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MYŚL TYGODNIA 

 
     Tylko wakacje są okazją do te-
go, aby z bliska zobaczyć dojrze-
wające łany zboża. Skoro wyrosło 
zboże, to musiał być siewca, który 
je zasiał. W glebę zostały wrzuco-
ne ziarna jesienią (zboża ozime), 
albo na wiosnę (zboża jare).  
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus 
nazywa siebie samego Siewcą, a 
swoje Słowo Ziarnem i mówi: „Oto 
siewca wyszedł siać” (Mt 13,1-23). 
     Jest takie ryzyko, że ziarno Sło-
wa Bożego pada na nie najlepszy 
grunt naszych serc. Potrzeba z na-
szej strony sporego wysiłku i wytr-
wałości, żeby do swego życia Sło-
wo Boże przyjąć i je zachować.  
     Czasem może nam się wyda-
wać, że kiedy Bóg do nas mówi, to 
jakby „rzucał grochem o ścianę”… 
Ale jest też Jego obietnica, którą 
przypomina nam Izajasz w pierw-
szym czytaniu: „Słowo, które wy-
chodzi z ust moich, nie wraca do 
mnie bezowocnie, zanim wpierw 
nie dokona tego, co chciałem, i nie 
spełni pomyślnie swego posłan-
nictwa”. 

 

O SIEWCY I DOŻYNKACH 

 
      Dzisiejsza ewangeliczna „Przypowieść o siewcy”, oraz 
dojrzewające na polach łany zbóż każą nam wołać „Za 
chleb codzienny i Eucharystyczny - Bogu niech będą dzię-
ki”. Nawiązując do chrześcijańskiej tradycji, w niedziele 7 
sierpnia br., w naszej Parafii obchodzić będziemy dorocz-
ne dożynki podczas niedzielnej sumy o godzinie 13.00. 
Gospodarzami tegorocznych Dożynek będą mieszkańcy 
wsi Żytnia. Oni też będą reprezentowali naszą Parafię na 
Dożynkach Diecezjalnych, które będą miały miejsce 
8 września w Sanktuarium Maryjnym w Woli Gułowskiej 
podczas odpustu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
który polska tradycja nazywała „Świętem Matki Bożej Sie-
wnej”. 

ROŻA ŚW. ELŻBIETY 
      Miło jest poinformować, iż Rodzice, którzy powierzyli 
swoje Dzieci Św. Kindze oficjalnie rozpoczną modlitwę 
w pierwszą sobotę sierpnia (2.08 br.). Otrzymaną tajemni-
cą modlić się będą do pierwszej soboty września i zgodnie 
z instrukcją w każdą pierwszą sobotę będą przechodzić do 
następnej. Zelatorką tej Róży jest p. Urszula Strzelińska 
(tel. 512-107353) i ją należy informować, gdy pojawią się 
trudności w kontynuowaniu modlitwy. Wszystkim Rodzi-
com życzę, aby rozważanym codziennie tajemnicom, to-
warzyszyła Boża radość i świadomość szczególnej opieki  
ich Patronki Św. Kingi. 
     Druga wiadomość, któ-
rą chcę się podzielić jest 
równie miła jak pierwsza. 
Otóż kolejną grupę Dzieci 
wzięła pod swoją opiekę 
Św. Elżbieta - żona Za-
chariasza, (krewna Matki 
Najświętszej). Z Ewangelii  
wg św. Łukasza (Łk 1) wiemy, że Zachariasz był żydow-
skim kapłanem, a małżonkowie „byli sprawiedliwi wobec 
Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przy-
kazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, po-
nieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli posunięci 
w latach”. Bóg jednak wysłuchał ich modlitw i Elżbieta po-
częła syna (jak wiemy, był nim Św. Jan Chrzciciel).  
     Maryja, po zwiastowaniu Anioła i wiadomości o błogos-
ławionym stanie Elżbiety, z pośpiechem udała się do niej. 
Moment spotkania obu świętych Kobiet był przepełniony 
radosnym uniesieniem. Elżbieta napełniona Duchem 
Świętym wypowiedziała wobec Maryi to, czego nie mogła-
by się domyśleć drogą ludzkiej logiki. Pobłogosławiła 
Owoc łona Maryi i ujrzała w nim swojego Pana. W tym mo-
mencie poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Maryja wy- 

