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MYŚL TYGODNIA 
    Po Wniebowstąpieniu Apostoło-
wie „Z wielką radością wrócili do 
Jeruzalem” (Łk 24, 52). 

 
    Ziemskie życie Jezusa kończy 
się wydarzeniem wniebowstąpie-
nia. Jezus krótko przypomina swo-
im uczniom, jaka droga wiodła ku 
temu i jaką powierza im misję. Na-
stępnie rozstaje się z nimi. 
     Z reguły pożegnania są pełne 
smutku. Może dlatego, że pozosta-
wiają w niepewności co do ponow-
nego spotkania? Skąd więc ra-
dość uczniów po wstąpieniu Jezu-
sa do nieba? Oni wiedzą, że nie 
pozostaną sami, że słowo Jezusa 
się wypełni i że otrzymają obieca-
ną moc z wysoka. Dzięki Duchowi 
Świętemu będą mogli głosić 
Ewangelię po krańce ziemi. Teraz 
kolej na nas. Ojczyzna nasza jest 
w niebie, ale nie można tam zdą-
żać samemu. Jezus nie pozostawił 
nas samych. On spełnia swą obiet-
nicę również wobec nas. 

 

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 

 
     Dziś (2.06) w całej Polsce obchodzimy Dzień Dzięk-
czynienia i Święto Opatrzności Bożej. Jest ono okazją do 
podziękowania Bogu za dar niepodległości naszej Ojczy-
zny. Bożej Opatrzności dziękujemy za pontyfikat papieża 
Jana Pawła II i za dzieła Sługi Bożego kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, prosząc o jego rychłą beatyfikację. Są oni 
przykładem wielkich pasterzy Kościoła, którzy byli apos-
tołami Bożej Miłości. Msze Św. w intencji Ojczyzny są 
dziś celebrowane w wielu kościołach. Główne uroczysto-
ści z udziałem władz kościelnych i państwowych odby-
wają się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
 

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ 

 
     Już za tydzień (9.06) Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. W piątek (31.05) rozpoczęliśmy Nowennę. 
Przez 9 dni prosimy o światło z nieba, jakie może nam 
dać 3-cia Osoba Trójcy Świętej. W przeddzień (w sobo-
tę), o godz. 19.00, w kościele Ducha Świętego spotka-
nie Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń. Jest to niezwy-
kle radosna część przeżyć Tajemnicy Zbawienia, dają-
ca wierzącym nadzieję, że Kościół, mimo historycznych 
i kulturowych zawirowań, będzie z nami „po wszystkie 
dni, aż do skończenia świata” (por. Mat. 28,20). 
     Noblista Henryk Bergson napisał, że istnieją dwa 
źródła religii. Pierwsze to wnętrze człowieka, gdzie do-
konuje się spotkanie z Bogiem; drugie - to społeczeńst-
wo z wzorcami moralnymi, autorytetami i opiniami. W na-
szych czasach to drugie źródło zanika, gdyż społecze-
ństwo zdaje się mieć coraz większą alergię na sprawy 
Boże. Wielu teologów wypowiada się wręcz, że żyjemy 
w czasach neopogańskich. O wyznaniu decydują już nie 
wpływy kulturowe, lecz osobiste nawrócenie. Przypomi-
na to czasy pierwszych chrześcijan. Tak jak wtedy nie-
sprzyjający był dla nich pogański układ społeczny, tak 
dzisiaj również przychodzi nam z pomocą Duch Święty: 
„gdzie się rozprzestrzenił grzech, tam się szczególnie 
rozlała łaska”. Skoro tak, trwajmy w Bożej nadziei. 

PAPIESKIE ROCZNICE 

 
    Dziś (2.06) mija 40 r. pierwszej wizyty apostolskiej Św. 
Jana Pawła II w Warszawie. W związku z tym dziś ma 
miejsce dziękczynne i modlitewne spotkanie pod „Krzy-
żem Papieskim” na Placu Piłsudskiego w Warszawie, 
czyli w miejscu, gdzie Papież-Polak wypowiedział pamię-
tne słowa modlitwy, kierowanej do Boga: „niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Te bardzo 
ważne słowa modlitwy zostały wysłuchane w czasach 
naszej niewoli i zapoczątkowały odrodzenie się Narodu. 
     W dzisiejszym spotkaniu w Warszawie uczestniczy 
liczna grupa z Siedlec, w tym także z naszej Parafii. 

