po Dniu Pięćdziesiątnicy), nazywany był 
„Drugim dniem „Zielonych Świąt”. Pomieszanie religijnych 
i ludowych zwyczajów każe do dziś zdobić na zielono wiej-
skie podwórka w niektórych zakątkach Polski. Komunisty-
czne naciski w powojennej Ojczyźnie podejmowały nawet 
próbę wyrugowania z tego dnia wartości religijnych, nazy-
wając ten dzień „Świętem Ludowym” i czyniąc go własnoś-
cią politycznych partii „ludowych”. 
     Tymczasem dzień ten ma ścisły związek z dzisiejszą 
Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i w Liturgii Koś-
cioła nazywany jest „Świętem Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła”. Przypomina bowiem, że podczas „Dnia 
Pięćdziesiątnicy” w Wieczerniku z Apostołami była obecna 
Maryja, Matka Jezusa. To Ona dodawała Apostołom od-
wagi i zachęcała do wytrwałości w oczekiwaniu na przyjś-
cie Ducha Świętego. Z Apostołami przeżyła ten wielki his-
toryczny moment, gdy wszyscy usłyszeli szum gwałtowne-
go wiatru, a na ich głowach spoczęły ogniste płomienie 
mocy Ducha Świętego. To razem z Nią narodziła się nowa 
społeczność ludzi wierzących – Kościół. Te fakty dają nam 
prawo do tego, abyśmy nazywali Maryję Matką Kościoła i 
jutro obchodzili jej święto. 
     Zachęcamy każdego, kto może do uczczenia Maryi 
w dniu jutrzejszym przez udział we Mszy Św. Msze Święte 
w naszym kościele będą jutro o godzinie 7.00, 10.00 
i 18.00.  
     W naszej Diecezji jest tylko jedna Parafia (i jeden 
kościół) pod wezwaniem NMP Matki Kościoła. Znajduje się 
on w Łukowie blisko stacji PKP. 

 

 

FATIMSKA 
     Już po raz drugi w tym roku 
zgromadzi nas Maryja z Fatimy. 
Każdy 13 dzień miesiąca od 
maja do października, to jej 
Święto. Podczas każdego ze 
spotkań rozważamy przesłanie, 
jakie pozostawiła Maryja nam, 
za pośrednictwem Błogosławio-
nych Dzieci Łucji, Hiacynty 
i Franciszka, w każdym z sześ-
ciu objawień, jakie miały miejs-
ce w tym okresie.  
      Przyjdziemy więc i my w 
najbliższy piątek, w dniu 13 
czerwca, któremu patronuje 
Św. Antoni z Padwy, Patron od  

rzeczy zagubionych. Prosić będziemy Maryję, abyśmy nie 
zagubili w życiu rzeczy najważniejszych: wiary w obec-
ność Boga wśród nas i odpowiedzialności przed Bogiem 
za nasze życie i postępowanie. Nie zapomnijmy także o 
tym, aby wybierając się na Nabożeństwo Fatimskie, które 
będzie Po Mszy Św. o godzinie 18.00 zabrać ze sobą 
różańce i lampiony. 
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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 – 9 czerwca 2014  r. 
Święto NMP Matki Kościoła 

(w polskiej tradycji drugi dzień „Zielonych Świąt”). 
Czyt.: Rdz 3, 9-15. 20 (Matka żyjących); Dz 1, 12-14 (Uczniowie trwali na modli-

twie z Maryją, Matką Jezusa); J 2, 1-11 (Wesele w Kanie Galilejskiej) lub: 

J 19, 25-27 (Oto Matka twoja) lub: Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna). 