powiedziała Magnificat, wielbiąc i wysławiając Boga. 
     Myślę, że Św. Elżbieta, gromadząc do swej róży Rodzi-
ców, będzie miała na uwadze szczególnie te małżeństwa, 
które bardzo pragną potomstwa, i kobiety w stanie błogos-
ławionym. Ale to wcale nie znaczy, że tylko dla nich ta ró-
ża jest zarezerwowana. Z radością w Rodzinie Różańcowej 
powitamy wszystkich Rodziców, gdyż wszyscy potrzebują 
pomocy i wstawiennictwa świętych w wychowaniu dzieci.  
     To były radosne informacje, a teraz szczególna prośba 
do Rodziców, którzy modlą się w różach i są świadomi, iż 
dzięki ich modlitwie i orędownictwu Patronów, nastąpiło 
nawrócenie, uwolnienie od różnego rodzaju uzależnień, 
cudowne ocalenie ich dzieci. Wiele mówi się na ten temat 
więc dobrze byłoby, gdybyśmy zaczęli o tym pisać w Opie-
kunie ku zbudowaniu innych i zachęceniu do przystąpienia 
do modlitwy różańcowej. Bardzo proszę, aby Rodzice, 
którzy doświadczyli tej łaski, skontaktowali się ze mną i 
wspólnie zdecydujemy w jakiej formie oddać chwałę Panu 
za Jego dobrodziejstwa. Szczęść Boże w tym dziele! 

Barbara Popek (tel.517 639 923) 

WEEKENDY MAŁŻEŃSKIE 
Ciąg dalszy informacji z poprzedniego numeru Opiekuna 
Biała Podlaska od 26 do 28 września br. 

Duchowość mężczyzny - start! 
      Są to „warsztaty” jedynie dla Mężczyzn Organizuje je 
O. dr Piotr Zajączkowski OFMCap., a prowadzi Ks. Adam 
Rybicki, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, pracow-
nik Instytutu Teologii Duchowości KUL, pełni posługę wo-
bec wielu grup i wspólnot w kraju i zagranicą. Pasjonuje 
go temat duchowości mężczyzn. Autor książek: „Wąż i go-
łębica”, „Męska osobowość a męska duchowość”, „Lew 
i baranek”, „O duchowości mężczyzny”, „Uzdrawiająca 
moc Maryi”, „Dobrego dnia z Maryją. Myśli na każdy dzień  
roku”. 
     Zastanawiając się 
nad przejawami du-
chowości męskiej, Ks. 
Artur podejmuje refle-
ksje nad istotą, chara-
kterem i powołaniem 
mężczyzny w dzisiej-  
szym świecie. Pyta o męską duchowość, osadzając ją w 
kontekście religijnym i kulturowym, na gruncie europejskim 
i polskim i przywołując przykłady z Biblii, literatury nauko-
wej, literatury pięknej, publicystyki oraz filmu. Bardzo czy-
telnym wzorem dla współczesnego mężczyzny jest Jezus - 
w pełni Bóg i w pełni człowiek, a Jego duchowość to mo-
del duchowości męskiej. Połączenie dwu najważniejszych 
cech duchowości Chrystusa „lwa i baranka” to jedyna dro-
ga do osiągnięcia pełni męskości. 
      Są to warsztaty jedynie dla mężczyzn. Koszt uczestni-
ctwa od osoby: 75 zł. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finan-
sowej, a chcesz skorzystać z naszej oferty warsztatowej 
napisz lub powiedz  nam o tym. Zobacz na czym polegają 
warsztaty. Kontakt w tej sprawie za posrednictwem Dusz-
pasterstwa Rodzin i Ks. dra Jacka Seredy tel: 25-6423331 
lub 25-6423378 
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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 – 14 lipca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Kamila de Lellis, Kapłana, Założyciela O.O. Kamilia-

nów i Patrona szpitali, Św. Henryka II, Cesarza 
oraz Bł. Jakuba de Voragine, Biskupa 

Czyt.: Iz 1, 11-17 (Prawdziwa pobożność); 
Mt 10, 34 – 11, 1 (Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje). 

