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MYŚL TYGODNIA 

 
     Świat jest dziś przestraszony 
i szuka azylu spokoju. Wielu ludzi 
przeżywa kryzysy, depresje, życio-
we „dołki”, szukając uspokojenia 
w alkoholu lub lekach. Firmy far-
maceutyczne zbijają fortuny na le-
kach nasennych i antydepresyj-
nych. Tymczasem to wiara wyzwa-
la człowieka z lęku. Jezus aż trzy-
krotnie w dzisiejszej Ewangelii po-
wtarza słowa: „Nie bójcie się” (Mt 
10,26-33). 
     Także Prorok Jeremiasz przy-
pomina nam dzisiaj, ze nie mamy 
powodu do leku: „Pan jest przy 
mnie jako potężny mocarz”. Jeste-
śmy prowadzeni przez Ducha 
Świętego i umacniani Jego łaską, 
dlatego możemy dawać świadec-
two o Bogu nawet w niesprzyjają-
cych okolicznościach życia. 
     „Do każdego więc, który się 
przyzna do Mnie przed ludźmi, 
przyznam się i Ja przed moim Oj-
cem, który jest w niebie.” 

JUTRO DZIEŃ OJCA 
     To dzień, który podkreśla szacunek i wdzięczność, jaką 
winniśmy ojcom. Obchody tego dnia zostały zapoczątko-
wane w Stanach Zjednoczonych w 1910 r. i były dopełnie-
niem Dnia Matki. W Polsce Dzień Ojca jest obchodzony od 
1965 r. Wraz z przemianami społecznymi XXI wieku rola 
ojca ulega stopniowemu przekształceniu. Stereotyp jedy-
nego żywiciela rodziny powoli mija. Dziś coraz więcej oj-
ców włącza się do obowiązków domowych i wychowania 
dzieci, korzysta nawet z tzw. urlopu tacierzyńskiego. Oj-
cem może być każdy mężczyzna, ale „Tatą” tylko ten, kto 
wychował swoje dziecko. 

 
     Jutro (23.06) o godz. 16.30 w naszym Sanktuarium bę-
dzie odprawiona Msza św. w intencji ojców rodzin, z inicja-
tywy ojców zrzeszonych w „Klubie Ojca”. Ojcowie ci w cza-
sie Mszy Św. dokonają uroczystego wyboru Św. Józefa na 
swojego Patrona. Na zakończenie Mszy Św. zostanie poś-
więcona figura Św. Józefa, która rozpocznie swoją pereg-
rynację po rodzinach należących do tej wspólnoty. 
     „Klub Ojca” jest stosunkowo młody, powstał zaledwie 
rok temu. Grupa ojców doszła do wniosku, że sami w poje-
dynkę nie są w stanie wypełnić swojego powołania ojcow-
skiego, a przecież z realizacji tego powołania trzeba bę-
dzie kiedyś zdać rachunek przed Bogiem. Są przekonani, 
że potrzebne są spotkania w grupie samych ojców, potrze-
bny jest kapłan, formacja i doświadczenie innych ojców. 
W sytuacji, gdy wielu ojców ucieka z domu przerzucając 
cały ciężar wychowania dzieci na matki taka wspólnota to 
wielki dar od Boga. Ojcowie ci spotykają się raz w miesią-
cu (bez żon), przez dwie godziny w czasie których człon-
kowie wspólnoty uczą się efektywnego ojcostwa modląc 
się za siebie nawzajem i dzieląc się własnym doświadcze-
niem, oraz korzystając z cennych rad kapłana, który zaz-
wyczaj jest obecny na spotkaniu.                Ks. Proboszcz 
 

BIERZMOWANI 2015 
      Przypomnę krótko najważniejsze ustalenia ze spotka-
nia (w ubiegłą niedzielę) z Rodzicami i ich Dziećmi przygo-
towującymi się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 
1. Kandydaci do Bierzmowania systematycznie uczestni-
czą w katechezie szkolnej z uwzględnieniem postawy peł-
nej kultury i szacunku ucznia wobec nauczyciela oraz 
kolegów i koleżanek. 
2. Zobowiązani są do uzyskania pozytywnej opinii księdza 

lub katechety oraz do uczestnictwa w zaplanowanych spo-
tkaniach i próbach oraz zaangażowanego i godnego ucze-
stnictwa we Mszy Świętej Niedzielnej. 
3. Przed nami czas wakacji nie zwalnia nas to z przygoto-
wywania się duchowego – pamiętajmy o codziennej modli-
twie do Ducha Świętego i zabieraniu ze sobą indeksów do 
bierzmowania gdy idziemy do Kościoła.             Ks. Piotr 