7.00 1. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 

 2. + Annę, Bronisława, Katarzynę, Bazylego, Maksyma, Wiktorię, 
Mariana i Wojciecha, of. Rodzina 

3. + Wiesława Piekarta (z racji imienin), of. Koleżanki i Koledzy 

10.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Dziękczynna w 70 r. urodzin Bogusława, z prośbą o Bożą opiekę 
przez wstawiennictwo Św. Rodziny, of. Jadwiga Machała 

 3. + Henryka Gadomskiego (w 23 r.), Adama, Zbigniewa, Ludwika i 
Andrzeja Karabina, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. T. Malinowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Rafała Krzewniaka, of. Babcia 

 3. + Męża Mariana (w 4 r.), zm. Rodziców i Teściów, of. Żona 

 4. + Zygmunta (w 1 r.), Kazimierę, Jozafata, Wincentego, Józefa i 
Halinę, zm. z Rodzin Oklińskich i Wierzejskich, of. Rodzina 

Nabożeństwo Czerwcowe 

Wtorek – 10 czerwca 2014  r. 
Wspomnienie Bł. Bogumiła-Piotra Biskupa 

Dzień modlitw za Żołnierzy Straży Granicznej 
Czyt.: 1 Krl 17, 7-16 (Wdowa z Sarepty); 

Mt 5, 13-16 (Wy jesteście światłem świata). 

6.30 1. + Wiesława Piekarta, of. Iwona i Anna z Rodzinami 

2. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla sąsiadów, of. Da-

nuta Giewartowska 
7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 

 3. + Janinę (w 63 r.), Piotra i Stanisławę Zdanowskich oraz zm. z 
Rodzin Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich, of. Syn 

 4. Dziękczynna w Srebrny Jubileusz małżeństwa Jadwigi i Jana, z 
prośbą o potrzebne łaski za przyczyną Św. Józefa dla nich oraz dla 
ich Córki Anny w 23 r. urodzin, of. Jubilaci 

 5. O łaskę zdrowia dla ciężko chorego Wojciecha leżącego w szpita-
lu, of. Żona 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. T. Malinowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Córki Mai, z prośbą o potrzebne łaski i 
Boże błogosławieństwo w całym jej życiu, of.  

 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Marii i Stanisława Ławeckich, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo w małżeństwie i rodzinie, of. Syn Adrian z 

Żoną i wnuczką 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Środa – 11 czerwca 2014 r. 
Wspomnienie Św. Barnaby Apostoła 

oraz Św. Pauli Angeli Marii Frassinetti, Zakonnicy 
Czyt.: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3 (Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Święte-

go); Mt 10, 7-13 (Wskazania na prace apostolską). 

6.30 1. Do św. Józefa dziękczynna w 22 r. święceń kapłańskich ks. Jaro-
sława Mitrzaka z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata 
posługi kapłańskiej, of. Rodzice 

2. + Mirosława Chmielaka (7 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 3 r. ślubu Karoliny i Marcina, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla całej Ro-
dziny, of. Jubilaci 

 4. + Józefa i Janinę Borkowskich, of. Córka 

16.15 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla Dzieci, Wycho-
wawców i Pracowników Niepublicznego Przedszkola „Akademia 
Maluszka” (z ul. Nowy Świat) 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. T. Malinowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Ksawerę Szkup, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 50 r. ślubu Henryka i Teresy Pawlik, z prośbą 
o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny w życiu małżeńskim i rodzin-
nym, of. Jubilaci 

Nabożeństwo Czerwcowe 

Czwartek – 12 czerwca 2014 r. 

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
oraz wspomnienie Św. Onufrego Wielkiego, Pustelnika 

Czyt.: Rdz 22, 9-18 (Ofiara Abrahama), 
lub: Hbr 10, 4-10 (Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca);  

Mt 26, 36-42 (Smutna jest dusza moja aż do śmierci). 

6.30 1. + Elżbietę (w 7 r.) i Kazimierza Pyrzanowskich oraz zm. z Rodzin 
Pyrzanowskich, Demianiuków i Ilczuków, of. Rodzina 

2. W intencjach Kościoła i Papieża Franciszka, of. Siostry Orionistki 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 

 3. + Jana (w 25 r.), Reginę i Janinę oraz zm. z obu stron Rodziny, 

of. Wanda Matwiejczuk 
 4. Dziękczynna w 21 r. ślubu Mirosławy i Krzysztofa, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Św. Józefa i Św. Joanny dla Małżon-
ków i dla ich Córek, of. Krzysztof Osiński 

17.00 Spotkanie Ministrantów 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. T. Malinowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Czesława Januszkiewicza (w 21 r.) oraz Konstantego i Natalię, 

of. Henryka Majek 

 3. + Eugeniusza Ilczuka, of. Córka 

 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Św. Józefa dla całej Rodziny, of. Rodzice 

Nabożeństwo Czerwcowe 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 13 czerwca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, Kapłana i Doktora Kościoła 

Dzień Nabożeństwa Fatimskiego 
Czyt.: 1 Krl 19, 9a. 11-16 (Bóg objawia się Eliaszowi);  

Mt 5, 27-32 (Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości). 

