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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Jezus wyznaczył jeszcze in-
nych siedemdziesięciu dwóch 
i wysłał ich po dwóch przed sobą 
do każdego miasta” (Łk 10,1). 
     Chrześcijanin, wzorem Aposto-
łów, jest powołany do głoszenia 
Dobrej Nowiny. Każdy może to ro-
bić w najprostszy z możliwych 
sposobów – świadectwem własne-
go życia. I chociaż może nas spot-
kać w związku z tym uznanie i po-
dziw, to jednak częściej napotka-
my trudności, brak zrozumienia 
i odrzucenie. I tak jak uznanie ze 
strony ludzi nie może być naszym 
celem, podobnie odrzucenie z ich 
strony nie może być dla nas powo-
dem zniechęcenia. Jezus wskazuje 
na ostateczny cel naszych działań: 
„Cieszcie się, że wasze imiona za-
pisane są w niebie”. Możemy zos-
tać odrzuceni, wykpieni i opusz-
czeni przez ludzi, ale nigdy przez 
Chrystusa. 

 

POSŁANI PRZEZ JEZUSA 

 
     Dlaczego Chrystus posłał 72 uczniów? Ludzie Sta-
rego Testamentu dużą wagę przywiązywali do liczb. 
Grono apostolskie liczyło 12 mężczyzn. Jeśli tę apostol-
ską liczbę przemnożymy przez 6 otrzymujemy 72.   
     Ewangelista Łukasz chciał przez to pokazać zasięg 
misji Jezusa. Dlaczego parami? Zdecydowały względy 
praktyczne: było łatwiej, a niekiedy nawet bezpieczniej 
nauczać, wędrując we dwójkę. Także „świadectwo 
dwóch” posiadało większą moc przekonującą i bardziej 
urzędowy charakter (por. Pwt 19,15). Szczegół dość zna-
mienny stanowi to, że wszystkie miasta i miejscowości, 
do których z polecenia Jezusa udawali się uczniowie, 
miał później nawiedzać On osobiście. Uczniowie byli 
więc wysłannikami zapowiadającymi i przygotowujący-
mi uroczyste przyjście Pana. 
     Jezus udzieli im instrukcji, posługując się obrazem 
ukazującym potrzebę wszczęcia owej wielkiej akcji mi-
syjnej. To obraz łanów zboża dojrzałego już do zbioru, 
dla którego brak robotników, mogących zebrać plony. 

SPOTKAMY SIĘ Z PAPIEŻEM 

 
     Warto pojechać na spotkanie z Ojcem Świętym 
Franciszkiem na Jasnej Górze. W czwartek, 28 lipca 
papież Franciszek przybędzie z Krakowa śmigłowcem 
ok. godz. 9.45. Wyląduje na parkingu, od strony Domu 
Pielgrzyma, skąd samochodem do sanktuarium wjedzie 
przez Bramę Jana Pawła II. Najpierw będzie się modlił 
sam w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jas-
nogórskiej. O godz. 10.30 odprawi Mszę Św. na Wa-
łach Jasnogórskich. Przewiduje się, że na błoniach 
przed wałami może się zgromadzić około 400 tys. 
osób. 
      Nasze Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe oferuje po-
moc w organizacji autokarów z Siedlec do Częstocho-
wy i formalności związanych z podróżą. Autokary będą 
wyjeżdżały o godz. 3.30. Gdyby Parafia nie zdołała 

sama zebrać na jeden autokar, prosimy o kontakt, by 
grupy lub chętne osoby dołączyć do innych autokarów. 
 

 
     Człowiek kulturalny zdaje sobie sprawę z faktu, że 
w świecie, w którym żyjemy, obowiązuje pewna kultura 
ubioru. Inaczej ubieramy się na wesele czy inne uro-
czystości rodzinne, a inaczej np. na zakupy. Są nawet 
miejsca, do których nie wpuszczą nas bez garnituru czy 
tzw. eleganckiego stroju wieczorowego. Wiemy, jak się 
ubrać na spektakl teatralny, a jak na kawę do sąsia-

