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MYŚL TYGODNIA 

 
 
     Jezus Nauczyciel chce, aby naj-
ważniejsza prawda w jego naucza-
niu była nam bliska i mówi: „Kró-
lestwo niebieskie podobne jest do 
człowieka... do ziarnka gorczycy... 
do zaczynu... do chwastu...” (por. 
Mt 13,24-43). 
     Królestwo Boże jest w pierw-
szej chwili prawie niezauważalne – 
jak zaczyn w cieście albo ziarnko 
gorczycy. A jednak ma ono moc 
przemienić całą rzeczywistość, 
w której żyjemy. 
     Jego siłą jest sam Jezus Chry-
stus. On zachęca nas w dzisiejszej 
przypowieści, abyśmy czekali 
i byli cierpliwi. 
     To On zatroszczy się o plony, 
da wzrost ziarnu. Do nas należy 
pielęgnowanie królestwa, które 
jest wśród nas. Dokonuje się to 
przez modlitwę w Duchu Świętym, 
„gdy bowiem nie umiemy się mod-
lić tak jak trzeba, sam Duch przy-
czynia się za nami w błaganiach, 
których nie można wyrazić sło-
wami”. 
 

 
 

MODLITWA ZA BABCIĘ I DZIADKA 

 
     W najbliższą środę (26.07) Kościół czci Św. Joachi-
ma i Annę Rodziców Maryi, a dziadków Pana Jezusa. 
„Życie ich było proste i prawe” - tymi słowami anonimo-
wy autor średniowiecznej legendy „Księga o narodzeniu 
Świętej Maryi” opisuje życie Rodziców Matki Pana 
Jezusa, mimo, że ewangelie o nich milczą. W Kościele, 
oboje Św. Joachim i Św. Anna patronują małżonkom, 
a ponadto należy pamiętać, iż są oni naszymi duchowy-
mi dziadkami. Ich liturgiczne wspomnienie jest kolejną 
dobrą okazją do okazania wdzięczności Rodzicom, 
Dziadkom i Emerytom, którym składamy najserdecz-
niejsze życzenia. 

POLICJA I MICHAŁ ARCHANIOŁ 

 
     Jutro, w poniedziałek 24 lipca, panie Kingi i Krystyny 
obchodzą dzień swoich imienin, ponieważ Kościół 
wspomina Św. Kingę, Dziewicę i Św. Krystynę z Bolse-
ny, Męczennicę. Również w tym dniu obchodzony jest 
Dzień Policjanta. Pamiętajmy więc w modlitwach o poli-
cjantach, którym patronuje Św. Michał Archanioł. 
     To właśnie do policjantów kierujemy słowa wdzięcz-
ności za ich udział w peregrynacji Św. Michała Archa-
nioła w znaku figury z groty na górze Gargano.  
     Archanioł Michał jest Księciem Niebiańskiej Armii, 
która walczy w imię sprawiedliwości i prawa. Daje 
wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w ucisku. Jest 
dawcą cierpliwości i szczęścia, patronuje również pols-
kim jednostkom powietrznodesantowym (np. 1 Pułkowi 
Huzarów i 1 Pułkowi Szaserów). Artyści przedstawiają 
go z wagą do odmierzania dobrych uczynków. 
     Piękne są słowa modlitwy policjanta do Św. Michała:  
     Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w wal-
ce ze złem, w zgodzie z poszanowaniem honoru, god-
ności i praw człowieka. Patronie polskiej policji, strzeż 
nas, bądź nam pomocą i obroną. Miej mnie i moich 
bliskich w swojej opiece. Amen. 

     Należy też dodać, że w tym roku Wojewódzkie 
Święto Mazowieckiej Policji odbędzie się w Siedlcach 
w najbliższy czwartek 27 lipca. Ksiądz Biskup Ordynar-
iusz w tym dniu o godzinie 12.00 będzie w Katedrze ce-
lebrował Eucharystię w intencji policjantów. 
 