 
     Natomiast w przyszłą niedzielę (9.06) będziemy ob-
chodzili 20 rocznicę wizyty Św. Papieża Jana Pawła II 
w Siedlcach. Dziękczynne uroczystości rozpoczną się 
Eucharystią o godz. 12.00 w siedleckiej katedrze pod 
przewodnictwem Księdza Kardynała Stanisława Dziwi-
sza. Następnie zaplanowano Marsz dla Życia i Festyn 
Rodzinny na terenie siedleckiego lodowiska, gdzie zaś-
piewa dziecięcy zespół muzyczny „Arka Noego”. 
     Tego dnia wieczorem, organizatorzy zaplanowali, 
także przemarsz na Błonia Siedleckie i Apel Jasnogórs-
ki przy krzyżu na miejscu celebry papieskiej w 1999 roku. 
 

ROWEROWE ZAPROSZENIE 
     Zapraszamy na Parafialny Rajd Ro-
werowy Siedlce-Budzieszyn. Wyjazd z 
parkingu przy naszym kościele w sobo-
tę (8.06) o godzinie 14.00, trasą: Strza-   
ła, Chodów, Kisielany, Mokobody, Budzieszyn. Po modli-
twie i błogosławieństwie kapłana przy „cudownym” źró-
dełku wyruszymy w drogę powrotną trasą: Mokobody, 
Ziomaki, Niwiski do wioski Żytnia nad Muchawką, gdzie 
odpoczniemy oraz posilimy się przy grillu i gitarze. Zabie-
rzmy ze sobą pojemnik z wodą i kiełbaski na ognisko. 
Dzieci jadą w kaskach pod opieką dorosłych. Pamiętajmy 
o elementach odblaskowych. Na drodze musimy być 
widoczni! Do zobaczenia. 

Dariusz – komandor rajdu, tel. 608 512 213 
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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 – 3 czerwca 2019 r. Wspomnienie Św. Karola Lwangi 
i Towarzyszy, Męczenników; Imieniny Leszka. VII Tydzień Wielkanocny. 

Czytania liturgiczne z roku C, I: Dz 19,1-8 (Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie 
przyjmują chrzest); J 16,29-33 (Jam zwyciężył świat). 

6.30 1. + Elżbietę Pastor (w 6 miesiąc), of. Dzieci 
 2. + Mariannę Koziej (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. Dziękczynna w 75 r. urodzin Wiktorii, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Mąż 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Aleksandrowicza, of. Żona 
 2. + Stanisława Nocnia oraz Reginę i Mariana Szymańskich, of. 
 3. + Leszka Daniluka (z racji dnia imienin), of. Żona i Dzieci 
 4. + Stanisława Borkowskiego, of. Syn Andrzej 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Nowenna do Ducha Świętego 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Bajków, of. Córki 

 2. + Jana Mańkowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Eugeniusza Strzałka, Waldemara i Adama, zm. z Rodzin 

Strzałków i Talachów, of. Marta Strzałek 
 4. + Za zmarłych polecanych w Wypominkach 2018/2019 
 5. + Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla 

członków Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 
 6. Dziękczynna z racji imienin Leszka, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla je-
go Rodziny, of. Żona Beata z córką Agatą 

Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym 

Wtorek – 4 czerwca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Piotra z Werony, Kapłana i Męczennika 

Czyt.: Dz 20,17-27 (Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie); 
J 17,1-11a (Ojcze, otocz swego Syna chwałą). 

