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MYŚL TYGODNIA 
 

     Rodacy Jezusa dziwili się, gdy 
usłyszeli Jego słowa: „Skąd On to 
ma? I co za mądrość, która Mu jest 
dana?” (Mk 6,2). 
 

 
     Ludziom wierzącym, żyjącym 
w zgodzie z przykazaniami, cza-
sem może się wydawać, że są wy-
starczająco dobrzy i gorliwi. Jest 
to naturalne, że dotykając granic 
naszych własnych możliwości, 
stwierdzamy, iż lepszymi już się 
nie staniemy. Jednocześnie braku-
je nam wiary, że Bóg może i chce 
nas dalej przemieniać. Czasem 
trzeba bardzo boleśnie doświad-
czyć swojej słabości, aby z pokorą 
przyjąć Jezusowe słowa niosące 
nam uzdrowienie i przemianę ser-
ca. Prośmy dziś o wiarę, byśmy 
mogli zaznać mocy, jaką niesie 
Dobra Nowina. 

 

TRZECIE OBJAWIENIE 

 
    Najbliższy piątek - 13 lipca - to kolejny dzień Nabo-
żeństwa Fatimskiego oraz 101 rocznica trzeciego obja-
wienia się Matki Bożej. Było ono połączona z wizją 
piekła przedstawioną dzieciom. 

     W pewnej szkole pani Katechetka opowiadała dzie-
ciom z klasy V o trzecim objawieniu fatimskim i o wizji 
piekła, którą zobaczyły dzieci. Opowiadanie to podsłu-
chała pani dyrektor, która po lekcji wezwała katechetkę,
zakazując jej nauczania na temat piekła, ponieważ nie 
wolno dzieci „straszyć”. Następnego dnia dyrektorka po-
wróciła do tej rozmowy, przypominając swój zakaz. Dow-
cipna katechetka odpowiedziała: 
- Pani dyrektor, to nie moje objawienia, ale Matki Bos-
kiej w Fatimie, która o tym właśnie dzieciom mówiła. 
Wczoraj z Nią rozmawiałam na modlitwie. Matka Boska
obiecała, że więcej nie będzie dzieciom mówiła o piekle. 

     To oczywiście tylko żart. O piekle trzeba mówić każ-
demu. Jest ono realną rzeczywistością o której mówił 
wielokrotnie Pan Jezus w swoim nauczaniu i o której 
naucza Kościół. 
     Warto dodać, że w lipcu 1977 r. (10.07), Patriarcha 
Wenecji Ks. Kard. Albino Luciani, późniejszy papież 
Jan Paweł I, pielgrzymuje do Fatimy przed swoim wy-
borem na Stolicę Apostolską (26.08). Jego pontyfikat 
trwał krótko, bo tylko do 28 września 1978 r. a więc je-
den miesiąc. Jego następcą został Św. Jan Paweł II. 
     Natomiast 5 lipca 2013 r. wydano dekret w sprawie 
cudu za wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II. Za cud uz-
nano niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia 
uzdrowienie Floribeth Mory Diaz, Kostarykanki cierpią-
cej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. 
     Uczestnicząc w lipcowym Nabożeństwie Fatimskim 
pamiętajmy o tych wydarzeniach. Zabierzmy ze sobą 
lampiony i różańce, a być może przydadzą się także 
parasolki. 

NA MONTE CASSINO 
     Na górę Monte Cassino we Włoszech udaje się wie-
lu Polaków, by nawiedzić cmentarz polskich żołnierzy, 
którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej. Na tej górze 
znajduje się także klasztor założony przez Św. Bene-
dykta, Patrona Europy, którego czcimy 11 lipca. W tym 
dniu Siostry Benedyktynki (z ul. Rawicza) mają swój 
odpustowy dzień 

