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MYŚL TYGODNIA 
     Św. Mateusz Ewangelista krót-
ko i jasno określa działalność 
Apostołów: „Oni więc wyszli i wzy-
wali do nawrócenia” (Mk 6,12). 
 

 
 
     Czym jest nadzieja naszego po-
wołania? Św. Paweł w drugim czy-
taniu dzisiejszej liturgii przekonuje 
nas o naszym przeznaczeniu do 
chwały z woli samego Boga. Tym 
samym zaprzecza naszemu poczu-
ciu niegodności, które karmiąc się 
rozpamiętywaniem własnych grze-
chów i braków, odziera nas z na-
dziei. 
     Apostoł kieruje nasze spojrze-
nie dalej ku Bogu, który jest od 
nich większy i który pierwszy z mi-
łości przeznaczył nas dla siebie. 
Ku Bogu, który już teraz naznaczył 
nas pieczęcią Ducha Świętego, by-
śmy z nadzieją dążyli do zjedno-
czenia z Nim na zawsze. 
 

 
 

 

 
     Dwa lata temu od 20 do 23 lipca Siedlce przeżyły 
niezwykłe spotkanie z młodzieżą, która przyjechała tu 
z kilkunastu krajów. Były to niesamowite dni poprzedza-
jące krakowskie spotkanie z Ojcem Św. Franciszkiem.  
     Jeden z uczestników, który gościł w Siedlcach, po 
powrocie z ŚDM napisał: „Już dawno nie byłem tak 
szczęśliwy. Jak po niezapomnianych rekolekcjach. Jak 
po niesamowitej pielgrzymce. Dumny z Kościoła, z Pol-
ski, z Krakowa”. Nadchodzące z różnych stron wieści 
potwierdzały, że ŚDM 2016 udały się bardzo dobrze. 
Ten mocny powiew Ducha jednak ożywił wielu ludzi. 

 

KARMELITAŃSKI ZNAK 

 
     W jutrzejszy poniedziałek (16.07) Kościół obchodzi 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, 
nazywanej Matką Bożą Szkaplerzną. Rankiem tego 
dnia 16 lipca 1251 r., Szymonowi Stockowi w klaszto-
rze na Górze Karmel ukazała się Matka Boża w otocze-
niu niebiańskiej świty. Trzymając w ręce nowy habit 
Zakonu powiedziała: „Weź, Najukochańszy Synu, ten 
szkaplerz twego Zakonu, jako wyróżniający znak i sym-
bol przywilejów, który otrzymałam dla ciebie i dla wszy-
stkich synów Karmelu. Jest to znak zbawienia, ratunek 
pośród niebezpieczeństw, przymierze pokoju i wszech-
wieczna ochrona. Kto w nim umrze, nie zazna ognia 
piekielnego”. Ten niezwykły dar został natychmiast roz-
powszechniony wszędzie tam, gdzie znajdowały się 
siedziby karmelitów i poświadczony licznymi cudami, 
które za jego sprawą dokonały się w wielu miejscach.  
Św. Szymon miał również dar języków, który wykorzy-
stał do nauczania pielgrzymów nawiedzających Ziemię 
Świętą. Dożył późnej starości, osiągając świętość i do-
konując wielu cudów. Zmarł 16 maja 1265 r. 
     Ci, którzy noszą szkaplerz mogą być dumni z tego, 
że uczestniczą w tak niezwykłej historii Kościoła i mogą 
cieszyć się hojnymi obietnicami Maryi 