6.30 1. + Eugeniusza (w 23 r.), Jadwigę i Dariusza Wakuła oraz zm. 
Dziadków i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

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

 2. + Mariannę Malinowską (w 2 r.), Wacława i Mariana Malinowskich 
oraz zm. z Rodziny Ferens, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Dariusza Adamczyka (w 6 r.), of. Mama i Brat 
 4. + Mieczysława Brzezka, of. Sąsiedzi 
 5. + Józefa, Rozalię, Jana, Kazimierza, Stefana, Eugenię i Antonie-

go, zm. z Rodzin: Celińskich, Pawłowiczów i Wyrzykowskich oraz 
dziękczynna w 101 rocznicę urodzin Heleny Wyrzykowskiej, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo na długie lata, of. Helena Wyrzykowska 

 6. Dziękczynna w 21 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże dary oraz 
opiekę Św. Andrzeja i Św. Józefa, of. Hanna Żurek 

Wtorek – 15 lipca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła 

oraz Św. Włodzimierza I Wielkiego, Księcia Rusi 
Czyt.: Iz 7, 1-9 (Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi); 

Mt 11, 20-24 (Jezus gromi oporne miasta). 

6.30 1. + Henryka (z racji imienin), Sabinę, Henryka oraz Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Eugenia Koć 

 2. + Eugeniusza (w 8 r.) i Zofię, zm. z Rodzin: Rozbickich, Replinów 
i Krzyckich, of. Elżbieta Jerominiak 

7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 2. + Stefanię Wakułę (w 2 r.), Stefana, Bogdanę, Jadwigę i Wacła-

wa, of. Andrzej Wakuła 
 3. + Elżbietę (w 15 r.), of. Mama 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Henrykę (w 5 r.) i Tadeusza, of. Joanna Zubek 
 4. + Włodzimierza Ciozdę (z racji imienin), zm. z Rodzin: Ciozdów i 

Kozaków, of. Krystyna Ciozda 
Środa – 16 lipca 2014 r. 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Szkaplerznej) 
Czyt.: Iz 10, 5-7. 13-16 (Asyria biczem Bożym); 

Mt 11, 25-27 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom)  
6.30 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu Alicji i Roberta, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Mama 
 2. Dziękczynna w intencji Joasi, z prośbą o dar zdrowia, powrót ze 

szpitala i potrzebne łaski w całym życiu, of. Dziadkowie 
7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 

 2. + Jacka (w 9 r.) i Mariusza, zm. z Rodzin Kłaczyńskich i Szałkie-
wiczów, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Marię Firus (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. + Walerię, Stanisława, Zenona, Weronikę, Michała, Andrzeja, Ma-

rię i Teresę oraz Mariana i Zbigniewa, zm. z Rodzin: Wysokińskich, 
Modrzewskich i Popławskich, of. Modesta Modrzewska 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 17 lipca 2014 r. 
Wspomnienie Św. Aleksego, Żebraka; 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Czyt.: Iz 26, 7-9. 12. 16-19 (Psalm nadziei); 
Mt 11, 28-30 (Jezus cichy i pokorny sercem). 

6.30 1. + Jana i Barbarę Boruców (w 12 r. ich śm.), of. Syn z Rodziną 
 2. + Danutę, Zdzisława (w r.), Zenona i Kazimierza, of. p. Borkowscy 

7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 2. + Kamila (z racji imienin), of. Znajomi 
 3. + Annę Łoza (w 18 r.) i Józefa, zm. z Rodzin Łozów i Ługowskich, 

of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. W intencjach znanych Ofiarodawcy, przez wstawiennictwo Św. 

