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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dziś usłyszeliśmy: „Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy nie zginął, ale 
miał życie wieczne” (J 3, 16-18). 
     Bóg w Trójcy jedyny daje naj-
wyższą cenę za nasze zbawienie. 
Jesteśmy dla niego bezcenni, po-
mimo naszych grzechów i niewier-
ności. Bóg nie wyrzeka się nas, 
chociaż my nieraz wyrzekamy się 
Jego. Ocala nas miłość Boga i tyl-
ko ona. 
     Jeśli odrzucamy zbawienie, 
Bóg nas nie potępia. To my potę-
piamy siebie. 

 

MAMY GOŚCI 

 
     25 marca 1983 roku Ojciec Święty Jan Paweł II doko-
nał otwarcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. 
O godzinie 17.40 Jan Paweł II podszedł do Drzwi Świętych 
i potrójnym uderzeniem ozdobnym młotkiem, wypowiada-
jąc słowa: „Otwórzcie drzwi sprawiedliwości”, zainauguro-
wał Rok Święty 1950-ty od śmierci Chrystusa. Ojciec 
Święty przekroczył próg Drzwi Świętych jako pierwszy pie-
lgrzym. Tuż za Papieżem przez Drzwi Święte przeszła 
młodzież z dużym (380 cm x 175 cm), prostym, drewnia-
nym Krzyżem, który stał się znakiem Nadzwyczajnego Ju-
bileuszu Odkupienia. Krzyż został ustawiony obok konfesji 
Św. Piotra i przebywał tu 394 dni, aż do 22 kwietnia 1984 
roku - dnia zakończenia Roku Świętego. W Niedzielę Wiel-
kanocną, 22 kwietnia 1984 roku, Ojciec Święty Jan Paweł 
II uroczyście zamknął Drzwi Święte. Chwilę później, w at-
rium Bazyliki Świętego Piotra, przekazał Krzyż Roku Świę-
tego młodzieży i wyznaczył im konkretne zadanie: „Ponie-
ście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus  
umiłował ludzkość i głoś-
cie wszystkim, że tylko w 
Chrystusie umarłym i 
zmartwychwstałym jest 
ratunek i odkupienie". 
     Przy Krzyżu ŚDM mło-
dzież modliła się podczas 
wielkich spotkań z Ojcem 
Świętym w Rzymie, Bue-
nos Aires, Santiago de 
Compostela, na Jasnej 
Górze, w Denver, w Mani-
li, w Paryżu, w Rzymie, w 
Toronto, w Kolonii, w Syd-
ney, w Madrycie i w Rio 
de Janeiro. Miliony mło-
dych oczu patrzyło na ten 
Krzyż w trakcie jego wiel-
kiej pielgrzymki przez cały 
świat.  Przy  Krzyżu  ŚDM 

modliły się, w różnych językach, już miliony młodych ludzi. 
Dotykały go setki tysięcy młodych rąk. Krzyż był także 
w szpitalach i więzieniach (Irlandia, Gabon, Kanada). 
W Austrii przy Krzyżu modlili się uczestnicy „Katholiken-
tag”. W Portugalii Krzyż przewodniczył narodowej pielgrzy-
mce do Fatimy. W Niemczech pielgrzymka Krzyża została 
nazwana „drogą pojednania” i podczas niej modlono się 
o zaleczenie ran podziału między Wschodem i Zachodem. 
W Afryce, w miejscach nazywanych „ziemią śmierci, klęski 
i rozpaczy”, Krzyż był przyjmowany jako znak nadziei, a w 
Rwandzie - znak przebaczenia. Przy Krzyżu oraz Ikonie 
Matki Bożej - symbolach Światowych Dni Młodzieży - spo-
tykali się katolicy z przedstawicielami innych wyznań. 
     W Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 r. podczas 
Światowego Dnia Młodzieży na placu św. Piotra w Waty-
kanie symbole ŚDM zostały przekazane delegacji młodych 
z Polski. W związku z tym wydarzeniem każda diecezja 
w Polsce wydelegowała dwoje młodych osób, które wzięły 
udział w oficjalnej pielgrzymce do Rzymu, by uczestniczyć 
w uroczystości przekazania Krzyża ŚDM i Ikony Salus 
Populi Romani.  
     W ramach peregrynacji symboli Światowych Dni Mło-
dzieży Krzyż i Ikona będą w Diecezji Siedleckiej od 14 do 
28 czerwca br. W tym czasie mają trafić do najróżniej-
szych miejsc Diecezji. Celem peregrynacji jest pobudzenie 
życia religijnego w różnych częściach Diecezji, ewangeli-
zacja zsekularyzowanych środowisk oraz solidarność 
z cierpiącymi i skrzywdzonymi przez los. Z mapą w ręku 
został przewidziany program pobytu Świętych Znaków. 
 