6.30 1. + Aleksandrę, Antoniego, Henryka i Wacławę Bryńczaków oraz 
Feliksa i Pawła Komarów, of. Wnuczka 

 2. + Antoniego Małka, Antoniego i Janusza (z racji imienin) oraz Ks. 
Alfreda Hofmana, of. Halina Iskra 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 

 3. + Barbarę i Stanisławę Heyda, of. p. Sobiczewska 

 4. + Tadeusza, Aleksandrę i Wincentego, Henryka i Bogdana, of. 

Janina Tymosiak  
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 10 (zel. T. Malinowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Jadwigę i Mariana Rozbickich, of. dzieci 

 3. + Antoniego (w dniu imienin), Kaliksta, Bronisławę i Mariana of. 

Janina Borkowska 
 4. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi oraz  jej 

triumf w ludzkich sercach, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
Nabożeństwo Czerwcowe oraz Fatimskie Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 14 czerwca 2014  r. 
Wspomnienie Bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika i Św. Elizeusza, 

Proroka. Czyt.: 1 Krl 19, 19-21 (Powołanie Elizeusza); 

Mt 5, 33-37 (Zakaz przysięgania). 

6.30 1. + Mariannę i Bronisława Sawka oraz zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w rocznicę urodzin S. Emanueli, z prośbą o potrzeb-
ne łaski w realizacji powierzonych zadań i powołania w Kościele, of. 

Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 

 3. + Mariannę (w 13 r.) i Aleksandra Kostrzewa oraz zm Dziadków, 

of. Córka  
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 4. + Helenę, Jana, Edwarda i Honoratę zm. z Rodziny Sawickich, of. 

Stanisława Sawicka 
 5. + Bronisławę i Jana Gogłuska, of. Stanisława i Krzysztof Niedziół-

ka 
 6. + Stanisława Klepackiego (w 37 r.), of. Córka 

 7. + Eugenię Pytlak (w 30 dzień), of. Rodzina 
9.00 Spotkanie starszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 

10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinow-

ska) 

18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Rodziców Zofię i Zdzisława Zielińskich (w r.), of. Krzysztof i 

Agata Zielińscy 
Nabożeństwo Czerwcowe 

XI Niedziela Zwykła – 15 czerwca 2014 r. 

Uroczystość Najświętszej Trójcy  
Wspomnienie Bł. Jolanty, Zakonnicy 

Dzień modlitw za KUL i Katolickie Uczelnie. 

Zbiórka do puszek przed kościołem na Katolickie Uczelnie   
Czyt.: Wj 34, 4b-6. 8-9 (Bóg objawia się Mojżeszowi);   

2 Kor 13, 11-13 (Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej); 
J 3, 16-18 (Bóg posłał swojego Syna na świat, aby świat został zbawiony). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. + Tadeusza Borychowskiego (w 16 r.), zm. z Rodzin Paprockich, 
Wiercińskich, Kucharskich i Borychowskich oraz Ks. Jerzego Górs-
kiego, of. Bożena Braniszewska 

8.30 1. + Alinę i Józefa Szczepanik, Halinę Grzebisz oraz Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 9 r. ślubu Marleny i Michała, z prośba o Boże bło-
gosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa na dalsze lata życia, of. Małżonkowie 

 3. Dziękczynna za prowadzenie działalności i otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata, of. Alfreda Wrona 

10.00 1. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 3. + Wacława i Bolesława, zm. z Rodzin Suchożebrskich i Koło-
dziejów, of. Barbara Kołodziejczyk 

 4. Dziękczynna w 29 r. ślubu Ewy i Jerzego z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
na dalsze lata dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie 

11.30 1. Dziękczynna w 4 r. małżeństwa Iwony i Artura Pawluk, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla całej Rodziny, of. 

