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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     Usłyszeliśmy dzisiaj: „Bo kto 
pełni wolę Bożą, ten Mi jest bra-
tem, siostrą i matką” (Mk 3, 35). 
     Ewangelia dzisiejsza ukazuje 
także Maryję, która - kierowana mi-
łością - przyszła aby być dla Jezu-
sa wsparciem w kontekście przyk-
rych pomówień i wrogości, jaką lu-
dzie mu okazywali. Obecność 
swojej Matki Jezus wykorzystuje, 
aby podkreślić ścisły związek, jaki 
istnieje między nim, a tymi, którzy 
zachowują Boże Przykazania. 
     Dekalog, któremu nawet Jezus 
się podporządkował jest wyrazem 
woli Bożej i odwieczną zasadą 
ludzkiego postępowania. Wszelkie 
zmiany, które w życie ludzkiej spo-
łeczności, wcielają ludzie do tego 
powołani, są zmianami bezpiecz-
nymi, jeśli mieszczą się w ramach 
Bożych Przykazań. Jeśli zaczynają 
Dekalog przekraczać, stają się siłą 
niszczącą człowieka. 
 

 

KOMUNIKAT KS. BISKUPA 
Kazimierza Gurdy w związku 

z obywatelską inicjatywą „Stop aborcji” 

 

     Św. Jan Paweł II podczas 
Mszy Świętej w Sanktuarium św. 
Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 
r. przypomniał, że współczesny 
świat „stał się areną bitwy o życie. 
Trwa walka między cywilizacją 
życia i śmierci. Dlatego tak ważne 
jest budowanie kultury życia: two- 

rzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały 
wielkość i godność ludzkiego życia”. 
     W Polsce każdego roku w szpitalach i klinikach, 
w świetle obowiązujących przepisów prawnych, zabijanych 
jest ponad tysiąc dzieci. Dlatego Fundacja „Pro-prawo do 
życia” ponawia w tym roku inicjatywę „Stop aborcji”, której 
celem jest zebranie podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy w sprawie zmiany prawa dotyczącego ochrony ży-
cia dzieci przed narodzeniem. Projekt ten dąży do tego, by 
konstytucyjne prawo do życia nie było różnicowane ze 
względu na wiek, miejsce przebywania, stan zdrowia czy 
okoliczności poczęcia człowieka. Aby tak się mogło stać 
potrzeba zebrać odpowiednią liczbę podpisów, które uwra-
żliwią społeczeństwo na problem aborcji i pokażą rządzą-
cym, że zakaz zabijania nienarodzonych dzieci to postulat 
ogromnej rzeszy Polaków. 
     W związku z powyższym bardzo proszę o zorganizo-
wanie w swoich parafiach w niedzielę, dnia 7 czerwca br. 
zbiórki podpisów. Fundacja przygotowała stosowne mater-
iały do przeprowadzenia tej akcji. 

+ Ks. Bp Kazimierz Gurda BISKUP SIEDLECKI 
 

VIII DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA 

 
     Dziś (7.06), w X Niedzielę Zwykłą Kościół w Polsce ob-
chodzi VIII Dzień Dziękczynienia, za wolność naszej Oj-
czyzny i wspólnotę, którą tworzymy jako Naród. Każdy 
Syn Ojczyzny – Obywatel, czyli każdy z nas, ma tylko jed-
no życie i tego życia nie wolno mu zmarnować w dokony-
waniu złych wyborów, w nieustannie toczącej się grze 
kampanii wyborczych. Obywatel ma prawo do państwa ja-
ko wspólnego dobra, ma też prawo do rządu, który kieru-
jąc społecznością nie może używać oszustw i manipulacji. 
     Ofiary zbierane w tym dniu przed kościołami są przez-
naczone na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie – symbolu dziękczynienia za Ojczyznę. 