dów. Tej wiedzy jednak zdaje się nam brakować, kiedy 
wybieramy się do kościoła. 
     Obserwując wiele kobiet i mężczyzn w domu Bo-
żym, często można odnieść wrażenie, że wielu z zebra-
nych znalazło się w kościele przypadkowo: prosto z za-
kupów, dyskoteki czy treningu sportowego. 
     Wyobraźmy sobie, że idziemy na audiencję do 
króla... Jaki strój byśmy włożyli? Czyż nie staralibyśmy 
się ubrać jak najlepiej, tak by podkreślić nasz szacunek 
dla osoby, która nas przyjmuje? Tymczasem idąc na 
spotkanie z Królem Królów, ubieramy się swobodnie jak 
na plażę. Czy tak być powinno? Wyrzucając ze świątyni 
kupców, powiedział Pan Jezus: „Mój dom ma być 
domem modlitwy”. Czy nasz ubiór sprzyja modlitwie? 
Czy świadczy o tym, że właśnie przyszliśmy się 
modlić? Jak zatem powinniśmy ubierać się do kościoła, 
aby dać wyraz naszej pobożności i wierze? 
     Uroczyście, ale skromnie. Mężczyźni powinni pa-
miętać, że do kościoła należy założyć garnitur lub kiedy 
jest bardzo gorąco - przynajmniej koszulę z krawatem 
i długie spodnie. Wyciągnięte i niedbałe swetry zostaw-
my w domu. Podobnie wytarte dżinsy. Czy w taki strój 
ubralibyśmy się na spotkanie w sprawie pracy? A Bóg, 
czy jest kimś mniej wartościowym od dyrektora przed-
siębiorstwa?  
     Szczególnie panie powinny pamiętać, po co idą do 
kościoła. W żadnym wypadku nie jest to rewia mo-
dy. Po co zatem zakładać suknię odsłaniającą plecy? 
Ileż to pań przychodzi do kościoła, szczególnie latem, 
w strojach niemal plażowych? Te wszystkie sukienki na 
ramiączkach nadają się raczej na spacer nad morzem, 
a nie na spotkanie z Ukrzyżowanym Panem w Jego 
Najświętszej Ofierze.                      Ciąg dalszy nastąpi 
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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 – 4 lipca 2016 r.  
Wspomnienie Św. Elżbiety Portugalskiej. 

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

6.30 1. + Annę, Bronisława, Wojciecha i Mariana, of. Rodzina  
 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Magdaleny i Sebastiana, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na 
dalsze lata życia dla nich i dla ich Dzieci, of. Rodzice  

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. + Zbyszka Budreckiego, of. Rodzina  
 3. + Amelię Stańczuk (w 1 r.) i Ryszarda oraz zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. Rodzina  
 4. + Kalinę Komenda (w 7 dzień), of. Rodzina  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Jana, Leokadię, Zofię, Jana, Karola, Annę i Wacława, of. 

Córka 
 3. + Halinę Tarkowską (w 8 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Mąż 
 4. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 
 5. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz w intencji członków Apos-

tolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. Wspólnota APDC 
Wtorek – 5 lipca 2016 r. Wspomnienie Św. Antoniego Marii 

Zaccaria, Kapłana oraz Św. Marii Goretti, Dziewicy i Męczennicy. 
Czyt.: Oz 8, 4-7. 11-13 (Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów); 

Mt 9, 32-37 (Jezus lituje się nad ludźmi). 
6.30 1. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, zm. z Rodzin Skalskich, 

Preckajło, Woronowicz, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hoffmana, 
Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska  

 2. + Mariannę i Stefana Jarockich, Wandę i Michała Posiadałów 
oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina  

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. + Henrykę Wierzbicką oraz zm. z Rodzin Wierzbickich i Koby-

lińskich, of. Synowa  
 3. Dziękczynna w intencji wnuków Elżuni i Ignasia, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
nich i dla ich Rodziców, of. Dziadkowie  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Stefana Pietrzykowskiego, of. Rodzina Iwanowskich  
 3. + Józefa Toczyskiego (w 13 r.) i Tadeusza Zbiecia (w 11 r.), 

zm. z Rodzin Toczyskich i Zbieciów, of. Córka i Brat Grzegorz  
 4. + Mariana, Stanisława i Barbarę, zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Maria Jakubasik  
 5. + Ryszarda Soszyńskiego (w 11 r.), of. Syn z Synową  