Małżonkowie 
 2. + Artura Maliszewskiego (w 3 r.) oraz Juliana i Pawła, of. Matka 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 

16.30 1. + Jadwigę Stefaniuk (w 9 r.), Lucjana i Wiesławę, zm. z Rodzin 
Stefaniuków, Skorupskich, Sokołowskich i Walczaków, of. Teresa 

Sokołowska 

2. Dziękczynna z racji imienin p. Jolanty, z podziękowaniem za 
opiekę nad wnuczką, z prośbą o zdrowie oraz potrzebne laski w 
życiu rodzinnym i zawodowym, of. Bezimienna 

17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Jana oraz zm. z Rodzin Czarneckich i Kajków, of. Syn 
Nabożeństwo Czerwcowe i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

 
 

RÓŻA  ŚW. ZOFII 
     Tak już jest, że gdy według kalendarza liturgicznego w Kościele wspomina 
się konkretnego Świętego, on zbliża się do ziemi, działa ze szczególną siłą i 
służy ludziom pomocą. Niezwykłym tego dowodem jest Św. Zofia. Otóż 15 
maja przyprowadziła do róży różańcowej kilkoro Rodziców, którzy pragną mo-
dlić się za swoje Dzieci. Pozostali prawdopodobnie jeszcze nie wiedzą, (ale to 
tylko kwestia czasu), że Św. Zofia już otoczyła ich Dzieci szczególną opieką. 
Bogu niech będą dzięki!  
     Św. Zofia, zwana także Zofią Rzymską, jest jedną z najstarszych świętych 
chrześcijańskich i cieszy się wielką popularnością zarówno w Kościele Kato-
lickim jak i Prawosławnym. Żyła w Rzymie w II wieku. Jako  wdowa, sama wy-
chowywała swoje córki, które nosiły imiona trzech cnót chrześcijańskich: 
Wiara, Nadzieja i Miłość. Gdy Zofia odmówiła złożenia ofiary bogini Dianie, jej 
nieletnie córki poddano mękom. Mimo, że działo się to na jej oczach, nie za-
łamała się, a wprost przeciwnie, zachęcała je do wytrwania. Ją pozostawiono 

przy życiu, aby cierpiała, mając ciągle przed oczyma okrutne męki swoich 
dzieci. 
     Święta, która w życiu doświadczyła tak ogromnego cierpienia, doskonale 
rozumie ból każdej matki i z pewnością będzie wspierała modlitwą i służyła 
pomocą w szczególnie trudnej sytuacji. Bez lęku więc powierzmy jej swoje 
dzieci! 
     Rodzice, którzy otrzymali tajemnice do rozważania i odpowiednie wska-
zówki już z pewnością podjęli modlitwę, ale w terminie, który zostanie podany 
w Opiekunie, będzie wyznaczona konkretna data oficjalnego rozpoczęcia mo-
dlitwy i działalności kompletnej „Róży”. Więcej informacji będzie podanych we 
właściwym czasie, a póki co, czekamy na pozostałych Rodziców! Szczęść 

Boże!                                                                 Barbara Popek  

 

BYŁ MARSZ 
     „Poświęć czas swojemu dziecku”- pod takim hasłem pod przewodnict-
wem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w niedzielę 1 czerwca  w Się-
dlcach przeszedł Marsz w obronie życia i rodziny. Uczestnicy Marszu modlili 
się za rodziny i zamanifestowali prawdę, że rodzina jest najważniejsza. 
W marszu brały udział młode małżeństwa z dziećmi i wiele ludzi dobrej woli. 
Marsz rozpoczął się w Katedrze Mszą Św. o godz. 11.30 w intencji rodzin, 
której przewodniczył Ks. Biskup Kazimierz Gurda. Następnie o godz. 13.00 
Marsz wyruszył w kierunku Amfiteatru. (Trasa przemarszu przebiegała uli-
cami: Bpa Świrskiego, Wojskową, Piłsudskiego, Starowiejską, Wiszniews-
kiego, aż do Amfiteatru. Na zakończenie odbył się Piknik Rodzinny, koncert 
i wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 

  

