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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     Św. Marek Ewangelista dziś z 
całą pewnością nas przekonuje: 
„Po rozmowie z nimi Pan Jezus 
został wzięty do nieba i zasiadł 
po prawicy Boga” (Mk16,19). 
     Wniebowstąpienie wskazuje 
kierunek naszej nadziei, ale też 
określa nasz status, jako ludzi. 
Wypełnieniem nadziei jest Bóg, 
który otwiera nam niebo, daje 
nam samego siebie. Nasze do-
rastanie do pełni człowieczeń-
stwa dokonuje się w horyzoncie 
tej właśnie nadziei. Ona też 
sprawia, że Kościół i każdy z nas 
z osobna podąża ku Bogu, jako 
swojemu kresowi. Droga nadziei, 
trwanie w niej pomimo trudności 
przemienia nas i już teraz upo-
dabnia do Boga. 
 

 

KIERUNEK: NIEBO! 

 
     Dziś (17.05) obchodzimy Święto Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Upamiętnia ono zwieńczenie życia Chrystusa 
na ziemi, który po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, by 
„zasiąść po prawicy Ojca”. Jak podaje Św. Łukasz w Dzie-
jach Apostolskich, akt wniebowstąpienia dokonał się na 
oczach Apostołów na Górze Oliwnej. Jezus zapowiadał 
jednak swoje odejście już w czasie Ostatniej Wieczerzy. 
Święto jest uroczystością radosną, ponieważ zwiastuje po-
nowne przyjście Pana, na które przygotowują się wszyscy 
wierzący. Również i my! 

DOKTOR HONORIS CAUSA 

 

  W dniu 19 i 20 maja gościem nasze-
go miasta będzie Ks. Biskup Henryk 
Tomasik, dawniej Biskup Pomocniczy 
Diecezji Siedleckiej, a obecnie Ordy-
nariusz Diecezji Radomskiej. Z racji 
święta Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego, w dniu 20 maja br. o 
godzinie 9.00, w siedzibie tegoż Uni- 

wersytetu otrzyma On tytuł „Doktora Honoris Causa”. 
W przeddzień tego święta (19.05) o godzinie 18.00 w Ka-
tedrze Siedleckiej o godzinie 18.00 Ksiądz Biskup będzie 
celebrował uroczystą Mszę Św., na którą serdecznie 
wszystkich zaprasza. 
     Ks. Biskup urodził się 4 stycznia 1946 r. w Łukowie, ja-
ko najstarszy z czterech synów Mariana i Reginy Tomasi-
ków. W 1963 r. otrzymał świadectwo maturalne. W tym sa-
mym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Siedlcach, a w tydzień po założeniu sutanny został przy-
musowo wcielony do wojska. Święcenia kapłańskie przyjął 
w katedrze siedleckiej 31 maja 1969 r. Ukończył studia 
specjalistyczne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, gdy Katedrą Etyki kierował Ks. Prof. 
Karol Wojtyła. Od roku akademickiego 1974/75, prowadził 
wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedl-
cach. We wrześniu 1978 r. został mianowany diecezjal-
nym duszpasterzem akademickim. W 1984 r. ks. Henryk 
Tomasik obronił doktorat. Był współzałożycielem i pierw-
szym kapelanem powstałego w 1981 r. w Siedlcach Klubu 
Inteligencji Katolickiej. Organizował w Siedlcach Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej i Podlaską Pielgrzymkę na Jasną Gó-
rę, która po raz pierwszy wyruszyła samodzielnie w 1981 
r. 21 listopada 1992 r. ks. Henryk Tomasik został bisku-
pem pomocniczym Diecezji Siedleckiej. Sakrę biskupią 
przyjął z rąk Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie.  

