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MYŚL TYGODNIA 

 
 

     Usłyszeliśmy dziś słowa Jezu-
sa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteś-
cie, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 
25-30). 
     Jezus nie obiecuje, że zdejmie 
z nas trud czy ciężar, obiecuje na-
tomiast, że nas pokrzepi, jeśli do 
Niego przyjdziemy. Czasem, pod 
wpływem życiowych doświadczeń, 
wzbraniamy się uznać siebie przed 
Bogiem za potrzebujących. Próbu-
jemy sami szukać przyczyn i roz-
wiązań naszych problemów, za-
miast zwrócić się do Niego. Jed-
nak aby mogła nastąpić dogłębna 
zmiana w naszym życiu, potrzebu-
jemy mocy Ducha Świętego, który 
uzdolni nas do przezwyciężania 
naszych grzesznych skłonności 
i ograniczeń. Nie wzbraniajmy się 
przyjść do Jezusa z naszymi cię-
żarami i potrzebami - On czeka, 
aby nas pokrzepić. 
 

 

BIERZMOWANIE 2015 
     W dniu 19 marca 2015 roku Ksiądz Biskup udzieli Sak-
ramentu Bierzmowania młodzieży z naszej Parafii. Rozpo-
czął się czas przygotowania do tego wydarzenia. Przed-
stawiamy w porządku alfabetycznym zamkniętą już listę 
kandydatów, których zgłosili ich Rodzice, deklarując chęć 
współudziału w procesie przygotowania: 
Baj Sandra 
Barciak Dominik 
Batorska Aleksandra 
Bojanczuk Kacper Jakub 
Borkowski Radek 
Boruc Karolina 
Brodzik Piotr Janusz 
Chmielak Katarzyna 
Chmielewska Angelika 
Chomka Agnieszka 
Chrupek Natalia 
Chylik Natalia Wiktoria 
Czupryński Jakub 
Dąbrowska Natalia 
Derda Wiktoria 
Dmowski Grzegorz 
Domański Maciej Jakub  
Dudziński Paweł 
Dzięciołowski Patryk 
Filipczuk Dawid 
Frankowski Tomasz 
Głuchowska Aleksandra 
Grabowski Jakub 
Grzegorczuk Kamil 
Harbaszewski Marcin 
Jaroszczyk Martyna 
Jurzyk Eryk 
Kalisz Karolina 
Kicka Rafał 
Kiseko Klaudia 
Kobuszewska Natalia 
Kobyliński Krzysztof 
Komar Adrian 
Korzeniowski Adrian 
Lewicki Michał 
Lipka Aleksandra 
Majewska Aleksandra 
Malinowski Jakub 

Matczuk Dominik Mariusz 
Mazurczak Antoni Stefan 
Michalak Michał 
Mrozek Aleksandra Julia 
Nasiłowski Grzegorz 
Nowak Piotr Paweł 
Oklińska Ada Zofia 
Okuń Mateusz 
Ornowska Sylwia 
Osiński Michał 
Ostas Karolina 
Paniak Bartłomiej Adam 
Pełka Maciej 
Piechowicz Bartłomiej 
Pieńkowska Karolina 
Piotrkowicz Maciej 
Pniewska Klaudia 
Popławska Magdalena 
Radzikowska Ewelina Maria 
Rucińska Dominika 
Rymuza Bartosz 
Sawicka Paulina 
Skorupska Olga 
Smuniewski Maciej 
Sysik Przemysław 
Szczepanik Julia Magdalena 
Świnarska Wiktoria 
Walczuk Karolina 
Węgier Emilia Celina 
Wideńska Paula 
Wiśniewski Kamil 
Wójcik Adrianna Maria 
Wróbel Wiktoria 
Wścisiak Anna Katarzyna 
Zacharczuk Tomasz 
Zemło Angelika 
Zielonka Andżelika 
Zubek Piotr 

 

