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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Tylko w swojej ojczyźnie, 
wśród swoich krewnych i w swoim 
domu może być prorok tak lekce-
ważony” (Mk 6,5). 
     Po ludzku patrząc, po pierw-
szym sukcesie, Jezus ponosi „fia-
sko ewangelizacyjne”. Starożytne 
przysłowie mówi: Prorok jest lekc-
eważony w swojej ojczyźnie, a le-
karz nie uzdrawia swoich znajo-
mych. W swojej ojczyźnie, w Na-
zarecie, na progu działalności mi-
syjnej, w obecności współziom-
ków, bliskich i swojej Matki zosta-
je odrzucony, niezrozumiany, zlek-
ceważony. Mieszkańcy Nazaretu 
nie poszli za pierwszym natchnie-
niem i zdumieniem nauką Jezusa. 
Zakwalifikowali Go i zaszufladko-
wali: jest zwyczajny, biedny, prze-
ciętny jak oni. Do tej ciasnoty osą-
dów, opinii, które duszą głos pra-
wdy, doszła jeszcze jedna z wad – 
zazdrość. 

 

NIECH CI BÓG BŁOGOSŁAWI 

 
     Dziś kolejne ważne wydarzenie w naszej Parafii: Pry-
micja O. Pawła Sawiaka z Zakonu Ojców Jezuitów (SJ). 
     O. Paweł Sawiak (SJ) urodził się w 1982 r. jako drugie 
dziecko Zofii i Adama. Dzieciństwo spędził w rodzinnej 
Strzale. Po ukończeniu liceum podjął studia prawnicze na 
Uniwersytecie Białymstoku, podczas których rozeznał po-
wołanie do Zakonu Jezuitów. Gdy studia ukończył, wstąpił 
do nowicjatu w Gdyni. Po złożeniu ślubów studiował filozo-
fię w Krakowie i odbył roczną praktykę duszpasterską 
w londyńskiej szkole Wimbledon College. Wróciwszy do 
Polski ukończył studia teologiczne na „Bobolanum”, czyli 
na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcja Św. Andrze-
ja Boboli w Warszawie. Zarówno w Krakowie jak i w War-
szawie angażował się w prace Duszpasterstwa Akademic-
kiego. Obecnie, studiuje teologię biblijną na jezuickiej 
uczelni Boston College (w Stanach Zjednoczonych). 
     W sobotę 27 czerwca w Sanktuarium Św. Andrzeja Bo-
boli w Warszawie przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk Nun-
cjusza Apostolskiego w Polsce Ks. Arcybiskupa Celestino 
Migliore. Dziś razem z nami przeżywa Prymicje. 

TERMOIZOLACJA I CO DALEJ 

 
     Mija pierwsze półrocze prac gospodarczych, które uda-
ło się zrealizować, a których wykonanie było niezbędne w 
naszym kościele. Ich zakres został uzgodniony z Radą 
Parafialną. Tak więc zostały już zakończone, zaplanowane 
na ten rok, prace związane z termoizolacją powierzchni 
strychu naszego kościoła. Zostały także zamontowane no-
we żaluzje w wieżyczce na kościele z wydłużonymi i bar-
dziej wyprofilowanymi „piórami”. W sali przy zakrystii i w 
następnej sali oraz w kancelarii wstawiliśmy nowe okna 
energooszczędne i antywłamaniowe. Sale te zostały także 
pomalowane. Łączny koszt wyżej wymienionych prac, wy-
konanych w bieżącym roku wyniósł: 122.035,00 zł.  
     Po wykonaniu termoizolacji poprosiliśmy rzeczoznawcę 
(jednego z naszych parafian), aby wszedł na strych oraz 
na dach i ocenił stan dachu na naszym kościele. Niestety 
jego ocena jest dla nas zaskakująca. Aktualnie, gdy dłuż-
szy czas padają deszcze i są wichury w wielu miejscach 
są widoczne przecieki, a na stropie pojawiają się kałuże 