CZCICIELE SERCA 

     Już w najbliższy piątek 
(12.06) Kościół obchodzi 
Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Jest to 
dzień patronalny wszystkich 
obchodzących Pierwsze 
Piątki Miesiąca. Cały czer-
wiec to miesiąc w sposób 
szczególny poświęcony czci 
Serca Jezusowego. Jego 
kult wywodzi się z czasów 
średniowiecza; początkowo 
miał charakter prywatny, z 
czasem stał się powszechny. 
     Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego 
z bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany bo-
ku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, 
otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy 
nieznany autor poetyckiego utworu „Winny szczep misty-
czny”. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce 
Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozsta-
nie. Cały zakon św. Dominika Guzmana (dominikanie) bar-
dzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego 
boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego 
Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na 
święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie 
boku Pana Jezusa. Ten zwyczaj przyjął się w całym 
Kościele. 
      Msze Św. w tym dniu, w naszym kościele są sprawo-
wane jak w dni powszednie. Ze względu na to, że w liturgii 
ten dzień jest „uroczystością”, dlatego nie obowiązuje nas 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

SERCE MATKI 
     W najbliższą sobotę (13. 
06) Kościół czci Niepokalane 
Serce Najświętszej Maryi 
Panny. To dzień patronalny 
wszystkich, którzy obchodzą 
Pierwsze Soboty Miesiąca, a 
także dzień Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka, która w na-
szej Parafii jest organizatorem 
modlitw o uwolnienie z nało-
gów za przyczyną Niepokala-
nego Serca Maryi. 
     Kult Serca Maryi rozwinął Św. Jan Eudes (1601-1680). 
Rozpowszechnił on w Kościele tytuł Najświętszego Serca 
Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Łączył go ze czcią 
Serca Pana Jezusa. Od jego czasów powszechne są 
obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do 
rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Ge-
retes, Proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Pary-
żu, zakładając w roku 1836 bractwo Matki Bożej Zwycięs-
kiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce 
Maryi. W roku 1892 liczyło ono 20 mln. członków. 
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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 – 8 czerwca 2015 r. 
Wspomnienie Św. Jadwigi, Królowej (Patronki siedleckiej „Królówki”)  

Czyt.: 2 Kor 1, 1-7 (Pozdrowienie i dziękczynienie); 
Mt 5, 1-12 (Osiem błogosławieństw). 

6.30 1. + Bogusława Domańskiego, Stanisławę i Lucjana, of. Ks. Jerzy 
Domański 

 2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla osób, które 
zamówiły Mszę Św. za + zm. Tadeusza Majek, of. Henryka Majek 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Czapską, of. Alina Sikorska 
 2. + Stanisława (w 24 r.) i Anielę, of. Córka 

9.00 W intencjach Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnaz-
jum z racji nadania szkołom imienia Ks. Jerzego Popiełuszki 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochoc-
ka) 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Śledź, zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Zbigniew Śledź 

 2. Gregorianka:  + Andrzeja i Piotra, of. Rodzina 
 3. + Andrzeja Kadeja (w 10r.), of. Rodzina i Grono Przyjaciół  
 4. + Rafała Wolgiemuta (z okazji urodzin), of. Rodzice 
 5. + Janinę (w 64 r.), Piotra i Stanisławę Zdanowskich, zm. z Rodzin 

Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich, of. Syn 
 6. + Kazimierza (w 15 r.), of. Rodzina 

Nabożeństwo Czerwcowe 

Wtorek – 9 czerwca 2015 r. 
Wspomnienie Św. Efrema, Diakona i Doktora Kościoła 

Czyt.: 2 Kor 1, 18-22 (Przez Chrystusa wypowiada się nasze «Amen» Bogu na 
chwalę); Mt 5, 13-16 (Wy jesteście światłem świata). 