CHRZEST DLA DOROSŁYCH 
  Informujemy, że w Diecezji 
Siedleckiej planujemy już 
od początku czerwca br. 
rozpocząć prekatechume-
nat dla osób dorosłych nieo-
chrzczonych (powyżej 14 
roku życia) przygotowujący 
do przyjęcia sakramentów  
inicjacji chrześcijańskiej. W związku z tym zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o zgłoszenie (za pośrednictwem Ks. Pro-
boszcza) do końca maja br. do Wydziału Duszpasterskie-
go osób dorosłych, pragnących przyjąć sakrament Chrztu.  
     Zgodnie z nauczaniem i praktyką Kościoła dotyczącą 
katechumenatu, przygotowanie do przyjęcia sakramentów 
wtajemniczenia chrześcijańskiego ma określony schemat 
formacyjny, winno trwać około roku i zakończyć się w Wi-
gilię Paschalną. Zatem kolejna grupa katechumenów bę-
dzie formowana na przełomie 2015/2016 r. 

     Z poważaniem                             ks. Mateusz Czubak 
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Siedleckiej 

JUBILEUSZ SEMINARIUM 
     Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Siedleckiej w Nowym Opolu koło Siedlec Ks. dr Mieczys-
ław Głowacki zaprasza wszystkich na obchody 25-lecia 
powstania Seminarium w Nowym Opolu. Odbędą się one 
21 maja br. o godzinie 10.00. Mszy Św. w Katedrze Sied-
leckiej przewodniczył będzie Ks. Arcybiskup Wojciech 
Polak Prymas Polski. 

 
     Druga część Jubileuszu będzie miała charakter wew-
nętrzny i odbędzie się w gmachu Seminarium dla osób za-
proszonych i związanych z Seminarium. Najpierw zostanie 
odsłonięta tablica upamiętniająca ofiarodawców gruntu 
pod budowę gmachu Seminarium, następnie w Auli Semi-
naryjnej będzie uroczysta sesja, podczas której uczestnicy 
wysłuchają wykładu na temat: „Od Janowa Podlaskiego 
przez Siedlce, do Nowego Opola”. Sesję zakończy prze-
mówienie Ks. Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy 
i wystąpienia zaproszonych Gości. 
     Pamiętajmy w modlitwach o naszym siedleckim Semi-
narium, o jego studentach i wykładowcach. 

ROCZNICA KOMUNII ŚW. 

     W przyszłą niedzielę (24.05) o godzinie 11.30 dzieci z 
klas III obchodzić będą uroczyście rocznicę I Komunii Św. 
Z tej racji we wtorek (19.05) i w czwartek (21.05) o godz. 
16.00 odbędą się próby przebiegu ceremonii, zaś w piątek 
(22.05) zapraszamy Dzieci i ich Rodziny do udziału w Sak-
ramencie Pojednania (w spowiedzi) o godz. 16.00. 
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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 – 18 maja 2015 r.  
Wspomnienie Św. Jana I, Papieża i Bł. Stanisława Papczyńskiego, Kapłana, 
Założyciela Zgromadzenia OO. Marianów oraz Św. Feliks z Cantalice, Za-

konnika. Czyt.: Dz 19, 1-8 (Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują 
Chrzest); J 16, 29-33 (Jam zwyciężył świat). 

6.30 1. + Sławomira Wojtyrę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. O pojednanie Rodziców i pokój w Rodzinie, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Łupińską, of. Mąż Zygmunt 
 2. Gregorianka: + Stanisława Andraszka, of. Syn Andrzej 
 3. + Barbarę Celińską (w 21 miesiąc), of. Mąż 
 4. Dziękczynna, w 7 r. ślubu Małgorzaty i Karola, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Małżonkowie 

17.00 Spotkanie Dzieci Pierwszokomunijnych (sesja zdjęciowa). 
Dziś wyjątkowo modlitwę różańcową odmawiamy indywidualnie  

18.00 Biały Tydzień 

1. Gregorianka: + Jadwigę Czerwińską, of. Brat (Stanisław Zając) 
 2. + Mariana Zdanowskiego (w 1 r.), of. Żona, Córka z Mężem, Syn 

z Żoną, Wnuczki, Prawnuczek oraz Rodzina i Znajomi 
 3. + Zofię i Juliana oraz zm. z Rodziny, of. Siostrzeniec 
 4. Dziękczynna w intencji Ojca z prośbą o zdrowie, umocnienie w 

wierze i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Córka 
Nowenna do Ducha Świętego (4) i Nabożeństwo Majowe 

Wtorek – 19 maja 2015 r. Wspomnienie Św. Urbana I, Papieża 
Czyt.: Dz 20,17-27 (Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie); 