PIELGRZYMKI 2014 
     Diecezjalny duszpasterz pielgrzymów zaprasza do 
udziału w następujących pielgrzymkach:  
1. Hiszpania i Portugalia (25.08-30.08 br.) – pielgrzymka z 
racji obchodzonego Roku El Greca (samolot) 
2. Ziemia Święta z Jordanią (10-19.X br.) – pielgrzymka 
śladami Jezusa i Narodu Wybranego (samolot) 
4. Meksyk (20-29.X br.) – pielgrzymka do sanktuarium 
Matki Bożej z Guadelupe (samolot). 
     Bliższych informacji udziela ks. Sławomir Sulej: tel. 
604-641777, email: s_sulej@wp.pl 

     W wielu parafiach praktykowana jest adoracja 
Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielę 
miesiąca po głównej Mszy Św. W naszej Parafii to-
warzyszy mu spotkanie i katecheza dla Kół Żywego 
Różańca oraz wymiana Tajemnic Różańcowych. 
Oprócz tego w naszym kościele jest adoracja 
w każdą niedzielę w godzinach od 19.00 do 20.00. 

 
     Właściwe przeżycie Adoracji wymaga głębszej refleksji. 
Trzeba uważniej wczytać się w dokumenty Kościoła mó-
wiące o ścisłym związku między celebracją i adoracją Eu-
charystii. Warto też postawić parę pytań odnośnie roli, 
jaką dziś odgrywa adoracja Najświętszego Sakramentu, 
przeżywana w pierwsze niedziele miesiąca. Nie jest 
zupełnie nowym wydarzeniem. Stanowi pewnego rodzaju 
przedłużenie tego, co przeżywaliśmy na Eucharystii. 
     „Tajemnicę Eucharystyczną - czytamy w instrukcji Eu-
charisticum misterium - należy zatem rozpatrywać w całym 
wymiarze zarówno w samym obrzędzie Mszy Św. jak i w 
kulcie świętych Postaci, przechowywanych po Mszy Św. dla 
przedłużenia łaski Ofiary („List o tajemnicy i kulcie Euchary-
stii”, 3g). 
     Adoracja po Mszy Św. w pierwsze niedziele miesiąca 
ma na celu uwrażliwienie uczestników Eucharystii na obe-
cność Jezusa w Najświętszym Sakramencie i umożliwie-
nie szerszemu gronu wiernych przeżywania chwil adoracji 
w jej powiązaniu z uczestnictwem w Eucharystii. To zało-
żenie wpływa także na tematykę i charakter tej modlitwy. 
Nie jest to zwyczajne nabożeństwo eucharystyczne, w 
czasie którego modlimy się w różnych intencjach. Często 
tematyką tej szczególnej celebracji jest sama tajemnica 
modlitwy, uświadamianie bycia przed obliczem Pana, 
umacnianie więzów między sprawowaniem sakramentu 
a modlitwą indywidualną, budzenie pragnienia adoracji, na 
którą każdy może przyjść w wybranym przez siebie czasie. 
     Na początku Mszy Św. poprzedzającej adorację jest 
krótkie wprowadzenie obejmujące swoją treścią celebrację 
Eucharystii i następującą po niej adorację Najświętszego 
Sakramentu. Po odczytaniu Ewangelii jest homilia, która 
mówi także o adoracji, a niekiedy szerzej o modlitwie, w 
świetle czytań mszalnych. W modlitwie powszechnej uwz-
ględnione są myśli, które były tematem homilii. Zawsze 
jest w niej wezwanie o łaskę modlitwy, a szczególnie o ro-
zbudzenie pragnienia adoracji w sercach wierzących. Po 
Mszy Św. jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. 
W modlitwie powraca temat rozważany w czasie wprowa-
dzenia do Eucharystii i podczas homilii. Ważną częścią 
adoracji są chwile ciszy, w czasie których każdy modli się 
indywidualnie. Na początku wchodzenia w tę formę prze-
żywania adoracji są to krótkie chwile, a z czasem powinny 
się one stawać dłuższe. Modlitwy proponowane w czasie 
adoracji odmawia nie tylko kapłan, lecz także wyznaczeni 
wierni świeccy. 
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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 – 7 lipca 2014  r. 
Wspomnienie Bł. Papieża Benedykta XI, Dominikanina z Perugii  

Czyt.: Oz 2, 16. 17b-18. 21-22 (Naród wybrany jest oblubienicą Boga); 
Mt 9, 18-26 (Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira). 