W WALCE O ŻYCIE 
     Tradycją naszej Parafii jest to, że każdego 25 dnia 
miesiąca obchodzimy Dzień Życia. Obrońcy Życia i 
członkowie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczęte-
go gromadzą się w tym dniu na wspólną modlitwę. W 
lipcu dzień ten ma szczególne znaczenie, ponieważ 
jest okazją do obchodów Święta Św. Jakuba „Starsze-
go” Apostoła oraz wspomnienia Św. Krzysztofa, Mę-
czennika. Są oni Patronami motocyklistów i kierowców 
pojazdów mechanicznych, a także rowerzystów i pielg-
rzymów. 

 
Obraz Wlastimila Hofmana – „Święty Krzysztof”, 1918 
     Wielu nazywa to wydarzenie Dniem Bezpiecznego 
Kierowcy. Co roku (od 2000 r.) obchodzony jest także 
tydzień Św. Krzysztofa. Z ambon lub za pośrednictwem 
mediów księża bardzo dużo mówią o tym, jak wierzący 
człowiek winien poruszać się po drogach jako kierowca, 
pieszy czy rowerzysta. „Kto zna Chrystusa, ten zacho-
wuje ostrożność na drodze. Nie myśli jedynie o sobie 
i o tym, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Widzi oso-
by, które towarzyszą mu w drodze, każda ze swym wła-
snym życiem, z pragnieniem dotarcia do celu i z włas-
nymi problemami. Widzi w nich braci i siostry, dzieci 
Boże, oto postawa, która wyróżnia chrześcijańskiego 
kierowcę” (Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów 

i Podróżujących, „Wskazania w duszpasterstwie drogi”). 
     W najbliższy wtorek (25.07) modlić się będziemy za 
wszystkich kierowców i pasażerów poruszających się 
po drogach publicznych o bezpieczne docieranie do 
celu. Zapraszamy na modlitwę różańcową o godzinie 
17.30 i Mszę Św. o godzinie 18.00. Po Mszy Św. na du-
żym parkingu przykościelnym będą modlitwy oraz uro-
czyste błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów. 
Serdecznie zapraszamy. 
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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 – 24 lipca 2017 r. 
Wspomnienie Św. Kingi, Dziewicy oraz Św. Krystyny z Bolseny, 

Dziewicy i Męczennicy. Dzień modlitw za Policję. 
XVI Tydzień Zwykły, Rok A, I. Czyt.: Wj 14,5-9a.10-18 (Bóg obiecuje ocalić 

Izraelitów); Mt 12,38-42 (Znak Jonasza). 
6.30 1. + Stanisława Adamiaka, of. ks. Szymon z Lublina 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Strzalińską, of. Mąż i Dzieci 

 2. + Marcelę i Franciszka Wojewodów oraz zm. Siostry i Braci, 
of. Jadwiga Zalewska 

 3. + Stanisława Kryńskiego (w 32 r.), Mariannę, Kazimierza, Ka-
tarzynę i Józefa, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Ilczuka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Józefa Wereszczyńskiego, of. Syn 
 3. + Stanisławę (w 10 r.), of. Rodzina 
 4. + Pawła Sopińskiego (w 5 r.) i Halinę Korzeniowską, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 3 r. ślubu Weroniki i Andrzeja, z prośbą o pot-

rzebne łaski na dalsze lata małżeńskiego życia, of. Rodzice 
Wtorek – 25 lipca 2017 r. Dzień Życia. Święto Św. Jakuba 

„Starszego” Apostoła oraz Św. Krzysztofa, Męczennika, 
Patronów motocyklistów i kierowców pojazdów mechanicznych. 

Czyt.: Iz 49, 1-6 (Ustanowię Cię światłością dla pogan). 
2 Kor 4,7-15 (Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa); 

Mt 20,20-28 (Kielich mój pić będziecie); 
6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Krzysztofa, z prośbą o wypełnienie 

się woli Bożej i wstawiennictwo Św. Patrona, of. Rodzice 
 2. + Michała Ficka (w 34 r.) i zm. z Rodziny, of. Danuta Doro-

szenko 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Strzalińską, of. Mąż i Dzieci 

 2. + Władysława (w r.), Juliannę, Franciszka, Rozalię i Michała, 
zm. z Rodziny Wakułów, of. Kazimierz Wakuła 