wody. Wprawdzie założona niedawno termoizolacja stropu 
nie przepuszcza wody do wnętrza kościoła, ale na jej po-
wierzchni powstają „baseny” wodne, których nie powinno 
być na strychu naszego kościoła. Tych „baseników” z wo-
dą jest kilkanaście w różnych miejscach, o różnej wielkości 
na całej powierzchni strychu. Przed wykonaniem termoi-
zolacji ta woda przenikała przez wełnę mineralną, dostawała 
się do betonowego stropu i potem do wnętrza kościoła. 
     Konstrukcja dachu jest metalowa, ale nie jest to stal 
ocynkowana tylko pomalowana farbą, która w wielu miejs-
cach już odpadła, a metalowe krokwie przy takiej wilgotno-
ści bardzo szybko korodują. Osobiście jeszcze nie wiem, 
co zrobić z dachem. Uszczelnianie go jakimiś „silikonami” 
da efekt krótkotrwały na rok lub na dwa lata. Obecnie słu-
cham rad różnych fachowców, którzy podpowiadają, jak 
rozwiązać ten problem.  
     Dziękuję za ofiary, które składacie w ostatnią niedzielę 
miesiąca na ogrzewanie i termoizolację naszego kościoła. 
Po uregulowaniu bieżących rachunków Parafii, środki któ-
re pozostają, są gromadzone na ewentualną wymianę da-
chu na naszym kościele. Prace związane z dachem 
chciałbym rozpocząć w ciągu najbliższych dwu lat. 

Ks. Proboszcz 
 „ARKA” ZAPRASZA 

     Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo 
-Turystyczne „Arka” serdecznie zapra-
sza na bezpieczne pielgrzymki do: 
1. Gruzji: 12-16 lipca 

2. Sanktuariów południowej Europy w tym do Medjugorje: 
27 lipca -1 sierpnia 
3. Do Włoch: 18-28 lipca oraz 1-10 sierpnia 
4. Na Pielgrzymkę śladami Św. Pawła na jachtach miedzy 
greckimi wyspami: 22-29 sierpnia 
5. Do Ziemi Świętej: 8-15 września 
6. Do Fatimy, Santiago de Compostela (to pielgrzymka na 
rocznicę zakończenia objawień 13 października)  
     Oraz w wiele innych miejsc. Szczegóły są na stronie 
www.arkapielgrzymuj.pl  Zapisy oraz informacje: ul. Szkol-
na 22, 08-110 Siedlce i po numerem tel. 882 114 244 

Ks. Dr Marek Paluszkiewicz 

WAKACJE BEZ „FAJEK”  
     W wakacje warto przypomnieć, że palenie tytoniu po-
zostaje nadal największym problemem zdrowotnym w Pol-
sce. Co roku ponad 50 tys. Polaków umiera z powodu 
chorób, które są efektem palenia, z czego 25 tys. z po-
wodu nowotworów złośliwych - alarmują eksperci. 
     W tym roku uwaga wal-
czących z paleniem kon-
centruje się na nielegalnym 
handlu wyrobami tytoniowy-
mi. Ocenia się, że 6-10% pa-  
pierosów na rynku pochodzi z nielegalnego obrotu. Zgod-
nie z szacunkami Komisji Europejskiej przemyt wyrobów 
tytoniowych kosztuje państwa członkowskie UE ponad 10 
miliardów euro, wskutek utraconego podatku akcyzowego 
i wpływów z opłat celnych. Przemyt papierosów jest nie 
tylko problemem natury ekonomicznej, ale także proble-
mem zdrowotnym. 
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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 – 6 lipca 2015 r. 
Wspomnienie NMP Uzdrowienie Chorych oraz Bł. Marii Teresy Ledóchow-

skiej, Dziewicy, Patronki Apostolstwa Chorych. 
Czyt.: Rdz 28, 10-22a (Sen Jakuba); 

Mt 9, 18-26 (Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira). 

6.30 1.+ Helenę (w 19 r.) i Jana (w 10 r.) Pobożych oraz zm. Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Córka 

 2. + Kazimierza Ługowskiego (w 5 r.), of. Rodzina Ługowskich  
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 

 2. + Stanisławę Stefaniak (w 13 r.), Antoniego i Aleksandra, of. Wnu-
czka  

 3. + Cecylię Bielińską (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 50 r. urodzin Dariusza i 44 r. urodzin Agaty, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo w całym ich życiu oraz o potrzebne 
łaski dla ich Rodzin, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 

 2. + Bolesławę, Stanisława i Mariannę, of. Syn 
 3. + Mariana, Stanisława i Barbarę, zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Marek Jakubiak 
 4. Za Dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla człon-

ków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 
 5. Dziękczynna w 9 r. ślubu Joanny i Dariusza, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i szczęśliwe narodziny Dziecka oraz opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata wspólnego życia, of. Małżonkowie 

Po Mszy Św. spotkanie członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym  

Wtorek – 7 lipca 2015 r. 
Czyt.: Rdz 32, 23-33 (Walka Jakuba z Aniołem); 

Mt 9, 32-37 (Jezus lituje się nad ludźmi). 