MAŁY PORADNIK PIELGRZYMA 

 
     Miliony ludzi od wieków pielgrzymuje do różnych za-
kątków świata. Pielgrzymki upowszechniła św. Helena, 
matka Konstantyna Wielkiego. Początkowo pielgrzymo-
wano do miejsc związanych z życiem i śmiercią Pana 
Jezusa, z apostołami oraz do Rzymu. 
     Najpopularniejszym celem europejskich pielgrzymek 
jest Santiago de Compostela (Hiszpania), gdzie znajdu-
je się grób św. Jakuba. Można tam dotrzeć jednym 
z wielu szlaków. Wybór jest zwykle uzależniony od iloś-
ci czasu, jaki pątnik chce poświęcić. Są i tacy, którzy 
decydują się wyruszyć z własnego domu. 
     Niegdyś w Polsce pielgrzymowano głównie do grobu 
Św. Wojciecha w Gnieźnie oraz do sanktuarium na Św. 
Krzyżu. Obecnie wiele osób pielgrzymuje pieszo do ró-
żnych sanktuariów. Największą popularnością cieszy 
się Jasna Góra, Święta Lipka, Niepokalanów, Gietrz-
wałd, Kalwaria Zebrzydowska, Licheń i Kodeń. Trzeba 
zaznaczyć, że na polskiej ziemi mamy znacznie więcej 
miejsc wartych zobaczenia. 
     Szczególną rolę w polskim pielgrzymowaniu pełni 
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Rokrocznie na 
przełomie lipca i sierpnia pielgrzymi wyruszają z wielu 
miast, mając do przejścia od 100 do 600 km. Więk-
szość przybywa do Częstochowy około 13. sierpnia, 
aby uczestniczyć w Uroczystości Wniebowzięcia Najś-
więtszej Maryi Panny, która przypada 15 sierpnia. 
     Pielgrzymowanie jest przejawem religijności. Maryj-
ność jest jedną z cech katolicyzmu. Idąc przez Polskę, 
mamy okazję aby publicznie wyznać swoją wiarę. 
     Pielgrzymka jest wędrówką osoby czy grupy osób 
do pewnego miejsca, uważanego za święte, ze wzglę-
du na szczególne działanie w nim Boga, celem spełnie-
nia określonych aktów religijnych, pobożności i pokuty. 
(tak pisze Biskup Tarnowski Jerzy Ablewicz w artykule 
„Pielgrzymka jako znak święty”, Ateneum nr 66, 1974). 

 
     Dlaczego zamiast opalać się nad morzem ludzie po-
święcają swój urlop na rekolekcje w drodze? Czas piel-
grzymowania jest sposobnością do odkrywania prawdy 
o sobie oraz do przebywania w nieustannej bliskości 
z Panem Bogiem.                       Ciąg dalszy za tydzień 
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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 – 9 lipca 2018 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Augustyna Zhao Rong, Kapłana 

i Towarzyszy, którzy zginęli za wiarę w Chinach (w XVIII w.) 
XIV Tydzień Zwykły, Rok B, II. 

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. + Julię (w 23 r.) i Tadeusza (w 21 r.) Rosów oraz Krystynę Ry-
cielską, of. Syn z Rodziną 

 2. + Stanisława Kublikowskiego (w 6 r.), of. Barbara Kublikowska 
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Władysławę, of. Córka 
 3. + Krystynę Górecką, of. Koleżanki 
 4. + Andrzeja Rucińskiego, of. Alicja Stańczuk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska) 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 

 2. + Andrzeja (w 2 r.), of. Żona 
 3. + Barbarę i zm. Rodziców, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 30 r. ślubu Magdaleny i Krzysztofa, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla Jubilatów i Rodziny, of. Jubilaci 

 5. Poza Parafią: Dziękczynna w 13 r. ślubu Marioli i Mariusza 
z prośbą o Boże dary, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz łaskę 
zdrowia dla nich i dla ich Dzieci Natalii i Michaliny, of. Mama  

Wtorek – 10 lipca 2018 r. 
Wspomnienie Św. Antoniego Peczerskiego, Opata.  

Czyt.: Oz 8,4-7.11-13 (Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów); 
Mt 9,32-37 (Jezus lituje się nad ludźmi). 