 „KOCZOWISKO” 
     Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Siedlcach wraz z Zarządem 
Diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchem Światło-Życie 
oraz przy pomocy duszpasterzy organizuje Piąte Diecezjalne Koczowisko Mi-
nistranckie. Planowane jest ono na dzień 21 czerwca w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Nowym Opolu. Będzie to okazja do integracji, wspólnej mo-
dlitwy i przede wszystkim do radości i zabawy. Jednocześnie pragniemy po-
informować, że nie przewiduje się spontanicznego przyjazdu na zlot. Tylko 
Duszpasterze zgłaszają liczbę uczestników Koczowiska oraz ilość drużyn bio-
rących udział w rozgrywkach do Wydziału Duszpasterskiego najpóźniej do 
dnia 14 czerwca. 
 

PIŁKARZE W KOMŻACH 
     Informacje dotyczące piłkarskiego turnieju ministrantów: Zawody będą roz-
grywane systemem pucharowym z podziałem na dwie kategorie; ministranci 
młodsi z podstawówki i ministranci starsi z gimnazjum. Drużyna może liczyć 
12 zawodników; 6 grających w polu + 1 bramkarz + 5 na zmianę. Zmiany ho-
kejowe. Każda drużyna reprezentuje swoją parafię, więc prosimy o godne za-
chowanie podczas turnieju. Prosimy o zwracanie uwagi w swojej drużynie na 
zachowanie, gdyż wybitnie niesportowe zachowanie i słownictwo może spo-
wodować wykluczenie zawodnika, lub drużyny z dalszego udziału w zawo-
dach. W wyjątkowych sytuacjach przewidziane są czerwone kartki i dwumi-
nutowe kary wykluczenia z gry. Auty wykonujemy z ziemi, nie gramy na spa-
lone, pozostałe zasady według obowiązujących reguł gry w piłkę. Prosimy 
podczas rozgrzewki poza boiskiem zachować odpowiednią odległość, gdyż 
może to przeszkadzać w sędziowaniu. Inne informacje przekażą Księża Wika-
riusze w zakrystii. 
 

JERYCHO MŁODYCH 
     W dniach 27-28 czerwca w Pratulinie będzie miało miejsce „Jerycho Mło-
dych” - Diecezjalne Święto Młodzieży. Na zakończenie Jerycha nasza mło-
dzież znaki Światowych Dni Młodzieży przekaże młodzieży białoruskiej. Na-
tomiast w niedzielę 29 czerwca odbędzie się Diecezjalny Dzień Świadectwa 
Wiary, połączony z kolejną rocznicą powstania Katolickiego Radia Podlasie, 
Pielgrzymką Samorządowców oraz Diecezjalnym dziękczynieniem za Kanoni-
zację Św. Jana Pawła II i XV rocznicą wizyty Ojca Świętego w diecezji sie-
dleckiej. Uroczystościom tym będzie przewodniczył Biskup Siedlecki Kazi-
mierz Gurda. Już dzisiaj planujmy jak najliczniejszy udział w tym wydarzeniu. 
O szczegółach tych wydarzeń poinformujemy w oddzielnym komunikacie.     
     Z Chrystusowym pozdrowieniem. 

Ks. dr Marek Paluszkiewicz 

- Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-

lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych odby-
wają się w miesiące parzyste: VI, VIII, X i XII, a Sa-
krament Chrztu św. uroczyście jest udzielany w os-
tatnią niedzielę miesiąca o godz. 13.00. Dziś o go-
dzinie 17.30 druga Katecheza Chrzcielna. Ponie-
waż czerwiec ma 5 niedziel, tak więc już w piąta 
niedzielę (29.06) katechezy nie będzie. 

SERCE ZA SERCE. Przez cały czerwiec we 

wszystkich kościołach celebrowane są Nabożeńst-
wa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do 
naszego kościoła zapraszamy codziennie na to 
Nabożeństwo po Mszy Św. o godzinie 18.00. 