Środa – 6 lipca 2016 r. 
Wspomnienie NMP Uzdrowienie Chorych oraz Bł. Marii Teresy Le-

dóchowskiej, Dziewicy, Patronki Apostolstwa Chorych. 
Czyt.: Oz 10, 1-3. 7-8. 12 (Nadszedł czas, by szukać Pana); 

Mt 10, 1-7 (Rozesłanie Apostołów). 
6.30 1. + Helenę (w 20 r.) i Jana (w 11 r.) Pobożych oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny, of. Córka  
 2. + Zm. Rodziców Zofię i Antoniego Tomczyków oraz Siostrę 

Stefanię, of. Kazimiera Mioduszewska  
7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 

 2. + Wacława (w 13 r.), of. Żona 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Barbarę (w 3 r.) i zm. Rodziców oraz zm. z całej Rodziny, of. 
 3. Dziękczynna w 10 r. urodzin Michała Omelaniuka, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
w dalszym życiu, of. Dziadkowie  

 4. Dziękczynna z racji rocznicy urodzin córek Moniki i Anety, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 

Józefa dla nich, of. Rodzice  
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Macieja, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice  
Czwartek – 7 lipca 2016 r. 

Czyt.: Oz 11, 1. 3-4. 8c-9 (Miłość Boga dla ludu wybranego); 
Mt 10, 7-15 (Wskazania na pracę apostolską). 

6.30 1. + Annę i Władysława Mioduszewskich oraz Męża Henryka, of. 
Kazimiera Mioduszewska  

 2. Dziękczynna za dar życia Stasia, z prośbą o potrzebne łaski 
dla niego i dla jego Rodziców, of. Siostra  

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. + Jana i Jadwigę, of. Rodzina  
 3. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złota Róża, z darem go-

rliwej modlitwy i postu za kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Stanisława Stańczuka, Wiktorię, Józefa, Leokadię i Jana 

Gochnio, of. Żona  
 3. Dziękczynna w 4 r. urodzin Alana, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, of. Mama  
 4. Dziękczynna w intencji Synów Marcina i Tomasza, z prośbą 

o szczęśliwy wybór drogi życiowej, Boże błogosławieństwo oraz 
opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w pracy i w życiu, of. Mama 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha) 

Piątek – 8 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Jana z Dukli, Kapłana 

Czyt.: Oz 14, 2-10 (Obietnica błogosławieństwa Bożego dla Izraela po jego 
nawróceniu); 

Mt 10, 16-23 (Apostołowie będą prześladowani). 
6.30 1. + Dariusza Ratomskiego (w 21 r.), of. Mama Chrzestna 

 2. Przez wstawiennictwo Św. Józefa w intencji Panu Bogu wia-
domej, of. Dorota Sosnowska 

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. + Elżbietę Dobrosielską (z racji imienin) i Zbigniewa, of. Rodzi-

na  
 3. + Marię Guzek (w 2 r.) i Ryszarda (w 4 r.), of. Dzieci  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Elżbietę Kowal, of. Bratowa  
 3. + Zm. Rodziców Władysława i Helenę oraz zm. z Rodziny, of. 

Córka  
 4. + Eugeniusza, Mariana, Bronisławę, Józefa i Emilię, of. Jadwi-

ga Stańska  
 5. Za zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 9 lipca 2016 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Św. Męczenników Zhao Rong, Kapłana i Towarzyszy, 
którzy zginęli za wiarę w Chinach (w XVIII w.) 

Czyt.: Iz 6, 1-8 (Powołanie proroka Izajasza); 
Mt 10, 24-33 (Nie bójcie się ludzi). 