6.30 1. + Barbarę (w 3 r.), zm. z Rodzin Wakułów i Michalaków oraz du-
sze cierpiące w czyśćcu, of. Mąż z Dziećmi 

 2. + Jana i Jadwigę, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 

 2. + Halinkę Kowalczyk i zm. z Domu Dziecka w Siedlcach, of. p. 
Barbara 

 3. Dziękczynna z okazji imienin Piotra i Pawła, z prośbą o dary Du-
cha Świętego i potrzebne łaski na ich dalsze życie, of. Jan Piątkowski 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 

 2. + Stanisława, Józefa i Wiktorię Stańczuk oraz Jana i Leokadię 
Gochnio, of. p. Halina z Córkami 

 3. + Józefa Gadomskiego, Anielę i Mariana oraz Jana i Władysławę 
Malackich, of. Córka 

 4. Dziękczynna za ocalenie życia w wypadku samochodowym, z 
prośbą o pomyślny przebieg operacji, Boże błogosławieństwo oraz 
opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

 5. Dziękczynna w 5 r. urodzin syna Marcela i w 8 r. ślubu Ewy i Piot-
ra, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny, of. Małżonkowie 

Środa – 8 lipca 2015 r. 
Wspomnienie Św. Jana z Dukli, Kapłana; Czyt.: Rdz 41,55-57; 42,5-7. 14-15a. 
17-24a (Bracia Józefa przybywają do Egiptu); Mt 10,1-7 (Rozesłanie Apostołów). 

6.30 1. + Dariusza Ratomskiego (w 20 r.), of. Mama Chrzestna 
 2. + Barbarę Harasim (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2. + Teresę Kupa, of. Mieszkańcy wsi Żytnia 
 3. + Władysławę Jastrzębską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu i 

Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 

 2. + Marię Guzek (w 1 r.), of. Dzieci 
 3. + Elżbietę Kowal (z racji imienin), of. Bratowa 
 4. + Elżbietę Dobrosielską (z racji imienin) i Zbigniewa, of. Rodzina 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 9 lipca 2015 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Zhao Rong, Kapłana i Towarzyszy, którzy 

zginęli za wiarę w Chinach (wXVIII w.) 
Czyt.: Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 (Józef daje się poznać braciom); 

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

6.30 1. + Teresę Kupa (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. Dziękczynna w intencji Stanisława, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2. + Wacława (w 12 r.), of. Barbara Bobryk 
 3. Dziękczynna z racji imienin Weroniki, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 

 2. + Eugeniusza, Mariannę, Bronisławę, Józefa i Emilię, of. Jadwiga 
Stańska 

 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Olgi i Tomasza, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci, of. 
Małżonkowie 

 4. Dziękczynna w 9 r. ślubu Marioli i Mariusza, z prośbą o potrzebne 
łaski oraz opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Córki Natalii, of. Mama 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 10 lipca 2015 r. Wspomnienie Św. Antoniego Peczerskiego, 
Opata; Czyt.: Rdz 46, 1-7. 28-30 (Jakub z rodziną przenosi się do Egiptu); 

Mt 10, 16-23 (Apostołowie będą prześladowani). 

6.30 1. + Władysławę Jastrzębską, of. Sąsiedzi 
 2. O łaskę zdrowia dla Męża i Brata, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2. Juliannę (w 26 r.), Konstantego (w 45 r.) i Krzysztofa (w 3 r.) oraz 

Elżbietę Idzikowską (w 13 r.), of. Rodzina 
 3. + Zofię Kirylczuk (w 9 r.), of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 
 2. + Amelię i Wacława, zm. z Rodziny Daniluków, of. Syn z Rodziną 
 3. + Leszka Zgorzałka (w 13 r.), of. Żona 
 4. Dziękczynna w 5 r. ślubu Łukasza i Karoliny, z prośbą o potrzeb-

ne łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym oraz szczęśliwe narodziny 
Dziecka, of. Jubilaci 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 11 lipca 2015 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Święto Św. Benedykta, 
Opata, Patrona Europy; Czyt.: Prz 2, 1-9 (Nakłoń serce ku roztropności); 

Mt 19, 27-29 (Porzucić wszystko dla Chrystusa). 