6.30 1. + Karola Pogorzelskiego, of. Rodzina Rosów 
 2. O łaskę zdrowia dla Ewy, of. Ewa Balicka 
 3. Dziękczynna w 26 r. ślubu Leszka i Beaty, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Małżonków i ich 
Córki Agaty, of. Małżonkowie 

7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 
Barbara Kołodziejczyk 

 2. + Juliannę, Konstantego, Krzysztofa, zm. z Rodziny Szarków 
oraz Elżbietę Idźkowską i Barbarę, of. Rodzina 

 3. + Teofilę i Stanisława, Jana, Wandę, Marzenę i Krzysztofa zm. 
z Rodziny Hawryluków oraz Józefa Mięsaka, of. Zbigniew i Jad-
wiga Hawryluk 

 4. + Pelagię Zając, of. Mąż  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska) 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 

 2. + Zofię Kirylczuk (w 12 r.) i Alfonsa, of. Maria Adamczyk 
 3. + Amelię i Wacława Daniluków, of. Rodzina 
 4. + Józefa Gadomskiego (w r.), Anielę, Mariana, Jana i Władys-

ławę Malackich, of. Rodzina 
Środa – 11 lipca 2018 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. + Kazimierza Zduna (w 52 r.), of. Teresa Gromada 

 2. + Stanisława (w 34 r.) i Helenę Ługowskich, of. Córka Zofia 
Magdziak 

7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 
Barbara Kołodziejczyk 

 2. + Mariana (w 2 r.), of. Syn 
 3. + Cecylię (w 25 r.), of.  
 4. Dziękczynna w 29 r. urodzin Jana, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska) 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 

 2. + Edwarda Rosę (w 1 r.), of. Córka 
 3. O potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków, 

of. Ks. Proboszcz 

 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Szymona, z prośba o potrzebne 
łaski w całym dorosłym życiu, of. Rodzina 

 5. Dziękczynna w intencji Chrześniaków Józefa, Marysi, Antosia, 
Karoliny i Moniki, z prośbą o Boże dary oraz opiekę Matki Bożej, 
Św. Józefa i Aniołów Stróżów, of. Rodzice Chrzestni 

Czwartek – 12 lipca 2018 r. 
Wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Mę-

czennika. Czyt.: Oz 11,1.3-4.8c-9 (Miłość Boga dla ludu wybranego); 
Mt 10,7-15 (Wskazania na pracę apostolską). 

6.30 1. + Romana Stańczuka (w 2 r.), of. Żona 
 2. Dziękczynna w intencji Emilii, Grzegorza, Piotra i Patrycji, z 

prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny, of. 
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Irenę i Hieronima Skorupków (w 5 r.), of. Synowa 
 3. + Mariana, Zofię, Jana, Andrzeja, Stanisława, Kazimierę, Ja-

na, Mariannę i Katarzynę, of. Rodzina 
 4. + Antoniego (w 25 r.) i Sabinę Toczyskich, of. Rodzina Toczys-

kich 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska) 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 

 2. + Wojciecha Lipkę (19 r.), Józefę, Bolesława, Stanisławę i Sta-
nisława, of. Żona 

 3. + Jadwigę (w 4 r.), Jana (w 24 r.) i Andrzeja, of. Monika Gmitrzak 
 4. + Leszka Zgorzałka (w 16 r.), of. Żona 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 13 lipca 2018 r. Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. 
Wspomnienie Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
Pustelników (pierwszych kanonizowanych w 1083 r. Polaków) 

Czyt.: Oz 14,2-10 (Obietnica błogosławieństwa Bożego dla Izraela po jego 
nawróceniu); Mt 10,16-23 (Apostołowie będą prześladowani). 

6.30 1. + Dariusza Adamczyka (w 10 r.), of. Mama i Brat Mariusz z 
Rodziną 

 2. Dziękczynna w 12 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 Elżbieta 

7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 
Barbara Kołodziejczyk 

 2. + Wiesława (w 6 r.) oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Żona 
 3. + Jadwigę (w 3 r.) i Stanisława (w 38 r.) Kamianka, of. Córka 

Barbara 
 4. Dziękczynna całej Rodziny, z prośbą dary Ducha Świętego, 

wyzwolenie z nałogów, umocnienie wiary, oraz wstawiennictwo 
Św. Rodziny z Nazaretu, of. Bezimienna 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 
 2. + Antoninę, Józefa, Halinę i Zofię, of. Marta Stanek 
 3. + Feliksę (w 48 r.), Wacława, Bronisławę, Franciszka i Męża 

Mieczysława, of. Jadwiga Kaciniel 
 4. + Ryszarda Więckowskiego (w 2 r.), of. Żona 

Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie 

Sobota – 14 lipca 2018 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, Św. Kamila de Lellis, 

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

1 rocznica peregrynacji figury Św. Michała Archanioła 
Czyt.: Iz 6,1-8 (Powołanie proroka Izajasza); Mt 10,24-33 (Nie bójcie się ludzi). 
6.30 1. + Henryka Kocia (z racji imienin), zm. Siostry, Braci i Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. Żona 
 2. + Henryka Pyziołka (w dniu imienin), Mariannę, Jadwigę, zm. 

