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MYŚL TYGODNIA 
      Pan Jezus, widząc zgromadzo-
ne rzesze „Zlitował się nad nimi, 
byli bowiem jak owce nie mające 
pasterza” (Mk 6, 33). 

 
     Jezus Dobry Pasterz, który 
współczuje i lituje się nad tłuma-
mi. To jeden z najpiękniejszych bi-
blijnych obrazów Boga. Nasz Pan 
chce każdemu z nas dodać otuchy 
i poczucia bezpieczeństwa. Przy-
chodzi do każdego z nas osobiś-
cie, lecz nie w oderwaniu od 
wspólnoty, dlatego nikt nie może 
zatrzymać Jezusa tylko dla siebie.  
     Łącząc się z Nim w Komunii, 
wyrażamy naszą jedność ze wszy-
stkimi, których obejmuje Jego mi-
łość. Przyjmujemy współodpowie-
dzialność za innych i zobowiązuje-
my się do przezwyciężania zła 
i obojętności, choćby miało nas to 
kosztować. Cieszmy się, że mamy 
swoich Dobrych Pasterzy! 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA DROGĘ 

 
   W dniach 22-29 lipca br. obchodzimy Ogólnopolski 
Tydzień Św. Krzysztofa pod hasłem „Z mocą Ducha 
Świętego niesiemy Chrystusa”. Jego inicjatorem jest 
MIVA Polska pod patronatem Komisji Episkopatu Polski 
ds. Misji. W tym szczególnym czasie jest podejmowana 
ważna sprawa w naszym zaangażowaniu  chrześcijań-
skim:  bezpieczne korzystanie  ze  środków  transportu  
oraz duszpasterska troska i modlitwa o bezpieczeństwo 
użytkowników dróg. 
     Papież Franciszek w Katechezie, wygłoszonej 30 
stycznia 2016 roku powiedział: „W pewien sposób mo-
żemy powiedzieć, że od dnia Chrztu Św. każdy z nas 
otrzymuje nowe imię, oprócz tego, które nadają nam ro-
dzice, a tym imieniem jest „Cristoforo”, co znaczy „nio-
sący Chrystusa” [Krzysztof]. Wszyscy więc jesteśmy 
Krzysztofami. Każdy chrześcijanin jest Krzysztofem, to 
znaczy przynosi Chrystusa!” 
     Uroczysta Msza Św. poprzedzające błogosławieńst-
wo kierowców i ich pojazdów będzie w naszym Sanktu-
arium, o godzinie 18.00. 
 

PODZIĘKOWNIE ZA SŁUŻBĘ 

 

Naszemu Panu Dzielnicowemu i wszy-
stkim siedleckim Policjantom z racji ich 
Święta, obchodzonego 24 lipca, skła-
damy najserdeczniejsze życzenia obfi-
tości Bożych darów na każdy dzień. 

 

RADOŚĆ ŻYCIA 

 
     W najbliższą środę (25.07) członkowie Dzieła Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego obchodzą kolejny 
Dzień Życia. Jest to czas dziękczynienia za dar życia 
i czas wołania do każdego z nas: „Nie bójmy się stawać 
w obronie życia. Czyńmy wszystko, aby zatrzymać 
w naszej Ojczyźnie postępy kultury śmierci i wprowa-
dzić do polityki społecznej nadzieję na wzmocnienie po-
lskiego prawa, chroniącego życie od poczęcia, poprzez 
objęcie tą ochroną także dzieci prenatalnie chore. 
     Obrońcy Życia zapraszają w tym dniu o godzinie 
17.30 na modlitwę różańcową w intencji dzieci nienaro-

dzonych oraz o bezpieczną jazdę dla wszystkich kiero-
wców. 