SŁOWO KSIĘDZA BISKUPA 
     W komunikacie skiero-
wanym do wiernych Die-
cezji Siedleckiej, Ksiądz 
Biskup Ordynariusz Kazi-
mierz Gurda napisał mię-
dzy innymi: 
„Święte znaki w sobotę 
14 czerwca przybędą do 
Siedlec, w poniedziałek 
16 czerwca w południe 
powędrują do Sanktua-   
rium w Woli Gułowskiej i tego dnia wieczorem dotrą 
do Łukowa,  17 czerwca do Międzyrzeca Podlaskiego, 
20 czerwca nawiedzą Ryki, a wieczorem tego dnia 
Garwolin.  23 czerwca odwiedzą najpierw Dęblin, by 
wieczorem nawiedzić Radzyń Podlaski, 24 czerwca 
odwiedzą Parczew, 25 czerwca Włodawę, skąd 26 
czerwca dotrą do Białej Podlaskiej, by na koniec 
odwiedzić Pratulin, gdzie 27 czerwca rozpocznie się  
nasze diecezjalne „Jerycho Młodych”.  
     Do udziału w tych uroczystościach zapraszam więc 
wszystkich diecezjan: duszpasterzy z wiernymi, za-
równo młodych jak i starszych, całe rodziny, szczegól-
nie młode małżeństwa, osoby cierpiące, przeżywające 
różne rozterki, a także tych, którym w tych trudnych 
dla wiary czasach słabnie duch”. 
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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 – 16 czerwca 2014  r. 
Czyt.: 2 Krn 18, 3-8. 12-17. 22 (Micheasz przepowiada Achabowi klęskę); 

Mt 5, 38-42 (Nie dochodzić ściśle swojego prawa). 

6.30 1. + Genowefę (w 21 r.), zm. z Rodzin Replinów, Krzyckich i Jero-
miniaków, of. Elżbieta Jerominiak 

 2. + Albinę (w 4 r.), Wincentego (w 19 r.) i Michała (w 8 r.), zm. z 
Rodziny Bałdygów, of. Barbara Orzełowska 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Józefa Drozda (w 41 r.), of. Dzieci 
 4. + Mariannę (w 21 r.), Franciszka i Juliannę, of. Zenona Wiszniewska 
 5. + Ryszarda (w 21 r.), Grażynę, Jerzego i Zofię, zm. Rodziców z 

obu stron Rodziny, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 3. + Tadeusza Ośko (w 2 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Żona 

 4. + Jacka Grabowskiego, jego zm. Rodziców Jana i Danutę oraz 
zm. z obu stron Rodziny, of Beata Synowa i Wnukowie. 

Nabożeństwo Czerwcowe 

Wtorek – 17 czerwca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Alberta Chmielowskiego, Zakonnika. Dzień odpustowy w 
kaplicy w „Domu nad stawami”, Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Ró-

żańca Nieustającego, Czyt.: 2 Krn 18, 25-31a. 33-34 (Śmierć Achaba); 
Mt 5, 43-48 (Przykazanie miłości nieprzyjaciół). 

6.30 1. Dziękczynna w dniu urodzin Córki Anety, z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże na dalsze lata życia, of. Irena Olczak 

 2. + Kazimierza Zduna (w 48 r.), of. Teresa Gromada 
7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Krzysztofa Lipińskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. Dziękczynna z okazji urodzin i 15 r. ślubu Urszuli i Sławomira, 

z prośbą o opiekę Św. Józefa i Św. Joanny dla nich i dla ich Synów 
Jasia i Szymonka, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Mariana Zdanowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Mariana (w 2 r.), zm. Rodziców i wszystkich zm. z obu stron 

Rodziny, of. Alicja Zawistowska 
 4. + Męża Edmunda Marciniuka (w 8 r.), of. Żona 
 5. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ojczyzny, 

of. Wspólnota Różańca Nieustającego 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Środa – 18 czerwca 2014 r. 
Czyt.: 2 Krl 2, 1. 6-14 (Eliasz uniesiony do nieba); 
Mt 6, 1-6. 16-18 (Dobre uczynki pełnić w ukryciu). 

