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MYŚL TYGODNIA 

 
     Młody człowiek z dzisiejszej 
Ewangelii miał wątpliwości: 
„chcąc się usprawiedliwić, zapytał 
Jezusa: A kto jest moim bliźnim?” 
(Łk 10, 25-37). 
     Każdy z nas wierzących zdąża 
do celu, jakim jest życie wieczne. 
Ta droga to nie tylko droga nas 
samych, ale również drugiego 
człowieka. Nie jesteśmy sami, bo 
jest zawsze ktoś obok nas. Nie da 
się bowiem iść samemu. Nie jeste-
śmy "samotną wyspą". Umiejęt-
ność widzenia nie tylko siebie na 
tej ziemi jest dziś wyzwaniem dla 
wszystkich z nas. Nie jest łatwo 
dostrzec czyjąś biedę, kiedy sami 
mamy jej w nadmiarze. Tym bar-
dziej należy czuwać i widzieć koło 
nas swego brata i wzruszyć się 
głęboko nad własną i czyjąś dolą 
i niedolą. W dwójkę zawsze raź-
niej. Bliźni to ten, któremu każdy 
musi poświęcić swój czas. Gdyby 
wszyscy tak samo myśleli mieliby-
śmy już tu na ziemi… niebo. 

 

BYĆ JAK SAMARYTANIN 

 
     Miłosierny Samarytanin budzi podziw, bo nie tylko 
pomaga pokrzywdzonemu człowiekowi, ale też otacza 
go opieką i wydaje własne pieniądze na jego pielęgnac-
ję. Nie brzydzi się jego ran, cierpienia i poświęca mu 
swój czas. Miłosierny Samarytanin nie jest w modzie. 
Dziś jego postępowanie podciąga się pod naiwność. 
     Gdyż współczesny człowiek pyta głównie: „A co ja z 
tego będę miał?”. Codziennie na ulicach wielkich miast 
widzimy większe i mniejsze dramaty, mijamy śpiących 
na ławkach bezdomnych, spotykamy żebraków. Jednak 
w naszej krwi płynie wyważona obojętność i scepty-
cyzm. Nauczono nas bowiem asekuracji i wycofywania 
się z trudnych sytuacji. Najważniejszy jest komfort, wy-
goda i czyste ręce. Czyste sumienie? Niekoniecznie. 
 

TORUŃ-WŁOCŁAWEK-LICHEŃ 

 
     Rada Różańcowa działająca przy naszej Parafii zap-
rasza na dziękczynną pielgrzymkę w Jubileuszowym 
Roku Miłosierdzia do Torunia, Włocławka i Lichenia 
w dniach 26 i 27 sierpnia. Koszt pielgrzymki około 200 zł. 
(w zależności od ilości uczestników). Zapisy w zakrystii 
lub pod nr telefonu 606 902 159.              Zofia Sawiak 
 

ZAPROSZENIE DO BURSY 

 
     Wielu chłopców spoza naszego miasta podejmuje 
naukę w Siedlcach, ale miewa trudności ze znalezie-
niem dobrej stancji w przyzwoitej cenie. Rozwiązaniem 
jest możliwość zamieszkania w Bursie Św. Stanisława 

Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawo-
wych w Siedlcach. 
     Bursa jest placówką katolicką, niepubliczną, zapew-
niającą religijno-moralne i patriotyczne wychowanie 
oraz opiekę nad powierzoną młodzieżą. Przeznaczona 
jest dla chłopców szkół ponadpodstawowych uczących 
się poza miejscem stałego zamieszkania, słuchaczy 
szkół pomaturalnych oraz studentów. Zapewnia wycho-
wankom smaczne i całodzienne wyżywienie, bardzo 
dobre sanitarnohigieniczne warunki zakwaterowania 
oraz doskonałe warunki do nauki w pokojach jedno 
i dwuosobowych. Bursa może przyjąć 55 mieszkańców. 
Miesięczny koszt utrzymania to 320 zł za osobę (za-
mieszkanie i pełne wyżywienie od poniedziałku do piąt-
ku). Promuje zdrowy, sportowy i kulturalny styl ży-
cia. Stawia na odpowiedzialność, fachowość i nowo-
czesność. Zapewnia miłą, przyjazną, prawdziwie ro-
dzinną atmosferę. Cieszy się uznaniem Rodziców i sa-
mej młodzieży. 
     Bursa ma siedzibę w Siedlcach przy ulicy Biskupa 
I. Świrskiego 56, w budynku stanowiącym własność 
Diecezji Siedleckiej. Organem prowadzącym jest Kuria 
Diecezjalna w Siedlcach, zaś nadzorującym działalność 
Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie z Delegaturą 
w Siedlcach. Jest instytucją z wieloletnią tradycją, poło-
żoną w samym centrum miasta. 
     Kontakt i szczegółowe informacje tel. 25-632-54-47 
lub 500-157-407, www.bursa.siedlce.pl 