 
     Obrona wiary, jak najcenniejszego skarbu będzie tema-
tem Jerycha 2014. W tym roku spotkamy się w Pratulinie 
27 i 28 czerwca. Przewodnikiem będzie nam w tym roku 
biblijny wojownik Gedeon, który wsparty mocą Boga z nie-
liczną armią wojowników pokonał potężna armie wroga. 
Dziś wielu młodych staje przed problemem obrony wiary 
w sobie i w swoim środowisku. Chcemy was umocnić w tej 
postawie. Dlatego tegoroczne Jerycho odbędzie się pod 
znakiem wojowników wiary, „Gedeonów naszych czasów”: 
     Na Jerycho przybędą relikwie Bł. Jose Luis Sanchez 
del Rio, który był najmłodszym z trzynastu meksykańskich 
męczenników. Miał zaledwie 14 lat, kiedy oddał życie za 
wiarę. Urodził się 28 marca 1913 r. w Sahuayo. Z powodu 
ciężkiej sytuacji materialnej jego rodzina przeniosła się do 
Guadalajary, gdzie chodził do szkoły podstawowej. Aktyw-
nie uczestniczył w życiu parafii. W czasie prześladowania 
Kościoła wzorem swych starszych braci chciał walczyć 
w obronie wiary i praw katolików. Po długich naleganiach 
został przyjęty do katolickiego ruchu oporu Cristeros. 
Wpadł w ręce policji 5 lutego 1928 r. Poddano go długim i 
wyszukanym torturom (obdarto mu skórę ze stóp i w takim 
stanie kazano chodzić po rozsypanej soli, a następnie 
przejść przez całe miasto), ale José nie wyparł się wiary. 
Zabito go 19 lutego 1928 r. 
     Jego historię poznacie w letnim kinie jerychońskim w 
nocy z piątku na sobotę, gdzie pokażemy słynny film „Cris-
tiada”. Błogosławionego bohatera wiary z Meksyku w pią-
tek uczcimy modlitwą, a w sobotę meksykańską zabawą – 
„fiesta mexicana" , w czasie której przygrywać nam będzie 
zespół z samego Meksyku. Nie zabraknie też meksykańs-
kich potraw. Uczcimy też naszych Cristieros - Męczenni-
ków Podlaskich oraz „Żołnierzy wyklętych” dlatego pośród 
gości Jerycha będą Rafał Porzeziński i Jan Pospieszalski, 
znawca tematu żołnierzy wyklętych oraz prawdziwy konny 
oddział ułanów. 
     No i najważniejsze: tegoroczne Jerycho będzie finałem 
peregrynacji znaków ŚDM - krzyża i ikony Matki Bożej Sa-
lus Populi Romani, które przekażemy na Białoruś. Tegoro-
czną edycję Jerycha poprowadzi Mirek Kirczuk z zespołu 
FPS. Już teraz zaplanujcie swój czas tak by rozbić swój 
namiot pod murami Jerycha. Powodem spotkania w nie-
dzielę będą także XXII rocznica powstania KRP, Pielgrzy-
mka Samorządów i Samorządowców, Diecezjalne Dzięk-
czynienie za Kanonizację św. Jana Pawła II oraz XV rocz-
nica wizyty Ojca Świętego w Diecezji Siedleckiej. 
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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 – 23 czerwca 2014  r. 
Wigilia Uroczystości Narodzenia Św. Jana Chrzciciela; 

Czyt.: 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18 (Zdobycie Samarii przez Asyryjczyków); Mt 7, 1-
5 (Drzazga i belka). Wieczorem Msza Św. Wigilii: Jr 1, 4-10 (Zanim ukształtowa-

łem cię w łonie matki, znalem cię); 1 P 1, 8-12 (Prorocy głosili zbawienie); 
Łk 1, 5-17 (Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela). 