DZIEŃ SENIORA 

 
   26 lipca każdego roku Kościół oddaje cześć Świętym 
Dziadkom Pana Jezusa Annie i Joachimowi. To dobra 
okazja, aby naszym Drogim Seniorom: dziadkom, ba-
bciom i wszystkim emerytom złożyć w tym dniu szcze-
gólne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Św. 
Dziadków Jezusa. 
     W związku ze Świętem Seniorów warto dodać, że 
na 1 września br. już po raz XV są oni zaproszeni na 
Pola Lednickie tam, gdzie spotyka się młodzież z całej 
Polski. W pierwszym dniu września Ojcowie Dominika-
nie zapraszają wszystkich młodych nie wiekiem, lecz 
duchem! Oto program spotkania: 9.00 Otwarcie Pól Le-
dnickich; 12.00 Msza Św. z konferencją; 15.00 Koronka 
do Bożego Miłosierdzia; 16.00 Nabożeństwo „Jestem” 
i adoracja; 17.00 Przejście przez Bramę-Rybę. W godz. 
9.00-20.00 możliwość odwiedzenia Muzeum – Domu 
Św. Jana Pawła II na Polach Lednickich. 
     Ważne informacje organizacyjne: Spotkanie odbywa 
się pod gołym niebem. Na miejscu: parking, sklepik, ka-
wiarenka, możliwość zakupu pamiątek lednickich, mu-
zyki i książek. Dobrowolna ofiara za udział w spotkaniu 
np. 10 zł. Inne szczegółowe informacje są na stronie: 
http://www.lednica2000.pl 
 

ZMIANA PROGRAMU 

 

     To jest ważna informacja: 
w tym miesiącu Parafialne wspo-
mnienie Św. Joanny Beretty Mol-
la będziemy obchodzili nie w so-
botę 28 lipca, lecz dzień wcześ-
niej w piątek 27 lipca, ze wzglę-  

du na śluby, które w sobotę są zaplanowane. Czciciele 
Św. Joanny, wyjątkowo więc zapraszają w piątek 
(27.07) o godzinie 17.30 na różaniec pod ich przewod-
nictwem, o 18.00 na Mszę Św. w intencjach zapisanych 
na kartkach przez uczestników liturgii, a po Mszy Św. 
na modlitwy ku czci Św. Joanny, ucałowanie Jej relikwii 
oraz na uroczyste błogosławieństwo matek (i ojców), 
oczekujących narodzin swego dziecka. Ta piękna tra-
dycja jest praktykowana w naszym Sanktuarium od ma-
ja 2006 roku. 



STRONA 2                                                                                           OPIEKUN NR 29                                                                                22 lipca 2018 r. 

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 – 23 lipca 2018 r. 
Święto Św. Brygidy, Zakonnicy i Patronki Europy; 
Wspomnienie 1 rocznicy Światowych Dni Młodzieży 

XV Tydzień Zwykły, Rok B, II. Czyt.: Ga 2,19-20 (Już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus); J 15,1-8 (Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc). 

6.30 1. + Czesława, Zdzisława i Helenę z Rodziny Ostasów oraz Ja-
kuba Puchałę, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Małgorzaty i Sławomira, z prośbą 
o potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 

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

 2. + Andrzeja (w 3 r.) i Helenę (w 7 r.), zm. z Rodziny Czerskich 
oraz Natalię i Czesława Krasuskich, of. Rodzina 

 3. + Irenę (w 3 r.), Jana (w 40 r.) i Andrzeja (w 46 r.), zm. z Rodzi-
ny Buzuków, of. Córka i Siostra 

 4. + Czesława (w 36 r.), Leokadię, Barbarę i Czesława, zm. z Ro-
dzin Lipińskich i Korosiów, of. Córka Jolanta 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 18 (zel. Grażyna Litwi-
niak) 

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

 2. + Stanisławę (w 12 r.), of. Bezimienna 
 3. + Elżbietę Kowal (z racji imienin), of. Bratowa 
 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Teresy i Zbigniewa, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na da-
lsze lata życia, of. Małżonkowie 

Wtorek – 24 lipca 2018 r. 
Wspomnienie Św. Kingi, Dziewicy oraz Św. Krystyny z Bolseny, 

Dziewicy i Męczennicy. Dzień modlitw za Policję. 
Czyt.: Mi 7,14-15.18-20 (Prośba o przebaczenie); 

Mt 12,46-50 (Prawdziwa rodzina Jezusa). 