6.30 1. + Janinę, Józefa Wysokińskich, Cecylię Wronę, Dziadków z obu 
stron rodziny, of. Janina Wrona 

 2. + Bronisława (w 37 r.), Annę, Wojciecha, Mariana i Albinę, of. Ro-
dzina 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Czapską, of. Alina Sikorska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Śledź, zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Zbigniew Śledź 
 2. Gregorianka:  + Andrzeja i Piotra, of. Rodzina 
 3. + Rodziców, Teściów i Dziadków, of. Rodzina 
 4. + Teofilę i Tadeusza, of. Bezimienna 
 5. Dziękczynna w 4 r. ślubu Pawła i Izabeli, z prośbą o potrzebne ła-

ski i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Mama Janina Bryzek 
 6. Dziękczynno błagalna w intencji dzieci Helenki, Emilki, Jerzego 

oraz dzieci chrzestnych Patryka, Agatki, Filipa i Juliana, of. Rodzice 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Środa – 10 czerwca 2015 r. 
Wspomnienie Św. Bogumiła, Biskupa 

Czyt.: 2 Kor 3, 4-11 (Godność sług Nowego Przymierza); 
Mt 5, 17-19 (Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia). 

6.30 1. Do św. Józefa w intencji Bogu wiadomej 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Czapską, of. Alina Sikorska 

 2. + Jana, Katarzynę, Kazimierza, Stanisława, Marka, Wandę Pie-
trasików, Kazimierza i Jerzego Zielińskich, of. Córka 

 3. Dziękczynna w 26 r. ślubu Jadwigi i Jana oraz w 24 r. urodzin 
córki Anny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na 
dalsze życie, of. Małżonkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Śledź, zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Zbigniew Śledź 

 2. Gregorianka:  + Andrzeja i Piotra, of. Rodzina 
 3. + Bolesławę Popek (w 16 r.), of. p. Urszula  
 4. Dziękczynna z racji urodzin Weroniki, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski w całym życiu, of. Ojciec Chrzestny 
 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin syna Alberta, z prośbą o dary Ducha 

Św. w rozwiązywaniu trudnych problemów w życiu dorosłym, dobre 
wyniki w nauce i łaskę zdrowia, of. Rodzice 

 6. Dziękczynna w intencji Wojciecha z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Niego i całej Rodziny, of. 
Janina Borkowska 

Nabożeństwo Czerwcowe 
19.00 Spotkanie Oazowe animatorów („10 Kroków”) 

Czwartek – 11 czerwca 2015 r. 
Wspomnienie Św. Barnaby Apostoła 

Czyt.: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3 (Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego); 
Mt 10, 7-13 (Wskazania na prace apostolską). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Czapską, of. Alina Sikorska 

 2. Dziękczynna w 4 r. ślubu Marcina i Karoliny, z prośbą o potrzebne 
łaski dla nich i dla ich Synka Aleksandra, of. Babcia 

15.00 Spotkanie Oazowe grupa ODB3 
16.30 Spotkanie Oazowe grupy OND2 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochoc-

ka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Śledź, zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Zbigniew Śledź 
 2. Gregorianka:  + Andrzeja i Piotra, of. Rodzina 
 3. + Ksawerego Szkup, of. Rodzina 
 4. + Józefa i Alinę Szczepanik, Halinę Grzebisz i zm. Dziadków z 

obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 10 r. święceń kapłańskich Ks. Tomasza Sałasiń-

skiego, z prośbą o potrzebne łaski w dalszym pełnieniu posługi ka-
płańskiej of. Rodzice 

 6. Błagalna z prośbą o opiekę Bożą w chorobie i szczęśliwy prze-
bieg operacji Jolanty, of. Rodzina 

Nabożeństwo Czerwcowe 
19.00 Spotkanie Grupy „Sychar” 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 12 czerwca 2015 r. 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Dzień patronalny wszystkich obchodzących Pierwsze Piątki Miesiąca. 
Ze względu na „uroczystość” nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od po-

karmów mięsnych. 
Czyt.: Oz 11, 1. 3-4. 8c-9 (Dobroć Boga); 

Ef 3, 8-12. 14-19 (Miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę); 
J 19, 31-37 (Przebicie boku Chrystusa). 