Ks. Marcin OLEK Dyrektor 
 

MARYJA Z FATIMY 
     Pod datą 13 lipca 1917 r. siostra 
Łucja odnotowała: „Krótko po naszym 
przybyciu do Cova da Iria do dębu 
skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec 
z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyli-
śmy znany już blask światła, a następ-
nie Matkę Boską na dębie skalnym 
i usłyszeliśmy: <Chcę, żebyście przy-
szli tutaj 13 dnia przyszłego miesiąca, 
żebyście  nadal  codziennie odmawiali  
różaniec, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakoń-
czenie wojny, bo tylko tak może te łaski uzyskać> i do-
dała: <Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc! 
W październiku powiem, kim jestem i czego chcę, 
i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli>. Potem przedło-
żyłam kilka próśb, nie pamiętam, jakie to były. Przypo-
minam sobie tylko, że Nasza Dobra Pani powiedziała, 
że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu roku te łaski 
otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła: <Ofiarujcie się za 
grzeszników i módlcie się często zwłaszcza, gdy bę-
dziecie ponosić ofiary>”.  
     Zapraszamy w środę (13 lipca) na trzecie w tym 
roku Nabożeństwo Fatimskie, celebrowane po Mszy 
Św. wieczorowej. Zabierzmy lampiony i różańce. 
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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 – 11 lipca 2016 r. 
Święto Św. Benedykta, Opata, Patrona Europy 

Czyt.: Prz 2, 1-9 (Nakłoń serce ku roztropności); Dz 4, 32-35 (Życie pierwszych 
chrześcijan); Mt 19, 27-29 (Porzucić wszystko dla Chrystusa). 

6.30 1. + Edwarda i zm. z Rodzin Puchtów i Harasimów, of. Anna 
Puchta 

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

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. Dziękczynna w 27 r. urodzin Jana, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia 
 3. Dziękczynna w 3 r. ślubu Klaudii i Łukasza, z prośbą o potrze-

bne łaski dla nich oraz dla ich Dzieci Oskara i Oliwii, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna Janiny za modlitwy, z prośbą o Boże dary dla 

tych, którzy wspierali ją w czasie choroby, of. Janina Miazga 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Janinę (w 1 r.) i Stanisława Duber, of. Córka Barbara z Ro-

dziną 
 3. + Zm. polecanych w Wypominkach 2015/2016 
 4. + Zofię Kirylczuk (w 10 r.) i Alfonsa, of. Córka 

Wtorek – 12 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa 

i Męczennika. Czyt.: Iz 7, 1-9 (Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi); 
Mt 11, 20-24 (Jezus gromi oporne miasta). 

6.30 1. + Stanisława (w 32 r.) i Helenę Ługowskich, of. Zofia Mag-
dziak 

 2. Dziękczynna w intencji Ks. Jana Dzięgi, z prośbą o potrzebne 
łaski w posłudze kapłańskiej, of. Janina Miazga 

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. + Irenę i Hieronima (w 3 r.), of. Synowa 
 3. + Mariannę i Barbarę, zm. z ich Rodzin oraz Rodziców 

Chrzestnych i Wacława Nieścioruka, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Jana Matejczuka (z racji imienin i w 2 r.), of.  Żona Henryka 

i Córka z Rodziną 
 3. + Jana Paczuskiego (z racji imienin), Jadwigę (w 38 r.) i Zyg-

munta Biardzkich oraz Jana i Leokadię Kwaśniewskich, of. Wnu-
czka i Córka 

 4. + Leszka Gorzałka (w 14 r.), of. Żona 
 5. + Jadwigę (w 2 r.), Jana (w 22 r.) i Andrzeja, of. Monika Gmit-

rzak 
Środa – 13 lipca 2016 r. Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. 