6.30 1. + Adelę (w 3 r.) i Józefa (w 23 r.), of. Rodzina 
 2. + Lucynę Florczykiewicz (w 1 r.), of. Mąż 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Elżbietę (z racji imienin), of. Mama 
 4. + Eugenię i Kazimierza oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Tadeusz i Barbara Kosińscy 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Paulinę Gozdek (w 1 r.), of. Mama z Siostrami 
 3. + Zdzisława (w 14 r.) i Irenę (w 12 r.) Świerczewskich, of. Syn 

z Rodziną 
 4. Dziękczynna w 12 r. urodzin Wiktorii, z prośbą o potrzebne łaski i 

opiekę Św. Józefa dla Brata Krzysia i dla ich Rodziców, of. Dziadkowie 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Czwartek – 19 czerwca 2014 r. 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

(w polskiej tradycji nazywana Świętem „Bożego Ciała”). Czyt.: Pwt 8, 2-3. 
14b-16a (W czasie wędrówki do ziemi obiecanej Bóg żywił lud manną); 1 Kor 10, 

16-17 (Eucharystia jednoczy przyjmujących ją); J 6, 51-58 (Ciało moje jest 
prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem). 

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

 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Mariana Wójcika, Zofię, Benedykta i Juliannę, of. Regina Gryczka 
 4. + Halinę i Jana Trojanowskich, of. Córka Teresa 

8.30 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 
 2. + Artura, of. Żona z Dziećmi 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w nauce i w życiu, of. 
Rodzice 

 4. + Wiktora Majka (w 20 r.) oraz Rodziców Jana i Rozalię, of. Syn 
Tadeusz 

 5. Dziękczynna za dar powołania kapłańskiego w 10 r. święceń ks. 
Michała Chromińskiego, z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej w każdym dniu kapłaństwa, of. „Apostolat Margaretka” 

około 

11.30 
po 

procesji 

1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Marcina, z prośbą o wypełnienie się 
woli Bożej w jego życiu i opiekę Św. Józefa, of. Mama 
2. Dziękczynna w 30 r. urodzin Joanny Iwaniuk, z prośbą o potrzeb-
ne łaski w jej życiu, of. Rodzice 

16.30 1. + Eugenię Piechowicz oraz Józefa i Felicję Michalak, of. Mąż Jó-
zef z Matką Władysławą 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. + Zofię, Jana, Zbigniewa i Bogdana, zm. z Rodzin Chromińskich i 

Ługowskich, of. Rodzina 
Nabożeństwo Czerwcowe 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 20 czerwca 2014  r. 
Międzynarodowy Dzień Migranta i Uchodźcy – dzień modlitw za obcokra-

jowców. Czyt.: 2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20 (Namaszczenie Joasza na króla); 
Mt 6, 19-23 (Gromadźcie sobie skarby w niebie). 

6.30 1. + Danutę i Eugenię, zm. z Rodzin Mazurków i Staręgów, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Leokadię (w 22 r.), Mariana i Waldemara, of. Elżbieta Barszcz 
 4. + Bronisławę, Bolesława i Grzegorza Komarów, of. Córka 
 5. + Ryszarda, Stanisławę i Stefana Stańczuków oraz Stefana i Ste-

fanię Wymiatał, of. Jan Marciszewski 
15.00 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 11 (zel. Mirosława Kłos) 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Stanisława (w 9 r.) i Feliksę Wyrębek oraz zm. Dziadków z obu 
stron Rodziny, of. Syn Aleksander 

 3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Syna Jasia, z prośbą, by wzrastał w 
łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 

 4. Dziękczynna w 13 r. ślubu Ewy i Grzegorza Orzełowskich, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo dla nich oraz dla ich Córki Justyny z ra-
cji urodzin i I-szej Komunii Św., of. Jubilaci 

Nabożeństwo Czerwcowe i procesja Oktawy 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 21 czerwca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi, Zakonnika 

Czyt.: 2 Krn 24, 17-25 (Ukamienowanie kapłana Zachariasza); 
Mt 6, 24-34 (Zaufać Bożej Opatrzności). 