6.30 1. + Czesława (w 22 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Ro-
dzina 

 2. + Hannę Dmowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Czapską, of. Alina Sikorska 

 2. + Jana (w 26 r.), Reginę i Janinę oraz zm. z obu stron Rodziny, 
of. Wanda Matwiejczuk 

 3. Dziękczynna w r. ślubu Mirosławy i Krzysztofa, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa i Św. Joanny dla nich i dla 
ich Córek, of. Krzysztof Osiński  

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 17 (zel. Marianna Brochoc-

ka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Śledź, zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Zbigniew Śledź 
 2. Gregorianka:  + Andrzeja i Piotra, of. Rodzina 
 3. + Jana i Jadwigę, of. Rodzina 
 4. + Jadwigę Stefaniuk, of. Teresa Sokołowska 
 5. + Elżbiety (w 9 r.) i Kazimierza Pyrzanowskich, Stanisława De-

mianiuka oraz zm. z Rodzin Pyrzanowskich i Demianiuków, of. Ro-
dzina 

 6. + Eugeniusza Ilczuka (w 8 r.), of. Córka 
Nabożeństwo Czerwcowe 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota – 13 czerwca 2015 r. 

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
Dzień patronalny wszystkich, którzy obchodzą Pierwsze Soboty Miesiąc oraz 

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. 
Czyt.: Iz 61, 9-11 (Ogromnie się weselę w Panu); 

Łk 2, 41-51 (Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu). 

6.30 1. + Marię Sobolewska (w 1 r.), of. Syn    
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6.30 2. Dziękczynna w 23 r. święceń Ks. Jarosława Mitrzaka, z prośba 

o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Św. Józefa 
w dalszej służbie kapłańskiej, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę Czapską, of. Alina Sikorska 
 2. + Antoniego Małka, Antoniego i Janusza (z racji imienin) oraz Ks. 

Alfreda Hoffmana, of. Halina Iskra 
 3. + Bronisławę i Jana Gogłuska, of. Stanisława Niedziółka 
 4. + Stanisława Klepackiego (w 38 r.), of. Teresa Alba 

9.00 Spotkanie Oazowe grupy ONŻ1 
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
14.30 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochocka) 
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Śledź, zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Zbigniew Śledź 
 2. Gregorianka:  + Andrzeja i Piotra, of. Rodzina 
 3. + Halinę i Tadeusza Księżopolskich, of. Znajoma 
 4. + Tadeusza, zm. Rodziców Aleksandrę i Wincentego oraz Braci 

Henryka i Bogdana, of. Janina Tymosiak 
 5. + Stanisława Borutę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 6. Dziękczynna w 30 r. ślubu Bożeny i Marka Stasiuków oraz w 2 r. 

ślubu Katarzyny i Grzegorza, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę 
Św. Józefa na dalsze lata ich życia, of. Jubilaci 

 7. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, z proś-
bą o tryumf Niepokalanego Serca Maryi w naszych sercach, of. Kru-
cjata Wyzwolenia Człowieka 

Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie i Nabożeństwo Czerwcowe 

XI Niedziela Zwykła – 14 czerwca 2015 r. 
Czyt.: Ez 17, 22-24 (Bóg podwyższa drzewo niskie); 

2 Kor 5, 6-10 (Staramy się podobać Bogu); 
Mk 4, 26-34 (Przypowieść o ziarnku gorczycy). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1.+ Mieczysława i Agnieszkę Prekurat oraz zm. Braci i Rodziców z 
obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 2. + Mariannę i Bronisława Sawka, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Marleny i Michała, z prośbą o potrzeb-

ne łaski i opiekę Św. Józefa na dalsze lata ich małżeńskiego i ro-
dzinnego życia, of. Jubilaci 

8.30 1. + Alinę i Józefa Szczepanik, Halinę Grzebisz i zm. Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 2. + Eugenię Ostasz (w 7 r.), of. Mąż 
10.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Śledź, zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Zbigniew Śledź 
 2. Gregorianka:  + Andrzeja i Piotra, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Mariannę Czapską, of. Alina Sikorska 
 4. + Artura (w 4 r.), Janusza i Pawła Maliszewskich oraz zm. Rodzi-

ców z obu stron Rodziny, of. Janina Maliszewska 
 5. + Eugeniusza (w 18 r.), Adama, Waldemara, Zofię i Franciszka 