6.30 1. Dziękczynna w 13 r. święceń kapłańskich ks. Adama Karcza, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzina 

 2. + Jana i Jadwigę Żółkowskich, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Jana Chalimoniuka (z racji dnia imienin) i Marię oraz zm. z obu 

stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 
 4. + Jana Pyziołka, Eleonorę, żonę Marię, Jadwigę oraz zm. Braci i 

Teściów, of. Henryk Pyziołek 
16.30 Dziękczynna mężczyzn „Klubu Ojca”, z racji zakończenia roku for-

macyjnego, z prośbą o potrzebne łaski w życiu rodzinnym i osobi-
stym, of. Klub Ojca (na Mszy Św. poświęcenie figury Św. Józefa) 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Floriana (w 2 r. i z okazji Dnia Ojca), of. Córka 
 3. + Janinę (z racji imienin) i Henryka, of. Córka 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże dary oraz 

opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna Msza Św. Jubileuszowa w 30 r. święceń Ks. Pro-

boszcza Sławomira, z prośbą o potrzebne łaski w pełnieniu posługi 
duszpasterskiej niego i dla naszych Kapłanów, of. Parafianie 

Nabożeństwo Czerwcowe i procesja Oktawy Bożego Ciała 

Wtorek – 24 czerwca 2014  r. 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

Czyt.: Iz 49, 1-6 (Bóg ukształtował Jana na swojego sługę); 
Dz 13, 22-26 (Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa); 

Łk 1, 57-66. 80 (Narodzenie się Jana). 

6.30 1. + Janinę Rojek (z racji imienin), of. Barbara Abramczuk 
 2. + Aleksandrę i Zygmunta Matyków, Mikołaja i Janinę Karwow-

skich oraz Siostrę Krystynę, of. Rodzina 
 3. + Jana i Jadwigę, of. Syn 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Jana (z okazji imienin), Reginę i Janinę oraz zm. z obu stron 

Rodziny, of. Wanda Matwiejczuk 
 4. + Jana i Halinę (z racji ich imienin), zm. z Rodziny Żarskich i Za-

wadzkich, of. Córki 
16.00 Dziękczynna Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnaz-

jum, z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy i nauce dla Ks. Dy-
rektora, Wychowawców, Nauczycieli, Pracowników i Uczniów 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 3. + Rodziców Jana i Janinę (z racji imienin), of. Danuta Kamieńska 
 4. + Jana Bartoszuka i Jana Borutę (z racji ich imienin), of. Córka 
 2. Dziękczynna w 36 r. ślubu Aliny i Józefa, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. Małżonkowie 
Nabożeństwo Czerwcowe i procesja Oktawy Bożego Ciała 

Środa – 25 czerwca 2014 r. Dzień Życia. Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia i Bł. Doroty z Mątowów (wdowy z 

XIV w.); Czyt.: 2 Krl 22, 8-13;23, 1-3 (Odnowienie przymierza); 
Mt 7, 15-20 (Fałszywi prorocy).  

6.30 1. + Krystynę (w 9 r.), Alfredę i Czesława Łagodzin, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Asi, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dziadkowie 
7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Danutę, Janinę, Stanisława, Bronisławę i Mariana, of. Rodzina 
 4. + Jana (z racji imienin) oraz Helenę, of. Rodzina 
 5. + Jana i Władysławę, zm. z Rodziny Branowskich, of. Syn z Ro-

dziną 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców  Życia 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 3. + Jana Myrchę (z racji imienin), of. Barbara Myrcha 
 4. + Janinę i Władysława, Apoloniusza, of. Córka i Siostra 
 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Jolanty i Leszka, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich Dzieci, of. Mał-
żonkowie 

Nabożeństwo Czerwcowe i procesja Oktawy Bożego Ciała 

Czwartek – 26 czerwca 2014 r. Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 
Wspomnienie Św. Zygmunta Gorazdowskiego, Kapłana 

oraz Św. Josemaría Escrivá de Balaguer, Kapłana, założyciela Opus Dei. 
Wigilia Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. „Dzień Bielanek”. 
Dzień patronalny grup pełniących posługę podczas Procesji Eucharystycz-
nych. Czyt.: 2 Krl 24, 8-17 (Pierwsze przesiedlenie Judejczyków do Babilonu); 

Mt 7, 21-29 (Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku). 