J 17,1-11a (Ojcze, otocz swego Syna chwałą).  
6.30 1. + Leokadię Tarka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Tadeusza Sawickiego (w 1 r.), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Łupińską, of. Mąż Zygmunt 

 2. Gregorianka: + Stanisława Andraszka, of. Syn Andrzej 
 3. + Mieczysława Stańczuka (w 10 miesiąc) i Stanisławę (z racji 

imienin), of. Rodzina  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 Biały Tydzień 

1. Gregorianka: + Jadwigę Czerwińską, of. Brat (Stanisław Zając) 
 2. + Józefa, Janinę, Krzysztofa, Sławomira zm. z Rodziny Okniń-

skich oraz Danutę Adamczyk i Bogumiłę Piechura (w 1 r.), of. Ro-
dzina 

 3. + Pelagię, Julię, Jolantę, Maurycego, Kazimierę, Mikołaja i Sta-
nisława, of. Helena Fabińska 

 4. + Barbarę i Mieczysława Płatkowskich, of. Córki 
Nowenna do Ducha Świętego (5) i Nabożeństwo Majowe 

Środa – 20 maja 2015 r. Wspomnienie Św. Bernardyna ze Sjeny, Kapłan 
Czyt.: Dz 20, 28-38 (Paweł opuszcza Efez); J 17, 11b-19 (Uświęć ich w praw-

dzie). 

6.30 1. + Stanisławę Tarkowską, of. Sąsiedzi z Purzeca 
 2. + Henryka Pyziołka (w 30 dzień), of. Rodzina i Uczestnicy Po-

grzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Łupińską, of. Mąż Zygmunt 

 2. Gregorianka: + Stanisława Andraszka, of. Syn Andrzej 
 3. + Dariusza (w 24 r.), of. Rodzice 
 4. + Mariannę i Leopolda Czarnockich, of. Córka Dionizja 
 5. + Tadeusza Barana (w 30 dzień), of. Rodzina 

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

1. Gregorianka: + Jadwigę Czerwińską, of. Brat (Stanisław Zając) 
 2. + Irenę (w 19 r.), Aleksandra, Edwarda i Honoratę zm. z Rodzin 

Siedleckich i Smolisów, of. Stanisława Sawicka 
 3. + Aleksandra (w 24 r.), Helenę i Henryka, zm. z Rodziny Bier-

nackich, of. Alina Kania 
 4. + Stanisławę i Zygmunta Traczyków oraz Janinę i Kazimierza 

Weredów oraz Andrzeja Mućko, of.  
Nowenna do Ducha Świętego (6) i Nabożeństwo Majowe 

19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 21 maja 2015 r. 
Wspomnienie Św. Jana Nepomucena, Kapłana i Męczennika, Patrona ta-

jemnicy spowiedzi, Św. Męczenników Krzysztofa Magallanesa, Kapłan i jego 
Towarzyszy oraz Św. Eugeniusza de Mazenod, Biskupa, założyciela Zgro-

madzenia OO. Oblatów Maryi Niepokalanej. 
Czyt.: Dz 22,30; 23, 6-11 (Paweł przed Sanhedrynem); 

J 17,20-26 (Aby stanowili jedno). 

6.30 1. + Amelię, Franciszka i Sabinę, of. Córka 
 2. + Leokadię Tarka, of. Sąsiedzi 

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Łupińską, of. Mąż Zygmunt 
 2. Gregorianka: + Stanisława Andraszka, of. Syn Andrzej 
 3. + Henryka Pyziołka, of. Koło Żywego Różańca nr 8 

15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 Biały Tydzień 

1. Gregorianka: + Jadwigę Czerwińską, of. Brat (Stanisław Zając) 
 2. + Andrzeja Pytlaka (w 4 r.), of. Hanna Pytlak 
 3. + Dariusza i Ryszarda oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Rodzina Zieniuków 
 4. + Jadwigę Tkaczuk (w 6 miesiąc), of. Córki 

Nowenna do Ducha Świętego (7) i Nabożeństwo Majowe 
19.00 Spotkanie Grupy „Sychar” 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 22 maja 2015 r. 
Wspomnienie Św. Rity z Cascia, Zakonnicy 

Czyt.: Dz 25, 13-21 (Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje); 
J 21, 15-19 (Piotr pasterzem Kościoła). 