6.30 1. + Bogusława (w 1 r.) i Mariannę Łydkowskich oraz zm. Rodzi-
ców z obu stron Rodziny, of. Syn 

 2. + Leszka Roguskiego, of. Koledzy i Koleżanki z pracy Żony 
Zmarłego 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Aleksandrowicza, of. Żona 
 2. + Kazimierza Skolimowskiego (w 8 r.) i zm. z Rodziny, of. Żo-

na i Córka 
 3. + Leszka i Wacława Nieścioruków oraz zm. z Rodziny, of. Ro-

dzina 
 4. + Jana Matejka, of. 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Nowenna do Ducha Świętego 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Bajków, of. Córki 
 2. + Janinę Kliczek (z racji dnia urodzin), of. Córki, Syn i Mąż 
 3. + Marię i Mariana oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. 

Tomasz Gochnio 
 4. + Franciszka Wrzoska (w 14 r.), zm. z Rodzin Wrzosków, Kok-

ciów, Leszczuków, Mazurów i Stefańskich, of. Rodzina 
 5. + Grzegorza Soszyńskiego (w 30 dzień), of. Rodzina 

Środa – 5 czerwca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika 

Czyt.: Dz 20,28-38 (Paweł opuszcza Efez); J 17,11b-19 (Uświęć ich w prawdzie). 
6.30 1. + Janinę i Jana, Braci Waldemara, Jerzego i Bogusława, zm. 

z Rodziny Marczuków, of. Córka Danuta 
 2. + Halinę, Janusza i Adama Gosków, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Aleksandrowicza, of. Żona 
 2. + Mariannę i Józefa Derlatków oraz Zofię, Stanisława i Jolantę 

Bil, zm. z Rodziny Staniaszków, of. Zofia Bil 
 3. + Andrzeja, Tadeusza i Grzegorza, of. Rodzina 
 4. + Za dusze w czyśćcu cierpiące, za które najbliżsi się nie mod-

lą, of. Bezimienna 
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Nowenna do Ducha Świętego 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Bajków, of. Córki 
 2. + Bolesławę Kowalczuk, zm. z Rodziny Michalaków, of. Syn 
 3. Dziękczynna w 14 r. ślubu Iwony i Dariusza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Małżonkowie 
 4. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii 

Czwartek – 6 czerwca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Norberta, Biskupa oraz Bł. Marii Karłowskiej, 

Zakonnicy; Czyt.: Dz 22,30;23,6-11 (Paweł przed Sanhedrynem; 
J 17,20-26 (Aby stanowili jedno); 

6.30 1. + Zdzisława Wielgosza, of. Rodzina Rucińskich 
 2. + Karola Bulika, of. Rodzina z Zamościa 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Aleksandrowicza, of. Żona 
 2. Dziękczynna za naszych kapłanów, z prośbą o obfitość łask 

Bożych oraz o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej Parafii, of. Apostolat Złotej Róży zel. Wanda Matwiejczuk 

 3. Dziękczynna całej Rodziny, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Teresa Pawlik 

 4. Dziękczynna za 50 lat życia małżeńskiego Bogumiły i Jana 
Borkowskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę 
Maryi i Św. Józefa dla nich oraz dla całej Rodziny, of. Jubilaci 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Nowenna do Ducha Świętego 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Bajków, of. Córki 
 2. + Józefa, Wandę, Helenę, Włodzimierza, Janinę i Tadeusza, 

zm. z Rodzin Ciozdów i Kozaków, of. Córki 
 3. + Wojciecha, Agnieszkę, Sabinę, Dominikę i Janusza Kryńs-

kich, of. p. Radzikowska 
 4. Dziękczynna w 30 r. ślubu Stanisławy i Wiesława, z prośbą o 

potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny dla Jubilatów i całej ich Ro-
dziny, of. Jubilaci 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 7 czerwca 2019 r. 
Imieniny Wiesława. Czyt.: Dz 25,13-21 (Zmarły Jezus, o którym Paweł 

twierdzi, że żyje); J 21,15-19 (Piotr pasterzem Kościoła). 
6.30 1. + Irenę Ratomską (w 4 r.), of. Danuta Doroszenko 