Wspomnienie Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
Pustelników (pierwszych kanonizowanych Polaków w 1083 r.). 

Czyt.: Iz 10, 5-7. 13-16 (Asyria biczem Bożym); 
Mt 11, 25-27 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom). 

6.30 1. + Jana (w 25 r.), Mariannę, Katarzynę i Polikarpa, of. Córka 
 2. Dziękczynna w intencji Anny, z prośbą o szczęśliwe narodziny 

jej Dziecka, of. Teściowa Teresa 
7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 

 2. + Zofię Popek i Czesława, of. Dzieci 
 3. + Jadwigę Kamianka (w 1 r.), of. Córka 
 4. + Stanisławę Strzelczyk (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Antoninę, Józefa, Halinę i Zofię, of. Marta Stanek 
 3. + Feliksę (w 46 r.), Wacława, Bronisławę, Franciszka i Mieczy-

sława, of. Jadwiga Kaciniel 
 4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, 

of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
 5. Dziękczynna z racji imienin Małgorzaty, z prośbą o opiekę Ma-

tki Bożej, Św. Józefa i Św. Patronki, of. Mąż z Dziećmi 
Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie i środowa modlitwa do Św. Józefa  

Czwartek – 14 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Kamila de Lellis, Kapłana, Założyciela 

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

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

6.30 1. + Katarzynę Możdżonek (w 10 r.), of. Rodzice 
 2. + Edwarda Gadomskiego, of. Żona z Dziećmi 

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. + Juliana, Janinę, Mariana i Rafała Paczuskiego, of. Córka 
 3. + Stefanię Wakuła (w 4 r.), Stefana, Bogdana, Jadwigę i Wac-

ława, of. Syn Andrzej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Mieczysława Zaniewicza (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-

rzebu 
 3. + Henryka Burego (z racji imienin), of.  
 4. + Wojciecha Lipkę (w 17 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, Józefę, Bolesława i Stanisława, of. Żona 
 5. Dziękczynna w 23 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha) 

Piątek – 15 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła 

oraz Św. Włodzimierza I Wielkiego, Księcia Rusi; 
Czyt.: Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8 (Choroba i uzdrowienie Ezechiasza); 

Mt 12, 1-8 (Syn Człowieczy jest Panem szabatu). 
6.30 1. + Tadeusza Wronę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Henryka Kocia (z racji imienin), zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny oraz zm. Braci i Siostry, of. Żona 

 3. + Henryka (z racji imienin) i Mariannę oraz zm. Rodziców 
z obu stron Rodziny Pyziołek, of. Jadwiga Chalimoniuk 

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. + Grzegorza Walaszczyka (w 15 r.), of. Danuta Walaszczyk 
 3. + Eugeniusza (w 10 r.) i Zofię, zm. z Rodzin Rozbickich, Repli-

nów, Krzyckich i Jerominiaków, of. Elżbieta Jerominiak 
15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Władysława (w 3 r.), Teresę i Honoratę oraz zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. Anna Rosa 
 3. + Henrykę i Tadeusza, of. Joanna Zubek 
 4. + Elżbietę Kowal (z racji urodzin), of. Mama 
 5. + Włodzimierza (z racji imienin), zm. z Rodzin Ciozdów i Koza-

ków, of. Krystyna Ciozda 
 6. Dziękczynna w 1 r. urodzin Bartusia i w 4 r. urodzin Roberta, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla ich Rodziców, of. Babcia 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 16 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (M. Boskiej 

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

6.30 1. + Jacka Szałkiewicza (w 11 r.), zm. z Rodzin Kłaczyńskich 
i Szałkiewiczów, of.  Rodzina 

 2. + Irenę i Włodzimierza, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 

 2. + Walerię, Stanisława, Zbigniewa, Zenona, Weronikę, Michała, 
Andrzeja, Marię i Teresę, of. p. Modrzewska 