Strzałków, Jana, Zofię i Tadeusza Talachów oraz zm. Krewnych , of. 
Marta Strzałek 

11.30 1. + Sławomira, Stanisława, Zofię i Jana oraz zm. Dziadków, of. Ce-
cylia Kowalczyk 

 2. Dziękczynna Iwony i Artura w 5 r. ślubu, z prośbą o potrzebne ła-
ski i opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Synów Macieja i Aleksandra, 
of. Małżonkowie 

 3. Dziękczynna w 10 r. urodzin Pawła Jana, z prośbą o dary Ducha 
Św. i potrzebne łaski oraz opiekę Św. Józefa i Matki Bożej, of. Rodzice 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości – Msza Św. Prymicyjna Ks. Jakuba 
Wyrozębskiego 

16.30 1. + Jana i zm. z Rodzin Serzysków i Kajków, of. Córka 
17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Helenę, Jana i Edwarda oraz zm. z Rodziny Sawickich, of. Sta-
nisława Sawicka 

Nabożeństwo Czerwcowe i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

 

     Wydarzenia centralne w 
Krakowie to serce Świato-
wych Dni Młodzieży. Pielg-
rzymi z całego świata już od 
wtorku 26 lipca 2016 r. wspó-
lnie będą przeżywać wielkie 
święto wiary. W czwartek do- 

łączy do nich  papież  Franciszek. ŚDM zakończy Msza Posłania w niedzie-
lę 31 lipca. Program krakowski będzie się składał z wydarzeń centralnych 
i towarzyszących im wydarzeń kulturalnych oraz innych spotkań o charakte-
rze duchowym. Wśród nich zaplanowano liturgie, katechezy, spotkania ze 
znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi, koncerty i przedstawienia.  
     Najważniejsze wydarzenia będą się odbywały w dwóch miejscach. Na 
granicy Krakowa i Wieliczki na Polu Miłosierdzia odbędzie się sobotnie czu-
wanie z papieżem i niedzielna Msza Posłania. Pozostałe wydarzenia cen-
tralne ŚDM to: Msza Św. na otwarcie, powitanie Ojca Świętego i Droga 
Krzyżowa odbędą się na krakowskich Błoniach. 
     We wtorek 26 lipca 2016 r. zostanie także otwarte Centrum Powołaniowe 
i rozpocznie się Festiwal Młodych. Będą one funkcjonowały od wtorku do 
piątku. Festiwal Młodych to program religijny i artystyczno-kulturalny, który 
będzie się odbywał popołudniami i wieczorami, w czasie trzech dni kate-
chez, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na wydarzenia centralne. W ra-
mach tej części ŚDM zaplanowano koncerty, wystawy, warsztaty, wydarze-
nia sportowe, teatralne. 
     W drugiej połowie bieżącego roku zostanie uruchomiona internetowa 
aplikacja, przez którą młodzież będzie zgłaszać swoje propozycje na Festi-
wal Młodych. Z ciekawym projektem zgłosił się Brazylijczyk Gabriel da Co-
sta Bessa, który przez kilka miesięcy ubiegłego roku wspierał jako wolonta-
riusz sekcję komunikacji w komitecie ŚDM w Krakowie. Zaproponował zor-
ganizowanie turnieju piłki nożnej pod nazwą Copa Catolica, którego prze-
prowadzeniem wspólnie z komitetem ma się zająć Stowarzyszenie Siema-
cha. A to tylko jeden z wielu pomysłów, które zostaną zaprezentowane pod-
czas Festiwalu Młodych. 
 