 3. + Stefanię Wrzosek (w 4 r.), Henryka, Stefanię i Władysława 
Patelka, of. Syn Franciszek 

 4. Dziękczynna z racji imienin Ojca Krzysztofa i Syna Krzysztofa 
oraz w 8 r. ślubu Krzysztofa i Agnieszki, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Ilczuka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Józefa Wereszczyńskiego, of. Syn 
 3. + Krzysztofa Skolimowskiego i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Krystyna Skolimowska 
 4. + Krzysztofa Chojeckiego (z racji imienin), of. Żona 
 5. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską, of. Rodzina 
 6. Dziękczynna z racji imienin Ks. Krzysztofa Chacińskiego, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. 
Wspólnota Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym 

Błogosławieństwo Kierowców i ich pojazdów mechanicznych 
Środa – 26 lipca 2017 r. Wspomnienie Św. Joachima i Anny 

Rodziców NMP. Dzień wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Emerytom. 
Czyt.: Syr 44,1.10-15 (Imię ich żyje w pokoleniach); 

Mt 13,16-17 (Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa). 
6.30 1. + Annę Grabelską (z racji imienin), of. Mąż Józef 
7.00  1. Gregorianka: + Krystynę Strzalińską, of. Mąż i Dzieci 

 2. + Jana-Pawła Łęczyckiego (w 10 r.), of. Żona z Rodziną 
 3. Dziękczynna z racji imienin Anny, z prośbą o zdrowie, Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 9 r. ślubu Anny i Piotra Kosylów, z prośbą o 

potrzebne łaski dla Małżonków i dla ich Syna Juliana, of. Mama 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Ilczuka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Józefa Wereszczyńskiego, of. Syn 
 3. + Annę i Józefa Szachnowskich, Krzysztofa, Grażynę i Witol-

da, of. Córki 
 4. + Bolesława, zm. z Rodziny Chęclów i Henryka Popek, of. Ba-

rbara Popek 

 5. Dziękczynna w 42 r. ślubu Danuty i Adama, z prośbą o dary 
Ducha Świętego na dalsze dni Małżeństwa, of. Małżonkowie 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 27 lipca 2017 r. 
Wspomnienie Bł. Marii Klemensy od Jezusa Ukrzyżowanego (Heleny 
Staszewskiej), Zakonnicy i Męczennicy (jednej ze 108 męczenników II 

Wojny Światowej). 
Czyt.: Wj 19,1-2.9-11.16-20b (Bóg objawia się ludowi na górze Synaj); 

Mt 13,10-17 (Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach). 
6.30 1. + Jana Chalimoniuka (w 17 r.), Marię, Stanisława i Henryka 

oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimo-
niuk 

 2. O łaskę zdrowia dla Piotra Dzido i Karoliny Wokulińskiej, of. 
Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Strzalińską, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Genowefę (w 19 r.), Stanisława Wierzchowskich oraz Annę 

i Stanisława, zm. z Rodziny Grochowskich, zm. Dziadków z obu 
stron Rodziny, of. Elżbieta Grochowska 

 3. + Stanisława Sowę (w 2 r.) i Zygmunta, zm. Siostry, Zięcia, 
Szwagra, Teściów i Dziadków z obu stron Rodziny, of. Żona 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Ilczuka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Józefa Wereszczyńskiego, of. Syn 
 3. + Mariana Szkupa (w 23 r.) i jego zm. Rodziców Kazimierę 

i Juliana, of. Elżbieta Szkup 
 4. + Marię i Jana Strusów oraz zm. z Rodziny, of. Jadwiga Strus 
 5. Dziękczynna w 16 r. ślubu Anny i Mariusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla 
ich Syna Gabriela, of. Mama 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 28 lipca 2017 r. 
Wspomnienie Św. Sarbeliusza Makhlufa, Kapłana oraz Bł. Marii Tere-

sy Kowalskiej, Dziewicy i Męczennicy (jednej ze 108 męczenników II 
Wojny Światowej). Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; 

Czyt.: Wj 19,17;20,1-17 (Bóg ogłasza przykazania); 
Mt 13,18-23 (Wyjaśnienie przypowieści o siewcy). 