6.30 1. + Krystynę Sadokierską (w 4 miesiąc), of. Przyjaciele domu 
 2. Dziękczynna w 14 r. urodzin Pauliny, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla jej 
Rodziców, of. Babcia 

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

 2. + Janusza Montewkę (w 1 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Żona 

 3. + Annę (z racji imienin) i Józefa (w 1 r.) Małychów, of. Córka 
i Syn z Rodzinami 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 18 (zel. Grażyna Litwi-
niak) 

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

 2. + Pawła Sopińskiego (w 6 r.) i Halinę Korzeniowską, of. Rodzina 
 3. + Wiesławę (w 8 r.) i Małgorzatę (w 35 r.), zm. z Rodzin Zaliw-

skich, Zalewskich i Weredów, of. Rodzina 
 4. + Marię i Jana Strusów oraz zm. z Rodziny, of. 
 5. Poza Parafią: + Jacka Grabowskiego i jego zm. Rodziców 

oraz zm. z Rodziny Czekaj, of. Żona i Synowie 
 6. Dziękczynna w 40 r. ślubu Haliny i Stanisława, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
Jubilatów i dla całej Rodziny, of. Jubilaci 

Środa – 25 lipca 2018 r. 
Dzień Życia. Święto Św. Jakuba „Starszego” Apostoła oraz 

Św. Krzysztofa, Męczennika, Patronów motocyklistów i kierowców 
pojazdów mechanicznych; Czyt.: 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. Krzysztofa, of. Rodzice Krys-
tyna i Szczepan 

 2. + Michała Ficka (w 35 r.), of. Danuta Doroszenko 
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Jacka Wiącka (w 30 r.), of. Córka 
 3. Poza Parafią: + Annę Wyczółkowską, of. Rodzina Wierzchow-

skich 

 4. + Władysława (w r.), Juliannę, Franciszka, Rozalię i Michała 
oraz zm. z Rodziny Wakułów, of. p. Wakuła 

 5. Dziękczynna z racji imienin Ks. Jakuba, z prośbą o potrzebne 
łaski na dalsze lata posługi kapłańskiej, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia i członków 
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

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

 2. + Krzysztofa (z racji imienin), of. Janina Chojecka 
 3. + Zygmunta Prachnio, of. Janina Chojecka 
 4. + Mariana (w 24 r.), zm. Rodziców Kazimierę i Juliana oraz Irenę 

i Jana, zm. z Rodziny Sawickich i Szkupów, of. Elżbieta Szkup 
 5. Dziękczynna z racji imienin Ks. Krzysztofa, z prośbą o potrze-

bne łaski na dalsze lata posługi kapłańskiej, of. Apostolat Pomo-
cy Duszom Czyśćcowym i Chór „Lilia” 

Nabożeństwo do Św. Józefa oraz błogosławieństwo kierowców i ich 
pojazdów 

Czwartek – 26 lipca 2018 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. Dziękczynna w r. ślubu Anny i Piotra Kosylów, z prośbą o Bo-
że dary oraz opiekę Św. Rodziny na dalsze lata rodzinnego życia 
dla nich i dla ich Syna Juliana, of. Władysława Wasiluk 

 2. + Annę Grabelską (z racji imienin), of. Dzieci 
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Mirosława Zbuckiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. 