6.30 1. + Klemensa Kozieła (w 2 miesiąc), of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w intencji Dr Krystyny Krajewskiej, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, siły do pracy i zdrowie oraz opiekę Św. Józefa, 
of. Wdzięczna Pacjentka 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Janinę Turską, Mariana i Bertę Żukowskich oraz zm. z Rodziny 

Ługowskich, of. Rodzina i Dzieci 
 4. + Wandę Tyczyńską (z racji imienin i urodzin), of. Syn z Rodziną 
 5. + Jana, Janinę i Pawła, Władysława, Mariana i Wacława oraz zm. 

z Rodziny, of. Rodzina 
9.00 Spotkanie starszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 

10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 

17.00 W intencji Nowożeńców: Urszuli i Łukasza    
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18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 
 2. + Jana Pepłowskiego oraz Krystynę (w 6 r.), Danutę, Czesława 

i Łukasza Dmowskich, of. Rodzina 
Nabożeństwo Czerwcowe i procesja Oktawy Bożego Ciała 

XII Niedziela Zwykła – 22 czerwca 2014 r. Wspomnienie Św. 
Męczenników Jana Fishera, Biskupa i Tomasza More’a oraz Św. Paulina 

z Noli. W tradycji ludowej i astronomicznej „Pierwszy Dzień Lata”; 
Czyt.: Jr 20, 10-13 (Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców); 

Rz 5, 12-15 (Adam jest typem Chrystusa); Mt 10, 26-33 (Nie bójcie się ludzi) 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 
 2. + Romana Myszkę (w 6 r.), zm. Rodziców Stanisława, Mariannę, 

Kazimierza i Henrykę oraz zm. z Rodziny Guzków, of. Zdzisława 
Myszka 

8.30 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 
 2. + Stanisławę (w 8 r.) i Franciszka Magdziaków oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Córka Karolina 
 3. + Hannę Kulikowską, of. Barbara Jastrzębska 
 4. + Amelię (w 18 r.), Adolfa, Stanisława, Jana, Halinę, Marka i Alic-

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

 2. + Jana i Helenę Piekut, of. Dzieci 
 3. + Annę, Józefa i Mariannę Rozbickich, of. Teresa Rozbicka 
 4. + Janinę, Tadeusza i Zygmunta Dmowskich oraz Jana Tomczyń-

skiego, of. Elżbieta Dmowska 
11.30 1. + Jana (z racji imienin) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 

 2. + Krystynę Łagodzin (w 9 r.), zm. z Rodzin Łagodzin i Radzikow-
skich, of. Wnuk Michał Szczech 

 3. Poza Parafią: Dziękczynna w 40 r. ślubu Barbary i Jerzego Cie-
cierów, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na 
dalsze lata życia, of. Dzieci 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.30 + Józefę, Witolda, Helenę i Irenę, zm. z Rodzin Wilamowskich, Maria-

na Dziurdziaka oraz zm. z Rodziny Pisanko, of. Edward Wilamowski 
17.30 III Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Rodziców Kazimierę, Aleksandra i Stanisławę Kozłowskich, zm. 
Dziadków z Rodzin Kozłowskich, Paceltów i Księżopolskich, of. Ha-
lina Badowska 

Nabożeństwo Czerwcowe, procesja Oktawy Bożego Ciała 
i adoracja Najświętszego Sakramentu 

NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA 

 

    „Trójca” to termin, którego nie ma 
w Biblii, ale używamy go do opisa-
nia tego, co wyraźnie wynika z nau-
czania Pisma Św. na temat Boga. 
Biblia mówi jasno o Bogu Ojcu, Bo-
gu Synu (Jezusie Chrystusie) i Bogu 
Duchu Świętym, a zarazem równie 
jasno pokazuje, że chodzi o jednego 
Boga. Rdzeń „Trój” oznacza trzy, a 
cząstka „ca” przywołuje ideę całoś-
ci, jedności, stąd „Trójca” to „Trzech 
w Jedności”. To określenie wyraża 
prawdę o Bogu objawioną w Biblii, 
że istnieje On w trzech „Osobach”, 
które dzielą tę samą istotę boskości. 