 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Magdaleny i Daniela, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla nich i dla ich Dzieci Natalii i Mateusza, of. Babcia  
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 4. Dziękczynna w 2 r. urodzin Darii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
17.00 1. W intencji Nowożeńców Karola i Agnieszki 
18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 

 2. + Jolantę Morlo (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Włodzimierza Korycińskiego (z racji imienin), of. Siostra 

Małgorzata 
 4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Brajana, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

XVI Niedziela Zwykła - 17 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Aleksego, Żebraka; 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Czyt.: Rdz 18, 1-10a Abraham przyjmuje Boga; 

Kol 1, 24-28 (Cierpiąc z Chrystusem dopełniamy Jego dzieła). 
Łk 10, 38-42 (Marta i Maria przyjmują Chrystusa). 

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

 2. + Wiesława Wronę (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Córka 

8.30 1. + Stanisława, Zofię i Barbarę oraz zm. z Rodziny Ciok i dusze 
w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina 

 2. + Zygmunta Stasiuka (w r.), of. Żona z Rodziną 
 3. Dziękczynna w 8 r. urodzin Patrycji, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
10.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 

 2.+ Antoniego Suchodoła ze Strzały (w 2 r.), of. Żona z Dziećmi 
 3. Dziękczynna w 16 r. ślubu Ingi i Marcina, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich oraz dla ich Dzieci 
Marcela i Amelii, of. Teresa i Tadeusz Zelent 

11.30 1. + Ewę Bujalską (w 2 r.), of. Córka Wioletta 
 2. + Ryszarda (w 9 r.), of. Żona 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Macieja, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, 
of. Rodzina 

 4. Dziękczynna w 6 r. ślubu Aleksandry i Marka, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego 
i dla jego Rodziny, of. Marek Kadej 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
18.00 1. + Jana (w 14 r.) i Jadwigę Boruc, of. Rodzina 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec pod 

przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego (do 20.00) 

20.00 1. Dziękczynna Sióstr i Braci Różańca Nieustającego w 15 r. pow-
stania Wspólnoty, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę 
Matki Bożej i Św. Józefa, of. Wspólnota Różańca Nieustającego 

W GODNYM UBIORZE ciąg dalszy 

 
     Powróćmy raz jeszcze do właściwego stroju, w jakim powinniśmy 
przyjść do kościoła. Czy spodnie są właściwym ubiorem kobiety, która 
ma przystąpić do Komunii Św.? Pewnie nie! Szanująca się pani, która 
ma choć odrobinę dobrego smaku, założy spódnicę na tyle długą, by 
zakrywała kolana i bluzeczkę, która okryje ramiona. Niedopuszczalne są 
jakieś rozcięcia, które nie tylko nie podkreślają pobożności, ani dobrego 
smaku, ale stanowią przeszkodę w modlitwie i skupieniu dla innych. Nie 
oszukujmy się. Diabeł potrafi kusić i w kościele. Jakimi motywami kieruje 
się kobieta, dziewczyna, która zwraca uwagę na siebie przez nie-
skromny ubiór? Przecież ma jakiś powód, by się tak ubrać. Jaki? Czy 
chce zwrócić na siebie uwagę mężczyzn, a odwrócić ich od zajmowania 