Kolega 
 3. Dziękczynna z racji imienin Anny, z prośbą o Boże dary oraz 

opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Jarosław Budziak 
 4. Dziękczynna w 43 r. ślubu Adama i Danuty, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Jubilaci 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 18 (zel. Grażyna Litwi-

niak) 

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

 2. + Annę i Józefa Szachnowskich oraz Grażynę, Krzysztofa 
i Witolda, of. Córki Maria i Elżbieta 

 3. + Hannę (z racji imienin) i Stefana, zm. z Rodzin Stańczuków 
i Wymiatałów, of. Dzieci 

 4. Dziękczynna w 4 r. ślubu Weroniki i Andrzeja Juś, z prośbą 
o dary Ducha Świętego oraz opiekę Św. Józefa na dalsze lata ro-
dzinnego życia, of. Rodzice 

 5. Dziękczynna z racji imienin Anny, z prośbą o łaskę zdrowia 
oraz opiekę Św. Józefa i Św. Patronki, of. Rodzina 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy i modlitwy za seniorów, 
rodziców i dziadków 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 27 lipca 2018 r. 
Wspomnienie Bł. Marii Klemensy od Jezusa Ukrzyżowanego (Heleny 
Staszewskiej), Zakonnicy i Męczennicy (sposród 108 męczenników II 

Wojny Światowej). Ze względu na sobotnie śluby dziś obchodzimy 
parafialne wspomnienie Św. Joanny. Zapraszamy! 

Czyt.: Jr 3,14-17 (Zapowiedź religii powszechnej); 
Mt 13,18-23 (Wyjaśnienie przypowieści o siewcy).  

6.30 1. + Jana Chalimoniuka (w 18 r.), Henryka, Wandę, Stanisława, 
Mariannę i Wacława oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. 
Jadwiga Chalimoniuk 

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

 2. + Genowefę (w 20 r.) i Stanisława Wierzchowskich, Annę, Sta-
nisława i Ferdynanda Grochowskich, of. Elżbieta Grochowska 

 3. + Wacława (w 15 r.), of. Barbara Bobryk 
 4. Dziękczynna w intencji Moniki i Karola, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Córki Oli-
wii, of. Krąg Domowego Kościoła   
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17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 
 2. + Helenę Łaszczyk (w 15 r.), zm. z Rodzin Łaszczyków i Ku-

charczuków, of. Ojciec z Dziećmi i Rodzinami 
 3. + Barbarę Grzyb (w 13 r.), of. Rodzina 
 4. + Barbarę Sułek (w 5 r.), of. Rodzina 
 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-

cy Liturgii 
Modlitwy do Św. Joanny, ucałowanie Jej relikwii oraz błogosławieństwo 

matek (i ojców) oczekujących narodzin swego dziecka.  
Sobota – 28 lipca 2018 r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, Św. Sarbeliusza 
Makhlufa, Kapłana 

oraz Bł. Marii Teresy Kowalskiej, Dziewicy i Męczennicy (jednej ze 108 
męczenników II Wojny Światowej). 

Czyt.: Jr 7,1-1 (Wezwanie do nawrócenia); 
Mt 13,24-30 (Przypowieść o chwaście w zbożu). 

6.30 1. + Kazimierza, Jana i Helenę, zm. z Rodziny Kosmalów, of. Ja-
nina Krupa 

 2. Poza Parafią: + Wiesławę Okuniewską (w 29 r.), of. Córka   
7.00 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

 2. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 
 3. + Stanisława Kryńskiego (w 33 r.), Mariannę, Kazimierza, Ka-

tarzynę i Józefa, of. Rodzina 
4. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. Rodzice 

 5. + Władysławę (w 6 r.) i Henryka (w 24 r.) oraz Sylwestra Jast-
rzębskiego, of. Rodzina 

15.00 W intencji Nowożeńców Grażyny i Marka 
16.00 W intencji Nowożeńców eweliina i marcin……….Adamczuk i 

Kryszczuk 
17.00 W intencji Nowożeńców Pauliny i Przemysława 
18.00 W intencji Nowożeńców Mileny i Macieja 

XVI Niedziela Zwykła – 29 lipca 2018 r.  
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, Św. Marty z Betanii 