MAŁY PORADNIK PIELGRZYMA 
     Pamiętaj, że możesz iść, ale nie musisz! Nasze wy-
godne życie sprawia, że zapominamy o wartości wyrze-
czeń. Czas pielgrzymki jest okazją do odłożenia na bok 
troski o dobra doczesne, na rzecz dóbr wiecznych. Pąt-
niczy szlak, choć trudny od strony fizycznej, wymaga 
niewielu zabezpieczeń ze strony materialnej. Kolejne 
kroki i dni często przynoszą refleksję, że rzeczy, o które 
na co dzień zabiegamy, są tymi, bez których można się 
obejść. W ten sposób człowiek przestaje koncentrować 
się na swoim potrzebach, a otwiera na Pana Boga, 
obecnego w drugim człowieku. 
     Pielgrzymowanie jest sposobnością, by na nowo od-
krywać i kształtować swoje życie duchowe. Ćwiczenia 
duchowe w drodze, są czasem „czuwania" i „walki", ro-
zumianych jako konkretne postawy chrześcijańskie. 
Mają one na celu umocnienie człowieka i dodanie mu 
sił, aby stawił czoła pokusom złego ducha. Pielgrzymo-
wanie jest doskonałą okazją do zastanowienia się nad 
sobą. Wykorzystaj ten czas, aby poszukać odpowiedzi 
na nurtujące Cię pytania, aby rozeznać drogę Twego 
powołania, aby zrewidować Twój świat wartości. 
     Pielgrzymowanie może mieć charakter dziękczynny, 
błagalny lub przebłagalny, ale niezwykle istotne jest, 
aby nie traktować go jako transakcji handlowej z Pa-
nem Bogiem. Twoja intencja ma być TYLKO pomocą 
w świadomym przeżywaniu tego czasu. Warto wcześ-
niej zastanowić się nad intencją pielgrzymowania. Moż-
na wybrać jedną główną oraz wiele szczegółowych, 
które będą towarzyszyć Ci wybranego dnia lub na kon-
kretnym etapie. Aby ich nie pozapominać, warto je so-
bie zapisać. Każdego dnia, w trakcie odmawiania ró-
żańca, będzie możliwość polecenia swojej intencji mod-
litwie całej grupy. 

 
     Co zabrać ze sobą? Dwa bagaże: plecak podręczny 
(który niesiesz ze sobą) i bagaż podstawowy (do 15 kg, 
który jedzie samochodem). PLECAK podręczny, a w 
nim: różaniec; dokumenty osobiste i pieniądze; karta 
Uczestnika Pielgrzymki; ok. 1 litr wody - w czasie odpo-
czynku można ją kupić w samochodach zaopatrzenia, 
posługujących na pielgrzymce od dnia wyjścia z Dębli-
na (kolumna siedlecka) i z Żyrzyna (kolumna bialska) 
lub w okolicznym sklepie; chustka/apaszka - w upalne 
dni zmoczona w wodzie i umieszczona na głowie, daje 
dodatkowe wytchnienie; czapka/kapelusz - jest obowią-
zkowym elementem stroju pielgrzyma. W razie kontroli 
ze strony Służby Porządku, brak nakrycia głowy grozi 
wpisem do karty;                      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 – 16 lipca 2018 r. 
Wspomnienie NMP z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej); 
XV Tydzień Zwykły, Rok B, II. Czyt.: Iz 1,11-17 (Prawdziwa pobożność); 

Mt 10,34 - 11,1(Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje). 
6.30 1. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 7, z prośbą o potrzeb-

ne łaski i opiekę Maryi dla Sióstr z Koła i dla ich Rodzin, of. Tere-
sa Kafara 

 2. Dziękczynna w intencji Jadwigi Selwiak, z prośbą o łaskę pow-
rotu do zdrowia i Bożego błogosławieństwa oraz opieki Św. 
Józefa, of. KŻR nr 7 

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

 2. + Włodzimierza (z racji imienin) oraz zm. z Rodzin Ciozdów i 
Kozaków, of. Krystyna Ciozda  

 3. + Andrzeja Rucińskiego, of. Pracownicy Kurii  
 4. + Andrzeja Rucińskiego i Sewerynę Kupa, of. Rodzina  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

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

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

 3. + Bolesława i Wacława, zm. z Rodziny Kołodziejczyków, of. 
Barbara Kołodziejczyk  

 4. + Genowefę Wojtczuk, of. Córka Irena z Rodziną  
Wtorek – 17 lipca 2018 r. Wspomnienie Św. Aleksego, Żebraka; 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Czyt.: Iz 7,1-9 (Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi); 

Mt 11,20-24 (Jezus gromi oporne miasta). 