6.30 1. + Mirosława Chmielaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Mariana Palucha oraz zm. z rodzin Szczepaniaków, Cioków, 

Lęgasów, Robaków i Paluchów, of. Kazimiera Paluch 
7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 

 2. + Annę, Bronisława, zm. Rodziców, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 40 r. urodzin Artura Chmielaka, z prośbą o po-

trzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa na dalsze życie, of. Żona 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 4. + Stanisława Stańczuka, Wiktorię, Józefa, Jana i Leokadię Goch-

nio, of. Halina z Córkami 
 5. + Krzysztofa Kaniewskiego (w 7 r.) oraz Jego Rodziców, Marian-

nę i Stanisława, of. Matka 
 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Marii i Bogdana Wojtowiczów oraz w 

1 r. ślubu Anety i Marcina Wojtowiczów, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 

Wtorek – 8 lipca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Jana z Dukli, Kapłana 

Czyt.: Oz 8, 4-7. 11-13 (Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów); 
Mt 9, 32-37 (Jezus lituje się nad ludźmi). 

6.30 1. + Dariusza Ratomskiego (w 19 r.), of. Danuta Doroszenko 
 2. + Pawła (w 6 r.), of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 2. + Elżbietę Dobrosielską (w dniu imienin) i Zbigniewa, of. Rodzina 
 3. + Władysława, Rodziców Kazimierę i Bolesława oraz Teściów An-

toninę i Franciszka, of. Żona 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Elżbietę Kowal (z racji imienin), of. Bratowa 
 4. + Stanisława Ługowskiego i Irenę, of. Rodzina 

 Środa – 9 lipca 2014 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Augustyna Zhao Rong, Kapłana i jego 

Towarzyszy (z Chin XIX w.) 
Czyt.: Oz 10, 1-3. 7-8. 12 (Nadszedł czas, by szukać Pana); 

Mt 10, 1-7 (Rozesłanie Apostołów).  
6.30 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Jadwigi i Witolda, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla Jubilatów i dla całej Ro-
dziny, of. Jubilaci 

 2. Dziękczynna za dar powołania Filipa, w 34 r. jego urodzin, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 2. + Wacława (w 11 r.), of. Barbara Bobryk 
 3. + Apolonię i Rocha oraz zm. z Rodziny Jakimiaków, of. Jadwiga 

Zielińska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Eugeniusza, Mariannę, Bronisławę, Józefa i Emilię, of. Jadwiga 

Stańska 
 4. Dziękczynna w 30 r. ślubu Wiesławy i Stanisława, z prośbą o 

opiekę Św. Józefa i potrzebne łaski dla całej Rodziny, of. Jubilaci 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 10 lipca 2014 r. 
Wspomnienie Św. Antoniego Opata (Peczerskiego) i Św. Kanut IV, ostatnie-

go z Wikingów. 
Czyt.: Oz 11, 1. 3-4. 8c-9 (Miłość Boga dla ludu wybranego); 

Mt 10, 7-15 (Wskazania na pracę apostolską). 

6.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Tomasza, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Św. Józefa na dalszą drogę życia, of. Bezimienna 

 2. + Mieczysława Brzezek (w 7 dzień), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 

 2. + Juliannę (w 25 r.), Konstantego (w 44 r.) i Krzysztofa (w 6 m-c), 
zm. z Rodziny Szarków oraz Elżbietę Idzikowską (w 12 r.), of. Bezi-
mienna 

 3. + Mariannę, Barbarę i Wacława oraz zm. z ich Rodzin, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Amelię i Wacława Daniluków, of. Syn 
 4. + Mariana Adamczyka (z racji imienin), of. Żona 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 11 lipca 2014  r. 
Święto Św. Benedykta z Nursji Opata, Patrona Europy i Św. Olgi Mądrej 

Czyt.: Prz 2, 1-9 (Nakłoń serce ku roztropności); 
Mt 19, 27-29 (Porzucić wszystko dla Chrystusa). 