 2. + Stanisława (w 11 r.) i Stanisława (w 40 r.) Teodorczuków, of. 
Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Aleksandrowicza, of. Żona 
 2. + Wiesława Duka (z racji dnia imienin), of. Żona i Syn 
 3. + Wiesława Kłosa (z racji dnia imienin), of. Żona Mirosława 
 4. + Wiesława Kokoszkę (w 1 r.) i Mieczysława oraz zm. Dziad-

ków z obu stron Rodziny: Eugenię, Stanisława, Anielę i Władys-
ława, of. Stanisława Borkowska 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe i Nowenna do Ducha Świętego 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Bajków, of. Córki 
 2. + Męża Józefa Duka (z racji rocznicy ślubu) oraz zm. Rodzi-

ców i Chrzestnych, of. Barbara Duk 
 3. Dziękczynna w 6 r. urodzin Mai, z prośbą o Boże błogosławie-

ństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niej i dla jej Rodziców, of. Ro-
dzice 

 4. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa z racji I Piątku Miesiąca, of. Uczestnicy Liturgii 

19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 8 czerwca 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Jadwigi Królo-

wej; Czyt.: Dz 28,16-20.30-31 (Pobyt Pawła w Rzymie); 
J 21,20-25 (Zakończenie Ewangelii św. Jana). 

6.30 1. + Jana Chencla (w 14 r.), zm. z Rodzin Olesińskich, Chenclów 
i Chrzanowskich, of. Żona 

 2. + Janinę (w 68 r.), Piotra i Stanisławę Zdanowskich, zm. z Ro-
dzin Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich, of. Syn 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Aleksandrowicza, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Bajków, of. Córki 
 3. + Rodziców Wacława i Leokadię Wołosz, of. Dzieci 
 4. + Wiesława Kokoszkę (w 1 r.), of. Mama 
 5. Dziękczynna w 75 r. urodzin Bogusława, z prośbą o potrzebne 

łaski i opiekę Św. Józefa w dalszym życiu, of. Jadwiga Machała 
15.00 Zbiórka Ministrancka 

16.00 W intencji Nowożeńców: Agnieszki i Mateusza 
17.00 W intencji Nowożeńców: Marioli i Michała  
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18.00 Msza Św. w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego: 

Rdz 11,1-9) Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel 
albo Ez 37,1-14 (Duch daje życie); Rz 8,22-27 (Duch przychodzi 
z pomocą naszej słabości); J 7,37-39 (Strumienie wody żywej). 

 1. W intencji Nowożeńców: Sylwii i Sławomira 
Nabożeństwo Czerwcowe i Nowenna do Ducha Świętego 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
NIEDZIELA – 9 czerwca 2019 r. 

Wspomnienie Św. Efrema, Diakona i Doktora Kościoła 
Dzień modlitw za Archiwistów (Międzynarodowy Dzień Archiwów); 
Rok C, I; Czyt.: Dz 2,1–11 (Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym); 
Rz 8, 8-17 (Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi); 

J 14, 15-16. 23b-26 (Duch Prawdy was wszystkiego nauczy). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Zm. Rodziców, Teściów i Dziadków, of. Rodzina 
8.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Bajków, of. Córki 

 2. + Zdzisława i zm. z Rodziny Adamczyków, of. Elżbieta Dmowska 
 3. + Jana Tomczyńskiego, zm. z Rodziny Dmowskich, of. Elżbie-

ta Dmowska 
10.00 1. + Edwarda Malinowskiego (w 8 r.), Elżbietę, Stanisławę i Cze-

sława, zm. z Rodzin Malinowskich, Kryńskich i Sawickich oraz 
zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Dzieci 

 2. + Stanisława, Józefa i Wiktorię Stańczuk, Jana i Leokadię Goch-
nio oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Halina Stańczuk z Córkami 

 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Jadwigi i Jana Sokołowskich, z pro-
śbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i dla całej Rodziny, 
of. Jubilaci 

11.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Bajków, of. Córki 
 2. + Eugenię Ostasz (w 11 r.), of. Mąż z Rodziną 
 3. + Bernarda Bryńczaka (w 15 r.), zm. jego Rodziców i z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina 
13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 

 2. Dziękczynna w 25 r. kapłaństwa ks. Andrzeja Wolanina, z pro-
śbą o potrzebne łaski do dalszej służby w Kościele, of. 

16.30 1. + Jana, Franciszkę, Antoniego, Helenę i Stanisława, zm. z Ro-
dzin Serzysków i Kajków, of. Córka 