6.30 1. + Eugeniusza (w 12 r.) i Zofię, zm. z Rodzin Rozbickich, Krzy-
ckich, Replinów, Jerominiaków i Salachów, of. Rodzina  

 2. + Franciszkę Jurkowską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Stanisławę Frankowską, of. Koło Żywego Różańca nr 17  
 3. + Annę i Józefa Łozów oraz Franciszka i Weronikę Ługows-

kich, of. Rodzina  
 4. Dziękczynna w 4 r. urodzin Darii, z prośbą o potrzebne łaski 

oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

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

 2. + Edwarda (w 14 r.), Jana i Feliksę, zm. z Rodzin Puchtów 
i Harasimów, of. Anna Puchta  

 3. + Jana (w 16 r.) i Jadwigę Boruców, of. Syn z Żoną i Dziećmi  
 4. Dziękczynna w 19 r. ślubu Ingi i Marcina, z prośbą o potrzebne 

łaski oraz opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci Marcela 
i Amelii, of. Rodzice 

Środa – 18 lipca 2018 r. Wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy, 
Kapłana; Czyt.: Iz 10,5-7.13-16 (Asyria biczem Bożym); 

Mt 11,25-27 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom). 
6.30 1. + Radosława Brochockiego (w 14 r.), Henryka, Ryszarda, Mar-

iana, Tadeusza, Annę, Leokadię i Sewerynę zm. z Rodzin Bro-
chockich i Woźnych, of. Adam i Maria Brochoccy  

 2. + Tadeusza Kluczka (w 1 r.), of. Dzieci  
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Stanisławę i Zygmunta Traczyków, Janinę i Kazimierza We-

redów oraz Andrzeja Mućkę, of. Rodzina  
 3. + Stanisławę Frankowską, of. Czesław Krajewski z Rodziną  
 4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Sylwii i Macieja, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Świętej Rodziny dla Jubilatów i ich 
Dzieci, of.  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

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

 2. + Edwarda Maczyńskiego (w 7 r.) i zm. Rodziców, of. Siostrzenica  

 3. + Mariana Guzka (w 1 r.), of. Dzieci z Rodzinami  
 4. Dziękczynna w 3 r. ślubu Ewy i Jarosława, z prośbą o potrzeb-

ne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata mał-
żeńskiego życia, of. Rodzina  

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 19 lipca 2018 r. Czyt.: Iz 26,7-9.12.16-19 (Psalm nadziei);  

Mt 11,28-30 (Jezus cichy i pokorny sercem). 
6.30 1. + Janusza Suchożebrskiego, of. Barbara Kołodziejczyk  
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Zygmunta Stasiuka (w 6 r.), zm. Rodziców z obu stron 

rodziny, of. Żona z dziećmi 
 3. + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina Trociów  
 4. Dziękczynna za ocalenie życia Henryka, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Henryk 
Dmowski  

 5. Poza Parafią: O łaskę powrotu do zdrowia i opiekę Św. Jana 
Pawła II dla chorego Księdza, of. Parafianka  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

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

 2. + Stanisławę Rudaś (w 11 r.), Cecylię i Edwarda Ptak oraz zm. 
Dziadków z obu stron Rodziny, of. Rodzina  

 3. Dziękczynna w 10 r. ślubu Anity i Rafała, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla 
ich Córki Lidii w 3 r. urodzin, of. Rodzice   

 4. Dziękczynna z racji urodzin Doroty, z prośbą o Dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina  

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 20 lipca 2018 r. Wspomnienie Bł. Czesława, Kapłana. 
Wspomnienie 2 rocznicy rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży 

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. + Irenę, Bronisławę, Juliana, Tomasza, Stanisławę, Francisz-
ka, Jadwigę, Zofię, Lucjana, Józefa Krasuskiego i Bożenę, of. p. 
Mieczysław  

 2. + Czesława Krasuskiego (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Mariana Cioka (w 14 r.), Juliana, Mariannę, Juliana i Władys-

ławę, of. Danuta Ciok  
 3. + Stanisławę Frankowską, of. Bratowa Krystyna z Rodziną  
 4. + Czesława Bryzka i Stanisławę oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina  
15.00 1. W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa, 

of. Mali Rycerze  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 17 (zel. Marianna Bro-

chocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 
 2. + Józefa (w 14 r.), Zofię, Andrzeja, Roberta i Jerzego, of. Ro-

dzina  
 3. + Włodzimierza (z racji urodzin i imienin), of. Mama  
 4. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anny i Waldemara Sobiczewskich, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Marki Bożej i Św. 
Józefa dla Jubilatów i dla ich Córki Aleksandry, of. Jubilaci  