6.30 1. + Męża Mariana Rytla, zm. z Rodzin Rytlów i Kobylińskich, Braci 
Krystiana i Marcina oraz zm. Rodziców i Teściów, of. Halina Rytel 

7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 2. + Stanisława (w 30 r.) i Helenę Ługowskich, of. Zofia Magdziak 
 3. Dziękczynna w 25 r. urodzin Jana, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Św. Józefa w całym życiu, of. Jadwiga Machała 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Edwarda Puchta (w 10 r.), of. Anna Puchta z Dziećmi 
 4. + Za zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2013/2014 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 12 lipca 2014  r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

i Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika 
Czyt.: Iz 6, 1-8 (Powołanie proroka Izajasza); Mt 10, 24-33 (Nie bójcie się ludzi). 

6.30 1. + Stanisława Jurzyka (w 2 r.), of. Żona z Dziećmi 
7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 

 2. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 4. + Janinę i Romana Kowalskich, of. Syn Janusz Kowalski 
 5. + Marię Sobolewską (w 30 dzień), of. Rodzina i Uczestnicy Po-

grzebu 
 6. Dziękczynna w 39 r. ślubu Heleny i Czesława Paczuskich, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze życie, of. 
Jubilaci 

 7. Dziękczynna w 8 r. ślubu Magdaleny i Daniela, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. 
Elżbieta Kaszubska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. W intencji nowożeńców: Anny i Pawła 
 

XV Niedziela Zwykła – 13 lipca 2014 r. Wspomnienie Św. Andrzeja 
Świerada i Benedykta, Pustelników (pierwszych kanonizowanych Polaków w 

1083 r.). Niedziela Misyjna. Gościem naszej Parafii jest Ks. Jan Miedzia-
nowski, Misjonarz z Peru. Czyt.: Iz 55, 10-11 (Skuteczność słowa Bożego); 
Rz 8, 18-23 (Oczekujemy chwały); Mt 13, 1-23 (Przypowieść o siewcy). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Wiesławę (w 2 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 
8.30 1. + Wojciecha Lipkę (w 15 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny: Józefę, Bolesława, Stanisława, of. Żona 
 2. Dziękczynna z racji imienin Małgorzaty, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Fatimskiej i Św. Józefa, of. 
Maż z Dziećmi 

 3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Krystyny i Artura, z prośbą o opiekę 
Św. Joanny i Św. Józefa dla Jubilatów i dla całej Rodziny, of. Bezi-
mienna 

10.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 4. + Kazimierę Barszcz (w 10 r.) i Wacława, of. Kazimiera Kąkol 
 5. Dziękczynna w 27 r. urodzin Kasi i w 30 r. urodzin Michała, z pro-

śbą o potrzebne łaski dla nich i opiekę ich Św. Patronów, of. Rodzina  
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11.30 1. Dziękczynna w 1 r. ślubu Klaudii i Łukasza, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski w dalszej drodze ich życia, of. Rodzice 

 2. Dziękczynna w 38 r. ślubu Cecylii i Ryszarda, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich 
Dzieci, of. Bezimienna 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
2. + Feliksę (w 44 r.), Wacława (w 28 r.) i Mieczysława (w 7 r.), of. 
Jadwiga Kaciniel 

18.00 1. Dziękczynna w 3 r. urodzin Julii i w 6 r. urodzin Mikołaja, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dal-
sze lata ich życia, of. Dziadkowie 

 2. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi i 
Jego tryumf w naszych sercach, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

W lipcu nie ma Katechez Chrzcielnych. Najbliższa będzie 3 sierpnia 
Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie 