6.30 1. + Pelagię, Anielę, Walentego, Henryka i Jadwigę, of. p. Stanisław 
 2. + Jana i Władysławę Marciuniuk oraz Rodziców obu stron Rodzi-

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

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Kazimierę (w 54 r.), Aleksandra, Mariana, Rafała, Czesława, 

Irenę i Jerzego, of. Kazimiera Wolgiemut 
 4. + Michała Manulika (w 5 r.), of. Żona 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 

 2. + Eugeniusza (w 23 r.), Józefa, Władysławę, Witolda, Bronisławę 
i Józefa, of. Żona z Dziećmi 

 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 4 r. ślubu Łukasza i Karoliny Koksa, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla całej Rodziny, of. 
Małżonkowie 

Nabożeństwo Czerwcowe i procesja Oktawy Bożego Ciała. 
Błogosławieństwo wianków 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 27 czerwca 2014  r. 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy oraz 

Św. Cyryla Aleksandryjskiego, Biskupa i Doktora Kościoła. 
Czyt.: Pwt 7, 6-11 (Bóg nas wybrał, ponieważ nas umiłował); 

1 J 4, 7-16 (Bóg pierwszy nas umiłował); 
Mt 11, 25-30 (Jezus cichy i pokorny sercem). 

6.30 1. + Helenę, Teklę, Hipolita, Antoniego i Joannę, of. Barbara Kuka-
wska 

 2. + Władysława Andrzejewskiego (z racji dnia imienin), of. Żona 
7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Władysława, Danutę i Kazimierę, zm. z Rodziny Kupów, of. Kazi-

miera Kupa 
 4. Dziękczynna w intencji KŻR nr 8 pod wezwaniem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzeb-
ne łaski dla Sióstr i dla ich Rodzin, zel. Elżbieta Pastor 

9.00 Dziękczynna za miniony rok szkolny Szkoły Podstawowej nr 9, Pań-
stwowego Gimnazjum nr 5 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Het-
mana Stanisława Żółkiewskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla Dy-
rektorów, Wychowawców, Nauczycieli Pracowników i Uczniów 

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 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 
 2. + Stanisława Karasia (w 9 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny 

oraz Barbarę i Antoniego Weredów, of. Teresa Karas 
 3. + Władysława, Janinę i Wacława, of. Marianna Skaruz 
 4. Dziękczynna w r. urodzin Władysława, z prośbą o błogosławień-

stwo Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz opiekę Matki Bożej i 
Św. Józefa, of. Żona 

 5. Dziękczynna z okazji imienin Ks. Piotra, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Maryi i Św. Józefa w 
życiu kapłańskim, of. Chórzyści i p. Organista 

Nabożeństwo Czerwcowe 
18.00 Próba Chóru „Lilia”  
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Sobota – 28 czerwca 2014  r. Wspomnienie Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny oraz Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika; 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; Czyt.: Iz 61, 9-11 
(Ogromnie się weselę w Panu); Łk 2, 41-51 (Maryja wiernie chowała wszystkie 
wspomnienia w sercu). Wieczorna Msza Św. Wigilii: Dz 3, 1-10 (Piotr uzdra-
wia chromego od urodzenia); Ga 1, 11-20 (Paweł powołany przez Chrystusa do 
głoszenia Ewangelii); J 21, 15-19 (Jezus powierza Piotrowi władzę pasterską). 

6.30 1. + Jana i Brata Jana, of. Barbara Machała 
 2. + Sylwię Spiechow (w 7 r.), Józefa i Zofię, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 
 3. + Reginę (w 3 r.) i Teofila (w 31 r.) zm. z Rodzin Chomków i Dzie-

dziców, of. Rodzina 
 4. + Piotra Żukowskiego, of. Mama i Rodzeństwo 
 5. + Kolegę Mirka Zbuckiego, of. Kolega Tomek 
 6. + Jadwigę Śledź i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Zbi-

gniew Śledź z Rodziną 
9.00 Spotkanie starszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 

10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 

16.00 W intencji nowożeńców: Katarzyny i Radosława 
17.25 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 
 2. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Czciciele Św. 