Niektórzy posługują się ludzkimi analogiami w celu opisania natury Trójcy, 
odwołując się na przykład do związku chemicznego H2O, który może przy-
bierać postać wody, lodu lub pary wodnej (są to różne formy tego samego 
związku). Inna ilustracja to jajko, które składa się ze skorupki, białka i żółtka 
- ta analogia sugeruje jednak, że Bóg ma „części”, a to nie jest prawdą. 
     Bóg Syn (Jezus) jest w pełni Bogiem, Bóg Ojciec jest w pełni Bogiem 
i Bóg Duch Święty jest w pełni Bogiem. Jednak istnieje tylko jeden Bóg. Na-
sze doczesne, ograniczone ludzkie doświadczenie nie pozwala nam w pełni 
zrozumieć Trójcy, ale od samego początku w Piśmie Św. Bóg objawia się 
właśnie w ten sposób. Zwróćmy uwagę na zaimki w liczbie mnogiej „nasz” 
i „nam” użyte w Księdze Rodzaju 1,26 - „A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy 
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami mors-
kimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 

zwierzętami pełzającymi po ziemi!»”. Oto wybrane fragmenty Pisma Św., 
z których wynika, że Bóg jest Jeden, a zarazem jest Trójcą: 
 „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i 
przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiło-
wany, w którym mam upodobanie»” (Mt 3:16-17). 
 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28:19). 
 [Jezus powiedział:] „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10:30). 
 „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14:9). 
 „A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał” (J 12:45). 
 „Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz8:9). 
 „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1:20). 
 „Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-
szego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym»” (Łk 1:35). 
 [Jezus powiedział do swoich uczniów:] „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -- Ducha Prawdy, którego 
świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go zna-
cie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. [...] Jeśli Mnie kto miłuje, bę-
dzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 
niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14:16-17, 23). 

WYZWANIE DLA CHŁOPCÓW 

 
     W domu rekolekcyjnym Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Siedleckiej, przygotowywana jest kolejna tura „Rekolekcji Dla Chłopców”, 
które będą w dniach od 20 do 22 czerwca br. Ich treść zapowiada hasło: 
„Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!…” (1 Kor 1,26a). Re-
kolekcje są adresowane głównie do osób, rozeznających wybór drogi życio-
wej, zainteresowanych taką tematyką i będących w stanie podjąć się trudu 
przeżywania takich rekolekcji. 
     Zapraszamy głównie tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów, ab-
solwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Dodatkowe informację 
możemy przeczytać na stronie naszego seminarium www.wsd.siedlce.pl 
w zakładce rekolekcję. Zjazd uczestników będzie w piątek (20.06) od godz. 
15.00 do 17.00, wyjazd w niedzielę (22.06) po obiedzie około godz. 14.00.  
Ze względu na ograniczoną liczbą miejsc w naszym domu rekolekcyjnym 
konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie i rezerwacja miejsc. Należy to uczy-
nić do 19 czerwca  br., pisząc na adres powolaniesiedlce@gmail.com, po-
dając imię, nazwisko datę urodzenia, parafię z której pochodzimy i ewentua-
lnie nr. telefonu, lub dzwoniąc pod nr telefonu 25-63157 61 w godz. 9.00-
20.00 lub SMS na nr 513703408 (w treści podając imię, nazwisko i parafię). 
Diecezjalny Referent d/s Powołań Ks. Krzysztof Domański, Nowe Opole, 

WSD Diecezji Siedleckiej, ul. Seminaryjna 26, Nowe Opole, 
08-110 Siedlce 2; tel. 504162715; mail: krzysztofdomanski@wp.pl 