6.30 1. + Sławomira Wojtyrę, of. Chrześniak Adam oraz Rodzina Jawor-
skich i Proch z Koronowa 

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Łupińską, of. Mąż Zygmunt 
 2. Gregorianka: + Stanisława Andraszka, of. Syn Andrzej 
 3. + Jana i Wacława oraz zm. z obu stron Rodziny, of. Żona 
 4. + Ryszarda Frankowskiego (w 10 r.), of. Syn i Synowa z Rodziną 

16.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa młodsza 
16.00 Próba Scholi Młodzieżowej 
17.00 Spotkanie Koła Misyjnego – dzieci grupa starsza 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Czerwińską, of. Brat (Stanisław Zając) 

2. + Tadeusza Barana, of. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
 3. + Władysława Kupę (w 31 r.), Kazimirę i Danutę, of. Córka 
 4. + Bolesława (w 5 r.) i Reginę Kryńskich, of. Syn 

Nowenna do Ducha Świętego (8) i Nabożeństwo Majowe 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 23 maja 2015 r.  
Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia. Czyt.: Dz 28, 16-20. 30-
31 (Pobyt Pawła w Rzymie); J 21, 20-25 (Zakończenie Ewangelii Św. Jana). 

6.30 1. + Bogdana Barbasiewicza (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Józefa, Józefę, Wiesława, Czesława i Irenę, of. Janina Kraw-

czyk 
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Łupińską, of. Mąż Zygmunt 

 2. Gregorianka: + Stanisława Andraszka, of. Syn Andrzej 
 3. + Mieczysława Majora (w 1 r.), of. Siostra 
 4. Dziękczynna z racji imienin Marii, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of.   
 5. Dziękczynna w 70 r. urodzin Jadwigi, z prośbą o potrzebne łaski 

oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa, of. Dzieci 
9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.30 Spotkanie Ministrantów 

16.00 W intencji Nowożeńców Agnieszki i Łukasza 
17.00 W intencji Nowożeńców Pauliny i Konrada 

Czytania Mszalne Wigilii Zesłania Ducha Świętego: 
Jl 3,1-5 (Wyleję Ducha mojego); Rz 8, 22-27 (Duch przychodzi z pomocą naszej 

słabości); J 7, 37-39 (Strumienie wody żywej). 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Czerwińską, of. Brat (Stanisław Zając) 

 2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Bożeny i Marka Stasiuków, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
i dla ich Dzieci na dalsze lata życia, of. Małżonkowie  

Zakończenie Nowenny do Ducha Świętego (9) i Nabożeństwo Majowe  
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Niedziela – 24 maja 2015 r. 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
Czyt.: Dz 2, 1-11 (Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym); 

1 Kor 12, 3b-7. 12-13 (Duch Święty źródłem jedności chrześcijan); 
J 20, 19-23 (Jezus daje Ducha Świętego). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Łupińską, of. Mąż Zygmunt 
 2. + Zofię Boruta (z okazji Dnia Matki), of. Dzieci 

8.30 1. + Waldemara Kosmalskiego (w 21 r.), of. Urszula Kosmalska 
 2. + Grzegorza i Szczepana oraz zm. Rodziców i dziadków z obu 

stron całej Rodziny, of. Teresa Pszkit 
 3. + Wiktora Sysika (w 2 r.), Lucjana, Stanisławę, Aleksandrę i Jó-

zefa, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w intencji Janiny Grabarskiej z okazji Dnia Matki, z 

prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla niej, of. Córka Beata 
10.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Czerwińską, of. Brat (Stanisław Zając) 

 2. Gregorianka: + Stanisława Andraszka, of. Syn Andrzej 
 3. + Leokadię (w 6 r.), Pelagię, Lucjana i Lidię oraz zm. Dziadków, 

of. Marianna Roguska 
 4. + Halinę (w 3 r.) i Stanisława Stańczuków, of. Córki  

11.30 1. W intencji Dzieci klas III w Rocznicę przyjęcia I Komunii Św. 
 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Agnieszki i Jarosława, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze 
lata życia, of. Małżonkowie 

 3. Dziękczynna z okazji urodzin i imienin Aleksandry, z prośbą o 
opiekę Bożą i wstawiennictwo Św. Józefa na dalsze lata życia, of.   