Joanny 
Nabożeństwo Czerwcowe 

XIII Niedziela Zwykła – 29 czerwca 2014 r. Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na 

„Świętopietrze”, czy wsparcie dzieł prowadzonych przez Stolicę Apostolską 
Czyt.: Dz 12, 1-11 (Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia); 

2 Tm 4, 6-9. 17-18 (Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę); 
Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Reginę i Zygmunta Ulickich, of. Dzieci 
 2. + Mariana, Kazimierza i Artura oraz zm. Dziadków, of. Rodzina 

8.30 1. + Jadwigę (w 3 r.), Halinę i Stanisława Maliszkiewiczów oraz Al-
donę Sulej i zm. Dziadków, of. Alina Maliszkiewicz 

 2. + Janinę (w 15 r.), Antoniego, Genowefę, Aleksandra i Zdzisława 
Świnarskich oraz Mariannę i Martynę, of. Stanisław Świnarski 

 3. Poza parafią + Pawła Kalickiego (w dniu imienin), of. Żona 
10.00 1. Gregorianka: + Wiesława Zarzyckiego, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Annę Jasińską, of. Janina Jasińska 
 3. + Edwardę (w 13 r.) i Wacława, of. Córka 
 4. + Piotra (z racji imienin i Dnia Ojca) oraz zm. z Rodziny, of. Bar-

bara Araźna 
 5. Poza Parafią: + Piotra, Mariana i Genowefę Waleckich, Macieja i 

Mariana Komarów oraz Henryka Pacheckiego, of. Córka 
11.30 1. + Bolesława (w 13 r.) i Beatę, zm. Rodziców, Teściów i Braci, of. 

Krystyna Kłos 
 2. Dziękczynna w 21 r ślubu Róży i Jarosława, z prośbą o zdrowie 

Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla nich oraz dla ich 
Dzieci, of. Rodzice 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych  
16.30 1. + Eugenię i Stanisława Dybowskich, of. Córka 

Uwaga: dziś nie ma Katechezy Chrzcielnej. Najbliższa 3 sierpnia 2014 r.) 

18.00 1. + Czesława, Stanisława i Juliannę Marciszewskich, ich Rodziców 
oraz Ks. Kazimierza Marciszewskiego, of. Jan Marciszewski 

Nabożeństwo Czerwcowe i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 
 

 
 

KOMUNIKAT EPISKOPATU 
     W dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. biskupi zgromadzili się w Warszawie w 
siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski na 365. zebraniu ple-
narnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostol-
ski w Polsce, jak również zaproszeni goście – przedstawiciele konferencji 
biskupów w Europie. 
1. Biskupi obecni na zebraniu plenarnym mówili z wdzięcznością o przywró-
ceniu stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzecząpo-
spolitą Polską. W tym roku, 17 lipca, minie 25 lat od tego doniosłego wyda-
rzenia. W uroczystej sesji, zorganizowanej z tej okazji 2 czerwca w siedzibie 
Konferencji Episkopatu Polski, wziął udział m.in. Sekretarz Stanu Stolicy 
Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apo-
stolską zostały jednostronnie zerwane przez powojenny komunistyczny rząd 