Braci i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Stefanię Wakuła (w 6 r.), Stefana, Bogdanę, Jadwigę i Wac-

ława, of. Andrzej Wakuła 
 3. + Czesława Strzalińskiego (z racji imienin), of. Michalina Strza-

lińska  
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 4. + Henryka i Tadeusza, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 16 (zel. Alina Oknińska) 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 
 2. + Józefa Małych (w 9 miesiąc), of. Rodzina Małychów 
 3. + Jadwigę (w 42 r.), Zygmunta i Ireneusza, zm. z Rodziny Bia-

rdzkich oraz Męża Jana (z racji imienin), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna za powrót do zdrowia, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Andrzeja Ma-
zurka i jego Rodziny, of. Rodzina 

XV Niedziela Zwykła – 15 lipca 2018 r.  
Wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła oraz Św. 

Włodzimierza I Wielkiego, Księcia Rusi; 
Rok B, II; Czyt.: Am 7,12-15 (Misja proroka); Ef 1,3-14 lub krótsze Ef 1,3-10 

(Bóg wybrał nas w Chrystusie); Mk 6,7-13 (Rozesłanie Apostołów). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Władysława (w 5 r.), Teresę, Honorata i Józefa oraz zm. 

Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
8.30 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Stanisława Jurzyka (w 6 r.), Siostrę Barbarę i zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. Żona Elżbieta 
 3. + Jana Mędzę (w 17 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, 

Siostry i Braci, of. Rodzina 
10.00 1. + Elżbietę Kowal (w dniu urodzin), of. Mama Zofia 

 2. Dziękczynna w 25 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Mama 

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kamili Maliszewskiej, z prośbą 
o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu, 
of. Babcia Janina Maliszewska 

11.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 
 2. + Antoniego Suchodoła (w 4 r.), of. Żona z Dziećmi ze Strzały 
 3. Dziękczynna w 8 r. ślubu Aleksandry i Marka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich Có-
rek Kornelii i Lidii, of. Małżonkowie 

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
18.00 1. + Eugeniusza Wakułę, Jadwigę i Dariusza oraz zm. Dziadków 

z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
20.00 1. + Kazimierza Łyszczewskiego (w r.) i zm. z obu stron Rodziny, 

of. Dzieci 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

 

 

POD ZNAKIEM TRÓJZĘBA 
     Zmiany społeczne, które następują w Polsce sprawia-
ją, że Polskę nawiedza wielu obcokrajowców. Wśród nich 
są ci, którzy pochodzą z za wschodniej granicy. Jedni chcą 
zobaczyć nasz kraj, inni chcą zrobić zakupy, a jeszcze inni  

chcą podjąć pracę. Do tej grupy najczęściej należą obywatele Ukrainy. 
Są oni zazwyczaj solidnymi pracownikami i dobrze spełniają swoje obo-
wiązki. Wielu z nich asymiluje się do polskich zwyczajów i kultury, ale 
większość chce powrócić do swej ojczyzny. Obywatele Armenii, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez koniecz-
ności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 
miesięcy, a w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia 
pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Ilu jest w Siedlcach 
obcokrajowców? Nie wiemy. Prawdopodobnie około 3000. Ponad 200 
osób jest zameldowanych, inni tylko wynajmują mieszkania. Jest też du-
ża ilość małżeństw mieszanych. Do naszej Parafii zgłosiła się grupa 
katolików z za wschodniej granicy prosząc, aby w naszym kościele raz 
na jakiś czas, poza zwyczajowymi godzinami była Mszy Św. odprawiana 
Msza w języku rosyjskim lub ukraińskim. Teoretycznie jest to możliwe. 
Są w naszej Diecezji księża, którzy mają doświadczenie pracy w parafiach 
na Wschodzie. Prawosławni ze Wschodu mają do dyspozycji cerkiew Pol-
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (ul. Brzeska 15). Ukrai-
ńscy Greko-Katolicy mają najbliższą cerkiew w Kostomłotach, natomiast 
katolicy ze Wschodu nie mają w pobliżu żadnego kościoła ze swoim języ-
kiem ojczystym. Warto więc tej sprawie z uwagą się przyjrzeć i podjąć 
właściwe decyzje. W najbliższym czasie powrócimy do tego tematu. 