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. + Joannę Zembek (z okazji imienin), of. Mąż z Rodziną 

16.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Adriana, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. 
Rodzice 

Katechezy Chrzcielne rozpoczną się w I Niedzielę czerwca (7.06) 

18.00 1. + Cecylię, Zofię i Apolonię, of. Wnuczka 
Nabożeństwo Majowe i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

pod przewodnictwem młodzieży z Ruchu Światło-Życie 
 

TAK, CZEKAŁEM NA TĘ CHWILĘ 
czyli o roli rodziców w przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej 

 
    Rodzice wychowują swoje dziecko do udziału w Eucharystii. To jest głów-
ny religijny cel rodziny. Stąd w miarę, jak dziecko dorasta, rodzice włączają 
je do uczestnictwa we Mszy Św. Chcąc wytworzyć dziecku sprzyjający kli-
mat, rodzina angażuje się w przygotowanie dzieci do I Komunii Św. wpływa-
jąc na przeżycia duchowe dzieci. Niestety coraz częściej widać nikłe zainte-
resowanie rodziców życiem religijnym dziecka. Sami rodzice nie dają przy-
kładu systematycznego uczestnictwa we Mszy Św. 
     Rodzina nieraz nazywana jest Domowym Kościołem. Jest ona kolebką 
budzącej się w dziecku modlitwy. Dlatego zadaniem rodziców jest wprowa-
dzenie dzieci w życie modlitwą, gdyż stanowi ona podstawę późniejszego 
przygotowania do sakramentów świętych. Wtedy dziecko włączy się w życie 
religijne, którego ośrodkiem jest Msza Św. Przez udział w niej dziecko najle-
piej nauczy się życia katolickiego i pozna wszystkie prawdy, których Kościół 
naucza. 
     Rodzina i Parafia to także najbardziej podstawowe środowiska, gdzie roz-
poczynają się więzy miłości chrześcijańskiej i gdzie kształtuje się wspólnota 
oddająca cześć Bogu. W niej formują się postawy i przyzwyczajenia dzieci, 
jeśli życie rodzinne skupia się wokół Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta 
winna być pojęta w rodzinie katolickiej nie jako uwieńczenie, ukoronowanie 
czegoś, lecz jako otwarcie, inauguracja. Nie jest ona cudowną chwilą 
„Boskiego pocałunku”, lecz „instalacją” i trwałym zamieszkaniem Chrystusa w 
małym sercu dziecka. Stąd należy unikać egzaltacji i mówienia o „najpiękniej-
szym dniu” całego życia, który by pozostał niepowtarzalnym wspomnieniem, 

gdyż jest on dopiero startem w nowe życie. Dzięki każdej następnej Komunii 
Św. to poczęte w dziecku duchowe życie coraz bardziej umacnia się, 
wzbogaca i doskonali. Dzień I Komunii Św. jest zatem dniem zawsze bardziej 
pięknym niż poprzednie, ale nie ostatnim. 
     Dziecko zostanie należycie przygotowane do dnia I Komunii Św., jeśli 
rodzice właściwie podejdą do dwóch elementów: duchowego i organizacyjne-
go. Wśród dzieci słychać jest czasem licytację - komu udało się więcej zeb-
rać. Dzień ten nie nadaje się zupełnie na obdarowywanie dziecka pieniędzmi. 
Gubi się tu aspekt religijny uroczystości. Zwyczaj ten pojawił się, jako następs-
two dawania drogich prezentów. Pieniądz zastępuje dziś prezenty i bywa na-
wet uważany za coś lepszego, niż rzecz czy jakaś pamiątka. Pieniądze nigdy 
nie będą w stanie ani uświetnić, ani uszlachetnić I Komunii Św., gdyż nie mają 
z Komunią nic wspólnego, a nawet sprzeciwiają się jej charakterowi.   
     Niech uroczystość przebiega w taki sposób, aby nie zostały zaburzone 
główne wartości, jakie dziecko może z tego dnia pozyskać i zachować. Błę-
dem jest urządzanie wielkich przyjęć, podczas których szybko o dziecku się 
zapomina. Dzień ten niech dla dziecka kojarzy się z początkiem nowego etapu 
w jego chrześcijańskim życiu. Na rodzicach ciąży tu obowiązek takiej organi-
zacji tego dnia. Życzymy, aby Wasze dziecko przeżyło ten dzień należycie i w 
pełni skorzystało z darów duchowych, jakie otrzymało. 