6.30 1. + Stanisława (w 31 r.) i Helenę Ługowskich, of. Zofia Magdziak 
 2. + Tadeusza Kowalczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2.  Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 
 3. + Janinę i Romana Kowalskich, of. Syn 
 4. Dziękczynna w 26 r. urodzin Jana, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo oraz opiekę Św. Józefa i Św. Jana w dalszym życiu, of. Jadwi-
ga Machała 

 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Krystiana Korneć, z prośbą o zdro-
wie i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu oraz dobre wyniki w nau-
ce, of. Babcia 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Dziękczynna w 23 r. ślubu Beaty i Leszka, z prośbą o potrzebne 

łaski oraz opiekę Św. Józefa i Św. Joanny na dalsze lata, of. Mał-
żonkowie 

 2. Dziękczynna w intencji wszystkich Dzieci i Wnuków, z prośbą 
o Boże łaski i dary oraz opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. 
Mama  

 3. Dziękczynna z racji urodzin Anety i Moniki, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
Życia, of. Rodzice 

 4. Za zm. polecanych w rocznych Wypominkach 2014/2015 

XV Niedziela Zwykła – 12 lipca 2015 r. Wspomnienie Św. Brunona 
Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika 

Czyt.: Am 7, 12-15 (Misja proroka); Ef 1, 3-14 (krótsza perykopa 
Ef 1, 3-10) (Bóg wybrał nas w Chrystusie); Mk 6, 7-13 (Rozesłanie Apostołów). 
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6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2. + Wiesława Wronę (w 3 r.), of. Żona z Dziećmi 

8.30 1. + Eugeniusza Wakułę (w 24 r.), Jadwigę i Dariusza oraz zm. z 
obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 2. + Edwarda, Jana i Feliksę, zm. z Rodziny Puchtów, of. Anna Pu-
chta 

 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Heleny i Czesława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla nich i dla ich Córki, 
of. Jubilaci 

10.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 

 2. Poza Parafią: + Antoniego Suchodoła ze Strzały (w 1 r.), of. 
Rodzina 

 3. + Stanisława Jurzyka w 3 r. i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Żona z Dziećmi 

 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kingi Maliszewskiej, z prośbą o dary 
Ducha Świętego oraz opiekę Św. Józefa dla niej i dla całej Rodziny, 
of. Babcia 

11.30 1. + Ryszarda Ogórowskiego (w 8 r.), of. Żona 
 2. + Wiesława Malczuka (w 6 r.), Andrzeja i zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Teresa Walczuk 
 3. Poza Parafią: Dziękczynna za Sakrament Chrztu Św. Jana, 

z prośbą o zdrowie oraz potrzebne łaski dla Rodziców, of. Rodzina  
13.00 1. W intencji Parafian i Gości  

 2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Danieli i Józefa Jasińskich, z prośbą 
o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, 
of. Jubilaci 

 3. + Joannę (w r. ślubu), of. Mąż Roman z Rodziną 
18.00 1. + Jadwigę (w 1 r.), Andrzeja i Jana, of. Monika Gmitrzak 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. + Władysława (w 25 r.), Kazimierę i Bolesława Piekart oraz Anto-