NAJWYŻSZY KAPŁAN. Od niedawna w Koś-

ciele Powszechnym obchodzone jest Święto Jezu-
sa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 
wypadające w czwartek po Zesłaniu Ducha Świę-
tego. W tym roku obchodzić je będziemy 12 czerw-
ca. Przypomina ono posługę Kapłanów, której wzo-
rem jest Jezus Chrystus. Zachęcamy wszystkich 
w tym dniu do modlitwy za kapłanów posługują-
cych w naszej Parafii. 
WIECZÓR  CHWAŁY  W KATEDRZE  
To radosna informacja nie tylko dla naszych 
parafian, ale dla całego miasta i okolic. Otóż w 
naszej diecezji będzie miał miejsce finał peregrynacji 
znaków Światowych Dni Młodzieży, które 
nawiedzają Ojczyznę w ramach Jerycha Młodych 
2014. Znaki, o których mowa, to: ikona Matki Bożej 
Salus Populi Romani oraz krzyż. Te znaki ofiarował 
sam św. jan Paweł II młodzieży w 1985 r. A teraz 
przez dwa dni w katedrze odbywać się będą 
podniosłe uroczystości i cieszy fakt, iż Wspólnota 
Jednego Ducha również przyczyni się do ich 
uświetnienia. Poprowadzimy  Wieczór Chwały, na 
który serdecznie zapraszamy 15 czerwca w 
niedzielę na godz. 19.00.  
                                     Wspólnota Jednego Ducha 

KOŁO MISYJNE I ŚWIATEŁKO 
W niedzielę 8 czerwca po Mszy św. z udziałem 
dzieci w salce pod kościołem odbędzie się zebranie 
rodziców dzieci z Koła Misyjnego i Światełka. 
14 czerwca w sobotę planujemy rajd rowerowy. O 
szczegółach poinformuję na spotkaniu. 

                         Ks. Sławek 

BIERZMOWANI 2015 
Wszystkich młodych naszej Parafii wraz z rodzicami, 
którzy zadeklarowali chęć przyjęcia sakramentu 
bierzmowania 19 marca 2015 r. zapraszamy już 
w najbliższą niedzielę (15 czerwca) na Mszę Świętą 
o godzinie 18.00, a później na krótkie spotkanie 
połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. 
Całość planowana jest do godziny 20.00. 

Ks. Piotr 

 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 

z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 

zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 

 

Zapowiedź II:   
Łukasz Chojecki z Parafii św. Stanisława w 
Siedlcach i Urszula Majek z naszej Parafii (30). 

Zapowiedź I:   
Karol Olek z naszej Parafii i Anna Sikorska z 
Parafii św. Stanisława w Siedlcach (31). 

Marcin Żukowski z naszej Parafii i Ewelina 
Anna Marchel z Parafii św. Teresy w Siedlcach 
(32). 

Bartosz, Grzegorz Kosmalski i Emilia, Maria 
Kacprowska obydwoje z naszej Parafii (33). 
 

      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 23 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Nasza diecezja ma 10 nowych diakonów! Kim 
są i z jakich parafii pochodzą? – w dziale „Kościół” 
 Nosimy nierozpakowane prezenty! O tym, jak w 
pełni wykorzystać dary Ducha Świętego – w dziale 
„Temat tygodnia” 
 O cennych dokumentach, drzewach 
genealogicznych i szukaniu swoich korzeni – w 
rozmowie „Echa” 
 Podlasie ma swój „mały Katyń”. Gdzie i jak 
uczczona zostanie pamięć pomordowanych – w 
dziale „Historia” 
 O siedleckim Marszu dla Życia i Rodziny – w 
dziale „Kościół” 

Zapraszamy do lektury! 