Józefa, of. Cecylia Kowalczyk 
 4. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 

żyjących, oraz o życie wieczne dla zm. członków Różańca Nieusta-
jącego w 13 r. powstania tej Wspólnoty, of. Wspólnota Różańca Nie-
ustającego 

 5. Poza Parafią: Dziękczynna w 15 r. ślubu Ingi i Marcina, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich dzie-
ci Marcela i Amelii, of. Rodzice 

Nabożeństwo do N.M.P. Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 18 lipca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy 

Czyt.: Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8 (Choroba i uzdrowienie Ezechiasza); 
Mt 12, 1-8 (Syn Człowieczy jest Panem szabatu). 

6.30 1. + Tomasza i zm. z Rodzin Pogonowskich i Tchórzewskich, of. Ro-
dzice 
2. + Wiesława Soroczyńskiego (w 30 dzień), of. Przyjaciele i Znajo-
mi 
3. Poza Parafią: + Wiesława Soroczyńskiego (w 30dz.), of. Uczest-
nicy Pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 2. + Radosława Brochockiego (w 10 r.), Henryka, Ryszarda, Maria-

na, Tadeusza i Leokadię, zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, of. 
Adam i Maria Brochoccy 

 3. + Łukasza (w 3 r.), Wiesława i Stanisława, zm. z Rodzin Trociów, 
Helenę (w 3 r.), Stanisława i Bernarda Mazurczaków oraz zm. z Ro-
dziny, of. Bernarda Troć 

15.00  W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Józefa Gadomskiego (w r.), Anielę i Mariana oraz Jana, Włady-

sławę i Zygmunta Malackich, of. Córka 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 19 lipca 2014  r. 

Wspomnienie N.M.P. Patronki Sobotniego dnia 
oraz Bł. Ludwiki z Sabaudii, Zakonnicy 

Czyt.: Mi 2, 1-5 (Zapowiedź kary Bożej za ucisk ludu);  
Mt 12, 14-21 (Jezus cichy i pokorny sercem). 

6.30 1. + Rodziców Anielę (w 38 r.) i Lucjana (w 72 r.), zm. z Rodzin 
Wróblewskich i Biernackich, of. Córka 

 2. + Antoninę Ługowską (w 10 r.), of. Córka Anna i Syn Marian 
7.00 1. + Zygmunta Stasiuka (w 2 r.), of. Rodzina 

 2. + Henryka (w 25 r.), Stanisława, Reginę i Janinę, of. Żona z Ro-
dziną 

 3. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 
 4. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 5. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Cezarego, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 
18.00 W intencji Nowożeńców Karoliny i Tobiasza 

XVI Niedziela Zwykła – 20 lipca 2014 r. 
Wspomnienie Bł. Czesława, Kapłana 

Czyt.: Mdr 12, 13. 16-19 (Dobroć Boga dla ludzi); 
Rz 8, 26-27 (Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości); 

Mt 13, 24-43 (krótsza perykopa) 
lub Mt 13, 24-30 (Przypowieść o chwaście wśród zboża); 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP   
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7.00 2. + Hieronima, Mariannę i Józefa, zm. z Rodzin Wielogórskich i Ja-
sińskich, of. Stefania Jasińska 

8.30 1. + Mirosławę, Witolda, Stanisława, Stanisławę, zm. z Rodzin Kru-
pów, Kowalczyków, Maliszkiewiczów i Pytlaków, of. Danuta Kruk 

 2. + Mariana Cioka (w 10 r.), of. Córka 
 3. + Władysława (w 1 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

10.00 1. + Wiesława Walczuka (w 5 r.) i Andrzeja, zm. Rodziców z obu 
stron Rodziny, of. Teresa Walczuk 

 2. + Zenobię Chojecką (w 30 r.), Juliana, Pawła, Artura, of. p. Mod-
rzewska 

 3. + Małgorzatę (w 31 r.), oraz zm. z Rodzin Weredów, Zaliwskich i 
Zalewskich, of. Rodzina 

 4. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 
 5. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 6. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 

11.30 1. + Romanę Rabczyńską, of. Znajomi i Przyjaciele 
 2. Dziękczynna w 7 r. urodzin Patrycji z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
18.00 1. + Stanisława (w 15 r.), Zofię, Barbarę i Wiesława oraz ich zm. Ro-

dziców, of. Córka 
 2. Poza Parafią: + Czesławę (z racji imienin) i Stanisława Jurko, of. 