12 września 1945 roku. Wieloletnie wysiłki doprowadziły do ponownego ich 
nawiązania dopiero w 1989 roku, za pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Bi-
skupi wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do wznowienia 
relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską, m.in. pierw-
szemu powojennemu nuncjuszowi abp. Józefowi Kowalczykowi. 
2. Biskupi dokonali podsumowania aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce. 
Zauważyli, iż w obecnym kontekście kulturowym jest coraz mniej miejsca na 
obiektywne i uniwersalne wartości, a do głosu dochodzi dyktatura relatywi-
zmu, polityczna poprawność i nowe oblicze ateizmu wrogiego wobec ludzi 
wierzących. Z kolei środowiska określające się mianem „Kościoła otwar-
tego” niejednokrotnie lansują duchownych i świeckich podważających ofi-
cjalne nauczanie Kościoła, a równocześnie dyskredytują tych, którzy stają w 
obronie prawdy. Tymczasem Kościół pozostaje otwartym na świat. Czyni to 
na wzór Apostołów, którzy w dzień Zesłania Ducha Świętego wyszli z Wie-
czernika z przesłaniem Dobrej Nowiny do wszystkich ludzi dobrej woli. 
3. Biskupi dyskutowali także na temat stanu ubóstwa w naszym kraju. Z du-
żym niepokojem przyjęli statystyki, które dowodzą, że na ubóstwo najbardziej 
narażone są dzieci, rodziny wielodzietne i mieszkańcy małych miejscowości. 
W tej sytuacji biskupi apelują do rządzących, by polityka społeczna była 
w większym stopniu ukierunkowana na wsparcie najbardziej potrzebujących, 
zwłaszcza wielodzietnych rodzin. Ze swej strony biskupi zadeklarowali 
poszukiwanie nowych form działalności charytatywnej i gotowość współpracy 
z instytucjami społecznymi i państwowymi w realizacji zadań i programów 
różnorakiej pomocy. Dostrzegając niezwykłą ofiarność wiernych we wsparciu 
potrzebujących oraz zaangażowanie w działalność parafialnych i szkolnych 
zespołów Caritas, biskupi wyrażają im swoje podziękowanie. 
4. Konferencja Episkopatu Polski omówiła reakcje środowisk i mediów na 
inicjatywę lekarzy, którzy podpisali i symbolicznie złożyli „Deklarację Wiary” 
w Sanktuarium Jasnogórskim, jako wotum z okazji kanonizacji św. Jana 
Pawła II. Biskupi podziękowali za odważny gest pracownikom służby zdro-
wia broniącym prawa do wolności sumienia. Deklaracja potwierdza wyjąt-
kową wartość życia ludzkiego gwarantowanego przez Powszechną Dekla-
rację Praw Człowieka. Jest ona jednocześnie zgodna z autentycznie poj-
mowaną przysięgą Hipokratesa. Zobowiązuje ona każdego lekarza do bez-
warunkowej ochrony życia ludzkiego bez względu na wiek i stan pacjenta 
oraz do przywracania jego integralnego zdrowia. Prawo do życia jest również 
zapisane w Konstytucji, a zatem stanowi fundament porządku prawnego. 
Z tych racji agresja skierowana przeciw lekarzom sygnatariuszom Deklaracji 
jest nie tylko niezrozumiała, ale i nie do przyjęcia. Przeczy ona konstytucyjnej 
zasadzie wolności sumienia i wyznania oraz kwestionuje niezbywalne prawo do 
klauzuli sumienia w praktyce lekarskiej. Św. Jan Paweł II napisał w encyklice 
„Evangelium vitae”, że „kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być 
narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne 
konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (nr 74). 
5. Uczestniczący w obradach zapoznali się z sytuacją religijną, społeczną i 
polityczną na Ukrainie. Wyrazili solidarność z narodem ukraińskim walczą-
cym o swą wolność i niezależność. Zauważyli również wielki wkład różnych 
wyznań i obrządków chrześcijańskich, które wspierają duchowo swych wy-
znawców w przetrwaniu trudnej sytuacji. Wspólna modlitwa i obecność du-
chownych na kijowskim Majdanie stanowiły fundament odbudowania zaufa-
nia, jedności i niezależności. Przeprowadzone wolne wybory, które dopro-
wadziły do wyłonienia nowego prezydenta Ukrainy są znakiem nadziei na 
przyszłość. Jak każde państwo, Ukraina ma prawo do integralności teryto-
rialnej i do decydowania o własnym losie. 
6. Na zakończenie zebrania plenarnego w sali obrad odbyła się jedyna 
w swoim rodzaju uroczystość – za ratowanie Żydów tytuł „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata” został pośmiertnie przyznany przez państwo Izrael trzem 
księżom i dwóm siostrom zakonnym. W uroczystości wzięły udział rodziny 
ocalonych i krewni odznaczonych. W okresie II wojny światowej wielu Polaków, 
w tym księży i sióstr zakonnych, ukrywało i ratowało Żydów. Jedynie w Polsce 
pomoc udzielana Żydom była karana przez hitlerowskich Niemców śmiercią i to 
całych rodzin. Tak stało się m.in. z rodziną Ulmów na Podkarpaciu – rodzicami 
i siedmiorgiem ich dzieci, w tym jednym jeszcze nienarodzonym. 
7. W czasie zebrania plenarnego zostały przeprowadzone wybory do róż-
nych gremiów Konferencji Episkopatu Polski. M.in. biskup pomocniczy ar-
chidiecezji lubelskiej Artur Miziński został wybrany na nowego sekretarza 
generalnego. Uczestniczący w zebraniu plenarnym wyrazili wdzięczność 
abp. Wojciechowi Polakowi Prymasowi Polski za pełnienie tej funkcji przez 
ostatnie 2,5 roku. 
     Biskupi dziękują nauczycielom, katechetom i rodzicom za trud przeka-
zywania wiedzy oraz wychowywania dzieci i młodzieży szkolnej. W swoich 
modlitwach polecają ich Bogu na czas wakacji. 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 11 czerwca 2014 
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WOŁANIE MICHAŁKA 
     Do Kurii Diecezjalnej w Siedlca zwrócili się 
z prośbą o pomoc p. Elżbieta i Jarosław Kwiatkow-
scy, zamieszkali w Jedlance, rodzice chorego Mi-
chała, który urodził się z wrodzoną wadą lewej nó-
żki, nie ma w niej kości piszczelowej, stawu skoko-
wego i stawu kolanowego. W Polsce jedyne lecze-
nie, jakie zaproponowano, to amputacja zdeformo-
wanej kończyny. Istnieje jednak możliwość operacji 
i długiej rehabilitacji w USA. Specjalista z Florydy 
dr Dror Paley, który specjalizuje się w leczeniu te-
go typu schorzeń, po konsultacji, która odbyła się 
w Atenach zapewnił rodziców, że Michał ma szan-
se żeby normalnie chodzić, lecz nie zbędne są trzy 
operacje. Koszt tego leczenia to około 500 tys. zł. 