(siostry Marii i Łazarza) 
oraz Św. Olafa, pierwszego chrześcijańskiego Króla Norwegii. 
Dzień „Drabiny Jakubowej” z ks. Łukaszem Mikołajczykiem 

Rok B, II; Czyt.: 2 Krl 4,42-44 (Elizeusz rozmnaża chleb); 
Ef 4,1-6 (Usiłujcie zachować jedność); 

J 6,1-15 (Jezus rozmnaża chleb). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Genowefę, Edwarda, Tadeusza, Bogdana i Alfredę, of. Jad-

wiga Szakowska 
8.30 1. Gregorianka: + Zdzisława i Henryka oraz zm. Rodziców, of. 

Barbara Kołodziejczyk 
 2. + Eugenię (w 21 r.) i Stanisława (w 4 r.) Andraszków, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 50 r. ślubu Kazimiery i Sylwestra Gąsowskich, 

z prośbą o Boże dary, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Jubila-
tów oraz dla ich Synów z Rodzinami i Wnukami, of. Jubilaci 

10.00 1. + Antoniego i Kazimierę Dziędzikowskich, of. Syn 
 2. + Mirosławę, Witolda, Stanisławę, Stanisława i Dariusza, zm. 

z Rodzin Krupów i Kowalczyków, of. Rodzina 
 3. + Łukasza (w 7 r.), Wiesława, Stanisława i Leontynę oraz He-

lenę (w 7 r.) i Stanisława Mazurczaka, zm. z Rodziny Trociów, of. 
 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 5 r. ślubu Dawida i Sylwii, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa dla nich i dla ich Dzieci: Leny, Amelii i Łucji, of. 

11.30 1. Gregorianka: + Kazimierę Paluch, of. Dzieci 
 2. + Ewę Bujalską (w 4 r.), of. Córka Wioletta 
 3. + Dorotę Zając, Andrzeja Pietkiewicza, Mariannę i Irenę Popek 

oraz Jana, of. Krystyna Pietkiewicz 
13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
18.00 1. + Janinę (w 9 r.), zm. z Rodzin Deoniziaków i Wilków, of. Cór-

ka Krystyna 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

20.00 1. + Annę i Edwarda Trociów, Halinę Chwedoruk oraz zm. Dziad-
ków z obu stron Rodziny, of. Córka 

 

PROCES BEATYFIKACYJNY 

 

     Z inicjatywy postulatora procesu beatyfi-
kacyjnego, każdego 25 dnia miesiąca w sie-
dleckiej katedrze jest sprawowana Msza 
Św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Ig-
nacego Świrskiego. 25 czerwca Mszę Św. 
celebrował i homilię wygłosił nasz Rodak, 
Promotor Sprawiedliwości w procesie bea-
tyfikacyjnym ks. dr Jarosław Ruciński.  
     Powiedział między innymi:  
     „Sługa Boży Biskup Ignacy Świrski szedł 
do ludzi i pomagał tak jak potrafił. Oddawał 
wszystko, swoje serce i odzienie. Rozdawał  

tym, którzy tego potrzebują. Nikogo nie osądzał, ale starał się być przyk-
ładem, a swoją mądrością i wiedzą wychowywał człowieka do służby 
drugiemu człowiekowi w imię miłości Boga i kościoła”. 
     Msza św. w intencji beatyfikacji śp. Biskupa Ignacego Świrskiego bę-
dzie w najbliższą środę, 25 lipca o godz. 12.00. Intencje modlitewne za 
wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego można 
składać na stronie:  http://diecezja.siedlce.pl/biskup-swirski/skrzynka-
intencji/ 