Córka z Rodziną 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

20.00 1. + Czesławę i Henryka Kowal, of. Córka 
 

KLAUZULA SUMIENIA 
     W ostatnim czasie 
obserwujemy z niepoko-
jem, że wiele grup spo-
łecznych w imię źle po-
jętego pluralizmu i roz-
działu Kościoła od Pańs-
twa, odmawia ludziom 
wyznającym      wartości  
chrześcijańskie gwarantowanej im przez prawo naturalne i Konstytucję RP 
wolności sumienia. Wystarczy wymienić choćby kilka ostatnich przypadków: 
ataki na położną za odmowę uczestnictwa w zabijaniu nienarodzonych dzieci 
w prywatnej klinice, histeryczne wprost działania grup ideologicznych wymie-
rzone w profesora Chazana, czy wreszcie ośmieszanie lekarzy, którzy podpi-
sali deklarację wiary zaproponowaną przez panią Wandę Półtawską. Pra-
gniemy w sposób stanowczy i jednoznaczny zapobiec na przyszłość agre-
sywnym działaniom grup ideologicznych i mediów, które publicznie odmawiają 
powszechnych praw człowieka wpisanych w jego naturę. Próbą takiego prze-
ciwdziałania jest obywatelski projekt ustawodawczy określany w skrócie jako 
„klauzula sumienia pacjenta”. Powstał on w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
społeczne. Wielu pacjentów wprost wyraża potrzebę posiadania informacji o 
tym, jakie standardy moralne stosuje dana placówka medyczna. Wydaje się 
bezspornym, że pacjenci mają prawo do takiej wiedzy. Skoro tak, należy stwo-
rzyć im realne możliwości uzyskiwania niezbędnych informacji. 
     Pacjent ma prawo wiedzieć, czy szpital, któremu powierza swe zdrowie 
i życie, hołduje zasadom moralnym odpowiadającym samemu pacjentowi. Tak 
jak pracownicy służby zdrowia mają prawo odmówić uczestniczenia w czynno-
ściach sprzecznych z ich sumieniem, tak pacjenci mają prawo wyboru placów-
ki pod kątem odpowiadających im standardów moralnych. Jako Przewodni-
czący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski popieram działania 
obywatelskiego komitetu propagującego projekt „Ustawy o klauzuli sumienia 
pacjenta". Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc i za-
angażowanie się w zbiórkę podpisów pod tym projektem. Zebrano już ponad 
70.000 podpisów, ale wciąż jeszcze brakuje ponad 30.000. Czas zamknięcia 
zbiórki podpisów pod projektem upływa dnia 20 lipca 2014 roku. Nie pozwól-
my, aby tak ważna sprawa jak budzenie świadomości pacjentów i lekarzy 
przeszła bez echa. Nie pozwólmy, aby ludzie wierzący musieli leczyć się w 
placówkach, w których morduje się nienarodzone dzieci. 

Ks. Bp Jan Wątroba 
Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski 

 

     Dziś przed naszym kościołem są zbierane podpisy poparcia „ustawy o 
klauzuli sumienia pacjenta”. Trzeba mieć ze sobą pesel. Zachęcamy do 
złożenia podpisu. 