 
     Jest to kwota, która przekracza możliwości fi-
nansowe Rodziców. W związku z tym Ksiądz Bis-
kup zwraca się do nas w ich imieniu o złożenie 
ofiar na ten cel podczas zbiórki przed kościołem.  
     Sytuacja finansowa rodziny jest trudna i nie są 
w stanie samodzielnie zgromadzić powyższej kwo-
ty. Także rodzice Michała zwracają się z serdecz-
ną prośbą o wsparcie finansowe, ponieważ jest to 
jedyna szansa na normalne życie dla ich syna.   
     Caritas Diecezji Siedleckiej informuje, iż w dniu 
15 maja 2013 roku zostało utworzone subkonto z 
przeznaczeniem na leczenie Michała Kwiatkows-
kiego. Wpłat należy dokonywać na konto: BS Sied-
lce 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopis-
kiem „Leczenie Michała Kwiatkowskiego". 

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 będzie udzielany 
w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 13.00. Najbli-
ższy cykl 4 Katechez Chrzcielnych rozpocznie się 
3 sierpnia br. 

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. 

PODPISY. Z inicjatywy wiernych świeckich w Po-
lsce została podjęta akcja: „Stop seksualizacji na-
szych dzieci. Stop pedofilii”. Celem inicjatywy jest 
poinformowanie rodziców o zagrożeniach wynika-
jących z demoralizującej edukacji seksualnej, którą 
wprowadza się, bądź próbuje się wprowadzać 
w szkołach, a nawet w przedszkolach. Do końca 
czerwca zbierane są podpisy pod obywatelskim 
projektem ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące 
pedofilii. Obowiązująca ustawa ma zostać posze-
rzona o zapis, iż karze będą podlegały osoby, któ-
re dostarczają małoletnim demoralizujących treści. 
Dziś (22 czerwca), za zgodą Księdza Biskupa Ka-
zimierza Gurdy w parafiach w Siedlcach i Garwoli-

nie będzie przeprowadzona akcja zbierania podpi-
sów. Zachęcamy osoby, którym zależy na właści-
wym wychowaniu dzieci do poparcia tej inicjatywy. 
(Przy podpisywaniu trzeba mieć dowód tożsamoś-
ci). Z Chrystusowym pozdrowieniem. 

Ks. dr Jacek Sereda 
Wydział Duszpasterstwa Rodzin 

KONIEC ROKU. Zakończenie roku szkolnego 
i katechetycznego 2013/2014 wypada w piątek 27 
czerwca. Msze Św. dziękczynne za miniony rok 
szkolny, z prośbą o potrzebne łaski dla Dyrekto-
rów, Wychowawców, Nauczycieli Pracowników 
i Uczniów będą dla Zespołu Szkół nr 1 oraz L.O. 
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, w piątek 
27 czerwca o godzinie 9.00 oraz dla Katolickiej 
Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum we 
wtorek 24 czerwca o godzinie 16.00. Serdecznie 
zapraszamy. 

ŚW. JAN CHRZCICIEL. We wtorek 24 czerw-
ca br. obchodzimy Uroczystość Narodzenia Św. 
Jana Chrzciciela, poprzednika Chrystusa, Patrona 
ludzi walczących o trzeźwość, a także Patrona naj-
dłuższego dnia w roku (i najkrótszej nocy, od jego 
imienia nazywanej „świętojańską”). 