6.30 1. + Andrzeja (w 13 r.), Marię, Władysława i Konstantego, Hele-
nę, of. p. Kazimiera  

 2. Przez wstawiennictwo Św. Józefa, w intencji Panu Bogu wia-
domej, of. Dorota Sosnowska 

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 3. + Władysława Kosyla (w 27 r.) Kazimierę i Bolesława Piekar-

tów, Antoniego i Franciszka Kosylów oraz zm. z Rodziny, of. Ka-
mila Kosyl 

 4. + Janinę i Romana Kowalskich oraz zm. z Rodzin Kowalskich 
i Szramowskich, of. Syn  

 5. + Zygmunta Zabuskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 6. Dziękczynna z racji imienin Weroniki, z prośbą o opiekę Maryi, 
Św. Józefa i Św. Patronki, of. Rodzice   
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17.00 W intencji Nowożeńców Sylwii i Karola  

18.00 W intencji Nowożeńców Izabeli i Macieja 

XV Niedziela Zwykła - 10 lipca 2016 r. Wspomnienie Św. Anto-
niego Peczerskiego, Opata. Czyt.: Pwt 30, 10-14 (Prawo Boże nie przekracza 

ludzkich możliwości); Kol 1, 15-20 (Wszystko stworzone przez Chrystusa i dla 
Niego); Łk 10, 25-37 (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 

 2. + Juliannę (w 27 r.), Konstantego (w 46 r.), Krzysztofa (w 4 r.) 
i Elżbietę Idzikowską (w 14 r.), of. Rodzina  

8.30 1. + Eugeniusza Wakułę (w 25 r.), Jadwigę i Dariusza oraz zm. 
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina  

 2. + Amelię i Wacława Daniluków, of. Syn z Rodziną  
10.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 

 2. + Joannę (w r. ślubu), of. Mąż Roman 
 3. Dziękczynna małżonków Tadeusza i Heleny Kulgawczyków, z 

prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa dla nich, dla ich Dzieci Anny, Moniki, Waldemara i Adama, 
Michała oraz wnuka Bartosza, of. Małżonkowie  

11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kamila, z prośbą o potrzebne ła-
ski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu dla 
niego oraz dla Radka w 12 r. urodzin, of. Rodzice 

 2. Dziękczynna w 24 r. Ślubu Beaty i Leszka, z prośbą o potrzeb-
ne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich 
Córki Anety, of. Małżonkowie 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Dariusza i Joanny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata ich rodzin-
nego i małżeńskiego życia, of. Małżonkowie  

W okresie wakacji nie ma Mszy Św. o godzinie 16.30 

18.00 1. + Józefa Gadomskiego, Anielę, Mariana, Jana i Władysławę 
Malackich, of. Córka  

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

20.00 1. + Zm. Rodziców Marię (w 40 r.) i Antoniego Kołtunowiczów 
oraz siostrę Aleksandrę, of. Córka 

NARODOWA PIELGRZYMKA 

 
     W ramach przygotowań do obchodów 200-lecia powołania do życia 
naszej Diecezji planowana jest w połowie października br. Narodowa 
Pielgrzymka Podlasiaków do Rzymu. W pielgrzymkę włączy się również 
nasz Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda. W czasie trwania Pielgrzymki, 19 
października wieczorem, planowana jest w Rzymie Msza Św. dzięk-
czynna za beatyfikację Męczenników Podlaskich. 
     W pielgrzymce tej mogą brać udział osoby duchowne i świeckie. Pla-
nowane są grupy, które udadzą się Rzymu samolotem lub autokarem. 
Gdy chodzi o wyjazd samolotowy, ze względu na zakup biletów, organi-
zatorzy proszą o szybkie podjęcie decyzji.  
     Przewidujemy, że będzie organizowanych wiele grup autokarowych z 
poszczególnych Parafii. Jako pierwsza zgłosiła swój wyjazd Parafia 
Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Podajemy przykładowy program 
pielgrzymki autokarowej: 
1 dzień – 17.10, poniedziałek: przejazd do Tarvisio - włoskiego miaste-
czka przygranicznego położonego w Alpach. Zakwaterowanie, obiado-
kolacja i nocleg. 
2 dzień – 18.10, wtorek: Po Eucharystii i śniadaniu, wyjazd do Wenecji. 