SEPARACJA A NIE ROZWÓD 

 

     Mało kto wie, że w systemie pols-
kiego Prawa Cywilnego istnieje, po-
dobnie jak w Prawie Kanonicznym, 
możliwość uzyskania separacji. 
W 1999 r. nasz Sejm podjął uchwałę 
o wprowadzeniu instytucji separacji, 
a  Kodeks  Rodzinny  i  Opiekuńczy      

wpisał odnośne postanowienia, nadając im moc obowiązującego prawa, 
chroniąc przez to wiele małżeństw przed rozwodem i dając im większą 
szansę (niż przy rozwodzie) powrotu do wspólnoty życia małżeńskiego. Dla 
małżonków, którzy ze względów światopoglądowych (wiarę w Chrystusa) 
nie tolerują instytucji rozwodów, separacja stwarza możliwość uregulowania 
swojej sytuacji osobistej, zgodnie z wewnętrznym przekonaniem i zapewnia 
w tym względzie ochronę wolności wyznania i swobodę sumienia. Spełnia 
też znaczącą rolę w ochronie treści rodziny i małżeństwa. Za separacją 
przemawia ponadto m. in. zabezpieczenie pozytywnego rozwoju psychicz-
nego dzieci i poczucie bezpieczeństwa, niepogorszony poziom ekonomicz-
ny całej rodziny oraz zgoda z własnymi przekonaniami religijnymi. Obok fun-
kcji restytucyjnej, separacja wiąże się w znacznej mierze z ochroną rodziny, 
którą w tych okolicznościach szczególnie należy mieć na względzie. 
     Odkąd w prawie polskim istnieje instytucja separacji będąca w zupełnie 
skrajnych sytuacjach alternatywnym dla rozwodu rozwiązaniem, przestały 
istnieć z moralnego punktu widzenia argumenty usprawiedliwiające wystę-
powanie o rozwód lub wyrażanie zgody na rozwód. Poniżej przedstawiam 
argumenty uzasadniające tę tezę.  

Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego o rozwodzie cywilnym? 
2382 Pan Jezus podkreślił pierwotny plan Stwórcy, 
który chciał nierozerwalności małżeństwa. Znosi 
pobłażliwość, która przeniknęła do Starego Prawa. 
Między ochrzczonymi „małżeństwo zawarte i do-
pełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką 
władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci”. 
2383 Separacja małżonków z utrzymaniem węzła 
małżeńskiego może być uzasadniona w pewnych  
przypadkach, przewidzianych przez prawo kanoniczne.  
2385 Niemoralny charakter rozwodu wynika z nieporządku, jaki wprowadza 
on w komórkę rodzinną i w społeczeństwo. Nieporządek ten pociąga za so-
bą poważne szkody: dla porzuconego współmałżonka, dla dzieci, które doz-
nały wstrząsu z powodu rozejścia się rodziców, często starających się pozy-
skać ich względy, oraz z uwagi na zły przykład, który czyni z niego prawdzi-
wą plagę społeczną. 
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JUBILEUSZ SIÓSTR 
     Już w najbliższy piątek nasz Siostry Orionistki 
proszą o modlitwę za ich Zgromadzenie. Bowiem 
12 czerwca br. w Domu Prowincjalnym Sióstr Ma-
łych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Zalesiu 
Górnym koło Warszawy będzie obchodzony Jubile-
usz 100-lecia założenia Zgromadzenia. 

 
     Obchody rozpoczną się w kościele parafialnym 
p.w. Św. Huberta w Zalesiu Górnym. O godz. 11.30 
Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczyć będzie 
Ks. Abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski 
w Polsce. Uczestnicy wysłuchają także przesłania 
Matki Generalnej Zgromadzenia Marii Mabel Spag-
nuolo (z Argentyny). Podczas spotkania w Domu 
Prowincjalnym dla zgromadzonych Gości zaśpiewa 
między innymi nasz Dziecięcy Zespół „Światełko” 
pod dyrekcją P. Wojtka (naszego Organisty) i S. 
Anuncjaty. Zachęcamy także do lektury Echa Kato-
lickiego, w którym znajdziemy obszerny wywiad z 
S. Anuncjatą, dotyczący historii i dnia dzisiejszego 
Zgromadzenia Sióstr Orionistek. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

PIERWSZE DNI. Dzisiejsza Niedziela (7.06) to 
Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po sumie adoracja 
Najświętszego Sakramentu i wymiana Tajemnic 
oraz Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 

„KRÓLÓWKA” Jutro (8.06) Kościół obchodzi 
Wspomnienie Św. Jadwigi, Królowej, Patronki II 
siedleckiego L.O. potocznie nazywanego „Królów-
ką”. Szkoła jest w posiadaniu relikwii tej Świętej. 
 