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Sobota – 21 lipca 2018 r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, Św. Wawrzyńca 
z Brindisi, Kapłana i Doktora Kościoła oraz Św. Apolinarego, Biskupa 

i Męczennika. 2 rocznica Światowych Dni Młodzieży 
Czyt.: Mi 2,1-5 (Zapowiedź kary Bożej za ucisk ludu); 

Mt 12,14-21 (Jezus cichy i pokorny sercem). 
6.30 1. + Anielę Filipek (w 20 r.), of. Córka Kamila z Rodziną  
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk  
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 2. + Andrzeja Pytlaka (w 7 r.), of. Rodzina  

3. Dziękczynna w 20 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o dary Du-
cha Świętego, łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa, of. Rodzice  

 4. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 
 5. + Pawła (w 10 r.), of. Rodzice 

6. Poza Parafią + Annę Wyczółkowską, of. Rodzina Iwanickich 
17.00 W intencji Nowożeńców Anny i Mariusza 
18.00 W intencji Nowożeńców Kingi i Grzegorza  

XVI Niedziela Zwykła – 22 lipca 2018 r.  
Święto Św. Marii Magdaleny oraz wspomnienie Św. Marii z Betanii 

(siostry Łazarza i Marty);  
2 rocznica Światowych Dni Młodzieży; 

Rok B, II; Czyt.: Jr 23,1-6 (Bóg sam ustanowi pasterzy); 
Ef 2,13-18 (Chrystus jednoczy ludzkość); 

Mk 6,30-34 (Jezus dobry pasterz). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Zm. Rodziców i Braci z Rodzin Wielogórskich i Jasińskich, 

of. Stefania Jasińska  
8.30 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Czesława (z racji imienin) i Lucynę, of. Córka Anna  
 3. + Wandę, Mirosława, Edwarda i Krzysztofa Rojek oraz Marka, 

Weronikę i Stanisława Sobotów, of. Siostrzenice  
10.00 1. + Kamila (z racji imienin), of. Bożena z Rodziną  

 2. + Mieczysława Stańczuka (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Rodzina  

 3. + Mariannę i Bronisława Saganów, zm. z Rodzin Saganów i 
Zbitów, of. Córka Teresa  

 4. Dziękczynna w 30 r. ślubu Grażyny i Bogdana, z prośbą o pot-
rzebne łaski oraz opiekę Świętej Rodziny dla nich, dla ich Dzieci 
i Wnuków, of. Rodzice  

11.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 
 2. + O wieczny pokój duszy dla zm. dawcy organów, of.  
 3. Dziękczynna w 11 r. urodzin Patrycji, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice  
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
18.00 1. + Katarzynę Możdżonek, of. Córki 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

20.00 1. + Stanisława (w 19 r.), Zofię, Barbarę i Wiesława oraz ich zm. 
Rodziców, of. Rodzina  

NAZWISKA ODMIENIAMY, CZY NIE? 

 

    Zdarza się wśród nas dyskusja o tym, czy w piś-
mie i słowie powinniśmy odmieniać nazwiska, czy 
nie. Ta dyskusja pojawiła się także w Parafii przy 
okazji przyjmowania intencji mszalnych. Przysłuchu-
jąc się odpowiedziom znawców dochodzimy do jed-
noznacznego wniosku:  W  języku  polskim  nazwiska  