17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Mariannę, Franciszka i Juliannę, of. Zenona Wiszniewska 
Nabożeństwo Czerwcowe 

i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 
  

STATUS W KOŚCIELE: WDOWA 
     Są wdowcy i wdowy, którzy mają wszelkie dane po temu, aby myśleć 
o powtórnym małżeństwie, a jednak rezygnują z tego ze względu na pa-
mięć o zmarłym małżonku, któremu chcą zachować wierność nawet po 
śmierci. Niezależnie od tego, czy jest to dla nich decyzja łatwa czy trud-
na, ludzie ci na ogół nie wątpią w jej sens. Społeczność na ogół szanuje 
takie wybory, widzi w nich coś wzniosłego, pięknego i rzeczywiście sen-
sownego, zgodnie z nurtem Pisma Świętego, które mówi, że: „miłość 
mocniejsza jest niż śmierć”. Niektóre z wdów podejmują dalsze starania, 
wchodząc w szeregi „wdów konsekrowanych”, czyli takich, które swoje 
życie chcą całkowicie poświęcić na służbę Bogu i ludziom. 
     We wtorek 21 maja, w Diecez-
jalnym Centrum Formacji w No-
wym Opolu, odbyło się spotkanie 
formacyjne kandydatek na wdo-
wy konsekrowane, które odkryły  
swoje powołanie, by „troszczyć się o sprawy Pana i by się Jemu podo-
bać” (por. 1 Kor 7,32). Po Soborze Watykańskim II, odrodziła się prakty-
ka konsekracji wdów znana od czasów apostolskich. O tym szczegól-
nym rodzaju powołania wspomniał Ojciec Św. Jan Paweł II w adhortacji 
apostolskiej „Vita consecrata”. Chodzi o kobiety, które żyły w sakramen-
talnym związku małżeńskim, a po śmierci męża nie żyły publicznie 
w stanie przeciwnym czystości, ukończyły 60. rok życia i według ogólnej 
opinii, przez swój wiek, roztropność i obyczaje, dają rękojmie, że wytr-
wają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim. 
Poprzez konsekrację taka wdowa otwiera się na głębię zjednoczenia z 
Bogiem, w sposób szczególny oddaje się Bogu poprzez gorliwą modlit-

wę, pokutę, dzieła miłosierdzia i apostolstwo. Zainteresowani mogą zdo-
być więcej informacji pod nr tel. 692 289 024. 
 

Ą Ę
     W sierpniu już po raz kolejny wyruszy na pątniczy szlak Piesza Pielg-
rzymka Podlaska. W związku z powyższym warto przekazać kilka istot-
nych informacji dotyczących pielgrzymki i obecnej fazy przygotowań: 

1. Hasłem 39. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej będą słowa W MOCY 
DUCHA ŚWIĘTEGO. Tegoroczna pielgrzymka będzie dla nas okazją, 
aby na nowo odkryć osobę Ducha Świętego i Jego działanie w Kościele. 
Będzie to również sposobność do świętowania rocznicy 20–lecia wizyty 
Św. Jana Pawła II na Ziemi Podlaskiej. 

2. We wszystkich parafiach Diecezji odbędzie się tzw. NIEDZIELA 
PIELGRZYMKOWA. Będzie ona okazją do przybliżenia istoty i wartości 
pielgrzymki, zachęcającą do wzięcia w niej udziału. 

3. Organizatorzy wydrukowali i przekazali parafiom plakat pielgrzymko-
wy oraz formularze Pielgrzymki Duchowej. Proszę też o umieszczenie 
plakatu w widocznych miejscach, ze wskazaniem miejsca zapisów oraz 
możliwości uzyskania bliższych informacji o pielgrzymce.  