KOMUNIKAT KSIĘDZA BISKUPA 

 
Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z działalnością Diecezjalnej 

Szkoły Katechistów Parafialnych 
Drodzy Diecezjanie! 
     „Katecheza jest ściśle złączona i związana z całym życiem Kościoła. Od 
niej bowiem w największej mierze zależy nie tylko rozprzestrzenianie się 
Kościoła w świecie i jego wzrost liczebny, ale jeszcze bardziej jego rozwój 
wewnętrzny i jego zgodność z zamysłem Bożym” (KKK 7). W Polsce waż-
nym wyzwaniem duszpasterskim pozostaje katecheza osób dorosłych. Or-
ganizacja tej katechezy w konkretnych realiach parafialnych nie jest zada-
niem łatwym. Mając to na uwadze mój poprzednik bp Zbigniew Kiernikowski 
dnia 29 września 2012 r. powołał do istnienia Diecezjalną Szkołę Katechi-
stów Parafialnych w celu przygotowania wiernych świeckich do prowadze-
nia katechez dla dorosłych w parafiach. 
     Bardzo mi zależy, by szkoła nadal mogła prowadzić swoją działalność, 
przyczyniając się do pogłębienia formacji chrześcijańskiej wiernych świec-
kich, zwłaszcza katechetów, członków rad parafialnych, animatorów ruchów 
i stowarzyszeń kościelnych oraz innych wiernych zaangażowanych w życie 
parafii. 
     Uczestnicy DSKP będą mogli posiąść i usystematyzować wiedzę o natu-
rze i misji Kościoła oraz roli duchownych i świeckich w Kościele, poznają 
treść Katechizmu Kościoła Katolickiego i zaznajomią się z takimi wymiarami 
działalności parafii jak ewangelizacja, katechizacja, liturgia, działalność cha-
rytatywna, kościelne stowarzyszenia, ruchy i wspólnoty. Absolwenci szkoły, 
po otrzymaniu misji kanonicznej od swojego biskupa, będą mogli wspierać 
prezbiterów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i formacji wiernych. W 
szczególności będą mogli pomóc duszpasterzom w przygotowaniu rodziców 
i chrzestnych do chrztu dziecka oraz do Pierwszej Komunii świętej dzieci. 
Będą również uczestniczyć w przygotowaniach kandydatów do bierzmowa-
nia oraz ich rodziców i świadków, a także pomagać duszpasterzom w przy-
gotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Ponadto katechiści 
będą brać czynny udział w animowaniu i prowadzeniu grup formacyjnych i 
apostolskich, w organizowaniu kręgów biblijnych, kursów ewangelizacyjnych 
czy rekolekcji zamkniętych. 
     Kandydatami do Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych mogą być 
wierni, którzy angażują się w życie parafialne: członkowie rad parafialnych, 
ruchów odnowy Kościoła, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz kate-
checi. Mogą nimi być zarówno osoby świeckie jak i konsekrowane. Warun-
kiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie 21. roku życia i posiadanie przy-
najmniej wykształcenia średniego, przyjęcie wszystkich sakramentów 
chrześcijańskiej inicjacji oraz odznaczanie się dojrzałością w wierze, a także 
zdrową pobożnością i życiem sakramentalnym. Kandydat winien prowadzić 
przykładne życie rodzinne, sąsiedzkie i zawodowe oraz być wrażliwym na 
potrzeby innych ludzi. 
     Kandydaci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę teologiczną, potwier-
dzoną odbytymi studiami, mogą być zwolnieni z niektórych wykładów z teo-
logii decyzją dyrektora odpowiedzialnego za szkołę, po konsultacji z księ-
dzem proboszczem. Będą jednak zobowiązani do udziału w ćwiczeniach i 
dniach skupienia. Kandydatów na katechistów parafialnych zgłaszają księża 
proboszczowie. Zgłaszający się winni osobiście wypełnić formularz zgło-
szeniowy i przesłać go na adres Instytutu Teologicznego do dnia 15 wrze-
śnia b.r. Koszty związane z formacją w 50% ponoszą parafie, które zgła-
szają kandydatów, a w 50% sami kandydaci. W konkretnych przypadkach 
istnieje możliwość uzyskania stypendium pokrywającego część lub całość 
należności. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły mieszczący się 
w Instytucie Teologicznym w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 124. 
     Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich duszpasterzy, szczegól-
nie do księży proboszczów, by znaleźli w swoich parafiach osoby chętne do 
udziału w zajęciach szkoły i życzliwie przyjęli to narzędzie chrześcijańskiej 
formacji dorosłych. Wszystkim podejmującym trud formacji w Diecezjalnej 
Szkole Katechistów Parafialnych z serca błogosławię. 