ZNAKI 
     Wielkimi krokami zbliża się czas peregrynacji 
znaków Światowych Dni Młodzieży w naszej diece-
zji. Kościół w Polsce rozpoczął wielkie duchowe 
przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które 
będą odbywać się w 2016 r., najpierw we wszystkich 
polskich diecezjach, a następnie w Krakowie. 
     Już 14 czerwca tego roku przybędą do naszej 
Diecezji słynne znaki Światowych Dni Młodzieży  
krzyż i ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”, po-
darowane młodym przez św. Jana Pawła II. Odwie-
dzą Siedlce, Łuków, Garwolin, Dęblin, Ryki, Między-
rzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Parczew, Włodawę, 
Białą Podlaską i Pratulin, w czasie dorocznego Jery-
cha Młodych. W niedzielę 25 maja wychodząc z ko-
ścioła mogliśmy otrzymać folder zapraszający do 
wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu oraz 
informujący czym są Światowe Dni Młodzieży. 
     W przygotowaniu tym ważne jest zaangażowanie 
młodzieży: Ministrantów, KSM, Oazowiczów, Wo-
lontariat Caritas, Katechetów i innych. Parafie, w 
których nie powstały jeszcze komitety organizacyjne, 
organizatorzy proszą o jak najszybsze włączenie się 
w przygotowania. Nawiedzenie znaków odbywa się 
w wyznaczonych miejscowościach. Jego program 
wygląda następująco: 
     Dzień pierwszy: przywitanie znaków godz. 17.00.  
Tego dnia we wszystkich miejscach będzie obecny 
Ks. Biskup, który będzie także przewodniczył Eu-
charystii. Wieczór tego pierwszego dnia będzie miał 
charakter modlitewnego czuwania prowadzonego 
przez młodzież. Dzień drugi to wędrówka znaków 
Światowych Dni Młodzieży do szpitali, szkół, klaszto-
rów, ośrodków wychowawczych, na place miast itp.  

ZAPROSZENIE 
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz 
Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają na 
międzynarodową konferencję pod honorowym 
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
Pana Bronisława Komorowskiego, „Jan Paweł II i 
duchowy fundament jedności Europy”, która 
odbędzie się w dniach 11 – 12 czerwca 2014 r.  
w Warszawie w Pałacu Prymasowskim przy ul. 
Senatorskiej 13/15. Formularz zgłoszeniowy na 
stronie internetowej: www.kas.pl/jp2-europa 

 
TO NIEPOWAŻNE: CZERWIEC, CIEPŁO, A JA 
MAM SIĘ UCZYĆ TYLKO Z POWODU SESJI 

 
LEPSZY GATUNEK. Starsi małżonkowie stoją w su-
permarkecie przy półce z papierem toaletowym. Mąż 
sięga po najtańszy szary papier. W tym momencie 
żona głośno woła do niego: 
- Feliksie, nie ten! Goście na wakacje do nas przyjeż-
dżają, to weź ten lepszy! 
DOBRY SPOSÓB. Do lekarza często przychodzi hi-
pochondryk, nieustannie wmawiający sobie różne 
choroby. Znudzony zmyślonymi chorobami pacjenta 
lekarz wpadł na pomysł: wziął kartkę i pisze na niej 
długi tekst. 
- Panie doktorze, co mi pan tam wypisuje?  
- Świadectwo zgonu. Prawdopodobnie ono uzdrowi 
pana ze wszystkich chorób.  
POMYŁKA. Pan kościelny otwiera kościoła na pół go-
dziny przed Mszą Św. i widzi pobożną kobietę, która 
obok kościoła klęczy przed figurą i się modli. Po Mszy 
Św. wychodzi z kościoła i widzi tę samą kobietę, która 
dalej się modli. Podchodzi do niej i pyta:  
- A co wy tu babciu tak długo się modlicie?  
- Zgrzeszyłam, bo ja strasznie klnę i ksiądz kazał mi 
odmówić trzy części różańca przed figurą Pana Je-
zusa Miłosiernego.  
- Ale to jest Św. Antoni, babciu!  
- Naprawdę? Ja słabo widzę. To dwie części różańca 
nieważne, jak wrzucił w błoto. 
MOCNA GŁOWA. 
     Rozmawiają dwaj bywalcy baru w sile wieku:  
- Wiesz, Józek, życie zaczyna się dopiero po pięć-
dziesiątce.  
- Oj Stachu, ty masz słabą głowę. Dla mnie życie za-
czyna się dopiero po pół litra. 
SWOJE ZDANIE. Sprzeczka małżeńska. Żona do 
męża rozkazującym tonem:  
- Natychmiast wychodź spod tego stołu!  
- Nie wyjdę!  
- Mówię ci, wyłaź!  
- Nie wyjdę!  
- To powiedz przynajmniej dlaczego nie wyjdziesz? 
- Nie wyjdę! Bo chłop musi mieć swoje zdanie! 

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. 

 

https://o.iplsc.com/www.kas.pl/jp2-europa