4. Spotkania organizacyjno-szkoleniowe, poprzedzające Pielgrzymkę 
odbyły się 1 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym 
Opolu. Wzięli w nich udział księża przewodnicy i wolontariusze Służb 
Centralnych Pielgrzymki, czyli osoby mające pełnić funkcję porządkowe-
go kierującego ruchem oraz posługujący w służbie muzycznej. Spotka-
nia te przypomniały ogromną rolę i odpowiedzialności, jaka ciąży na 
Służbach Pielgrzymkowych. 
     W razie pytań i wątpliwości informacje o Pielgrzymce można znaleźć 
na stronie www.pielgrzymka-podlaska.pl Można także skontaktować się 
z Kierownikiem Pielgrzymki Ks. Pawłem Bieleckim tel.: 513 868 604, lub 
e-mail: pielgrzymka@pielgrzymka-podlaska.pl 
     W sposób szczególny organizatorzy Pielgrzymki zapraszają wszyst-
kich do Mirowa na Mszę Świętą, która będzie sprawowana 13 sierpnia 
o godz. 18.00 oraz do wspólnego wejścia na Jasną Górę dnia 14 sierp-
nia. Już teraz proszą o modlitwę w intencji dobrego przygotowania, 
przeżycia i błogosławionych owoców tegorocznego pielgrzymowania. 
 
 

 

TO NASZE DZIEJE 

     Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” w 
Krakowie wydało książkę Ks. Roberta Mirończuka 
pt.: „Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne bis-
kupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-
1867)”. Książka jest monografią Janowa Bisku-
piego (obecnie Janów Podlaski) od najdawniej-
szych wzmianek źródłowych z XV w. aż do zakoń-
czenia II wojny światowej, poruszając szereg wąt- 

ków z zakresu historii, historii sztuki i historii Kościoła. 
     W kolejnych rozdziałach prezentuje on położenie geograficzne Jano-
wa i związany z tym kontekst religijno-historyczny, analizuje rozwój mia-
sta pod względem urbanistycznym, gospodarczym i politycznym, oma-
wia przemożny wpływ, jaki na jego dzieje wywarli kolejni rezydujący 
w nim biskupi i prowadzone przez nich działania fundacyjne.  
     Szczególne miejsce w monografii Ks. Roberta zajmują dzieje i anali-
za architektoniczna obiektów stanowiących dominanty Janowa Biskupie-
go: głównej barokowej świątyni miasta, kolegiaty, i związanego z nią ze-
społu budowli, dominikańskiego kościoła św. Jana Chrzciciela oraz pała-
cowej rezydencji biskupów z założeniem parkowo-ogrodowym. Książka 
została dopełniona bogatą dokumentacją ikonograficzną i kartograficzną 
(289 kolorowych ilustracji), a 16 aneksów źródłowych pozwala zapoznać 
się z głównymi tekstami dotyczącymi dziejów tej wyjątkowej miejscowo-
ści. Książka jest w oprawie twardej, formatu B5, ma 632 strony.  
     Muzeum Diecezjalne, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Re-
gionalne w Siedlcach zapraszają na promocję książki oraz wieczór auto-
rski ks. dra Roberta Mirończuka, który odbędzie się w piątek 7 czerwca 
br. o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym (pod Jackiem) przy ul. J. Pił-
sudskiego 1. Wstęp wolny  
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W PARAFII I W DIECEZJI 
DZIŚ (2.06) zbiórka ofiar do puszek na Świąty-
nię Opatrzności Bożej w Warszawie. 
DZIŚ TAKŻE (2.06) pierwsza Katecheza 
Chrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzest-
nych w sali przy zakrystii o godz. 17.30. 
KLASY CZWARTE dziś na Mszy Św. o 8.30 
obchodzą rocznicę I-szej Komunii Świętej. 
DO CHORYCH udadzą się kapłani z posługą 
sakramentalną w sobotę 8 czerwca o g. 8.30 
APDC Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćco-
wym organizuje czuwanie na Jasnej Górze od 8 
do 9 czerwca. Wyjazd z Siedlec 8 czerwca o go-
dzinie 7.00. Są jeszcze miejsca w autokarze. 
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii. 
ARCHIWA I ARCHIWIŚCI. W przyszłą nie-
dzielę (9.06) wypada dzień modlitw za Archiwis-
tów, z racji Międzynarodowego Dnia Archiwów. 
JERYCHO MŁODYCH. 14 i 15 czerwca w Pra-
tulinie wielkie święto młodzieży naszej Diecezji, 
nazywane „Jerychem Młodych”. O szczegółach 
napiszemy za tydzień. 
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Tomasz Grzegorz Jackiewicz z Parafii 
w Sulejówku (Diecezja Warszawsko-Praska) i 
Aleksandra Maria  Biardzka z naszej Parafii (21). 
Daniel Marcin Radzikowski i Aleksandra 
Kuć oboje z naszej Parafii (22). 
Igor Jabłoński z naszej Parafii i Katarzyna 
Żontała z Parafii Radomyśl (23). 
Mariusz Olszewski z Parafii Skórzec i Ma-
gda Alaba z naszej Parafii (24). 
Igor Meter i Sylwia Popiołek oboje z naszej 
Parafii (25). 