ninę i Franciszka Kosylów, of. Rodzina 
 

MAMY WAKACJE 
     Latem jeszcze łatwiej zostawiamy 
Boga na dalszym planie. Czujemy się 
wolni, szczęśliwi, radośni. I po co ja-
kieś ograniczenia, przykazania, obo-
wiązki. Życie jest po to, żeby z niego 
korzystać i brać pełnymi garściami.  
A kościół? Dla babć i dziadków, którzy są bliżej tej drugiej strony. Świeci 
słońce, jest pięknie. Można poznać kogoś nowego albo po prostu odnowić 
stare znajomości, które gdzieś rozmyły się pod stertą niezałatwionych spraw 
i ciągłego braku czasu. Wszystko to, co zostało odłożone na „potem”. Jest 
tyle książek nieprzeczytanych, tyle filmów do obejrzenia; wreszcie można 
bezkarnie trwonić czas na bieganie po sklepach i na plotki z sąsiadką. 
Wyjechać gdzieś, uspokoić rozkołatane nerwy. Przez chwilę zostawić swoje 
szare, zwyczajne życie obok. Bóg? Poczeka... 
     I On rzeczywiście czeka. Na tych spóźnionych i leniwych. Niechętnych 
albo po prostu zagubionych. Na tych, którym wydaje się, że Go nie potrze-
bują, a nawet na tych, którzy zaprzeczają Jego istnieniu. Czeka w kapliczce 
przydrożnej, małym wiejskim kościółku na rozstaju dróg, w przyrodzie, która 
zachwyca swoim pięknem; w napotkanym życzliwym człowieku. Wszędzie 
tam czeka na Ciebie, na nas. 
     Zapominamy, bo Bóg nie jest medialny. Nie umieszcza siebie na fb, lub 
na wielkim billboardzie, nie obiecuje bogactwa i dostatniego życia. Nie 
przyciąga krzykiem. Nie rozmywa prawdy, nawet gdy łatwiej jest nam 
przyjąć kłamstwo, i nie przyzwala na grzech, tylko dlatego, że „każdy tak 
robi”. Po prostu jest. Tak wielki, że nie potrzebuje obwieszczania tego 
światu. Tak wspaniałomyślny, że obdarzył nas wolną wolą. Tak wspaniały, 
że chce nam dać coś więcej niż tylko ziemskie bytowanie - życie wieczne. 
     Czy można na czas wakacji zapomnieć o Przyjacielu? Bo niepotrzebny, 
wymagający, trochę staroświecki, niemodny? Bo nie pasuje do krzykliwej 
współczesności, w której prawdziwe autorytety zastępuje się plastikowymi 
wytworami kultury? Można? A potem wrócić, gdy pojawią się zmartwienia 
i jakoś trudniej będzie poradzić sobie z rzeczywistością? On przygarnie, 
zrozumie i będzie. Jak zawsze. Tak często robimy. I czasem nawet nie 
żałujemy. Powroty są przecież naturalne... 
     Zbyt często odchodzimy. W wakacje samotny Chrystus rozwieszony na 
drzewie krzyża oczekuje modlitwy czy choćby tylko krótkiego spotkania. On 

nie zabierze wolności, nie ograniczy beztroskiego czasu, nie zabroni 
spotkania z przyjaciółmi. Po prostu będzie. Jak zawsze cicho, obok, blisko. 
Nie narzuci niczego, nie nakaże. Uszanuje naszą wolną wolę. Nawet jeśli 
będziemy chcieli zejść z Jego drogi, nie postawi przed nami archanioła 
z ognistym mieczem – da nam wybór. Wakacje nie są czasem oderwanym, 
który pozwala zapomnieć o tym, co najważniejsze. To nasza codzienność. 
Dni wymierzane godzinami i półgodzinami wybijanymi przez starodawne 
zegary. 
     Bądźmy zatem z Chrystusem w ten rozleniwiony czas. Bądźmy z Nim 
nie tylko jako z Panem, Ojcem, ale przede wszystkim prawdziwym Przyja-
cielem, który nigdy, przenigdy nie zdradzi, nie zapomni, nie zostawi. Trwaj-
my przy Jezusie nie od święta jedynie, nie róbmy z Niego Boga tylko od 
zmartwień, ale dajmy sobie szansę, kochając Go przez wszystkie dni w ro-
ku. 
 