Ks. Proboszcz i Ks. Sławek 

LEDNICA 2015 
     Ojciec Jan Góra w specjalnym liście zaprasza na spotkanie Lednica 
2015: „6 czerwca 2015 roku wspólnie będziemy prosić o dary Ducha Świę-
tego. To już dziewiętnasty rok stoję pod Bramą III Tysiąclecia wypatrując 
każdą i każdego z Was. Czekam aż Pola Lednickie zapełnią się Waszymi 
młodymi sercami, głodnymi wiary, nadziei i miłości. Ponad dwadzieścia lat 
temu w Częstochowie Św. Jan Paweł II wyciągnął nad nami ręce i przekazał 
nam Ducha Świętego, bierzmując symbolicznie młodzież całego świata. 
Pragniemy ten gest powtórzyć i odnowić. Papież Franciszek włoży ręce na 
naszych biskupów, a ci z kolei na zgromadzonych nad Lednicą kapłanów. 
Kapłani przekażą Ducha Świętego młodzieży. Gest nałożenia rąk będzie 
wielkim i czytelnym znakiem umocnienia i posłania”. 
     Również grupa autokarowa młodzieży z naszej Parafii weźmie udział w 
lednickim spotkaniu. Koszt wyjazdu około 90 zł. Szczegółowych informacji 
udziela i zapisy przyjmuje Ks. Piotr Kruk. 

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ 

 
     Już za tydzień (24.05), czyli 50-tego dnia po swoim Zmartwychwstaniu 
świętować będziemy dzień, w którym Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na 
Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym 
swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę 
od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył 
o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem 
Świętym, rozpoczyna przepowiadanie Radosnej Nowiny o zbawieniu 
wszystkim narodom. „Zielone Świątki”, bo tak brzmi stara popularna nazwa 
tej Uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w 
czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, 
co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta 
udzielano Chrztu Katechumenom. Zgodnie z obietnicą, posłany zostaje 
Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. W tym dniu za 
pobożne, publiczne odmówienie hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź...” 
można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami. 

MAŁY KADR 
     Fundacja Dziesięć Talentów zaprasza dzieci wraz z rodzicami dziś 
(17.05) na kolejne spotkanie z cyklu Mały Kadr, które odbędzie się o godz. 
9.00 w sali wielofunkcyjnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przy 
naszej Parafii. 
     Po projekcji bajki odbędą się tematyczne warsztaty, które przeprowadzą 
doświadczeni pedagodzy. Jest możliwość pozostawienia dzieci pod opieką 
organizatorów. Wstęp wolny! 
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SYCHAR POMAGA 
czyli świadectwo Iwony 