6.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 
nad Synem Mariuszem i jego Rodziną, of. Mama 

7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Strzalińską, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Władysławę (5 r.), Henryka (23 r.) i Sylwestra Jastrzębskie-

go (w 9 miesiąc), of. Honorata Jastrzębska 
 3. + Danutę Dmowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Ilczuka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Józefa Wereszczyńskiego, of. Syn 
 3. + Barbarę Grzyb (w 12 r.), of. Rodzina 
  4. + Janinę (w 8 r.) i zm. z Rodziny, of. Rodzina 
 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-

cy Liturgii 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwo Rodziców ocze-

kujących narodzin swego Dziecka oraz ucałowanie relikwii Św. Joanny 

Sobota – 29 lipca 2017 r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego 
dnia, Św. Marty z Betanii (siostry Marii i Łazarza) 

oraz Św. Olafa, pierwszego chrześcijańskiego Króla Norwegii; 
Czyt.: Hbr 13,1-2.14-16 (Obowiązek gościnności); J 11,19-27 (Wiara Marty). 

6.30 1. + Wiesławę Okuniewską (w 28 r.), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Krystynę Strzalińską, of. Mąż i Dzieci 

 2. + Janinę Kurek (w 10 r.), zm. z Rodzin Kurków i Borkowskich, 
of. Sąsiadka 

 3. + Józefa Trocia (w 40 r.) i Krystynę (w 6 r.) oraz zm. Rodziców 
z obu stron Rodziny, of. Dzieci 

 4. Dziękczynna w 45 r. ślubu Sławomiry i Antoniego Mirońskich, 
z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata małżeńskiego życia, of. 
Małżonkowie  
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17.00 W intencji Nowożeńców: Pawła i Marty 

18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Ilczuka, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Józefa Wereszczyńskiego, of. Syn 
 3. + Helenę Łaszczyk (w 14 r.), zm. z Rodzin Łaszczyków i Ku-

charczuków, of. Ojciec i Dzieci z Rodzinami 
 4. + Marię Pawełczak (w 6 miesiąc), of. Elżbieta Dmowska 
 5. Dziękczynna w 60 r. urodzin Włodzimierza, z prośbą o Bożą 

opiekę oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Św. Józefa dla niego, 
dla Dzieci i Wnucząt, of. Dzieci 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 lipca 2017 r. 
Wspomnienie Piotra Chryzologa, Biskupa i Doktora Kościoła; 

Rok A, I, Czyt.: 1 Krl 3,5.7–12 (Modlitwa Salomona o mądrość); 
Rz 8,28–30 (Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna); 

Ewangelia dłuższa Mt 13,44-52 lub krótsza  Mt 13,44-46 
(Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Stanisława Adamczyka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Genowefę, Edwarda, Tadeusza, Alfreda i Bogdana, of. Jad-
wiga Szachnowska 

8.30 1. Gregorianka: + Krystynę Strzalińską, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Eugenię, Stanisława i Zygmunta (w 5 miesiąc) Andraszków, 

of. Córka 
 3. + Kazimierę i Antoniego Dziędzikowskich, of. Syn Bogdan 

10.00 1. Gregorianka: + Józefa Wereszczyńskiego, of. Syn 
 2. + Barbarę Sułek (w 4 r.), of. Rodzina 
 3. + Dorotę Zając, Andrzeja Pietkiewicza, Mariannę, Irenę Popek 

i Jana, of. Krystyna Pietkiewicz 
 4. + Anielę i Władysława, of. p. Rucińska 

11.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Ilczuka, of. Żona 
 2. + Tadeusza (w 17 r.) i zm. Rodziców, of. Córka 
 3. + Hipolita (w 12 r.), Teresę i Leszka, zm. z Rodzin Trębickich 

i Skorupków, of. Syn 
13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 

 2. Dziękczynna w 5 r. ślubu Dariusza-Pawła i Sylwii Kolimaga, z 
prośbą o dary Ducha Świętego na dalsze lata małżeńskiego ży-
cia, of. Małżonkowie 