się Panem Bogiem? Wszyscy mamy ludzką naturę i pokusy mają wielką 
siłę oddziaływania. Ten, kto stwarza warunki do grzechu nawet w ko-
ściele, ponosi za to odpowiedzialność przed Bogiem. To, że taki zwyczaj 
wkradł się do kościołów, a księża nie mają czasem dość odwagi, by o tym 
powiedzieć publicznie, nie oznacza, że jest to zwyczaj dobry. Jeżeli 
kobieta chce przykuwać w kościele uwagę innych swoją nieskromnością - 
grzeszy, bo naraża innych na złe myśli i odwraca ich uwagę od modlitwy.  
     Ubieramy swoje ciało i dbamy o nie, bo jest przybytkiem Ducha 
Świętego i Świątynią Bożą. Dlatego należy mu się szacunek i odpo-
wiedni strój, a nie nagość. Wiemy, że wiele dziewcząt i kobiet nie ma 
złych zamiarów. Ubierają się tak, bo chcą „być na czasie”, nie chcą 
uchodzić za jakieś dziwaczki. Do tych pragniemy się zwrócić: Drogie 
Siostry. Może nie widzicie w tym nic złego i nie macie żadnych niewła-
ściwych intencji, ale pomyślcie o innych. Różni ludzie mają różne pro-
blemy z pokusami. To, co dla jednego jest czymś zwyczajnym, dla dru-
giego będzie stanowić pokusę sprawiającą, że zamiast modlić się, z wa-
szego powodu, będzie myślał o grzechu, choć może dotąd nie miałyście 
o tym pojęcia. Innym zwyczajem, który nie przystoi w kościele, jest 
przesadny makijaż. Nie chcemy przez to powiedzieć, że jakieś drobne 
„poprawki” w urodzie są od razu złem. Ale po co tyle farby na twarzy, na 
wargach? Pewien kapłan, podając Pana Jezusa obficie umalowanej 
damie, mówił: „Panie Jezu uważaj, świeżo malowane!” Pan Jezus zna 
nas, zna naszą prawdziwą twarz, nie ma więc potrzeby, idąc na spotka-
nie z Nim, ukrywać tej twarzy pod warstwą malowideł. 
     Proszę nam wybaczyć ten emocjonalny ton, ale tak właśnie jest. 
Dbamy o to, by zachwycać naszym strojem, a przecież powinniśmy 
dbać przede wszystkim o piękno naszej duszy. Skromność w ubiorze 
i wyglądzie pomoże nam się skupić i zająć się modlitwą. Jeżeli będzie-
my o tym pamiętać, z każdej Mszy Św. wrócimy do domu odmienieni, bo 
Pan Jezus daje łaskę skromnym i pokornym. 

NA PIESZĄ PIELGRZYMKĘ 

 
     W sierpniu, tak jak w latach ubiegłych, wyruszy już po raz 36 na swój 
pątniczy szlak Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Hasłem te-
gorocznej Pielgrzymki są słowa: BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI. Oto 
kilka istotnych informacji dotyczących Pielgrzymki w obecnej fazie przygo-
towań: Doświadczenie ubiegłych lat wskazuje na ogromne zainteresowa-
nie Pielgrzymką Duchową. Tę formę pielgrzymowania chcemy propago-
wać również w tym roku. Formularze przystąpienia do Pielgrzymki Du-
chowej są przekazane do parafii. Duszpasterze i osoby świeckie uczestni-
czące w Pielgrzymce Duchowej korzystają z tekstów Konferencji i Rozwa-
żań używanych na pielgrzymim szlaku. Materiały te można pobrać ze 
strony: www.pielgrzymka-podlaska.pl. Tam też można znaleźć informacje 
o Pielgrzymce. W sposób szczególny zapraszam do Mirowa na Mszę Św., 
która będzie sprawowana 13 sierpnia o godzinie 18.00. Zapraszam też do 
wspólnego wejścia na Jasną Górę - 14 sierpnia o godz. 5.30 (wyjście 
z Mirowa o 4.15). Bliższe informacje można zyskać dzwoniąc pod numery: 
601 912 229 (Ks. Piotr Wojdat) i 664 716 100 (Ks. Andrzej Karwowski) lub 
pisząc na adres: kspiotr@interia.pl  

RÓŻANIEC NIEUSTAJĄCY 
     W przyszłą niedzielę (17 lipca) wypada kolejny dzień 
czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustające-
go. Członkowie Wspólnoty zapraszają o godzinie 19.00 
na niedzielną adorację Najświętszego Sakramentu 
i wspólną modlitwę różańcową do godziny 20.00.   
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WAŻNE INFORMACJE 

DLA NASZYCH PARAFIAN 
1. Dziś (10.07) w naszej Parafii „Promocja 
ŚDM”. Ks. Piotr przybliży program i szczegóły 
spotkań w naszej Parafii i w Siedlcach. 
2. Osoby, które chcą uczestniczyć w kateche-
zach w Parafii i pracy w grupach, są proszone 
o zapisanie się na listę w zakrystii lub u Ks. Pio-
tra (jest to informacja potrzebna do właściwego 
podziału na grupy). 
3. Pielgrzymi z zagranicy będą porozumiewać 
się zasadniczo w języku angielskim. Kto chciał-
by posługiwać, jako wolontariusz w tym języku 
prosimy o zgłoszenia do ks. Piotra. 
4. Zachęcamy młodzież z naszej Parafii do liczne-
go uczestnictwa w katechezach, spotkaniach 
w grupach i innych punktach programu ŚDM 
w naszym mieście. 