Spacer jej uliczkami do Placu Św. Marka. Przejazd po Canale Grande. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg w okolicy Padwy. 
3 dzień – 19.10, środa: Po śniadaniu wyjazd do Asyżu. Nawiedzenie 
miejsc związane z życiem Św. Franciszka i Św. Klary, Bazylikę Santa 
Maria degli Angeli, Bazylikę św. Franciszka i św. Klary. Przyjazd do 
Rzymu. O 18.00 Eucharystia dziękczynna za beatyfikację Męczenników 
Podlaskich. Zakwaterowanie w okolicach Rzymu, obiadokolacja, nocleg.  
4 dzień, 20.10. – czwartek: Po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Muzea 
Watykańskie. Nawiedzenie Bazyliki Św. Piotra i modlitwa przy grobie 
Papieża Św. Jana Pawła II. Zwiedzanie Rzymu: Zamek Anioła, Plac 
Navona, Panteon, Plac Hiszpański, fontanna  di Trevi, wzgórze Pincio 
(panorama Rzymu), plac dell Popolo.  Nocleg w okolicy Rzymu. O godz. 
17.00 uroczystości Pielgrzymki Narodowej i Eucharystia w Bazylice 
Santa Maria Maggiore. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
5 dzień, 21.10. – piątek: W Rzymie zwiedzanie Kapitolu, Forum Roma-
num, Koloseum, Łuk Konstantyna. Przerwa na odpoczynek. Bazylika 
Św. Jana na Lateranie i Święte Schody. O godz. 17.00 kolejna Msza 
Św. pielgrzymki narodowej.  Powrót do hotelu. Nocleg w okolicy Rzymu. 
6 dzień,  22.10. – sobota: Po śniadaniu wyjazd na Monte Cassino 
i Monte San Angelo. Nocleg w San Giovanni Rotondo. 
7 dzień. 23.10. Nawiedzenie grobu i miejsc związanych ze Św. O. Pio. 
Czas wolny na indywidualną modlitwę (np. na drogę krzyżową). Po połu-
dniu wyjazd do Lanciano (Sanktuarium Cudu Eucharystycznego). Wy-
jazd do Manoppello (Sanktuarium Bożego Oblicza). Nocleg w Loreto. 
8 dzień. 24.10. – poniedziałek: Po śniadaniu nawiedzenie Bazyliki Matki 
Bożej w Loreto, przejazd do Padwy, nawiedzenie Bazyliki Św. Antonie-
go. Nocleg w Tarvisio. 
9 dzień. 25.10. – wtorek: Po Eucharystii i śniadaniu powrót do Siedlec 
w godzinach nocnych. Zakończenie pielgrzymki.            
     CENA udziału przy grupie min 45 osób: 2250 zł. CENA ZAWIERA: Przejazd 
komfortowym autokarem; zakwaterowanie (pokoje 2-, 3-osobowe); - wyżywienie 
(2 posiłki dziennie: śniadania i ciepłe kolacje); bilety komunikacji miejskiej + 
transfery wg programu; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; opiekę pilota i 
przewodnika na całej trasie; wypożyczenie zestawów odbiorników radiowych: 
przewodnik-pielgrzym, opiekę księdza; ubezpieczenia KL, NNW; - podatek VAT. 
CENA NIE ZAWIERA napojów do obiadokolacji; dodatkowych posiłków; dopłaty 
do pokoju jednoosobowego. 

CZY JEŹDZIMY DO MEDJUGORIE 

 
     Padają nieraz pytania: „Czy to prawda, że Katolicy nie powinni jeź-
dzić na pielgrzymki do Medjugorie, ponieważ objawienia Maryjne w tym 
miejscu nie zostały dotąd oficjalnie uznane przez Kościół za nadprzyro-
dzone?” 
     Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe informuje, że ma oficjalną zgodę 
Księdza Biskupa Ordynariusza na organizowanie pielgrzymek do Sank-
tuariów południowej Europy, w tym Medjugorie. Do Medjugorie jedziemy 
jako do miejsca modlitwy, a nie objawień.  
     Szczegółowych informacji o wyjazdach pielgrzymkowych udzieli Cen-
trum Pielgrzymkowo-Turystyczne „ARKA” w Siedlcach, tel. +48 502 574 
004 lub na stronie internetowej www.arkapielgrzymki.pl 

APOSTOLSTWO CHORYCH. 