„POPIEŁUSZKO – PAMIĘTAM…” 

pod tym hasłem jesienią br. będzie reali-
zowana ogólnopolska zbiórka pamiątek po 
Błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełu-
szce. Pomysł ma związek z oczekiwaną 
kanonizacją Bł. Ks. Jerzego oraz rosną-
cym zainteresowaniem jego osobą,  
   Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Bł. Je-
rzego Popiełuszki oraz Sanktuarium Bł. 
Księdza, przeprowadzą na jesieni tego ro-
ku akcję ogólnopolskiej zbiórki listów pisa-
nych przez Błogosławionego, pamiątek po 
nim i zdjęć z jego osobą.  
     Pozyskiwane będą zarówno oryginalne dokumenty jak również ich 
kopie, dzięki czemu domowe archiwa zachowają bezcenne skarby. Po-
zyskane pamiątki wejdą w skład zasobów Ośrodka Dokumentacji Życia 
i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, będą mogły stać się 
częścią ekspozycji muzealnej. Zostaną również udostępnione bada-
czom i popularyzatorom osoby ks. Jerzego. Partnerami strategicznymi 
akcji są: Poczta Polska, NSZZ Solidarność oraz Śląskie Centrum Wol-
ności i Solidarności. Partnerstwo w akcji przyjęły: Archidiecezja Warsza-
wska, Archidiecezja Białostocka i Diecezja Warszawsko-Praska. Hono-
rowy patronat nad akcją objął Kardynał Kazimierz Nycz. Rozpoczęcie 
akcji poprzedzi zorganizowana we wrześniu konferencja prasowa. 

 

DRABINA JAKUBOWA 

     W Piśmie Świętym jest taki fragment, gdzie 
Jakub ma sen, widzi aniołów wchodzących 
i schodzących po drabinie. Oni zanoszą modlit-
wy do Boga, ale przynoszą też nadzieję. 
     Biblijna „Drabina” zainspirowała Księży Or-
ionistów do stworzenia wspólnoty o tej nazwie, 