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA 
     Najbliższy czwartek (19 czerwca), to wielkie Święto Eucharystii, nazywane 
w Liturgii Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a w polskiej 
tradycji „Świętem Bożego Ciała”. Przypomina nam o tym, że Kościół głęboko 
wierzy w obecność Pana Jezusa wśród nas pod postacią prostego Chleba. 
Zgromadzimy się w tym dniu na uroczystej Mszy Św. o godzinie 8.30, a po 
Mszy Św. (a więc około godziny 9.30) wyruszymy ulicami naszego osiedla: 
Sokołowską, Mieszka I i Chrobrego w uroczystej procesji, aby zewnętrznie 
zademonstrować naszą wiarę. Pamiętajmy o przygotowaniu ołtarzy wystawie-
nia (trzy na ulicach, a czwarty przy kościele). Grupy parafialne, tak, jak każ-
dego roku, niech zadbają o chorągwie, sztandary, feretrony i inne akcesoria 
procesyjne, aby wyglądały godnie. Na zakończenie procesji, a więc około go-
dziny 11.00, zostanie odprawiona Msza Św. dla tych, którzy przed procesją na 
niej być nie mogli. Na procesję Bożego Ciała, a także na procesje Oktawy 
zapraszamy szczególnie Dzieci Pierwszokomunijne i ich Rodziców. Pamię-
tajmy też o świątecznych dekoracjach na balkonach i w oknach domów 
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W KATEDRZE 
     To radosna informacja nie tylko dla naszych Pa-
rafian, ale dla całego miasta i okolic. Otóż w naszej 
Diecezji będzie miała miejsce peregrynacja zna-
ków Światowych Dni Młodzieży. Piszemy o nich na 
str. 1. Przez dwa dni w Katedrze odbywać się będą 
podniosłe uroczystości oraz Wieczór Chwały, na 
który serdecznie zapraszamy dziś (w niedzielę 15 
czerwca) na godz. 19.00. Wspólnota Jednego Ducha 
 

TURNIEJ 
 

 

     Drelów to mała osada, ale niezwykle prężna. In-
stytucje tej miejscowości: Urząd Gminy, Gimnaz-
jum nr 1, Gminne Centrum Kultury, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Drelowskiej oraz Parafia Drelów 
organizują II Międzyparafialny Turniej Ministrantów 
w halowej piłce nożnej o puchar „Posła Wójta i Ple-
bana”. Celem turnieju jest popularyzacja halowej 
piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, jako formy 
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rywali-
zacja w duchu zasad fair-play. 
     Turniej odbędzie się w dniu 5 lipca br., w godzi-
nach od 10.00 do 14.00 w Gminnej Halli Sportowej 
w Drelowie. Rozgrywany będzie w kategoriach: 1. 
Szkoły Podstawowe oraz 2. Gimnazja i starsi. 
Zgłoszenia do turnieju należy dokonać do dnia 25 
czerwca br. O możliwości udziału w turnieju decy-
duje kolejność zgłoszeń. W turnieju biorą udział tyl-
ko członkowie służby liturgicznej. Zgłoszenia przyj-
muje Ks. Marek Weresa, tel.: 505-138398, e-mail: 
xmarekweresa@wp.pl 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DZIEŃ WYŻSZYCH UCZELNI. III-cia niedzie-
la czerwca (dziś 15 czerwca) jest dniem modlitw za 
KUL i inne Katolickie Uczelnie w Polsce. Z tej racji 
dziś przed kościołami w całej Polsce odbywa się 
zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubels-
ki i inne Katolickie Uczelnie w naszej Ojczyźnie. 

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 trzecia Katecheza Chrzcielna. Ponie-
waż czerwiec ma 5 niedziel, tak więc już w piątą 
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. 

BIERZMOWANI 2015. Dziś (w niedzielę 15.06) 
na Mszę Świętą o godzinie 18.00 zapraszamy Ro-
dziców, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia przez 
ich Dzieci Sakramentu Bierzmowania w dniu 19 
marca 2015 r. Po Mszy Św. będzie krótkie spotka-
nie połączone z adoracją Najświętszego Sakrame-
ntu. Mogą w nim brać udział także Kandydaci do 
Bierzmowania. Spotkanie zakończy się około go-
dziny 20.00.                                    Ks. Piotr 

PRZED PIELGRZYMKĄ. Rada Różańcowa 
działająca przy naszej Parafii zaprasza na spotka-
nie przedpielgrzymkowe uczestników wyjazdu 
szlakiem Jana Pawła II na trasie: Kraków-Łagiew-
niki-Częstochowa. Spotkanie odbędzie się jutro (w 
poniedziałek 16 czerwca br.) po Mszy Św. wieczo-
rowej w sali przy zakrystii. Informacje o wyjeździe 
pod nr tel. 606-902159.                      Zofia Sawiak 

„BIELANKI”. Próba dzieci, które pragną sypać 
kwiaty na procesji Bożego Ciała i w Oktawie odbę-
dzie się w środę 18 czerwca o godzinie 19.00.  