Ks. Biskup Kazimierz Gurda - Biskup Siedlecki 
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Mamy czas wakacji, a to oznacza, 
że do ostatniej niedzieli sierpnia, popołu-

dniowe niedzielne Msze Św. 

będą o godzinie 18.00 i 20.00. 
Nie będzie zaś Mszy Św. o godzinie 16.30 
BIERZMOWANI 2015 

 
     Uwaga Kandydaci do Bierzmowania: Na stronie 
internetowej naszej Parafii www.jozef.siedlce.pl 
można zawsze znaleźć aktualne informacje doty-
czące przygotowania do przyjęcia Sakramentu 
Dojrzałości Chrześcijańskiej. Szukajcie je w zakła-
dce Sakramenty > Bierzmowanie. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KS. JAN Z PERU. Dziś gościmy  w naszej Pa-
rafii Ks. Jana Miedzianowskiego, Misjonarza z Pe-
ru, który głosi Słowo Boże, a po Mszy Św. będzie 
można wesprzeć jego pracę misyjną od strony 
materialnej składając ofiarę do puszki. 

FATIMSKIE. Dziś kolejne Nabożeństwo Fatims-
kie, które w naszym kościele rozpocznie się o go-
dzinie 19.00. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą lam-
pionów i różańców. 

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. 
CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych będą 
się odbywały tylko w miesiące parzyste: VI, VIII, X i 
XII, a Sakrament Chrztu św. uroczyście będzie 
udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 
13.00. 

SZKAPLERZNA. W środę (16 lipca) Kościół ob-
chodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Góry Karmel, którą polska tradycja nazywa 
„Szkaplerzną”. Jest to dzień patronalny tych, którzy 
noszą medalik „Szkaplerza”. Mają oni prawo w tym 
dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warun-
kami. W naszej Diecezji głównym miejscem kultu 
Matki Bożej Szkaplerznej jest Sanktuarium Maryj-
ne w Woli Gułowskiej, którego kustoszami są Ojco-
wie Karmelici. 
NIEUSTAJĄCY. W czwartek (17 lipca) wypada 
dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca 
Nieustającego. Członkowie Wspólnoty zapraszają 
na modlitwę różańcową o godzinie 17.30. 

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. 

KATECHIŚCI. Mężczyźni i kobiety po studiach, 
oraz mający przynajmniej średnie wykształcenie, 
którzy mają pragnienie, aby bardziej zaangażować 
się w działalność ewangelizacyjną Kościoła mogą 
zgłaszać się do Diecezjalnej Szkoły Katechistów 

Parafialnych. Co mogą robić we wspólnocie para-
fialnej katechiści po odpowiednim przygotowaniu 
informuje o tym Ks. Biskup w komunikacie, który 
publikujemy na str. 3 . 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Piotr Patoleta i Monika Patole-
ta, oboje z naszej Parafii (38).  
Zapowiedź I:  Przemysław Biernacki z Parafii 
Ducha Świętego w Siedlcach i Joanna Karolina 
Grabowska z naszej Parafii (39). 

      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 28 

 Relacja z Diecezjalnego Dnia Chorego w Kod-
niu na s. 15; 
 Już wkrótce wyruszy XXXIV Piesza Pielgrzymka 
Podlaska. Co warto wiedzieć, zanim podejmiemy 
decyzję o wyjściu na szlak i jakie zasady obowią-
zują pielgrzymów - w raporcie „Echa”; 
 28-letni Paweł żyje dzięki wstawiennictwu Bł. 
Męczenników Podlaskich; O cudzie i uratowanym 
zdrowiu - na s. 14; 
 Jak zbieranie starych medalików może stać spo-
sobem na pogłębianie wiary - w tekście „Wiara i hi-
storia wykuta w starym medaliku”; 
 Jak opuszczona prochownia w Terespolu stała 
się tętniącym życiem miejscem - na s. 22; 
 W dziale „Rozmaitości” o nowych przepisach 
dotyczących rolników oraz wydawania kart parkin-
gowych dla osób niepełnosprawnych; 

Zapraszamy do lektury! 