Łukasz Daniel Zawodniak z naszej Parafii 
i Małgorzata Zarzycka z Parafii Św. Stanisława 
w Siedlcach (28). 
Zapowiedź I: 
Marcin Kowalczyk z naszej Parafii i Monika 
Woźniak z Parafii Św. Alberta w Łukowie (26). 
Brajan Głuchowski z Parafii Ducha Świętego 
w Siedlcach i Emilia Śnitko z naszej Parafii (27). 
Marek Sarnowski w Parafii w Mordach 
i Monika Kociuba z naszej Parafii (29). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia-
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżur-
nego w Kancelarii Parafialnej. 
 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
ŚWIĘCI Z UGANDY. Jutro (3.06) Kościół 
wspomina Św. Karola Lwangę i jego Towarzy-
szy, Męczenników. Do Ugandy chrześcijaństwo 
dotarło pod koniec XIX w. Wielu mieszkańców 
tego kraju przyjęło chrzest. Jednak u progu XX 
w. zaczęło się krwawe prześladowanie chrześci-
jan, podczas którego zginęło wielu wyznawców 
Chrystusa, wśród nich Św. Karol. 
ŚW. PIOTR Z WERONY to pierwszy Męczen-
nik Zakonu Dominikańskiego. Pochodził z Wero-
ny. Żył na przełomie XII i XIII w., był znakomitym 
kaznodzieją. Zginął z rąk innowierców. Kościół 
przypomina o nim we wtorek – 4 czerwca.  

PATRON NIEMIEC I ANGLII Św. Bonifacy 
pochodził z Dewonshire (w Anglii). Był opatem 
benedyktyńskiego klasztoru w Wessex. Papież 
Grzegorz II (w VII w.) posłał go na misje na te-
reny dzisiejszej Francji i Niemiec, gdzie organi-
zował klasztory i administrację kościelną. Środa 
(5.06) to dzień jego wspomnienia. 
NORBERT Z NADRENII, mnich z zakonu Bene-
dyktynów, prowadził działalność apostolską na 
terenie Niemiec w XII w. Założył zakon Kanoni-
ków Regularnych, nazywanych od jego imienia 
Norbertanami. Czcimy go w czwartek (6.06). 
MARIA KARŁOWSKA pochodziła z Wielko-
polski. Pod koniec XIX i na początku XX w. 
otworzyła 9 ośrodków wychowawczych, wypo-
sażonych w warsztaty pracy dla biednych ko-
biet. Założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od 
Opatrzności Bożej. Czwartek (6.06) jest dniem 
jej wspomnienia. 
ŻONA KRÓLA JAGIEŁŁY. Była nią Św. Jad-
wiga Królowa, którą liturgia Kościoła wspomina 
w sobotę – 8 czerwca. 
MNICH Z IV W. Św. Efrem, Diakon był wysoko 
wykształconym znawcą teologii. Przyjaźnił się 
ze Św. Atanazym i Bazylim Wielkim. Pozostawił 
wiele dzieł pisanych. Cenimy go, jako teologa, 
historyka i poetę. Dzień jego wspomnienia wy-
pada w przyszłą niedzielę (9.06). Papież Bene-
dykt XV ogłosił Św. Efrema doktorem Kościoła. 
 