SIEDLECKI PROGRAM 
 

 
 
 
     Siedlecki program ŚDM będzie trwał 5 dni od 
20 do 24 lipca, czyli od środy do niedzieli. Poda-
ne godziny mają charakter orientacyjny:  
20 lipca – środa. Przyjazd Pielgrzymów, roz-
lokowanie, skierowanie na miejsca noclegowe. 
21 lipca - czwartek. W naszym kościele: 8.30 
Msza Św. dla zagranicznej i naszej młodzieży. 
9.15 zawiązanie wspólnoty. 10.00 katecheza 
w języku polskim i angielskim. 10.45 przerwa na 
ciastko i herbatę. 11.30 praca w grupach. 
14.00 Na Placu Gen. Sikorskiego: 
WITAJCIE W SIEDLCACH – Artystyczne preze-
ntacje na powitanie Pielgrzymów. 
18.00 GALA OTWARCIA przy ul. Św. Jana Pa-
wła II (na wprost Parku Wodnego). W programie 
m.in.: uroczyste powitanie uczestników ŚDM; 
koncert hymnów ŚDM, spektakl kulturalno-histo-
ryczny, przygotowany przez artystów siedleckich 
ośrodków kultury. 
22 lipca - piątek. W naszym kościele: 8.30 
Msza Św. dla zagranicznej i naszej młodzieży. 
9.30 katecheza w języku polskim i angielskim. 
10.15 przerwa na ciastko i herbatę. 11.00 „Uczy-
nek Miłosierdzia”, czyli wizyta w Domu nad Sta-
wami. 20.00 Na Skwerze Kościuszki: „Misterium 
o Miłosiernym Samarytaninie”. 
23 lipca - sobota. W naszym kościele: 
9.30 katecheza w języku polskim i angielskim.  
10.15 przerwa na ciastko i herbatę. 11.00 praca 
w grupach. 17.00 Spotkanie młodzieży w Kod-
niu. W programie m.in.: wprowadzenie obrazu 
Matki Bożej Kodeńskiej w asyście husarii; Msza 
Św.; Spektakl „Szkło” w wykonaniu Formacji 
Tańca Nowoczesnego LUZ. 
24 lipca – niedziela. Program przedpołudnio-
wy w naszej Parafii do ustalenia z grupami. 
20.00 Przy ul. Berka Joselewicza: Koncert chó-
rów z Libanu. Osłonięcie muralu ŚDM oraz kon- 

cert siedleckich zespołów. 
     W organizacji poszczególnych punktów prog-
ramu wspierać nasz kościół stacyjny będzie mło-
dzież z siedleckich Parafii: Bożego Ciała, Św. Ma-
ksymiliana i Bł. Męczenników. Inne szczegóły mo-
żna znaleźć na stronie www.2016jerycho.pl  

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
WAKACYJNY PORZĄDEK. Niedzielne Msze 
Św. popołudniowe w wakacje są w naszym koś-
ciele o 18.00 i 20.00. Nie będzie Mszy o 16.30. 
PODZIEKOWANIE. Serdecznie dziękujemy za 
złożone ofiary na nowy dach na naszym kościele: 
p. Celina i Stanisław Świnarscy 100,- 
Of. Bezimienna z ul. Okrzei 300,-  
Of. Bezimienna 50,-                      Bóg zapłać! 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Kevin Reid z Parafii Św. Jó-
zefa w Milltownpass (Diecezja Meath w Irlandii) 
i Karolina Wolgiemut z naszej Parafii (31).  
Karol Kamil Stosio z Parafii w Opolu Starym 
k/Siedlec i Agnieszka Girczuk z naszej Parafii (32). 
Daniel Piechowicz i Kinga Więsak, oboje 
z naszej Parafii (33). 
Zapowiedź I:Michał Kluczek z Parafii Św. 
Stanisława w Siedlcach i Ewelina Ambroziak 
z naszej Parafii (34). 
Łukasz Jan Chencel z naszej Parafii i Mar-
ta Gadaj z Parafii w Wierzbnie (35). 