18.00 1. Dziękczynna za wszystkie Dzieci i ich Rodziny, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Mama Ewa 

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

20.00 1. + Bogumiła Grzywacza (w 6 r.), of. Córka z Mężem 

„SKARB” według Prymasa 1000-lecia 

 
     „W trosce o kraj, polski dom, o zagrożoną godność polskiej kobie-
ty, w walce o czyste serce polskich dziewcząt, zacznijcie Krucjatę 
Skromności w codziennym zachowaniu” – pisał kardynał Stefan Wy-
szyński w liście do polskich dziewcząt z Jasnej Góry 27 lipca 1958 r. 
Od napisania tego listu minęło już ponad pół wieku, jego przesłanie 
jest jednak nadal aktualne. Jakże bardzo dzisiaj, w czasach nieogra-
niczonej wolności i swobody obyczajów, potrzebny jest światu ów ko-
biecy wdzięk, skromność, czystość i godność. Zachęcamy do lektury: 

     CZYSTOŚĆ JEST TWOIM SKARBEM. Do rodziny, do narzeczeń-
stwa, do małżeństwa wniesiesz przede wszystkim siebie... twoje serce. 
To, co wniesiesz, będzie takie, jaka ty jesteś: czyste i nieskalane lub zbru-
kane... Szczęście twego narzeczeństwa i małżeństwa zależy - od ciebie 
samej. Jeśli wejdziesz w życie narzeczeńskie czysta, twoje małżeństwo 
będzie czyste. Próg twego domu będzie święty, dzieci twoje będą się ro-
dzić z czystej matki. Jeśli wejdziesz zbrukana, wszystko będzie zbrukane.  
     Dobrze wiesz, jak bardzo potrzebne jest rodzinie twoje miłujące serce. 
Ale tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej miłości. I dobrze wiesz 