OFERTA BURSY 

  

     Bursa Św. Stanisława Kostki 
dla Młodzieży Męskiej Szkół Po-
nadpodstawowych w Siedlcach 
ma siedzibę w Siedlcach przy uli-
cy Biskupa Ignacego Świrskiego 
56, w budynku stanowiącym wła-
sność Diecezji Siedleckiej.  Orga- 

nem prowadzącym jest Kuria Diecezjalna w Siedlcach, zaś nadzorującym 
działalność - Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie - Delegatura w Sie-
dlcach. Jesteśmy instytucją z wieloletnią tradycją, położoną w samym cent-
rum miasta. Bursa jest placówką katolicką, niepubliczną, zapewniającą reli-
gijno-moralne i patriotyczne wychowanie oraz opiekę nad powierzoną nam 
młodzieżą. Przeznaczona jest dla chłopców szkół ponadpodstawowych 
uczących się poza miejscem stałego zamieszkania, słuchaczy szkół poma-
turalnych oraz studentów. 
     Zapewnimy wychowankom smaczne i całodzienne wyżywienie, bardzo 
dobre sanitarnohigieniczne warunki zakwaterowania oraz doskonałe warun-
ki do nauki w pokojach  jedno i dwuosobowych.  Możemy przyjąć 55 miesz-
kańców. Miesięczny koszt utrzymania to 320 zł za osobę (zamieszkanie 
i pełne wyżywienie od poniedziałku do piątku). Promujemy zdrowy, sporto-
wy i kulturalny styl życia. Stawiamy na odpowiedzialność, fachowość i no-
woczesność. Zapewniamy miłą, przyjazną, prawdziwie rodzinną atmosfe-
rę. Cieszymy się uznaniem Rodziców i samej młodzieży. 

Ks. Marcin OLEK - Dyrektor Bursy Św. Stanisława Kostki 
dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach. Kontakt 
Szczegółowe informacje tel. 25-6325447, 25-6323269 lub 500-157-407, 

e-mail: bursa.siedlce@wp.pl www.bursa.siedlce.pl  
 
 

     Chcesz spędzić rewela-
cyjnie ostatni weekend wa-
kacji?! Świetnie! Mamy coś 
dla Ciebie! Dwa dni wypeł-
nione pozytywnym brzmie-
niem muzyki z przesłaniem, 
radością, tańcem razem ze 
wspaniałymi ludźmi! 

     Wszystko, co żyje niech chwali Pana! Zapraszamy Cię na XXII Ogólno-
polski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival, który odbędzie 
się w dniach 28-30 sierpnia br. Festiwal organizowany jest przez Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży we współpracy z Urzędem Miasta Siedlce, Cent-
rum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 
oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury. Co roku Hosanna przyciąga dziesiątki 
młodych i utalentowanych muzyków z całej Polski oraz rzeszę publiczności. 
Za główny cel, obok upowszechniania szeroko pojętej kultury, kształtowania 
gustów i wrażliwości muzycznej, festiwal stawia sobie równie ambitne zada-
nie formowania młodego pokolenia Polaków otwartego na wartości chrze-
ścijańskie i ogólnoludzkie. Jest też świetną okazją do promocji oraz wspie-
rania utalentowanych zespołów oraz solistów muzyki chrześcijańskiej z całej 
Polski! Program festiwalu został tak przygotowany, aby każdy, niezależnie 
od wieku mógł znaleźć coś dla siebie. Festiwal rozpoczniemy w piątek du-
chowym przygotowaniem czyli Eucharystią w intencji darczyńców, uczestni-
ków i organizatorów festiwalu, po której odbędzie się koncert zespołu 
Wschód. Jest on częścią grupy ewangelizacyjnej „Dobry Skład”. Zaprasza-
my także na stronę www.hosannafestival.pl 

Więcej o „Festivalu” napiszemy za tydzień. 
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MODLITWA ZA CHORYCH 
     Pierwsza połowa lipca to czas, kiedy wiele uwa-
gi poświęcamy chorym. Za nich się modlimy, umo-
żliwiamy im spotkanie z kapłanem, a przez kapłana 
z Chrystusem przybywającym do nich z Sakramen-
tem Pojednania i w Komunii Św. 