GO ŚC I E  Z  R A D I A  

    Za tydzień (9.06) w na-
szej Parafii Radiowa Nie-
dziela. Nasi Goście. pra-
cownicy Katolickiego Ra-
dia Podlasie opowiedzą  
nam o tym jak działa i czym dziś żyje nasza Die-
cezja i nasze Radio. 
     Radio to istnieje od 1992 roku i jest najwię-
kszą rozgłośnią w środkowej części wschodniej 
Polski. Jest najczęściej wybieranym przez 
odbiorców medium lokalnym na terenie byłych 
województw bialskopodlaskiego i siedleckiego. 
Przez 24 godziny nadaje program informacyj-
no-muzyczny, który dotyczy mieszkańców regio-
nu. Program Radia jest słyszalny w promieniu 
100 km. Jego misją jest promocja wartości 
chrześcijańskich we współczesnym świecie. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 22 
 Kiedy gubimy drogę, Bóg wyznacza nową trasę. Cel 
pozostaje niezmienny: to nasze zbawienie. O nielogicz-
nej z ludzkiego punktu widzenia Bożej miłości, która za-
wsze wychodzi nam naprzeciw - piszemy na str. 15; 
 Odnaleźć drogę do Kościoła i przyjąć chrzest, będąc 
dorosłym, to rodzaj przywilej. Na czym polega katechu-
menat? Polecamy świadectwo jednego z neofitów;  
 O 30 latach demokracji w Polsce i naszych poli-
tycznych wyborach - w wywiadzie z prof. Andrzejem 
Gilem. W numerze znajdą Państwo także informacje na 
temat, jak głosowali mieszkańcy naszego regionu; 
 Czym jest cholesterol? Potocznie mówimy o „złym” i 
„dobrym” - co to znaczy? Jak zapobiegać miażdżycy? 
Odpowiedzi w wywiadzie w dziale „zdrowie”; 
 Znany muzyk mówi dziś o sobie: „człowiek maryjny”. 
Opowiadaj o nawróceniu, przestrzega też młodych 
przed niebezpieczeństwami kryjącymi się w uzależnie-
niach i muzyce;                      Zapraszamy do lektury 

 
SZCZĘŚLIWA 

 
     Dziewczyna jest pełna radości. Chłopak ją pyta: 
- Z czego tak się cieszysz? 
- Zdecydowałam, że będę szczęśliwa i tej wersji będę 
się trzymała do końca. 

 

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

 

GRILL. Tradycyjni narzeczeni witają się w parku. On 
z czułością całuje jej rękę: 
- Jaki piękny zapach roznosi twa ręka. 
- A tak, marynowałam mięso na grilla. 
ZAŁOŻENIE. Dziadek rozwiązuje krzyżówkę. Pyta 
babcię: 
- Co najczęściej zakłada kobieta na 7 liter? 
- Kobieta najczęściej zakłada, że mąż się domyśli! 
DZIEŃ. 
 Dziewczyna zadumana patrzy w okno. Mama do niej: 
- Co tam Kasiu wypatrujesz? 
- Czekam na dzień, w którym coś się zmieni w moim 
życiu. 
- Dzień, w którym wszystko może się zmienić, zaczy-
na się każdego poranka! 
SYN siedzi smutny w domu. Ojciec do niego: 
- Czemy siedzisz taki smutny? 
- A niby z czego ja mam się cieszyć? 
- Z czego chcesz. Pamiętaj, ze dzień bez uśmiechu, 
to dzień stracony! 
MŁODA ŻONA rozmawia z koleżanką: 
- Wiesz, nieraz w domu patrzę w lusterko i mówię do 
swego męża: „Chłopie, popatrz tu na mnie, ale ci się 
szczęście trafiło”. 
NIE JEST ŹLE. 
     Spotykają się trzy koleżanki, narzekając, że moc-
no przybrały na wadze. Jedna z nich dodaje: 
- U mnie nie jest aż tak źle. Nadal mieszczę się w kol-
czyki, które nosiłam w liceum. 
POWÓD. Dziewczynie źle poszły egzaminy matural-
ne. Koleżanka jej doradza: 
- Śmiej się! Niech reszta świata zastanawia się, dla-
czego to robisz. 
 
 

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: Santander Bank Polska 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 Irena. 

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 
  