również, że aby zachować i ustrzec czystość, trzeba ją cenić jak skarb 
i czuwać, by go nie stracić przez nieostrożność czy lekkomyślność. 
     Jak naprawić cenny kryształ, gdy upadnie i rozpryśnie się w kawałki?... 
Jak naprawisz kryształ twego serca i ciała? Skazy zostaną a szkoda, bo 
kryształ straci wtedy swą cenę. Dlatego trzeba ostrożności i dużej czujno-
ści, aby ustrzec swoje serce, zachować czystość i godność. 
     TWÓJ SPOSÓB ŻYCIA. Tym, co cię najlepiej ustrzeże i uchroni jest 
twoje zachowanie i postawa, sposób i styl życia. To jakby mur obronny, 
strzegący skarbu twego serca. Od skromności i godności twego zewnętrz-
nego zachowania zależeć będzie - i już dziś zależy - czystość i nietknięta 
wielkość twego serca. Dlatego dziś, najmilsze dziewczęta, w trosce o pol-
ski kraj i polski dom, o zagrożoną godność polskiej kobiety, w walce o czy-
ste serca polskich dziewcząt, zacznijcie jakiś nowy styl w codziennym za-
chowaniu, w stosunkach koleżeńskich i towarzyskich z chłopcami. Styl 
prawdziwie dziewczęcy, pełen najwyższego wdzięku i kobiecości, prosty, 
a przecież pełen godności. Wiecie, co to znaczy ładny? To znaczy pełen 
ładu. Musicie być ładne, to znaczy uporządkowane, zharmonizowane we 
wszystkim: uczucie musi być w harmonii z wolą i rozumem, a całe zacho-
wanie zewnętrzne musi być wyrazem ładu wewnętrznego - musi być ład-
ne. Nie może się zdarzyć, by dziewczyna wewnętrznie czysta i pełna god-
ności zachowywała się jak chłopczyca, ot, bo taka jest moda. 
     Twój styl ubierania się, czesania, spojrzenia, gestów, słów niech ci dyk-
tuje twoje serce, poddane rozumnej woli. Jasnym jest, że twoje serce musi 
być czyste - za wszelką cenę - twoje uczucie musi być rozumne, a cała 
twoja postawa zewnętrzna musi być pełna godności dziecka Bożego i go-
dności Polki. 
     TWÓJ SPOSÓB MÓWIENIA. Nie wszystko jedno, jakim językiem 
przemawiasz do swoich koleżanek i kolegów, nawet do siebie samej, gdy 
cię nikt nie słyszy, gdy czegoś szukasz w pośpiechu. Nie wszystko jedno, 
jakie słowa rzucasz... martwym przedmiotom. Słowo niegodne twoich ust 
coś w tobie rzeźbi, zostawia ślad. Ceń swoje usta I słowa, zwłaszcza, gdy 
zwracasz się do innych ludzi, gdy one w innych coś mogą wyrzeźbić...  
     Przypatrz się, jakie usta ma Najświętsza Panna w Cudownym Obrazie 
Jasnogórskim: przedziwnie dobre, spokojne, raczej milczące. Jak kojące 
są słowa z tych ust - nikogo nie ranią, lecz goją. A są tak brzemienne, że 
do końca świata starczy ich treści dla wszystkich dzieci Kościoła.  
     TWOJE SPOJRZENIE. Nie wszystko jedno, moja droga, jak pat-
rzysz. Od twojego spojrzenia zależy bardzo wiele. Nieraz czyjś spokój lub 
nawet życie. A więc panuj nad swoim spojrzeniem i szanuj je. Nie rozrzu-
caj go na prawo i lewo. Włoski poeta, Dante, w „Boskiej Komedii” opisuje 
drogę przez czyściec. Prowadzi go spowita welonem ukochana Beatry-
cze. Gdy na progu nieba uniosła welon i spojrzała na niego, Dante zdu-
miał się: w oczach Beatrycze ujrzał Boga.  
     Twoje oczy muszą głęboko patrzeć w oczy Najświętszej Matki, bo w 
nich najlepiej widać jej Syna. Gdy w nie się wpatrzysz - będą ludzie w 
twoich oczach oglądali, co Boże. Kiedyś będziesz patrzyła - a może już 
patrzysz - w oczy ukochanego człowieka, kiedyś będziesz patrzyła w oczy  
twoich dzieci. Zachowaj dla nich czystość i głębię swego spojrzenia. Nie 
trwoń go. Nie zniekształcaj uwodzącym przymrużaniem oczu. Naucz się 
patrzeć prosto i szczerze w oczy i serca ludzkie. Czystym oczom 
wszystko wydaje się czyste. Brudne spojrzenie jest jak zakurzona 
szyba: wszystko w nim brudne i zniekształcone.       Ciąg dalszy nastąpi 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 29 
W dziale „Region” – relacja z pogrzebu Żołnierzy Wyklętych we Wło-
dawie; 
Dwa artykuły o sile modlitwy. Pierwszy dotyczy Koronki do Miłosier-
dzia Bożego oraz inicjatywy powstania „Kół koronkowych”. Drugi artykuł 
jest o modlitwie nie do odparcia, która otwiera niebo nawet w sytuacjach 
beznadziejnych – czyli o Nowennie Pompejańskiej; 
W dziale „Zdrowie” o ratowaniu tonących i udzielaniu im pierwszej po-
mocy; 
W dziale „Rolnictwo” na temat ASF (afrykański pomór świń) oraz o 
zmianach w państwowych instytucjach rolnych. Czym ma się zajmować 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?  
Zapraszamy do lektury oraz do konkursów literackiego i fotograficz-
nego z okazji 200-lecia naszej diecezji!               Zapraszamy do lektury 
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LIST KSIĘDZA BISKUPA 
     Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda wystoso-
wał do wiernych list pasterski z okazji 37 Pieszej 
Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę oraz 
w sprawie procesu beatyfikacyjnego Biskupa Ig-
nacego Świrskiego. Będzie on odczytany w ko-
ściołach Diecezji Siedleckiej, w niedzielę 23 
lipca. Ksiądz biskup zachęca diecezjan do 
udziału w pielgrzymce i zauważa, że jest to do-
bra okazja, aby podziękować za dar przynależ-
ności do wspólnoty Kościoła Siedleckiego i za 
Jego 200-letnią historię. 