KATECHEZY. Trwa kolejny cykl chrzcielnych 
katechez  dla rodziców naturalnych i chrzestnych w 
4 kolejne niedziele czerwca. Dziś pierwsza z nich o 
godz. 17.30 w sali przy zakrystii.. 
CZERWCOWE. Zapraszamy wszystkich na Na-
bożeństwa Czerwcowe, które w naszym Sanktuar-
ium są celebrowane codziennie po Mszy Św. wie-
czorowej o godzinie 18.00. 

PATRON. Jutro (8.06) Katolicka Szkoła Podsta-
wowa i Katolickie Gimnazjum otrzymają imię Ks. 
Jerzego Popiełuszki. Z tej racji w naszym kościele 
będzie celebrowana Msza Św. o godzinie 9.00. 

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA. Zapraszamy do 
udziały w procesjach Oktawy Bożego Ciała, które 
są codziennie po Mszy Św. wieczorowej.  Znajdź-
my czas, aby wziąć w nich udział. Uroczyste za-
kończenie Oktawy Bożego Ciała nastąpi w najbliż-
szy czwartek. Towarzyszyć mu będzie tradycyjne 
błogosławieństwo wianków (pamiętajmy, aby je 
przygotować i przynieść). Czwartek kończący Ok-
tawę Bożego Ciała jest dniem patronalnym Służby 
Liturgicznej, dziewcząt sypiących kwiaty i wszyst-
kich, którzy pełnia służbę w czasie procesji eucha-
rystycznych. 
JERYCHO MŁODYCH. Zgłoszenia na „Jery-
cho Młodych” u naszych Księży do 10 czerwca. Bli-
ższe informacje: p. Ilona Trojnar: tel. 508-991-512, 
lub e-mail info@ jerychomlodych.pl 

FATIMSKIE. Sobota (13.06) to dzień Nab. Fati-

mskiego. Zapraszamy na Mszę Św. czcicieli Maryi 
z Fatimy o godzinie 18.00 oraz na różańcowe Na-
bożeństwo Fatimskie, które będzie zaraz po Mszy 
Św. Pamiętajmy o lampionach i różańcach. 

ŚWIĘCENIA I PRYMICJE. Już w najbliższą 
sobotę (13.06) o godzinie 10.00 nasz rodak Diakon 
Jakub Wyrozębski otrzyma świecenia kapłańskie w 
Katedrze Siedleckiej. Następnego dnia (14.06) w 
naszym kościele o godzinie 13.00 odprawi Mszę 
Św. Prymicyjną, udzieli błogosławieństwa i rozda 
pamiątkowe obrazki. 
     Również w sobotę święcenia kapłańskie przyj-
mie Diakon Paweł Tomaszewski, który w naszej 
Parafii odbywał praktyki duszpasterskie. Mszę Św. 
Prymicyjną będzie sprawował w niedzielę w Wisz-
nicach – czyli w swojej rodzinnej Parafii. 

POMOC UNIJNA. Parafialny Zespół Caritas in-
formuje, że pośredniczy w przekazywaniu pomocy 
żywnościowej mieszkańcom Siedlec, niezależnie 
od Parafii. Winni wcześniej zgłosić się i zarejestro-
wać ze skierowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie. Obecnie warunkiem jest, aby dochód na 
osobę samotną nie przekraczał 813 zł. brutto, zaś 
w rodzinie 684 zł. na osobę. Od 1 października 
wysokość dochodu ulegnie zmianie. Osoby samot-
ne nie będą mogły mieć większego dochodu niż 
951 zł brutto, zaś w rodzinie 771 zł. na osobę. W 
związku z powyższym prosimy wszystkie kwalifiku-
jące się osoby o zgłoszenie do naszego Zespołu 
Caritas. 