 
     No i stało się... 25 listopada Sąd orzekł rozwód 
z winy obu stron. Zabolało słowo „rozwód”, z obu-
stronnej winy, jak najbardziej sprawiedliwie...  
     Zabolało, ale nie mam wrażenia końca, raczej 
początku czegoś nowego, jakiejś nowej drogi. 
Gdyby nie dążenie mojego męża do rozwodu, nie 
obudziłabym się nigdy, żyłabym do dziś moim niby-
życiem i niby-małżeństwem. W dniu, w którym dos-
tałam pozew, dostałam również Sychar, wspólnotę 
ludzi, od których mogę się uczyć i przez których 
Bóg pokazał mi drogę. Uczyłam się prawdy o sobie 
przez konferencje ks. Pawlukiewicza, Szustaka, 
przez rekolekcje Sycharowskie. Uczyłam się, ale 
nie umiałam z nich korzystać. W pełni przekonana 
o swojej niewinności myślałam, że można to, jak 
szablon, przyłożyć do człowieka i okroić to, co 
wystaje. W efekcie poraniłam mego męża jeszcze 
bardziej, utwierdzając Go w decyzji o rozwodzie. 
Nie widziałam w tych prawdach siebie, tylko jego i 
jego winę. 
     Zaczęłam 12 kroków, krótko po rozprawie poje-
chałam na tzw. „Fundament”. To piękne spotkanie 
z Bogiem i samym sobą. I zobaczyłam prawdę o 
sobie wreszcie. Nie było to miłe, ale dzięki temu 
potrafię wreszcie odpowiedzieć sobie na pytanie-
czego chcę, jakie są moje pragnienia, co chcę 
zmienić w sobie. W pełni odkryłam sens modlitwy 
o uzdrowienie małżeństwa, o „przemycie oczu”, 
abyśmy spojrzeli na siebie oczami miłości Boga, 
która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada 
nadzieję”. Zrozumiałam cierpienie, jakie zadałam 
mojemu mężowi. 
     Dziękuję Bogu, że mi to pokazał i pozwolił od-
powiedzieć sobie na pytanie: „czego chcę”? i „co 
się za tym kryje”. To było dla mnie fundamentalne. 
Wcześniej myślałam, że wyrzucenie męża z domu, 
rozwiąże problem. Myślałam, że „skoro ja się mo-
dlę za niego, to ja jestem ta dobra”. Takie działanie 
było jednak sygnałem, że nie brałam pod uwagę 
tego, co było motorem mojego działania. A był to 
mój egoizm i moja wygoda, „bo przecież mam pra-
wo” itp. Wydawało mi się, że wszystkie moje do-
tychczasowe działania i słowa były skierowane na 
dobro męża, niby oddałam wszystko Bogu, ale tro-
chę wg niewłaściwego, bo mego własnego scenar-
iusza. 
     Moja droga zaczęła się na nowo teraz, wraz ze 
świadomym oddaniem Bogu wszystkiego, bez wła-
snych kombinacji i przede wszystkim ze słucha-
niem Boga, bo do tej pory miałam zbyt dużo do po-
wiedzenia, a nie miałam czasu, by Go słuchać. Te-
raz rozumiem, że mam wpływ na siebie, ale naj-
pierw muszę odbudować moją relację miłości z Bo-
giem. Zrozumienie tego zajęło trochę czasu. Boże, 
oddaję Ci siebie...Ty tylko mnie poprowadź. Amen. 

              Iwona z Sychar 
P.s. Na spotkania naszej parafialnej wspólnoty 
zapraszamy w każdy czwartek po Mszy Świętej 
wieczorowej. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

MAJOWE. Nabożeństwa majowe w naszym koś-
ciele są codziennie po Mszy Św. wieczorowej. 

Ś.D.M. Szybkimi krokami zbliżają się obchody 
Światowego Dnia Młodzieży, które odbędą się 
w czerwcu przyszłego (2016) roku w Krakowie, 
a których szczególnym Gościem będzie Ojciec Św. 
Franciszek i przedstawiciele młodzieży z całego 
świata. Będzie to wielkie przedsięwzięcie logistycz-
ne, wymagające współdziałania i kosztów. Dlatego 
każda Parafia zobowiązała się do przekazania ofiar 
z trzech „tac” niedzielnych w ciągu tego roku. To tak-
że dlatego, ofiary składane dziś na tacę, są przezna-
czone na organizację Światowego Dnia Młodzieży. 
SYNOD. W najbliższą sobotę (23.05) o godzinie 
9.00 rozpocznie się sesja plenarna Synodu Diece-
zji Siedleckiej, w czasie której przewidziane są ob-
chody I rocznicy ingresu Ks. Biskupa Kazimierza 
Gurdy do naszej Katedry. 