O BIERZMOWANIU 
WEDŁUG KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (KKK) 

     Dziś kończą się zapisy kandydatów z I klasy szkoły średniej, którzy 
w maju 2019 r. chcą przyjąć Sakramentu Bierzmowania. Warto przypo-
mnieć co na temat tego Sakramentu mówi Katechizm Kościoła. Dziś o 
namaszczeniu olejem podczas celebracji Bierzmowania:   

► KKK 1294: Całe bogactwo znacze-
niowe namaszczenia oliwą można odna-
leźć w życiu sakramentalnym. Namasz-
czenie katechumenów olejem przed 
chrztem oznacza oczyszczenie i umoc-
nienie. Namaszczenie chorych wyraża 
uzdrowienie i pociechę; namaszczenie 
krzyżmem świętym po chrzcie, podczas 
bierzmowania i udzielania sakramentu 
święceń jest znakiem konsekracji. 

     Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali 
namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni 
Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało miłą 
Bogu wonność Chrystusa. 
► KKK 1295: Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje „znamię”, 
pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej au-
torytetu., znakiem posiadania przedmiotu - niegdyś w taki sposób naz-
naczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią 
ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub doku-
mentu, ewentualnie zapewnia jego tajność. 
► KKK 1296: Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec naznaczył Go 
swoją pieczęcią. Także chrześcijanin jest naznaczony pieczęcią: „Tym 
zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaś-
cił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha 
w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22). Pieczęć Ducha Świętego jest zna-
kiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na 
Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej 
próby eschatologicznej. 
► KKK 1299: W obrządku rzymskim biskup wyciąga ręce nad bierzmo-
wanymi. Jest to gest, który od czasów apostolskich jest znakiem daru 
Ducha. Biskup modli się o Jego wylanie: Boże wszechmogący, Ojcze 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez 
wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Du-
cha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha 
rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem 
bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
► KKK 1300: Następuje istotny obrzęd sakramentu. W obrzędzie ła-
cińskim Sakramentu Bierzmowania udziela się przez namaszczenie 
krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez 
słowa: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”. W Kościołach wschod-
nich, po modlitwie epikletycznej, odbywa się namaszczenie myronem na 
najważniejszych częściach ciała: czole, oczach, nosie, uszach, war-
gach, piersi, plecach, rękach i stopach. Każdemu namaszczeniu towa-
rzyszy formuła: „Pieczęć daru Ducha Świętego”. 
► KKK 1301: Pocałunek pokoju, który kończy obrzęd sakramentu, 
oznacza i ukazuje kościelną komunię z biskupem i wszystkimi wiernymi. 
► KKK 1302: Jak wynika z samej celebracji, skutkiem Sakramentu 
Bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało 
się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. 
► KKK 1303: Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski 
chrzcielnej: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy 
mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15); ściślej jednoczy nas z Chrystusem; pom-
naża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą więź z Kościołem; 
udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy 
Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do męż-
nego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić 
się Krzyża. Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, ducha mąd-
rości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, du-
cha świętej bojaźni i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Oj-
ciec, umocnił cię Chrystus Pan i „dał zadatek” Ducha (Św. Ambroży). 
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WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE 
     Z okazji 200-lecia Diecezji Siedleckiej nakła-
dem wydawnictwa Unitas ukazało się wiele op-
racowań historycznych naukowych i popularyza- 