20.00 1. + Antoninę, Halinę, Józefa i Zofię, of. Marta Stanek 
 

KAWALERIA 
     VI Podlaska Pielgrzymka 
Konna w hołdzie Kawalerii 
Rzeczpospolitej wpisała się już 
wśród wielu pielgrzymek, które 
w sierpniu wyruszają do sank-
tuariów maryjnych w diecezji 
siedleckiej. W tym roku po raz 
kolejny pielgrzymka wyruszy 
z Bobrownik koło Dęblina,   
gdzie proboszczem parafii od sierpnia 2012 jest ks. Dariusz Cabaj, który jest 
głównym organizatorem i zarazem Dowódcą tejże pielgrzymki. Organizatorzy 
zapraszają wszystkich, którzy posiadają zdolności jazdy konnej, a także chcą 
poznawać historię Polski i przeżyć rekolekcje w drodze, albo inaczej mówiąc 
rekolekcje w siodle - do tego, aby zgłaszali się do organizatorów tej pielgrzym-
ki, którzy także udzielą więcej informacji na jej temat. Spotkanie przed pielg-
rzymką odbędzie się 6 lipca w parafii Bobrowniki koło Dęblina o godz. 16:00. 
Kontakt: dowódca - ks. ppor. Dariusz Cabaj, tel. 508-170-240, ks. Marcin Du-
dziński, tel. 504-295-460, p. Marian Naumiuk, tel. 506-101-662. 
 

ELEMENTARZ 

 
     Od września pierwszoklasiści będą uczyć się z publikowanego z państwo-
wych pieniędzy podręcznika pt. „Nasz Elementarz”. Jego treść budzi uzasad-
nione obawy. Jak informuje Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris: „Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało drugą część darmowego „Na-
szego elementarza” pt. „Zima”. W rozdziale „Świąteczne zakupy” jest mowa o 
świętach, jednak skrzętnie pomija się ich prawdziwą tożsamość unikając na-
zwy „Boże Narodzenie”. Do 7 lipca można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące 
treści tego podręcznika. Uważamy, że poświadczona konstytucyjnie, chrze-
ścijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcz-
nika. Nie chodzi o żadną religijną indoktrynację, a jedynie o stwierdzenie kul-
turowego faktu, którego nie można przemilczać". 
Podpisanie petycji oznacza wysłanie wiadomości e-mail na adres, pod którym 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zbiera uwagi i opinie dot. podręcznika. Za-
chęcam do wielkiej aktywności w tej ważnej sprawie! Bliższe informacje i ad-
res MEN można znaleźć na stronie http://citizengo.org/pl 
     Oto proponowana treść listu, jaki można wysłać w tej sprawie do MEN: 
Szanowni Państwo, 
     Konstytucja RP, zgodnie z zawartą w jej Preambule deklaracją, uch-
walona została „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem” i wyraża 
jednocześnie wdzięczność przeszłym pokoleniom Polaków za „kulturę 
zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu”. Uważam, że ta 
konstytucyjna aksjologia musi być uznana przez MEN za wiążącą przy 
kształtowaniu treści programowych przekazywanych w ramach powsze-

chnego systemu oświaty. Dlatego też stanowczo protestuję przeciwko 
usuwaniu z treści podręcznika do klas pierwszych „Nasz elementarz” 
wyraźnych wskazań na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia 
i redukowaniu świątecznej symboliki do tych jedynie elementów, które 
nie wskazują na wybitnie chrześcijański charakter świąt obchodzonych 
25 i 26 grudnia. Domagam się uwzględnienia chrześcijańskiego dziedzic-
twa Narodu polskiego w treści podręczników szkolnych, poprzez jednoz-
naczne wskazanie na religijną tożsamość Świąt Bożego Narodzenia. 