zrzeszającej osoby niepełnosprawne oraz wolontariuszy. Wspólnota 
„szuka aniołów dla niepełnosprawnych” prowadząc coroczne turnusy 
i angażując się w promocję wolontariatu, w celu edukacji społeczeństwa 
w temacie niepełnosprawności. Ważnym elementem ich pracy są szko-
lenia m.in. z savoir-vivre czy pielęgnacji niepełnosprawnych i organizo-
wanie warsztatów dotyczących pomagania niepełnosprawnym w co-
dziennych czynnościach. Wolontariusze uczą się także słuchać i rozu-
mieć osoby niepełnosprawne. 
     W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętych, Gościem naszej Para-
fii będzie Ks. Łukasz Mikołajczyk – Orionista, z niepełnosprawnymi czło-
nkami grupy „Drabina Jakubowa” i ich wolontariuszami. 
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POD OKIEM ŚWIĘTYCH 
PATRONKA EUROPY Św. Brygida, Zakonni-
ca, pochodziła z Uppsali. Była krewną króla 
Szwecji. Jako wierna żona i oddana matka wy-
chowała 8 dzieci. Przyczyniła się do przetłuma-
czenia Biblii na język szwedzki. Jutro (23.07) 
Kościół obchodzi jej święto. 
KUNEGUNDA, nazywana także Kingą, pocho-
dziła z królewskiego rodu, który wydał wielu 
świętych. Przez 40 lat była żoną księcia Bolesła-
wa Wstydliwego. Przyczyniła się do odkrycia 
złóż soli w Bochni. Jej wspomnienie obchodzimy 
we wtorek (24.07). 
ŚWIĘTA Z FENICJI (dzisiejszy Liban), Św. 
Krystyna, córka namiestnika rzymskiego, zamę-
czona z rozkazu ojca za wyznawania wiary. 
Czcimy ją również 24 lipca. Jej relikwie spoczy-
wają w miasteczku Bolsena (nad Jeziorem 
Bolsena) na północ od Rzymu. 
PATRON DRÓG. Nie tylko Św. Krzysztof jest 
Patronem podróżujących, lecz także Św. Jakub 
Starszy, Apostoł, czczony 25 lipca, do którego 
modlą się głównie pielgrzymi. Warto także wie-
dzieć, że we Włoszech patronką kierowców jest 
Św. Rita z Cascii, czczona 22 maja. W dniu jej 
wspomnienia poświęcane są pojazdy, a kierow-
com rozdawane są płatki róż, będące symbolem 
św. Rity.  
BYŁO ICH 108. Głównie w okresie wakacji Ko-
ściół w Polsce wspomina 108 kapłanów i sióstr 
zakonnych zamęczonym przez hitlerowców pod-
czas II Wojny Światowej. Wśród nich była Bł. 
Maria Klemensa od Jezusa Ukrzyżowanego 
(Helena Staszewska), z Zakonu Sióstr Urszula-
nek Unii Rzymskiej w Krakowie, którą wspomi-
namy w piątek 27 lipca. Następnego dnia 
(28.07) Kościół obchodzi także wspomnienie Bł. 
Marii Teresy Kowalskiej, Dziewicy, należącej do 
grona tych samych Męczenników. 
ŚW. SZARBEL. O Św. Sarbeliuszu Makhlufie 
przypomnieli nam dwa lata temu goście z Liba-
nu: dwa chóry, które śpiewały w naszym koście-
le podczas Światowych Dni Młodzieży. Od tam-
tej pory każdego roku kilka grup pielgrzymko-
wych z naszej Diecezji, z Biurem Podróży „Arka” 
odwiedza ten piękny, wolny od wojny kraj. 
Wspomnienie Św. Szarbela obchodzimy 28 lip-
ca (w sobotę). 
ŚW. MARTA z Betanii była rodzoną siostrą 
Marii i Łazarza. Ich dom często nawiedzał Chry-
stus. Św. Marta jest patronką wszystkich praco-
witych gospodyń domowych. Jej imię nosi dom 
pomocy społecznej na Watykanie, w którym 
często rezyduje Papież Franciszek. Wspomnie-
nie Św. Marty Kościół obchodzi 29 lipca. 
KRÓL NORWEGII. Również w przyszłą nie-
dzielę (29.07) czcimy Św. Olafa, pierwszego 
chrześcijańskiego Króla Norwegii. Do dziś jest 
czczony w katedrze w Trondheim, która dla wie-
lu Norwegów jest narodowym sanktuarium. 

Bycie dobrym nie polega na tym, 
że nie popełnia się żadnego błędu. 

Bycie dobrym polega na posiadaniu 
woli poprawy.              Św. Jan Bosko 

W PARAFII I W DIECEZJI 
STUDIUM ORGANISTOWSKIE. Diecez-
jalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach 
ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019. Przes-
łuchanie wstępne kandydatów odbędzie się 18 
września br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Mu-
zycznych w Siedlcach, przy ul. Podlaskiej 14. 
Kandydaci nie muszą posiadać przygotowania 
muzycznego. W ramach przesłuchania spraw-
dzamy predyspozycje do kształcenia muzyczne-
go. Szczegółowe informacje można znaleźć pod 
adresem:  www.muzyka-diecezjasiedlce.pl 
ŚDM. Dokładnie dwa lata temu (23.07) z roz-
rzewnieniem żegnaliśmy gości z różnych krajów 
świata, którzy odwiedzili Siedlce z racji obcho-
dów Światowych Dni Młodzieży. 
ZMIANA GODZIN. Przez okres wakacji (do 26 
sierpnia niedzielne Msze Św. popołudniowe 
będą o godzinie 18.00 i 20.00. 
2 SIERPNIA z Siedlec wyruszy Piesza Pielg-
rzymka Podlaska na Jasną Górę. Zapisy do gru-
py nr 2 (Parafia Katedralna i Św. Józefa) odby-
wać się będą 31 lipca i 1 sierpnia. Kartki z Inten-
cjami Duchowymi na pielgrzymkę można już 
otrzymać i składać w zakrystii naszego Sanktua-
rium. Im wcześniej tym lepiej. 
PODZIĘKOWANIE. Serdecznie dziękujemy 
za bezimienna ofiarę złożoną na nasz kościół, 
w wysokości 100,- zł (ul. Sokołowska 83). 
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Robert Grzegorz Czarnocki  
i Anna Maria Romaniuk, oboje z naszej Parafii (44) 