torskich. Prezentujemy 
pierwsze z nich: „Jed-
ność i męstwo, 1818 - 
2018” to album wyda-
ny pod redakcją Ks. 
Wojciecha Hackiewicza. 
Jest to ilustrowana hi-
storia Diecezji Siedlec-
kiej. Na 271 stronach,  
są dziesiątki współczesnych i archiwalnych fotog-
rafii, rycin, dokumentów, w tym wielu po raz pier-
wszy publikowanych, ukazano nie tylko rządy bis-
kupów, dzieje biskupich stolic oraz seminarium, 
a przede wszystkim trzy charyzmaty Kościoła Sie-
dleckiego: umiłowanie jedności (solidarność z uni-
tami), męstwo (w postawie biskupów, nieugiętych 
wobec zaborców, okupantów i komunistów, kap-
łanów angażujących się w powstania narodowe 
oraz dających heroiczne świadectwo w czasie 
niemieckiej i sowieckiej okupacji, a także wier-
nych świeckich, których symbolami męstwa są 
Pratulin i Miętne. Trzeci charyzmat to więź z Kró-
lową Podlasia. Historie ozdobionych koronami pa-
pieskimi wizerunków Matki Bożej czczonych w 
diecezji oraz wydarzeń związanych z kultem ma-
ryjnym, jak peregrynacje obrazów oraz historia 
Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZA CHIŃSKIM MUREM. W XVIII wieku na tere-
nie wielkich Chin trwały prześladowania Chrześ-
cijan. W tym czasie zginęli między innymi Św. 
Męczennicy Augustyn Zhao Rong, Kapłan i jego 
Towarzysze, których Kościół w liturgii jutro 
(9.07) wspomina. 
ANTONI PECZERSKI - tak na terenie dzisiej-
szej wschodniej Ukrainy chrześcijanie nazywają 
twórcę monastycyzmu na Rusi Kijowskiej i zało-
życiela wielkiego Sanktuarium „Ławry Peczers-
kiej”. Wspominamy go we wtorek – 10 lipca. 
ŚW. BRUNON Bonifacy z Kwerfurtu żył na 
przełomie X i XI wieku. Prowadził działalność 
misyjną m.in. na „Jaćwierzy” (tereny na północ 
od rzeki Bug. Zginął w okolicy Suwałk. Jest Pat-
ronem Warmii i Diecezji Łomżyńskiej. Kościół 
wspomina go w czwartek 12 lipca. 
PIERWSI KANONIZOWANI. Dwaj benedykty-
ni i pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt żyli na 
początku XI w. Do klasztoru wstąpili na terenie 
Węgier, a na grunt polski przenieśli życie pus-
telnicze. Obaj zmarli w opinii świętości. Byli pierw-
szymi kanonizowanymi Polakami (w 1083 r.). Ich 
wspomnienie obchodzimy piątek 13.07. 
DON CAMILLO. Tak nazywali Włosi Św. Kami-
la z Lellis (czytaj Lil), Kapłana, założyciela O.O. 
Kamilianów i Patrona szpitali. Wspominamy go  
w sobotę 14 lipca. W tym dniu w modlitwach pa-
miętajmy o naszym Solenizancie Ks. Kamilu, 
który prowadzi wakacyjne oazy dla młodzieży. 
HAGIOGRAF i znawca sztuki Bł. Jakub de Vo-
ragine, Biskup, żył w XIII w. Pozostawił wiekopo-
mne dzieło: „Złotą Legendę”, opisującą ludzi, 