PIENINY 2017 

 
     W dniach od 30 sierpnia do 3 września br. 
planowany jest wyjazd dla dzieci i młodzieży 
z naszej Parafii do Krościenka nad Dunajcem. 
Jest to miejscowość w dolinie Dunajca i Krośni-
cy u zbiegu trzech pasm górskich: Pienin, Gor-
ców i Beskidu Sądeckiego. Obok walorów turys-
tycznych w Krościenku znajduje się również 
Centrum Ruchu Światło-Życie (oazy), do które-
go należy w naszej Parafii wiele dzieci, młodzie-
ży i małżeństw. Zwiedzimy XIII-wieczny zamek 
w Chęcinach, wyprawimy się w góry, na Sokoli-
cę i Trzy Korony - najpiękniejsze szczyty Pienin 
oraz na Lubań lub Błyszcz. Jeśli pogoda (która 
w górach jest zmienna) dopisze, odwiedzimy 
Wąwóz Homole i weźmiemy udział w spływie 
Dunajcem. Chcemy również wyjechać nad Za-
lew Czorsztyński oraz zwiedzić Czerwony Klasz-
tor na Słowacji, znajdujący się u podnóża Pie-
nin. Wszystko zwiedzać będziemy z przewodni-
kiem górskim. Zamieszkamy w ośrodku „Sokoli-
ca” (strona: www.sokolica.kroscienko.pl). Do na-
szej dyspozycji będą pokoje 2, 3 i 4 osobowe 
z łazienkami. Po przyjeździe 30.08 zjemy w Kro-
ścienku obiadokolację, a 3.09 przed wyjazdem 
śniadanie. Każdego dnia przewidziane są trzy 
posiłki. Koszt wyjazdu: 450 zł, obejmuje on: 
przejazd, noclegi, wyżywienie (bez wyżywienia 
w czasie podróży autobusem) przewodników 
oraz bilety wstępu. Spotkanie z rodzicami odbę-
dzie się 31.07 (poniedziałek) o godzinie 19.30. 

Ks. Mateusz Gomółka 

OAZY WAKACYJNE 

 
     Zakończył się pierwszy turnus oazowych re-
kolekcji wakacyjnych. Uczestniczyło w nim kilka-
naście osób: dzieci i młodzieży z naszej Parafii. 
Odbyły się 3 stopnie Oazy Nowej Drogi (OND) 
oraz Oaza Nowego Życia III (ONŻ III). A już 15 
lipca br. rozpoczął się kolejny turnus. Tym ra-
zem Oaz Nowego Życia I i II stopnia. I tak na 
I stopniu, gdzie moderatorem jest nasz Ks. Ma-
teusz jest pięcioro Oazowiczów z naszej Parafii. 

Natomiast na ONŻ II w Serokomli jest pięć na-
szych dziewczyn, które dzielnie zmierzają się z 
tematem zniewoleń i „wyjścia z Egiptu”. Prosimy 
o modlitwę za moderatorów, animatorów i ucze-
stników tegorocznych oaz wakacyjnych o obfite 
owoce tych rekolekcji.                     Edyta Krawczyk 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 