 
     2 lipca (w Pierwszy Czwartek Miesiąca) obcho-
dziliśmy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
Kodeńskiej, Matki Jedności Chrześcijan różnych 
wyznań, a także podlaskiej Patronki Chorych. Od 
wielu lat w tym dniu ma miejsce w Kodniu Diecez-
jalny Dzień Chorego. Przywożeni są tam chorzy 
z całej naszej Diecezji. W tym roku było tam także 
wielu chorych z naszej Parafii. Składamy wyrazy 
szacunku tym wszystkim, którzy umożliwili swoim 
starym rodzicom lub krewnym taki wyjazd. To waż-
ny gest miłości pod adresem bliskich, którzy na co 
dzień są zamknięci w czterech ścianach domu. 
     Również wczoraj w naszej Parafii (4 lipca, w I 
Sobotę Miesiąca) kapłani od godziny 8.30 udali się 
do chorych odwiedzając kilkadziesiąt domów, za-
nosząc słowa pociechy i Komunię Św. 
     Na tym oczywiście nie koniec. Jutro (w ponie-
działek 6 lipca) Kościół obchodzi wspomnienie 
NMP Uzdrowienie Chorych oraz czci Bł. Marię Te-
resę Ledóchowską, Dziewicę i Patronkę Apostolst-
wa Chorych. Natomiast we wtorek 14 lipca oddaje-
my cześć Św. Kamilowi de Lellis, kapłanowi i za-
konnikowi, który był założycielem szpitali i twórcą 
pierwszej Służby Zdrowia. 
     Każda okazja jest dobra, by o chorych pamię-
tać, modlić się za nich i spieszyć im z pomocą 
w trudnych chwilach życia, aby nigdy nie czuli się 
sami i pozostawieni bez opieki. 

WAKACYJNA SPOWIEDŹ 
     Wakacje są dobrym czasem, aby uporządko-
wać sprawy sumienia. W naszym Sanktuarium ka-
płani zawsze czekają z posługą spowiedzi. Ale jeśli 
ktoś nie miałby odwagi spowiadać się u „naszego” 
Kapłana, ma możliwość wielkiego wyboru spowied-
ników dyżurujących w dni powszednie od godz. 
9.00 do 11.00 w naszej Katedrze. Trzeba tylko 
chcieć!! Podajemy daty i godziny obecności spo-
wiedników w I połowie lipca/2015: 
1. 9.00 Ks. prał. Józef Skorodiuk 
   11.00 Ks. prał. Henryk Wierzejski  
2. 9.00 Ks. Marcin Gochnio 
   11.00 Kapłan z parafii p.w. Św. Teresy 
3. 9.00 Ks. prof. Michał Roman Szulik 
    11.00 Kapłan z parafii p.w. Ducha Świętego  
4. 9.00 Kapłan z parafii p.w. Św. Maksymiliana 
   11.00 Kapłan z parafii bł. Męczenników Podl. 
6. 9.00 Ks. Waldemar Mróz 
    11.00 Ks. Tomasz Kostecki 
7. 9.00 Ks. Mateusz Czubak 
    11.00 Ks. Jan Ornat 
8. 9.00 Ks. dr Piotr Pielak 
     11.00 Ks. dr Robert Mirończuk 
9.   9.00 Kapłan z parafii Św. Stanisława 
      11.00 Kapłan z parafii Jastrzębie Śmiary 

10. 9.00 Kapłan z parafii Stare Opole 
      11.00 Kapłan z parafii Mordy 
11. 9.00 Kapłan z parafii Krzesk 
      11.00 Ks. dr Jacek Sereda 
13. 9.00 Ks. kan. Wojciech Burkat  
      11.00 Kapłan z parafii Bejdy 
14. 9.00 Ks. kan. Zbigniew Tonkiel 
      11.00 Kapłan z parafii p.w. Bożego Ciała 
15. 9.00 Kapłan z parafii Radomyśl 
      11.00 Kapłan z parafii Zembry. 
     Ciąg dalszy dyżurów podamy za tydzień. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

ZMIANA W PROGRAMIE. Dziś ze względu na 
Prymicje Ojca Pawła, po Mszy Św. o godz. 13.00 
nie będzie adoracji i spotkania z członkami Kół Ró-
żańcowych. Zachęcamy natomiast do udziału 
w wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu 
o godzinie 19.00. Także od dziś niedzielne Msze 
Św. popołudniowe będą celebrowane o 18.00 
i 20.00. Nie będzie Mszy Św. o godzinie 16.30. 