wydarzenia i dzieła sztuki średniowiecznej Euro-
py. Wspominamy go również w sobotę 14 lipca. 
ŚW. MICHAŁ. Dokładnie rok temu 14 lipca 
2017 r. naszą Parafię nawiedziła figura Św. Mi-
chała Archanioła z Gargano. Starajmy się pow-
rócić do zobowiązań, jakie wtedy podjęliśmy. 
BONAWENTURA znaczy „Szczęśliwa Przysz-
łość”. Takie imię zakonne otrzymał po odbyciu 
nowicjatu młody zakonnik. Był wybitnym wykła-
dowcą filozofii i teologii, a także ojcem soboru 
w Lyonie. Czcimy go w niedzielę 15 lipca. 
WŁODZIMIERZ.  Listę świętych tego tygodnia 
zamyka Św. Włodzimierz I Wielki, Książę Rusi. 
Tak, jak Mieszko I z Dąbrówką wprowadzili 
chrześcijaństwo do Polski, tak samo uczynił to 
na Rusi Kijowskiej Św. Włodzimierz ze swoją 
matką Św. Olgą. Wprawdzie wielu historyków 
zarzuca Św. Włodzimierzowi, że chrześcijańst-
wo wprowadzał „zbrojnym ramieniem”, to jednak 
wierzący na Wschodzie nie mają mu tego za 
złe. Kościół wspomina go w niedzielę 15.07. 
WAKACYJNE GODZINY. W miesiące waka-
cyjne (do 26 sierpnia włącznie) niedzielne Msze 
Św. popołudniowe będą celebrowane o godzinie 
18.00 i 20.00. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Mariusz Łukasz Glinka z Pa-
rafii Suchożebry i Anna Dmowska z naszej Pa-
rafii (36). 
Dominik Orzechowski z naszej Parafii 
i Martyna Antoszczuk z Parafii Miłosierdzia Bo-
żego w Siedlcach (37). 
Piotr Ornowski z naszej Parafii i Katarzyna 
Celej z Parafii w Stoczku Łukowskim (38). 
Tomasz Strus z naszej Parafii i Anna Sza-
dziul z Parafii Stawiski (Diecezja Łomżyńska) (39) 
Łukasz Grochowski z naszej Parafii i Ane-
ta Rawska z Parafii w Zabrańcu (Diecezja War-
szawsko-Praska) (40). 
Zapowiedź I:Maciej Mazurek z Parafii Bo-
żego Miłosierdzia w Siedlcach i Milena Sitarz 
z naszej Parafii (35). 
Przemysław Sejbuk i Paulina Olichwiruk, 
oboje z naszej Parafii (41).  
Radosław Sujkowski z Parafii w Przesmy-
kach i Anna Czapczak z naszej Parafii (42). 
Konrad Andrzej Naumiuk z Parafii w Sta-
rym Opolu i Katarzyna Duczek z naszej Parafii 
(43).  
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia-
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżur-
nego w Kancelarii Parafialnej 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 27 
„Nowe wino należy lać do nowych bukłaków” 
- mówił Jezus. Jak głosić dziś Ewangelię, żeby 
ludzie ją przyjęli? Odpowiedź na str. 15; 
Wspomnienie o ks. infułacie Antonim Chojec-
kim, głównym fundatorze naszego seminarium; 
Co o tatuażach mówi nasza wiara? Czy istnieje 
związek między tatuowaniem a skłonnością do 
samookaleczenia? Więcej w dziale „opinie”; 
O objawieniach Matki Bożej w jednej z włos-
kich miejscowości - w artykule „Cuda na skale”; 

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości uczcili nietypowym rejsem. O przygodzie 
na Darze Młodzieży opowiada uczestniczka; 
Jak to możliwe, że mimo tylu apeli policji oszu-
ści wciąż zbierają żniwo? Podpowiedź w dziale 
„region”;                         Zapraszamy do lektury 

 
ROZMOWA Z JEZUSEM 

 
     Skłócona ze wszystkimi dziewczyna modli się: 
- Dlaczego Panie Jezu schowałeś się przede mną? 
- Bo mnie nie kochasz. 
- Przecież kocham Cię! 
- Nie kochasz mnie. Gdybyś mnie kochała, to kocha-
łabyś ludzi, których wysyłam do ciebie, a ty się z nimi 
kłócisz. 
 

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

DZIADEK. Wnuczek zauważył, że dziadek z uwagą 
przygląda się przechodzącym kobietom: 
- Dziadku, ty chyba lubisz i rozumiesz kobiety? 
- Tak, lubię je. A czy rozumiem? Kobiety są jak obco-
języczne piosenki. Nie rozumiem ich, ale je lubię. 
ADOPTOWANY. Mały chłopak dowiedział się, że jest 
dzieckiem adoptowanym. Pyta więc mamę: 
- Mamo, co to znaczy, że jestem adoptowany? 
- To znaczy, że nie wyrosłeś w moim brzuszku, ale 
w moim sercu. 
KAWA I AGRESJA. 
     Przy piwie rozmawiają dwaj mężczyźni: 
- Zauważyłem, że kawa rodzi agresję. Wczoraj w 
knajpie wypiłem 10 piw, a zona w domu tylko dwie 
kawy. Nie masz pojęcia, jaka była wnerwiona, kiedy 
wróciłem do domu. 
ŚLEPA MIŁOŚĆ. Rozmawiają dwie dziewczynki: 
- Mówię ci, miłość mamy jest ślepa. 
- Dlaczego tak myślisz? 
- Mama mówi, że pokochała mnie, zanim mnie zoba-
czyła! 

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

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
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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, 
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Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały 
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od godziny 16.00 do 17.30 

Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości 
 