POMOC PARAFIAN. Wpłynęła ofiara bezimie-
nna na potrzeby Kościoła w wysokości 200 zł. Bóg 
zapłać. 
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Dariusz Michał Czarnocki z na-
szej Parafii i Marlena Jaworska z Parafii w Latowi-
czu (22). 

Paweł Pasiak z naszej Parafii i Anna Stacho-
wicz z Parafii Św. Maksymiliana w Siedlcach (23). 
Marcin Żylak z Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Siedlcach i Luiza Iwanek z naszej Parafii (24). 

Piotr Krasuski z naszej Parafii i Milena Jastrzę-
bska z Parafii Św. Jana Pawła II w Siedlcach (25). 
Zapowiedź I:Marcin Chęcel i Agnieszka De-
cyk oboje z naszej Parafii (26). 
      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 23 
Ruszyła dziesiąta edycja konkursu fotograficz-
nego „Mazowsze bliskie sercu”. 
14 czerwca zostanie odsłonięte popiersie prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego. 
13 czerwca w naszej diecezji zostanie wyświę-
conych 12 nowych prezbiterów.  Ich sylwetki s. 15; 
Materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie - w 
dziale Formacja Religijna 
Wspomnienie o Ks. Prał. P. Burczaniuku s. 10; 
Tylko twarda miłość bliskich może ocalić osobę 
uzależnioną. Jak kochać mądrze? Odpowiedź w 
tekście Miłość szczytem mądrości; 
O jubileuszu Apostolatu Maryjnego s. 16; 
Na jaką pomoc w Polsce mogą liczyć chorzy 
wymagający stałej opieki - w tekście Kiedy w domu 
pojawia się choroba.       Zapraszamy do lektury.  

 
PORADA LEKARSKA 

 
     Do lekarza przychodzi „obszerny” mężczyzna 
i mówi, że chciałby schudnąć. 
- Proszę codziennie biegać godzinę po parku - zaleca 
lekarz.  
- Przed śniadaniem czy po? 
- Zamiast śniadania, proszę pana, zamiast! 

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

ZIMOWE WSPOMNIENIA. 
     Początkujący narciarz pyta górala: 
- Czy ten zjazd jest niebezpieczny? 
- A gdzie tam, zjazd jest dobry, ino trochę za szybki. 
Wszyscy rozbijają się dopiero na dole! 
ZAKRĘT. Kierowca pyta górala: 
- Proszę pana, czy można tu gdzieś kupić części 
zamienne do samochodu? 
- A po co macie, panie, kupować. Zaraz za wioską 
jest ostry zakręt nad urwiskiem. Zejdźcie na dół. Wy-
bierzecie sobie tam takie części, jakie tylko zechce-
cie... 
ODKĄD? Przychodzi starszy pan do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze, cierpię na zaniki pamięci. 
- Od kiedy? 
- Co od kiedy? 
CO I GDZIE. Przychodzi starsza pani do lekarza: 
- Bolało mnie, panie doktorze. 
- A gdzie? 
- Na dworcu głównym. 
- Ale w którym miejscu? 
- Na trzecim peronie. 
STUDENCKI SPRYT. Studenci chcą wrócić z impre-
zy do akademika taksówką, zatrzymują więc jedną, 
ale wiedzą, że z kasą u nich krucho. Pytają kierowcy: 
- Szefie, za „dyszkę” do akademika da radę? 
- Oj ciężko. 
- A za "trzy-cztery"? 
- Dobra, wsiadajcie. 
     Po paru minutach taksówka zatrzymuje się pod 
akademikiem. Jeden ze studentów mówi: 
- No to chłopaki, trzy-cztery: Dziękujemy! 
 

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. 

 