należy odmieniać. Profesor Jan Miodek napisał: „Krąży jakaś fałszywa 
opinia, że w tekstach oficjalnych nazwisk się nie odmienia. Bo w życiu 
codziennym, w mowie żywej nie jest źle. Ludzie chodzą do Nowaka, 
przyglądają się Nowakowi, podchodzą do Widery, Pietraszki i Widerze 
albo Pietraszce coś dają. Ale jak teraz trzeba temu Nowakowi, Widerze 
albo Pietraszce dać dyplom, nagle następuje jakieś zdumiewające usz-
tywnienie postaw gramatycznych i dyplom uznania jest „dla Jana No-
wak”. Ja to widzę na dyplomach, ja to widzę w dedykacjach uczniows-
kich, ja to widzę i słyszę w intencjach mszalnych! Kiedyś usłyszałem, że 
to jest msza koncelebrowana: jedna intencja w 10 rocznicę śmierci Jana 
Kowalczyka, a druga w 5 rocznicę śmierci Stanisława Pawełczyk. Ja 
wiem, skąd się to wzięło. Rodzina tego pierwszego na kartce z intencją 
po ludzku to nazwisko odmieniła, druga podyktowała proboszczowi 
formę nieodmienioną. Proboszcz mógł poprawić, ale jeśli jest taka wola 
ofiarodawcy, zazwyczaj nazwiska w intencjach są nieodmienione. 
     Nazwisk nie odmieniają także niektórzy nauczyciele twierdząc, że nie 
należy odmieniać nazwisk znaczących. Tymczasem nie ma ani jednego 
nazwiska etymologicznie nieznaczącego! I Miodek, i Nossol, i Bednorz, 

i Tkocz, i Kowalski, i Potocki to są nazwiska znaczące. Etymologia nie-
których nazwisk może być co najwyżej zatarta, ale ono na pewno coś 
znaczyło. 
 

JESZCZE O BIERZMOWANIU 
W KATECHIŹMIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 
► KKK 1304: Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego 
jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy nie-
zatarte duchowe znamię, „charakter”, który jest znakiem, że Jezus Chry-
stus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go 
mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem. 
► KKK 1305: „Charakter” sakramentu udoskonala kapłaństwo wspól-
ne wiernych, otrzymane w chrzcie, a bierzmowany otrzymuje moc publi-
cznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku 
(quasi ex officio) 
► KKK 1306: Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i po-
winien otrzymać sakrament bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie 
i Eucharystia stanowią jedność, wierni są obowiązani przyjąć ten sakra-
ment w odpowiednim czasie; chociaż sakrament chrztu jest ważny i sku-
teczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie 
chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione. 
► KKK 1307: Tradycja łacińska podaje „wiek rozeznania” jako odpo-
wiedni czas do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W niebezpieczeńst-
wie śmierci należy jednak bierzmować dzieci, nawet jeśli nie osiągnęły 
jeszcze „wieku rozeznania”. 
► KKK 1308: Jeśli mówi się czasem o bierzmowaniu jako o „Sakra-
mencie dojrzałości chrześcijańskiej”, to nie należy jednak mylić dojrzałe-
go wieku wiary z dojrzałym wiekiem rozwoju naturalnego. Nie można ta-
kże zapominać, że łaska chrztu jest łaską darmowego i niezasłużonego 
wybrania. Nie potrzebuje ona „potwierdzenia”, by stać się skuteczną. 
Przypomina o tym św. Tomasz: Wiek fizyczny nie stanowi dla duszy 
przeszkody. Tak więc nawet w dzieciństwie człowiek może osiągnąć do-
skonałość wieku duchowego, o której mówi Księga Mądrości (4, 8): 
Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie 
mierzy. W ten sposób wiele dzieci dzięki mocy Ducha Świętego, którą 
otrzymały, walczyło odważnie i aż do przelania krwi dla Chrystusa. 
► KKK 1309: Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu 
doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystu-
sem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, dara-
mi i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność 
życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna tak-
że starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystu-
sa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na 
tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie 
kandydatów do bierzmowania. 
► KKK 1310: Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. 
Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na 
przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna 
przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległoś-
ci i dyspozycyjności. 
► KKK 1311: Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandyda-
ci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bie-
rzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by 
wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów. 
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KOLEJNA RÓŻA 

 
Św. Joanna w dniu 

I Komunii Św. 