Tu podpis i Pesel wysyłającego 

ZAPROSZENIE NA STUDIA 
     Szkoła Wyższa Przymierza 
Rodzin w Warszawie im. Bł. Ed-
munda Bojanowskiego zaprasza 
do podjęcia studiów. Posiada ak-
redytacje na 7 kierunków studiów 
licencjackich i kładzie szczególny 
nacisk na wysoki poziom studiów   
zaocznych, z szeregiem poszukiwanych specjalności. Szkoła Wyższa 
Przymierza Rodzin prowadzi też wiele kierunków Studiów Podyplomowych 
z poszukiwanych specjalności, które cieszą się od lat niesłabnącym zainte-
resowaniem. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin oferuje niezamożnym stu-
dentom stypendia na pokrycie kosztów studiów, wyjątkowo życzliwą at-
mosferę na studiach i relatywnie niskie czesne. www.svvpr.edu.pl ul. Grze-
gorzewskiej 10 (Ursynów, przy stacji metra Imielin). 

Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie 
Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło 

WEEKENDY MAŁŻEŃSKIE 
     Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej zapra-
sza na „rekolekcje warsztatowe”, nazywane też Weekendami Małżeńskimi 
na kolejny rok. Można je znaleźć na stronie www.kursnamilosc.pl 

 
Siedlce od 25 do 27 lipca br. 

„Warto wspierać rozwój mężczyzny” 
     Warsztaty prowadzi O. dr Piotr Zajączkowski (z Zakonu Ojców Kapucy-
nów). Ich celem jest uświadomienie konieczności wspierania rozwoju męż-
czyzny w realizacji jego życiowego powołania.  Stawianie wymogów kocha-
nemu i kochającemu mężczyźnie jest istotnym czynnikiem uruchamiającym 
jego potencjalne możliwości. Co więcej, brak tej stymulacji sprzyja wykluwa-
niu się destrukcyjnych przejawów źle ukierunkowanej energii, która nie znaj-
duje odpowiedniego ujścia. Jednakże nie da się pogodzić postawy wymaga-
jącej od innych z postawą nie wymagającą od siebie. Urok kobiecy połączo-
ny z uwewnętrznioną godnością tworzą siłę zdolną wyzwolić u mężczyzny 
ogromne możliwości rozwojowe. W ślad za tym pojawia się wspaniałe uczu-
cie wdzięczności dla tej, która stawia wymagania i dla tego, który na nie od-
powiada. Przez modlitwę o uzdrowienie relacji małżeńskiej będziemy prosić 
Boga aby swoją łaską nas przemieniał. 
     Należy dodać, że są to „warsztaty” jedynie dla małżeństw. Nie mamy 
możliwości nocowania i nie zapewniamy opieki nad dziećmi. Zapisy jedynie 
na telefon przyjmuje ks. Jacka w Siedlcach, tel: 25-6423331 lub 25-6423378 

Biała Podlaska od 22 do 24 sierpnia br. Jak zdobyć Cię 
na nowo? Pielęgnacja miłości małżeńskiej na co dzień 

     Warsztaty prowadzi dr Piotr Zajączkowski OFMCap. 
     Oszałamiająca i ożywcza. Szczęściodajna i życiodajna. Miłość! Taka jest 
na początku i taka może być nadal. Czasem jednak stygnie. Od czego to 
zależy? Jak wzniecić jej żar? Skąd nuda w związku? Co zrobić by rozkochać 
się w sobie na nowo? Nie tylko na wiosnę. Przez modlitwę o uzdrowienie 
relacji małżeńskiej będziemy prosić Boga aby swoją łaską nas przemieniał... 
     Zapewniamy opiekę nad dziećmi. Zwiastun tematu: Jak stracić męża? 
Jak stracić żonę? Warsztaty jedynie dla małżeństw. Koszt uczestnictwa od 
pary: 150 zł. P.S. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, a chcesz skorzy-
stać z naszej oferty warsztatowej napisz nam o tym. Zobacz na czym pole-
gają warsztaty. Kontakt j.w. 
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FATIMSKIE 
     Już za tydzień kolejne Nabożeństwo Fatimskie, 
które w naszym kościele rozpocznie się o godzinie 
19.00. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą lampionów i 
różańców. 
     O dniu 13 lipca 1917 r. Siostra Łucja z Fatimy 
zdawała relację: „krótko po naszym przybyciu do 
Cova da Iria do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy ró-
żaniec z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy 
znany już blask światła, a następnie Matkę Boską 
na dębie skalnym. 
- „Czego sobie Pani ode mnie życzy?" - zapytałam. 
- „Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego mie-
siąca, żebyście nadal codziennie odmawiali róża-
niec, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończe-
nie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać". 