DZIEŃ ŻYCIA. W środę (25.06) kolejny „Dzień 
Życia. Członkowie Dzieła Duchowej Adopcji Dziec-
ka Poczętego zapraszają na wspólny Różaniec o 
godz. 17.30. 
OKTAWA. Zapraszamy na wieczorne procesje 
Oktawy Bożego Ciała. W czwartek (26.06) jej uro-
czyste zakończenie, połączone z błogosławieńst-
wem tradycyjnych wianków. Jest to także patronal-
ny „Dzień Bielanek” i innych grup pełniących posłu-
gę podczas Procesji Eucharystycznych. 
KATECHECI. Rekolekcje dla katechetów świec-
kich z Diecezji Siedleckiej (termin I) będą 27 i 28 
czerwca br. w Domu Rekolekcyjnym przy Wyż-
szym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej 
(w Opolu Nowym). Początek o godzinie 16.00. 
SERDECZNE DNI. W piątek 27 czerwca obcho-
dzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, zaś w sobotę 28 czerwca Wspomnienie Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Są to 
patronalne dni tych, którzy obchodzą pierwsze pią-
tki i pierwsze soboty miesiąca. 
ŚW. JOANNA. W sobotę wypada kolejne paraf-
ialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla, któ-
rej relikwie są obecne w naszej Parafii. Zaprasza-
my w tym dniu na modlitwę różańcową o 17.25, na 
Mszę Św. o godz. 18.00 w intencjach Czcicieli Św. 
Joanny, a po Mszy Św. na Nabożeństwo Czerwco-
we i ucałowanie Relikwii. 
IMIENINY KS. BISKUPA. W Uroczystość Św. 
Apostołów Piotra i Pawła, dnia 29 czerwca Ks. Bis-
kup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej Piotr Saw-
czuk obchodzi Dzień Imienin. W modlitwie pamię-
tajmy o Dostojnym Solenizancie. 

„ŚWIĘTOPIETRZE”. W Uroczystość Św. Apo-
stołów Piotra i Pawła (29.06) ofiary składane na ta-
cę są przeznaczone na „Świętopietrze”, czyli wspa-
rcie dzieł prowadzonych przez Stolicę Apostolską. 
DZIEŃ CHORYCH. Tradycyjnie w dniu 2 lipca 
obchodzony jest w Kodniu Diecezjalny Dzień Cho-
rych, w którym weźmie udział autokarowa pielgrzy-
mka z naszej Parafii. Zapisy przyjmowane są w za-
krystii                                 Barbara Rytel  
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 

Zapowiedź II: Paweł Jakub Sawicki z Parafii  
Św. Stanisława 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 Siedl-
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 

 
JA BARDZO DOBRZE GOTUJĘ, TO 
TYLKO ONI NIE CHCĄ TEGO JEŚĆ!! 

 
BAJKI. Młody, mało doświadczony małżonek idzie do 
pobliskiej księgarni i pyta:  
- Czy dostanę książkę pt. „Mężczyzna - pan domu”? 
- Nie. Niestety, bardzo mi przykro, ale w naszej księ-
garni nie sprzedajemy bajek. 
BISZKOPTY. Pewna staruszka, codziennie sprzeda-
wała biszkopty własnego wypieku. Stała jak zwykle, 
obok wejścia do centrum handlowego. Cena jednego 
rumianego biszkopta wynosiła 20 groszy. Każdego 
dnia z biurowca, znajdującego się po drugiej stronie 
ulicy, wychodził około południa młody mężczyzna, 
podchodził do staruszki i kładł na tackę 20 groszy nig-
dy nie biorąc towaru, szedł dalej bez słowa. Sytuacja 
taka powtarzała się przez kilka lat. Wiosną, pewnego 
pogodnego dnia, mężczyzna jak zwykle podszedł do 
staruszki, położył 20 groszy na tackę i już miał iść da-
lej, a ona mówi: 
- Jest pan od lat najlepszym moim klientem, dlatego z 
przykrością muszę pana poinformować, że od jutra 
biszkopty zdrożeją o 5 groszy. 
DIALOG. Rozmawiają między sobą grabarze: 
- Pogoda ładna, nie za ciepło, ciśnienie stabilne... nie 
ma co liczyć na sercowców, ciśnieniowców ani cuk-
rzyków. 
- Taaak... - mówi drugi - martwy sezon... 
HOBBYSTA. - Mój tata ma dziwne hobby. Kolekcjo-
nuje puste butelki. No cóż ... lepiej powiedzieć tak, niż 
nazywać go alkoholikiem. 
 

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. 

 