MSZE ŚW. Przypominamy, że w okresie waka-
cji popołudniowe Msze Św. niedzielne w naszym 
kościele są celebrowane o godzinie 18.00 
i 20.00. 
PRATULIN. Pamiętajmy o możliwości nabycia ce-
giełek na budowę Domu Pielgrzyma w Pratulinie. 
EPISKOPAT. We wtorek (25.07) na Jasnej Gó-
rze odbędzie się spotkanie Księży Biskupów 
Diecezjalnych. Naszą Diecezję będzie reprezen-
tował Ks. Biskup Kazimierz Gurda. 
W OCZEKIWANIU NARODZIN. W najbliższy 
piątek 28 lipca zgromadzą się w naszym koście-
le rodzice, którzy oczekują na narodziny swoje-
go dziecka. To oni są beneficjentami uroczyste-
go błogosławieństwa, które w tym dniu jest im 
udzielane po Mszy Św. wieczorowej, z racji pa-
rafialnego wspomnienia Św. Joanny Beretty Mo-
lla. Wcześniej Obrońcy Życia i członkowie Dzie-
ła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zapra-
szają na modlitwę różańcową o 17.30 i Mszę 
Św. o godzinie 18.00, celebrowaną w intencjach 
uczestników liturgii, którzy modlą się do Boga za 
przyczyną Św. Joanny. 
SYMPOZJUM. W najbliższą sobotę (29.07) 
w Janowie Podlaskim odbędzie się kolejne Sym-
pozjum z okazji 200-lecia powstania naszej Die-
cezji Siedleckiej. 
DZIEŃ SAMOTNYCH. W sobotę w kalenda-
rzu świeckim obchodzony jest Dzień Ludzi Sa-
motnych. Wiele osób się do nich zalicza. Poeta 
A. Borkowski nazywa ich w swoim wierszu „Sa-
motnymi Aniołami”, którzy mogą dawać dobro 
innym. Jednak poeta Ks. Jan Twardowski napi-
sał, że „Trzeba być zakochanym, żeby mocno 
wierzyć w anioły.” 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Dominik Lipiński z Parafii 
Św. Stanisława w Siedlcach i Daria Fabisiak 
z naszej Parafii (53). 
Adrian Roman Kurowski z Parafii Bożego 
Ciała w Siedlcach i Katarzyna Piskorz z naszej 
Parafii (54). 
Aleksandra Katarzyna Sposób z naszej 
Parafii i Konrad Jakub Sobczak z Parafii w Łaź-
niewie (Archidiecezja Warszawska) (55). 
Krzysztof Więsak i Danuta Więsak z domu 
Wdowiak, oboje z naszej Parafii (56). 
Zapowiedź I:Grzegorz Prokurat z naszej 
Parafii i Karolina Rawa z Parafii Mokobody (57). 
Łukasz Zanikowski z naszej Parafii i Mał-
gorzata Mróz z Parafii Św. Jana Pawła II w Sie-
dlcach (58). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
  

 

 
CIACHO 

 
     Na ławeczce w parku spotyka się grupa leciwych 
staruszków, dawniej bliskich przyjaciół. Jeden z ucze-
stników spotkania mówi: 
- Podobno młode dziewczyny nazywają teraz fajnych 
chłopaków „ciacho”. Dziś rano spojrzałem w lustro 
i stwierdziłem, że ze mnie też jest niezłe „ciacho”. 
- Tak, tak Zygmuś... a dokładniej to ty jesteś „stary 
piernik”. 

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

 

REKRUCI stają na komisji wojskowej. Przewodniczą-
cy komisji pyta poborowego: 
- Jaki jest zawód ojca? 
- Ojciec nie żyje. 
- Ale kim był? 
- Gruźlikiem. 
- Ale co robił? 
- Kaszlał. 
- Człowieku, przecież z tego nie da się wyżyć! 
- Przecież mówię wam, że ojciec nie żyje! 
DECYZJA OD JUTRA. Rozmawiają dwie siostry: 
- Gdzie jest ciasto, które razem upiekłyśmy? 
- Zjadłam. 
- Całe ciasto? 
- Tak, całe, bo podjęłam postanowienie, że od jutra 
się odchudzam. 
RODZEŃSTWO W DOMU rozmawia: 
- Czemu się nie odzywasz, jak do ciebie mówię? 
- Nie słyszę cię, bo mam chorobę słuchową. 
- E... żartujesz. Jaką chorobę? 
- Ta choroba nazywa się „a co mnie to obchodzi”. 
DETERMINACJA. Pogaduchy dwu koleżanek: 
- Kaśka, czemu tyle żresz? Nie rób tego, bo będziesz 
gruba! 
- A będę gruba, bo mnie na to stać! 
PYTANIE. Ukochana córeczka pyta mamę: 
- Mamusiu, jak to jest mieć najlepsze dziecko na 
świecie? 
- Nie wiem, skarbie. Musisz zapytać babcię. 
 

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. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil Duszek, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 

sM Arleta, 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 

 