Mamy czas wakacji, a to oznacza, 
że od dziś do ostatniej niedzieli sierpnia, 

popołudniowe niedzielne Msze Św. 

będą o godzinie 18.00 i 20.00. 
Nie będzie zaś Mszy Św. o godzinie 16.30 

KSIĄDZ JAN Z PERU 
     Za tydzień (13.07) przeżywać będziemy para-
fialną Niedzielę Misyjną. Gościem naszej Parafii bę-
dzie Ks. Jan Miedzianowski, Misjonarz z Peru, któ-
rego mieliśmy okazję już poznać. 

 
     Ks. Jan pełni posługę misyjną w Peru od 2006 
roku. Pracował w niezwykle rozległej terytorialnie, a 
małej i zaniedbanej „Parafijce” w dzikim buszu. Po-
tem został posłany do Parafii św. Antoniego z 
Padwy w Atalaya, gdzie służył ludziom wraz ze 
swoim kolegą z rodzimej parafii ks. Grzegorzem Sa-
ganem, którego również mieliśmy okazję poznać, 
ponieważ obaj Kapłani byli podopiecznymi naszej 
Parafii i naszego Koła Misyjnego. Atalaya to miasto 
liczące 40 tys. mieszkańców, położone u początku 
rzeki Ucayali, która z rzeką Marañón daje początek 
Amazonce. To Arkady Fidler kiedyś pisał, że „ryby 
śpiewają w Ukayali”. 
     Ks. Jan mówi, że chociaż w Peru jest już ponad 8 
lat, to wciąż poznaje zwyczaje, kulturę a przede 
wszystkim ludzi, żeby móc bardziej przybliżyć im 
naukę Jezusa Chrystusa. I nie jest to wcale takie 
proste wejść w ich sposób myślenia i pojmowania 
Boga, ale możliwe z wielką cierpliwością i zrozumie-
niem. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, by 
dzielić się swoją wiarą i miłością do Boga w całej 
prostocie i szczerości. Tam głosi się Ewangelię na-
prawdę ludziom ubogim i prostym, którzy oprócz 
skromnej chaty, kilku ubrań, narzędzi do pracy nic 
praktycznie nie mają. 
     Zapewne Ks. Jan i tym razem opowie nam o 
wielu ciekawych sprawach, dotyczących jego po-
sługi misyjnej.  

CO PISZĄ W „ECHU” nr 27 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Lista zmian duchowieństwa w parafiach diecezji 

siedleckiej. Czemu służą takie zmiany i czym są 
spowodowane? Czytaj w dziale „Kościół”; 
 O życiu z alzhaimerem i trudnej sztuce towa-
rzyszenia bliskim dotkniętym tym schorzeniem 
opowiadają terapeuci i opiekunowie – czytaj w ra-
porcie „Echa”; 
 O tym, że aborcja naprawdę niszczy kobiecą 
psychikę, czyli o syndromie poaborcyjnym, jego 
objawach i leczeniu – w dziale „Opinie”; 
 Poruszające świadectwo o łaskach, uproszo-
nych przez nowennę do Matki Bożej 
 Nieustającej Pomocy oraz o istocie tej nowenny 
– w dziale „Opinie”;        Zapraszamy do lektury 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CARITAS. Parafialny Zespół Caritas informuje, 
że wydawanie żywności „Unijnej” jest w każdą śro-
dę w godz. od 8.00 do 12.00, dla osób, które jej nie 
pobierały w maju lub czerwcu 2014 r. 