 

     W najbliższą środę (6.07) Kościół wspomina 
Maryję, którą nazywa Uzdrowieniem Chorych 
oraz Bł. Marię Teresę Ledóchowską, Dziewicę, 
patronkę Apostolstwa Chorych, którą do grona 
błogosławionych zaliczył Papież Paweł VI. 
Zbieżność obu wspomnień nie jest przypadko-
wa. Przypomina o powadze, z jaką Kościół 
traktuje chorych i troszczących się o nich.  
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SIOSTRA ANUNCJATA 

 
     Siostra Anuncjata, Przełożona Sióstr Orionis-
tek, została skierowana przez Przełożoną Prowin-
cjalną do pracy na innej placówce. Dziękujemy 
Siostrze Anuncjacie za gorliwą pracę duszpaster-
ską wśród dzieci i młodzieży, a szczególnie za 
zaangażowanie w formację duchową dzieci sku-
pionych w Kole Misyjnym i w Światełku. 

DZIECI W KOŚCIELE 
     W minioną niedzielę Ks. Proboszcz przeka-
zał nam w ogłoszeniach: „Proszę także, aby ma-
łe dzieci, które mają pragnienie biegania po koś-
ciele w czasie liturgii były blisko swoich rodzi-
ców, a jeśli to rodzicom się nie uda, to można 
razem z dziećmi przejść do zakrystii, tam też 
jest głośnik i można uczestniczyć we Mszy Św. 
nie rozpraszając uwagi innych”. 

 
     Dzieci nie przychodzą do kościoła, by prze-
szkadzać innym. Nie mają złych intencji. A jed-
nak często widzimy sceny płaczu, tupania noga-
mi, biegania przed ołtarzem. Takie zachowania 
rozpraszają wiernych, a rodziców wprawiają 
w najlepszym wypadku w zakłopotanie – w naj-
gorszym w furię. Wierni w takiej sytuacji zaczy-
nają bardziej skupiać się na dziecku niż na mod-
litwie. Księża różnie podchodzą do brykających 
po kościele dzieci. Część z nich nie reaguje, po-
mijając sytuację taktownym milczeniem (tak, jak 
w naszym kościele). Są też tacy, którzy proszą, 
by uspokoić dziecko lub wyjść z kościoła. 
     Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy 
dziecko nie jest przygotowane na to, by iść do 
kościoła. I wcale nie chodzi o gotowość związa-
ną z wiekiem, albo rozwojem psychicznym. 
     Większość dorosłych boi się dentysty. Pa-
miętają bowiem swoje wizyty, kiedy ich zdaniem 
dentysta na siłę pchał im narzędzia dentystycz-
ne do buzi. Dziecko nie rozumiało, że to dla jego 
dobra, bo czasem musi boleć, żeby zęby były 
zdrowe. Ale jak ma rozumieć, kiedy nikt nie daje 
mu na to szansy? Dziś jest inaczej. Rodzice 
przychodzą z dzieckiem do dentysty „na próbę”. 
Dziecko siada na fotelu, bawi się przyrządami, 
ogląda w lusterku swój uśmiech. Oswaja się 
z otoczeniem. Co to ma wspólnego z dziećmi 
w kościele? Wszystko. Dziecko przychodzi do 
miejsca, którego nie zna i nie rozumie. Dlaczego 