ODPUST. Także w sobotę o godzinie 19.00 
w Parafii Ducha Świętego będą I Nieszpory przed 
Zesłaniem Ducha Świętego z udziałem Ks. Bisku-
pów i przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katoli-
ckich, zaś następnego dnia (24.05) o godzinie 
12.00 Msza Św. odpustowa. 
NA JASNĄ GÓRĘ. Zapraszamy na III ogólno-
polską pielgrzymkę „Żywego Różańca” do Często-
chowy, która odbędzie się 6 czerwca br. Wyjazd 
z naszej Parafii o godz. 5.00 z parkingu przy koś-
ciele. Zapisy w zakrystii lub pod nr. tel. 606-902 
159. Wszystkich chętnych serdecznie zaprasza-
my.                                      Rada Różańcowa 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Sławomir Ziółkowski z Parafii 
Św. Jana w Ełku (Diecezja Ełcka) i Danuta Jadwi-
ga Mackiewicz z naszej Parafii (12).  
Zapowiedź I:Michael Kelle z Parafii Bielfeld 
w Niemczech (Diecezja Paderborn) i Edyta Aneta 
Kosterna z naszej Parafii (13). 
Marcin Ciekot z Parafii Suchożebry i Joanna 
Rżysko z naszej Parafii (14). 
Bartosz Tadeusz Podgórzak z Parafii Bożego 
Ciała w Siedlcach i Monika Mikitiuk z naszej Parafii 
(15). 
Marek Adamczyk z Parafii Św. Jana Pawła II 
w Siedlcach i Wioleta Małek z naszej Parafii (16). 
Marcin Posiadała z naszej Parafii i Natalia 
Piórek z Parafii Bożego Ciała w Siedlcach (17). 
Piotr Grzegorz Kalicki z Parafii Bożego Ciała 
w Siedlcach i Marta Maria Popielarska z naszej 
Parafii (18). 
Marek Wakuła z naszej Parafii i Anna 
Świercz z Parafii Przemienienia Pańskiego w Ra-
dzyminie (Diecezja Warszawsko-Praska) (19). 
Radosław Marek Pieńkowski i Anna Siarek 
oboje z naszej Parafii (20). 
      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 20 
Seminarium duchowne naszej Diecezji już 25 lat 
mieści się w gmachu w Opolu Nowym. Historia, 
wspomnienia i teraźniejszość seminarium oraz jak 
modlą się klerycy – w raporcie „Echa”; 
Historia Cudownego Medalika. 185 lat temu Mat- 

ka Boża objawiła się Katarzynie Laboure… co z te-
go wynikło – w dziale „Temat tygodnia”; 
Relacja z Diecezjalnego Dnia Rodziny w Parcze-
wie; 
Porady ortopedy - najnowsze zdobycze medycy-
ny w walce z bólem stawów w dziale „Zdrowie”; 

Zapraszamy do lektury 

 
KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ 

 
KRÓTKA NAZWA. 
- Jak nazywa się zwierzę na 2 litery? 
- Qń 

((((((((((((((((((((((((((((((( * )))))))))))))))))))))))))))))))))))  

SKUTEK. 
- Co robi zamarznięta woda na chodniku? 
- Wyprowadza ludzi z równowagi! 
SPECJALIŚCI. 
     Strażacy założyli zespół muzyczny. Na pierwszej 
próbie kapelmistrz zadaje pytanie: 
- Jaka jest różnica miedzy fortepianem, a skrzypca-
mi? 
   Cisza. Wreszcie jeden z przyszłych muzyków mówi: 
- Fortepian dłużej się pali. 
W ŚWIETLE AFER. 
     Podchodzi facet do warsztatu samochodowego. 
- Czy mógłby mi pan przekręcić licznik? 
- O ile chce pan zmniejszyć? - pyta mechanik. 
- Nie, ja chcę zwiększyć! 
- O przepraszam pana posła, nie poznałem! 
LĘK. W nocy żona budzi męża: 
- Kochanie, wstawaj! 
- Co się stało? Jest trzecia nad ranem! 
- Słyszysz, jakie hałasy w kuchni?! To złodzieje! 
- Kochanie, złodzieje nigdy nie zachowują się tak 
głośno! 
     Po jakimś czasie żona znów go budzi: 
- Kochanie, wstawaj! Słyszysz jak w kuchni cicho?! 
To złodzieje! 
BEZ KASY. - Coś ty taki przybity? 
- A z czego mam się cieszyć... Dzisiaj mi jeden taki 
kasę zabrał i jeszcze ząb straciłem. 
- Dresiarz? 
- Nie. Dentysta.. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 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: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Piotr Kruk, ks. Piotr Wasyljew, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

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. 

 