DZIEWCZYNY PYTAJĄ 
     Dziewczyny z naszj Parafii w wakacje pytają: 
„Chcę pojść do Zakonu. Do jakiego najlepiej? 

 
     W Polsce jest dziś 150 żeńskich zgromadzeń 
zakonnych i około 20 tysięcy sióstr, z których po-
nad 60% jest zaangażowanych w różne prace i po-
sługi na rzecz osób najbardziej potrzebujących 
(stan z 28.02.2014). Pozostała część to siostry sta-
rsze i chore, których służba polega przede wszyst-
kim na modlitwie i darze cierpienia w intencji ludzi.  
     Jest to znacząca obecność w polskiej rzeczywi-
stości także ze względu na bogactwo i różnorod-
ność charyzmatów. Obecność od wieków i działa-
nie mające na celu dobro Narodu: jego rozwój we 
wszystkich dziedzinach duchowej, społecznej, 
kulturowej i cywilizacyjnej. 
     W konkretach oznacza to: Pracę ok. 4400 sióstr 
zaangażowanych w dziedzinie edukacyjnej i wy-
chowawczej (jako katechetki, nauczycielki w szko-
łach i na wyższych uczelniach, przedszkolanki, wy-
chowawczynie w różnego typu placówkach wycho-
wawczych). Wśród nich – ok. 2270 to katechetki 
zatrudnione w większości w szkołach państwo-
wych i obejmujące swym oddziaływaniem ok. 450 
tys. dzieci i młodzieży. Pracują one na takich sa-
mych zasadach jak nauczyciele świeccy, z tym jed-
nak, że praca katechetki czy nauczycielki to nie tyl-
ko zajęcia klasowe, ale też podejmowanie innych 
inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży. 

 
 

ARTYSTA 

 
     W górach malarz maluje pejzaż. Podchodzi turys-
ta, patrzy jak artysta wiernie kopiuje widoki i mówi do 
żony:  
- Zobacz, ile to się człowiek musi namęczyć, jak nie 
ma aparatu fotograficznego. 

################################## 

 
ZMĘCZONY. Szef zmiany mówi do pracownika: 
- Kowalski! Znowu śpicie w pracy! 
- Szefie, przepraszam, mam małe dziecko, spać mi w 
nocy nie daje... 
- To przynoście je tutaj, niech wam tu spać nie daje. 
UTRACONY TOWAR. Inspektor Ruchu Drogowego 
zimą zatrzymuje ciężarówkę: 
- Kierowco, po raz kolejny panu mówię, że gubi pan 
towar. 
- A ja po raz kolejny panu odpowiadam, że jest zima 
i gołoledź, a ja jeżdżę piaskarką. 
KTO TY JESTEŚ? W Zjednoczonej Europie eurou-
rzędnik pyta Kowalskiego: 
- Jesteście Europejczykiem? 
- Nie, jestem Polakiem! 
- Ale przecież urodziliście się na terenie Unii Europej-
skiej. 
- A czy jak kurczę wykluje się w chlewie to jest świ-
nią? 
POSŁUSZEŃSTWO. - Jasiu, kogo częściej słuchasz, 
mamy czy taty? - pyta nauczycielka w szkole.  
- Mamy. 
- A dlaczego?  
- Bo mama więcej gada! 
MŁODZI TEGO NIE ZROZUMIEJA. Niektórzy widzą 
w trzech królach pierwowzór komunistów: 
- przybyli ze wschodu, 
- podążali za gwiazdą, 
- i pchali się do żłobu. 
DZIWNE ZAGADKI: - Co robi traktor u fryzjera? 
- Warkocze 
- Jak się nazywa przesolona firanka? 
- Zasłona. 
 

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. 

 