Już dwanaście lat w na-
szym sanktuarium trwa-
ją modlitwy różańcowe 
rodziców w intencji dzie-
ci. Zawdzięczamy to na-
szej patronce  św. Joan-
nie Beretta  Molla, która 
podczas jubileuszowych 
uroczystości w 2006 r. 
wzbudziła w sercach 
pragnienie modlitwy  ró-
żańcowej i zatroszczyła 
się o wielkich i świętych 
patronów dla powstają-
cych „jak grzyby po de-
szczu Róż”.   
    Rzeczywiście, to jest 
nadzwyczajne! W tej 
chwili mamy ich już po- 

nad pięćdziesiąt, a to oznacza, że ogromna rze-
sza dzieci jest otoczona szczególną opieką Mat-
ki Najświętszej i Świętych Patronów. To jeszcze 
nie koniec, ponieważ zgłaszają się kolejni rodzi-
ce, chcąc przyłączyć się do naszej Rodziny Ró-
żańcowej. Jest też i Patron, pragnący otoczyć 
opieką „kolejną trzódkę”. Bogu niech będą dzięki! 
     Tak więc kolejnym Opiekunem naszych dzie-
ci będzie Św. Aleksander, papież i męczennik, 
czczony zarówno w Kościele katolickim jak i pra-
wosławnym. Diecezją rzymską władał w latach 
ok. 105-115. Wprowadził używanie wody świę-
conej, nakazał, aby hostia była z chleba prza-
śnego i wprowadził dla mężczyzn obowiązek 
przebywania w świątyni bez nakrycia głowy. Wy-
mieniany jest jako piąty następca św. Piotra.  
W czasach prześladowań na początku II wieku 
po ciężkich torturach został skazany na śmierć i 
ścięty. Jego liturgiczne święto przypada 3 maja.  
     Zachęcamy do włączenia się do modlitwy za 
swoje dzieci, gdyż ich drogą do świętości zajmie 
się wielki święty – papież męczennik. Z pewnoś-
cią będzie w stanie uprosić u Boga wszelkie łas-
ki dla swoich podopiecznych. Barbara Popek 

W PARAFII I W DIECEZJI 
NIEUSTAJĄCY. We wtorek (17.07) wypada 
dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca 
Nieustającego. Styl duchowości Wspólnoty jest 
związany z kultem wizerunku Matki Bożej w Gie-
trzwałdzie. Tam też w ostatnim dniu czerwca 
miał miejsce Dzień Pokutny, którym partycypo-
wały Wspólnoty w swoich Parafiach. Również 
w naszym Sanktuarium Wspólnota Różańca Nie-
ustającego uczestniczyła w adoracji i modlitwie 
od godziny 8.00 do 13.00. Dziękujemy wszystkim, 
którzy w tej adoracji Wspólnocie towarzyszyli.  
PATRYCJUSZ-ŻEBRAK Św. Aleksy żył w V 
wieku. Mimo zamożnego pochodzenia postano-
wił życie poświęcić Bogu, pokutując i służąc 
ubogim. Wspominamy go we wtorek (17.07). 
ŚW. SZYMONA Z LIPNICY, to XV-wieczny 
przeor Bernardynów w Tarnowie, prowincjał i re-
formator Zgromadzenia. Jego narodziny dla nie-
ba obchodzimy 18 lipca. Po jego śmierci odno-
towano ponad 350 uzdrowień i łask. 