Zapowiedź I:Tomasz Artur Szakowski 
z naszej Parafii i Anna Monika Kuć z Parafii 
w Kopciach (45). 
Łukasz Ambroziak z naszej Parafii i Anna 
Bagrowska z Parafii pw. Świętej Trójcy w Hajnó-
wce (46). 
     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 29 
 Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechów, 
uświęca i uzdrawia. O tradycji i znaczeniu kultu - 
w tekście na str. 19; 
 Prośbę o modlitwę można powierzyć zakon-
nicom. Co siostry znajdują w internetowych 
skrzynkach intencji? Odpowiedź w artykule „Bóg 
lubi konkretne prośby”; 
 Jedni się gubią, inni uciekają z domu. Dla-
czego warto zgłaszać każdą informację w spra-
wie osób zaginionych? - w rozmowie „Echa”; 
 Michałkowi groziła amputacja nogi. Lekarze 
w Stanach Zjednoczonych dają jednak chłopcu 
szansę na wyleczenie. Tyle że operacja wiąże 
się z wysokimi kosztami. Apelujemy o wsparcie! 
 Obecność Kościoła w debacie publicznej - 
„za” i „przeciw”. Jak swoją rolę mają postrzegać 
chrześcijanie, aby nie utracić ewangelicznego 
smaku „soli ziemi”? Więcej w „Temacie tygod-
nia”;                           Zapraszamy do lektury 

 
KŁODY 

 
     Dziewczyna przez telefon skarży się chłopakowi: 
- Życie cały czas mi rzuca kłody pod nogi. 
- Tak? To biorę kiełbaski i lecę do Ciebie. Zrobimy 
z tych kłód ognisko i grilla. 

 

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

UŚMIECH. Dziewczyna wraca z rodzicami z kościoła. 
Mama pyta: 
- Czemu tak nagle posmutniałaś? 
- Bo przed nami idzie Kaśka, która wyśmiewa się ze 
mnie przed koleżankami za to, że miałam najlepsze 
oceny w klasie. 
- Aniu, uśmiechnij się do niej mimo wszystko. Twój 
uśmiech najbardziej „wnerwia” i rozbraja ludzi, którzy 
ci źle życzą. 
WYRWAŁO SIĘ. Ojciec z córką pracują w ogródku. 
W czasie pracy dziewczynie wyrwało się przekleńst-
wo. Tato zdziwiony pyta: 
- O, nauczyłaś się nowych słówek. 
- Przepraszam, tato. Moje koleżanki na treningu częs-
to tak przeklinają. 
- Ty nie musisz. Statek nie tonie od wody, która go 
otacza, ale od tej, która dostaje się do środka. Nie po-
zwól by to, co dzieje się wokół Ciebie dostawało się 
do twego wnętrza i ciągnęło cię w dół. 
POZA PLECAMI 
- Mamo, moja dobra przyjaciółka ciągle plotkuje 
o mnie poza moimi plecami. 
- Mówisz „dobra przyjaciółka”? Ten jest dobrym przy-
jacielem, kto mówi dobrze o nas poza naszymi pleca-
mi (przysłowie angielskie). 
LEKTURA. Rozmawiają dwie dziewczyny: 
- Co czytasz?  
- Dobrą książkę. 
- A jaką? 
- Pismo Święte. 
- Jaka jest fabuła? 
- Główny Bohater zginie. 
- O, to kryminał? 
- Nie, bo On zmartwychwstanie! 
 

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 
 