Marcin Grzegorz Jodełka z Parafii Ducha 
Świętego w Siedlcach i Olga Muszyńska z na-
szej Parafii (36). 
Paweł Stefan Siudalski z Parafii Opole 
Stare k/Siedlec i Marta Kamila Wojtkowska z na-
szej Parafii (37). 
Mariusz Zieliński z Parafii w Wołyńcach 
i Bożena Tomczak z naszej Parafii (38).  
Rafał Wałkowicz z naszej Parafii i Katarzy-
na Długołęcka z Parafii Ducha Świętego w Sied-
lcach (39). 
Patryk Marciszewski z naszej Parafii i Mar-
tyna Popek z Parafii Św. Maksymiliana w Siedl-
cach (40).  
Paweł Wielogórski z Parafii Stare Opole 
k/Siedlec i Agnieszka Szmurło z naszej Parafii (41). 
Bartosz Karczewski z naszej Parafii i Elżbieta 
Karczewska zd. Borkowska, z Parafii Zembry (42). 
      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 
 Obszerna relacja z Diecezjalnego Dnia Cho-
rego w Kodniu;  O propozycji ograniczenia 
handlu w niedzielę. Potrzebna czy szkodliwa? 
Co z niej wyniknie? W dziale „Opinie”;  Czy 
można przyzwyczaić się do braku światła, obec-
ności skorpionów, żmij w butach? Opowiada 
pierwsza świecka misjonarka z naszej diecezji; 
 Co wydarzyło się w lipcu 1943 roku na Woły-
niu? Co tak naprawdę tkwi u źródeł akcji wymie- 

rzonej w Polaków? W dziale „Opnie”; 
 O niezwykłej sile modlitwy, w której zanurza-
my siebie samych i trudne sprawy w Najdroższej 
Krwi Chrystusa;              Zapraszamy do lektury 
 

 
OKULARY

 
     Dziewczynka skarży się mamie: 
- Mamo, dzieci w szkole śmieją się ze mnie, że mam 
za duże okulary! 
- To nieprawda, nie masz za duże okulary. Chodź już 
na obiad, a okulary zostaw na stole. 
     Za chwilę przychodzi tata z pracy i krzyczy: 
- Kto położył rowerek na stole?! 
 

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

KARA. Mama do synka: 
- Pocałuj babcię. 
- A muszę?! Dlaczego, przecież byłem grzeczny! 
BEZROBOTNY. Kilka lat temu młody człowiek odwie-
dza Urząd Pracy w Szczecinie w poszukiwaniu zat-
rudnienia. Przegląda oferty pracy. Jego zainteresowa-
nie wzbudza jedna z nich. Urzędnik informuje: 
- To dobra oferta dla pana zwłaszcza, że można za-
robić do 5 000 zł. miesięcznie, ale konieczne jest uda-
nie się do Przemyśla. 
- Więc robota ta jest w Przemyślu? - pyta niezrażony 
- Nie, w Szczecinie... - tłumaczy pracownik - ... ale ko-
ło Przemyśla znajduje się obecnie koniec kolejki zain-
teresowanych 
PODSTĘP. Żona nie odkładając słuchawki telefonu 
od ucha mówi do męża: 
- Kochanie, stało się nieszczęście... Spalił się mojej 
mamie jej mały, drewniany domek... Mamusia jedzie 
do nas. Będzie teraz z nami mieszkać... 
     Mąż w panice chwyta swój laptop, drżącymi palca-
mi loguje się na allegro i krzyczy do żony: 
- Powiedz mamusi, żeby się wstrzymała chwilę z tym 
przyjazdem! Za chwilę jej kupię nowy domek! 
     Żona przechodzi do drugiego pokoju i kontynuuje 
rozmowę przez telefon: 
- Wiesz, mamo, udało się. Będziesz miała nowy dom! 

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 

 