RÓŻAŃCOWY DOMINIKANIN. W piątek 
(20.07) obchodzimy wspomnienie Bł. Czesława, 
Kapłana z Zakonu Dominikanów. Żył na przeło-
mie XII i XIII wieku. Habit zakonny otrzymał 
z rąk założyciela Zakonu Św. Dominika, brał też 
udział w jego kanonizacji. Na gruncie polskim 
krzewił wraz ze Św. Jackiem modlitwę różańco-
wą. Jest patronem Wrocławia, tam też spoczy-
wają jego relikwie. 
DOWÓDCA I DYPLOMATA. Był nim Św. 
Wawrzyniec z Brindisi z Zakonu Kapucynów, 
Kapłan i Doktor Kościoła. Współorganizował ob-
ronę Europy przeciw Turkom na początku XVI 
w. Był jednym z dowódców zwycięskiej bitwy 
pod Białogrodem (w 1602 r)..  
APOSTOŁ TRACJI. Św. Apolinary pochodził 
z Antiochii, został biskupem w Rawennie, a nas-
tępnie misjonarzem w Tracji (nad Dunajem), 
gdzie poniósł śmierć męczeńską. W Rawennie 
(koło Bolonii) 21 lipca obchodzona jest wielka 
fiesta ku czci św. Apolinarego. 
PRZYJACIELE JEZUSA. Wśród nich były nie-
wątpliwie dwie Marie, które Kościół czci 22 lipca: 
Św. Maria z Betanii siostra Łazarza i Marty oraz 
Św. Maria Magdalena, patronka pokutujących. 
ZMIANA GODZIN. Pamiętajmy, ze w okresie 
wakacji (do końca sierpnia) popołudniowe Msze 
Św. niedzielne są w naszym Sanktuarium celeb-
rowane 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: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 Starym 
Opolu i Katarzyna Duczek z naszej Parafii (43).  
Zapowiedź I:Robert Grzegorz Czarnocki  
i Anna Maria Romaniuk, oboje z naszej Parafii (44) 
     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 28 
Dobra spowiedź - czyli jaka? Odpowiedź w 
cyklu „Na marginesie katechizmu”; 
 „Szkaplerz noś, na różańcu proś”. O łaskach 
spływających na czcicieli szkaplerza piszemy w 
artykule „Maryja nosi nas na rękach”;  
Co ojciec Mateusz robił w Siedlcach? Gościli-
śmy na planie popularnego serialu, którego je-
den z odcinków kręcony był m.in. w Muzeum 
Diecezjalnym; 
Ojciec Dolindo - gigant posłuszeństwa i po-
kory. Czego jeszcze o nim nie wiemy? Więcej w 
dziale „opinie”; 
Jeden jest pasjonatem tematyki tatarskiej, 
drugi to leśnik zafascynowany historią. Prezen-
tujemy sylwetki ludzi z pasją; 
Czy rodzice wiedzą, do jakich materiałów w 
internecie mają dostęp ich dzieci? Polecamy 
artykuł „Patologia na piedestale”. 

Zanim doszło do objawień w Gietrzwałdzie, 
Maryja przyszła do unitów podlaskich. Szcze-
góły w dziale „opinie”; Zapraszamy do lektury 

 
ARGUMENTY 

 
     Narzeczeni rozmawiają o małżeńskiej przyszłości. 
Chłopak ma wątpliwości, czy dobrze robi, planując 
z nią małżeństwo. Dziewczyna przekonuje go: 
- Ja mam naprawdę dużo plusów: mało z domu wy-
chodzę, jestem za leniwa na zdradę, a czasami jes-
tem naprawdę śmieszna. 

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

ZMYSŁ CZUCIA. 
- Jeśli czujesz ból, to znaczy, że żyjesz. 
- Jeśli czujesz ból innych ludzi, to świadczy o tym, że 
jesteś człowiekiem. 
PODRÓŻNIK. 
- Lubię podróżować? 
- A czym jeździsz? 
- Czym się da: myślą, mową uczynkiem i auto stopami. 
UPODOBANIE. Mąż widzi, że żona jest niezadowolo-
na z niego. Pyta więc: 
- Kasiu, jesteś smutna i niezadowolona. Czy ja ci się 
nie podobam? 
- Kiedyś mi się podobałeś, ale wiecznie ślepa nie będę. 
KONIEC TRANSMISJI. Żona do męża: 
- Józek, skończyła się FIFA i te twoje głupie transmis-
je, to teraz już podzielimy się pilotem od telewizora? 
ROCZNICA. Małżonkowie obchodzili jubileusz 50-le-
cia małżeństwa. Żona składa życzenia mężowi: 
- Kochanie... ten kolejny, to będzie cichy rok, bez 
kłótni i złości? 
- A co, wyprowadzasz się? 
PO URLOPIE. Dwie koleżanki spotykają się po urlo-
pie i zagranicznej wycieczce „all Inclusive”: 
- W co się jeszcze mieścisz po naszym wyjeździe? 
- W szafę!  
PODZIĘKOWANIE. Dziewczynę rzucił chłopak. Ona 
siedzi i płacze w swoim pokoju. Przychodzi ojciec: 
- Jeśli on zdradził cię z inną, to podejdź do niej i jej 
podziękuj. W końcu to ona uratowała cię od małżeńst-
wa z facetem, który nie potrafił być wiernym. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
1800 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, 

p. Agata Zielińska 
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 

Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości 
 