mama go ucisza? Dlaczego tata nie pozwala mu 
biegać? Dlaczego tam na ołtarzu pali się świate-
łko? Po co świece i kwiaty? Dziecko przychodzi 
do miejsca, które jest mu obce. Naturalne jest, 
że chce je badać. U dzieci nazywamy to przeja-
wem ciekawości poznawczej. Ciąg dalszy nastąpi 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KS. JAREK. Dziś (3.07) gościem naszej Parafii 
jest Ks. Jarosław Dziedzic, który pracował wśród 
nas jako wikariusz, a obecnie jest misjonarzem 
w parafii Quiroga w boliwijskich Andach. Ks. Ja-
rek opowie o Kościele, któremu posługuje i zbie-
rze ofiary do puszek na dzieła misyjne w swojej 
parafii. 
PIERWSZE DNI. Dziś 3 lipca przeżywamy Pie-
rwszą Niedzielę Miesiąca. Po sumie będzie 
adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana 
tajemnic i katecheza dla Kół Żywego Różańca. 
NA WAKACJE. Dziś dzieci i młodzież z na-
szych grup parafialnych (Światełko, Schola, Koło 
Misyjne, Ministranci, Lektorzy) wracają z odpo-
czynku wakacyjnego w Górach Stołowych. Modli-
my się o ich szczęśliwy powrót do domu. 
WAKACYJNY PORZĄDEK. Od dziś niedziel-
ne Msze Św. popołudniowe będą w naszym ko-
ściele o 18.00 i 20.00. Nie będzie Mszy o 16.30. 
KATECHEZY CHRZCIELNE rozpoczną się 
w pierwszą niedzielę sierpnia (7.08). 
PODZIEKOWANIE. Serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary na nowy dach na naszym kościele: 
p. Józef i Alina Oknińscy 100,- 
Of. Bezimienna 100,-                Bóg zapłać! 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Michał Romańczuk z naszej 
Parafii i Joanna Wojtach z Parafii Katedralnej 
w Siedlcach (30). 
Zapowiedź I: 
Kevin Reid z Parafii Św. Józefa w Mill-
townpass (Diecezja Meath w Irlandii) i Karolina 
Wolgiemut z naszej Parafii (31).  
Karol Kamil Stosio z Parafii w Opolu Sta-
rym k/Siedlec i Agnieszka Girczuk z naszej Pa-
rafii (32). 
Daniel Piechowicz i Kinga Więsak, oboje 
z naszej Parafii (33). 
      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 26 
Relacja z uroczystości 20-lecia Katolickiego 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji 
Siedleckiej - na s. 11; 
ŚDM już wkrótce! O czekających naszą Die-
cezję wydarzeniach - w dziale „Diecezja”;  
Zmiany księży w diecezji - na s. 9; 
O haśle przewodnim i innych tajnikach tego-
rocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę opo-
wiada jej kierownik - ks. kan. Piotr Wojdat; 
Świadectwo kobiety, która opuściła wspólnotę 
Jehowych - na s. 16; 
W tym numerze dodatek „Zdrowie i uroda”; 

Zapraszamy do lektury 

 
PROPOZYCJA MENU 

 
     Wraca mąż do domu i zwraca się do żony: 
- Kochanie, co jemy dziś na obiad? 
- Nic – odpowiada żona. 
- Ale wczoraj też nic nie było. 
- Tak, ugotowałam na dwa dni. 
 

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

JAK ĆMA DO ŚWIATŁA 
     Przychodzi facet do dentysty: 
- Dzień dobry, mam pewien problem. 
- Jaki? 
- Wydaje mi się, że jestem ćmą. 
- Hm, to panu jest potrzebny psychiatra a nie dentys-
ta! 
- Wiem.... Ale u pana paliło się światło. 
ZANIEDBANIA. Żona żali się mężowi: 
- Stefan czemu ja mam ciągle tyle roboty w mieszka-
niu!? 
- Bo śpisz w nocy, to ci się nazbiera! 
TAPETOWANIE. Spotkają się dwie koleżanki w mie-
szkaniu jednej z nich. 
- O!, jak ładnie urządziłaś mieszkanie, jaka fajna 
tapeta! Wiesz mam identyczne mieszkanie jak Ty. 
Czy nie będziesz miała nic przeciwko temu, gdybym 
też kupiła i założyła sobie taką tapetę? 
- Ależ skąd, nie mam nic przeciwko temu. 
- To powiedz mi ile kupiłaś rolek tapety? 
- Trzydzieści. 
     Za kilka dni rozmawiają przez telefon: 
- Słuchaj, jak ty tapetowałaś? Przecież mi zostało aż 
8 rolek. 
- Mi też. 
KONIEC ROKU SZKOLNEGO.  
     Spotyka się dwóch przyjaciół. Jeden, samotnie wy-
chowujący syna, zagaduje drugiego: 
- Jak ten czas szybko leci! Coś strasznego! Mój syn 
już ma dziewięć lat! 
- To i dobrze. Pomocnik na stare lata ci rośnie. Dla-
czego się tym przejmujesz? 
- Do szkoły go zapomniałem posłać... 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828           www.jozef.siedlce.pl 
jozefsiedlce@wp.pl          Druk: NOWATOR  

Konto Parafii: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

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

ks. Piotr Kruk, ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr 
Mazurek, p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną 
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 