S. Anuncjata 
W OCZEKIWANIU. Zapraszamy serdecznie ro-
dziców spodziewających się narodzin dziecka na 
Mszę Św. 18 czerwca o godz. 18.00. W intencji 
szczęśliwego rozwiązania zostanie odprawiona 
Eucharystia wraz ze specjalnym błogosławieńst-
wem Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Zapra-
szam do wspólnej modlitwy w imieniu własnym 
i Ks. Jacka Seredy. Z pozdrowieniami Marta Głódź 

UWAGA MINISTRANCI. W sobotę 21 czerwca 
Ministranci i Służba Liturgiczna z naszej Parafii 
udaje się na „Koczowisko” do Wyższego Seminar-
ium Duchownego naszej Diecezji w Starym Opolu. 
Szczegółowe informacje w zakrystii i na zbiórce. 

Ks. Piotr 

 
CZAS ROCZNIC I JUBILEUSZY. Czerwiec 
to miesiąc, w którym Księża Biskupi udzielają świę-
ceń kapłańskich. Wielu Księży w tym miesiącu 
świętuje więc także rocznice i jubileusze kapłańs-
kie. Wszystkim Kapłanom obchodzącym w czerw-
cu nie tylko „okrągłe” rocznice przyjęcia święceń, 
życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bo-
żej oraz odważnego kroczenia w swoim powołaniu. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:  Karol Olek z naszej Parafii 
i Anna Sikorska z Parafii Św. Stanisława w Siedl-
cach (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). 
Zapowiedź I: 
Paweł Jakub Sawicki z Parafii Św. Stanisła-
wa w Siedlcach i Anna Sawicka zd. Księżopolska 
z naszej Parafii (34). 

Jerzy Tokarewicz i Joanna Tokarewicz zd. 
Krasnodębska, oboje z naszej Parafii (35). 

Łukasz Tobolik z Parafii Katedralnej w Siędl-
cach i Patrycja Elżbieta Tobolik zd. Izdebska z na-
szej Parafii (36). 

      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 24 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Nasza diecezja ma 9 nowych kapłanów! Kim są 
tegoroczni neoprezbiterzy, z jakich parafii pocho-
dzą i z jakimi zawołaniami wchodzą w kapłańską 
posługę? Czytaj w dziale „Temat tygodnia”; 

 O pułapkach bezstresowego wychowania, sta-
wianiu granic dzieciom i o stresie, który nie zawsze 
musi być zły – w rozmowie „Echa”; 
  „Kiedy rodzi się niepełnosprawne dziecko, jego 
rodzice wyruszają w drogę, ale nie wiedza, dokąd 
ona prowadzi”. Poruszająca rozmowa z mamą nie-
pełnosprawnego dziecka - w dziale „Opinie”; 
 I wreszcie - 5 sposobów na łatwiejsze i bardziej 
wydajne prasowanie - w dziale „Rozmaitości”.  

Zapraszamy do lektury! 

 

SWETEREK DLA PIESKA 

 
     W sklepie zoologicznym klientka pyta: 
- Mają państwo sweterki dla psów? 
- Tak, oczywiście mamy. 
- To poproszę niebieski. 
- Dobrze, ale proszę przyprowadzić psa na przymiarkę. 
- Nie mogę... to ma być dla psa niespodzianka. 
 

PODRÓŻ POŚLUBNA. 
     Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną. Po ja-
kimś czasie matka dostaje kartkę od syna: 
- Mamo, jestem zadowolony i zadbany. Żona w pod-
róży spisuje się na medal. Jest wspaniale! 
- No zobacz! - denerwuje się kobieta i mówi do sąsia-
dki - ledwo co wzięli ślub, a ta już nauczyła go kła-
mać. 
SŁUCH. Starszy mężczyzna miał poważne problemy 
ze słuchem już od dłuższego czasu. Poszedł więc do 
lekarza a ten przepisał mu aparat słuchowy, który 
przywrócił choremu słuch w 100 procentach. Po około 
miesiącu pacjent wrócił do lekarza na wizytę kontrol-
ną a ten po zbadaniu go mówi: 
- Pański słuch jest doskonały, a pańska rodzina musi 
być zachwycona. 
- Och, nic im nie mówiłem, tylko siedziałem cicho jak 
zwykle i słuchałem rozmów. Ale nie jest dobrze, bo 
już trzy razy zmieniłem testament. 
WEGETARIANKA. W podróży są dwie koleżanki. Je-
dna z nich wyjmuje torebkę z cukierkami i pyta: 
- Chcesz krówkę? 
- Nie, dziękuje jestem wegetarianką! 
 

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

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

 