KATECHEZY. Katechezy Chrzcielne dla Rodzic-
ów i Chrzestnych przygotowujących się do Chrztu 
Św. swego dziecka są w miesiące „parzyste”. Nastę-
pny cykl rozpocznie się w I niedzielę sierpnia (2.08). 
GŁUSI. 12 września br. wyruszy na Jasną Górę 
XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Głuchych. Zgło-
szenia i informacje: ks. Janusz 602-516713. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Ireneusz Wojciech Ławecki z Parafii w Pru-
szynie i Monika Zielińska z naszej Parafii  (33).  
Igor Jan Mańkowski z naszej Parafii i Kata-
rzyna Magdalena Kuzior z Parafii Św. Ottona 
w Kamieniu Pomorskim (Diecezja Szczecińsko-Ko-
szalińska) (34).   
Zapowiedź I:  
Adrian Artur Tchórzewski z Parafii Miłosier-
dzia Bożego w Siedlcach i Andżelika Mikołajczuk 
z naszej Parafii (35). 
Grzegorz Robert Sikorski z naszej Parafii 
i Ewelina Wierzbicka z Parafii w Skórcu (36). 
Andrzej Szałkiewicz z naszej Parafii i Ewelina 
Szafrańska z Parafii Przemienienia Pańskiego 
w Łukowie (37). 

Łukasz Michalecki i Irmina Mandecka, oboje 
z naszej Parafii (38). 
Tomasz Nikitiuk z naszej Parafii i Anna Ra-
szuk z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach (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 27 
 Zmiany personalne księży w parafiach naszej 
diecezji – w dziale „Kościół”; 
 Co dalej z Medjugorje? Już wkrótce Stolica 
Apostolska ogłosi oficjalne stanowisko w tej spra-
wie. Kiedy to nastąpi i jaki będzie werdykt? O tym 
w dziale „Publicystyka”; 
 Narkotyki i magia. Czym grożą te i podobne 
uwikłania? O tym w rozmowie „Echa”; 
 Jak odpocząć, by umocnić rodzinne więzi?  
W dziale „Publicystyka”; 
 O zaletach agroturystyki w dziale „Rolnictwo”; 
 O alergii i sposobach unikania jej skutków 
w dziale „Zdrowie”;          Zapraszamy do lektury 

 
KOŁYSANKA

 
     Młodzi, mało doświadczeni rodzice bezskutecznie 
usypiają rozkapryszone dziecko: 
- A może powinienem mu coś zaśpiewać – zastana-
wia się już bardzo zmęczony i źle śpiewający tato. 
- Poczekaj kochanie spróbujmy jeszcze po dobroci. 
 

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

CO BĘDZIE? – Wiecie, co będzie widać jak chłopak 
wejdzie na czubek cienkiego drzewa? 
- Dwa czubki. 
ŁATWO ZAPAMIĘTAĆ.  
     Rozmawiają profesorowie matematyki: 
- Dasz mi swój numer telefonu? 
- Oczywiście. Trzecia cyfra jest trzykrotnością pier-
wszej, czwarta i szósta są takie same. Druga jest o 
jeden większa od piątej. Suma sześciu cyfr to 23 a 
iloczyn 2160. 
- W porządku, zapisałem: 256 343. 
- Zgadza się. Nie zapomnisz? 
- Skądże! To kwadrat 16 i sześcian 7 
KŁOPOTY ZE WZROKIEM. Do lekarza zgłasza 
się mężczyzna często nadużywający alkoholu:  
- Panie doktorze. Alkohol źle wpływa na mój wzrok! 
- A czym to się objawia? 
- Na drugi dzień po tym, jak trochę za dużo się 
napiję, nie mogę znaleźć pieniędzy! 
ROCZNICOWY PODARUNEK. 
     Sąsiadka do sąsiadki: 
- Co mąż ci kupił na rocznicę ślubu? 
- Widzisz to srebrne BMW na parkingu? 
- Taaak…Piękne… - sąsiadka patrzy z zazdrością. 
- Kupił mi fartuszek takiego koloru. 
OJCOWSKIE UPOMNIENIE. 
     Ojciec krzyczy na synów: 
- Nigdy tak brzydko nie mówcie więcej do matki! 
- Tato, przecież Ty tak mówisz. 
- Tak, ale to nie moja matka. 
IGŁA. Żona dzwoni na pogotowie: 
- Mój mąż połknął igłę. 
      Dyżurny, który odebrał telefon mówi: 
- Za kilka minut u pani będziemy. 
     Po kilku minutach znowu dzwoni na pogotowie: 
- Już nie trzeba przyjeżdżać, znalazłam drugą. 

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. Mateusz Gomółka, 
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. 

 