PIELGRZYMKA. W dniach 16 i 17 lipca udaje 
się do Lichenia Pielgrzymka z udziałem Członków 
Chóru „Lilia” i sympatyków Chóru. Informacji udzie-
lają i zapisy przyjmują Ks. Piotr i P. Organista. 

PODZIĘKOWANIE. Składam serdeczne po-
dziękowanie Siostrom z Koła Żywego Różańca nr 
10 (zel. Teresa Malinowska) za złożoną ofiarę na 
nasz kościół w wysokości 200 zł. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Krzysztof Wasiak z Parafii Ole-
ksin i Patrycja Smuniewska z naszej Parafii (37). 

Zapowiedź I:Piotr Patoleta i Monika Patoleta, 
oboje z naszej Parafii (38). 

      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej 
 

ASIA I DAWCY SZPIKU 
     Mała Asia ma dopiero 2,5 roku, a zimą zdiagno-
zowano u niej ostrą białaczkę szpikową. Jedynym 
ratunkiem i szansą na zdrowie i życie Asi jest prze-
szczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego.  

 
     Zostań świadomym, potencjalnym dawcą szpiku 
dla  Asi i innych potrzebujących dzieci. Weź udział 
w organizowanym przy wsparciu Fundacji DKMS 
oraz Urzędu Miasta Siedlce, Dniu Dawcy Szpiku. 
Odbędzie się on dziś 6 lipca br. w godzinach od 
10.00 do 16.00 w Sali Gimnastycznej I Liceum Ogól-
nokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach przy ul. 
Floriańskiej 10. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli 
o rejestrację, jako potencjalny dawca szpiku dla Asi i 
innych potrzebujących. Przyjdźcie! Zarejestrujcie 
się! Liczymy na Was!!! Możesz również zarejestro-
wać się przez Internet i dać szansę na życie malut-
kiej Asi - wystarczy wejść na stronę: http://www. 
dkms.pl/pl/zostan-dawca i poświęcić 5 minut na re-
jestrację.                               Organizatorzy 

 
NAZWA WŁASNA 

 
     Jak się nazywa kot który leci? 
- „Kotlecik”. 
--------------------------------------------------------------------- 

BEZ ZNACZENIA. Małżeństwo kłóci się na ulicy. 
W pewnej chwili mąż krzyczy: 
- Cicho bądź! Ty się wcale nie liczysz! 
- Co?! 
     Mąż zatrzymuje taksówkę i pyta kierowcę: 
- Ile zapłacę za kurs na dworzec? 
- 10 złotych. 
- A jeśli pojadę z żoną? 
- Tyle samo. 
     Mąż odwraca się do żony i mówi: 
- Sama widzisz! 
SENSACJA. 
     Na przystanku autobusowym gazeciarz krzyczy: 
- Sensacja, sensacja! W naszym mieście już 56 ofiar! 
  Zaciekawiony przechodzień kupuje od niego gazetę. 
 Po chwili sprzedawca wrzeszczy: 
 - Sensacja! W naszym mieście już 57 ofiar! 
TEŚCIOWA I RONDEL 
Teściowa, która przyjechała z prowincji, pyta zięcia: 
- Co to było w rondlu? Ledwie doszorowałam. 
- Powłoka teflonowa, mamo... 
DZIUPLA. Nabywca starego samochodu zamknął się 
w komórce i przez kilka dni rozbierał go na części. 
Żona się pyta: 
- Po co to robisz? 
- Poprzedni właściciel powiedział mi, że włożył w nie-
go 20 tysięcy! 
ŻYCIE POZAGROBOWE. - Jasiu - mówi pani nau-
czycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe? 
- Nie. Dlaczego?! 
- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pog-
rzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji. 
GŁUPIA ZAGADKA. - Co to jest: ma 8 nóg i 1 oko? 
- 2 krzesła i pół ryby. 

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. 

 




