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MYŚL TYGODNIA 
    „Ktokolwiek przykłada rękę do 
pługa, a wstecz się ogląda, nie na-
daje się do królestwa Bożego” (Łk 
9,62). 

 
     Znajomość celu wakacyjnych 
wędrówek pozwala wybrać odpo-
wiednie drogi, środki transportu 
i ekwipunek, aby do niego dotrzeć. 
     O ileż bardziej trzeba się więc 
zatroszczyć, by osiągnąć najważ-
niejszy cel naszego życiowego wę-
drowania – ten sam co drogi Jezu-
sa. W Jerozolimie dopełniła się Je-
go misja umiłowania człowieka. 
Oddał życie, aby każdy mógł osią-
gnąć niebieskie Jeruzalem. To sa-
mo może spotkać i mnie ze strony 
ludzi, którym nie podoba się, że 
zmierzam do domu Ojca. Lęk nie 
może mnie jednak sprowadzić 
z Bożej drogi, odebrać jasności 
widzenia celu. Nie należy oglądać 
się wstecz, lecz trzeba mocno 
przyłożyć ręce do tego, co pewnie 
prowadzi do królestwa Bożego.  
     Codziennie oddawać swoje ży-
cie Chrystusowi i odnawiać myśle-
nie według Ewangelii. Inaczej zaw-
sze coś będzie przeszkadzać. 

TROSKA O CHORYCH 

We wtorek (2.07) obcho-
dzimy wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny, 
Kodeńskiej Matki Jedno-
ści. To w tym terminie 
wypada obchodzony wła-
śnie w Kodniu Diecezjal-
ny Dzień Chorego; 
 Natomiast sobota (6.07) 
jest dniem wspomnienia 
NMP,  którą  nazywamy   
„Uzdrowieniem Chorych” oraz Św. Marii Teresy Ledó-
chowskiej, Dziewicy, Patronki Apostolstwa Chorych. 
Pierwsze dni lipca przypominają nam o naszych obo-
wiązkach wobec ludzi starszych i chorych. 
     Być może to dobra okazja, aby - jeśli to możliwe – 
zawieźć w dniu 2 lipca, nasze babcie i naszych dziad-
ków (zazwyczaj chorych) do kodeńskiego sanktuarium 
na sumę o godzinie 12.00, zakończoną uroczystym bło-
gosławieństwem chorych. Dla nich byłoby to wielkim 
wydarzeniem. 
 

DLA URLOPOWICZÓW 

 

>>>> 

    Tradycją naszej Parafii jest to, że każdego roku w lip-
cu i sierpniu niedzielne Msze Św. popołudniowe są ce-
lebrowane o godzinie 18.00 i 20.00. Od pierwszej nie-
dzieli września (1.09) powrócimy do „starego” porząd-
ku.  
 

WAKACJE Z BOGIEM 

 
    Kochane Dzieci, droga Młodzieży oraz szanowni 
Rodzice. Już mamy wakacje. Zasłużony odpoczynek 
od szkoły, książek, nauki. Pamiętajcie, nie jest to odpo-
czynek od modlitwy i od Boga. Jeżeli chcecie przeżyć 
dobrze tydzień wakacji i szukacie miejsca, gdzie można 
odpocząć, fajnie się pobawić,  zwiedzić ciekawe miejs-
ca, a przy tym również trochę się wyciszyć i nabrać sił 
duchowych, zapraszamy serdecznie na rekolekcje do 
Siedlanowa. Zapraszamy tych, co już byli i tych, których 
u nas jeszcze nie było, a zastanawiają się czy warto – 
spróbujcie. Myślę, że warto!  

    Drodzy Rodzice, może warto wysłać dzieci na takie 
rekolekcje. Niech nie siedzą całe wakacje przed telewi-
zorem, komputerem, czy z komórką w ręce. Jeden wa-
runek – nie wysyłajmy też dzieci „na siłę”. Dziecko musi 
chcieć tak spędzić tydzień swojego wolnego czasu.  
    Szczegóły na stronie internetowej http://siedlanow.pl 
w zakładce >Wakacje z Bogiem. Zapisy już trwają. 

Ks. Grzegorz Koc 

WSPOMNIENIA O PROBOSZCZU 

 

     W latach 1997-2002 pro-
boszczem naszej Parafii był 
Ks. Kanonik Jerzy Górski. 
     Wielu zapewne pamięta, 
że zginął nad węgierskim 
Balatonem w wypadku auto-
karowym, 1 lipca 2002 roku, 
podczas pielgrzymki do Me-
djugorje. Jutro będziemy ob-
chodzić 17 r. jego śmierci. 
     W węgierskiej miejsco-
wości Balatonkeresztúr na 
południowym krańcu Bala-
tonu  odsłonięto  3 maja  br. 

pomnik, upamiętniający wypadek polskiego autokaru, 
z pielgrzymami z lipca 2002 r. W uroczystości, na zap-
roszenie węgierskiego rządu, wzięła udział grupa pątni-
ków, którzy przeżyli tamtą katastrofę. Pomnik, ufundo-
wany przez Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Pol-
skiej na Węgrzech, jest kopią posągu Matki Bożej z san-
ktuarium w Medjugorje, do którego 17 lat temu zdążał 
Ks. Jerzy i inni nasi Rodacy. Grób Ks. Górskiego znajd-
uje się na Cmentarzu Centralnym w kwaterze kapła-
nów, wejście od Cmentarza Wojennego. Zatrzymajmy się 
tam na chwilę modlitwy oraz przyjdźmy jutro (1.07) na 
Mszę Św. o godz. 18.00 celebrowaną za Ks. Jerzego. 

PIERWSZE DNI 
     W tym tygodniu wypadają „Pierwsze dni lipca” czwa-
rtek, piątek, sobota i niedziela: 
W Pierwszy Czwartek Miesiąca (4.07) po Mszy Św. 
wieczorowej czuwanie Godziny Świętej. 
W Pierwszy Piątek Miesiąca (5.07) Pierwszopiątkowe 
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00. Spowiedź 
Pierwszopiątkowa od godziny 17.30. 
W Pierwszą Sobotę Miesiąca (6.07) Pierwszosobotnie 
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi będzie po 
Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00. Po rannym Nabożeń-
stwie będzie Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
w intencji o uwolnienie z nałogów. 
W Pierwszą Niedzielę Miesiąca (7.07) po sumie bę-
dzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, wymiana Tajemnic Różańcowych oraz kolejna Kate-
cheza dla członków Stowarzyszenia Żywy Różaniec, 
działających w naszej Parafii.  
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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 – 1 lipca 2019 r. Święto Najdroższej Krwi Jezusa 
Chrystusa. Wspomnienie Św. Ottona Biskupa. 17 r. śmierci 

Ks. Kanonika Jerzego Górskiego. Imieniny Haliny; XIII Tydzień Zwykły. 
Czytania liturgiczne z roku C, I: Rdz 18,16-33 (Abraham wstawia się za 
Sodomą); Mt 8,18-22 (Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem). 

6.30 1. + Jadwigę Kalicką (w 12 r.), of.  
 2. + Irenę Sobiesiak (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Zofię i Wacława Kalic-
kich, of. Córka Kazimiera z Rodziną 

 2. + Mariana (z racji Imienin), zm. Rodziców i Braci z obu stron 
Rodziny, of. Helena Radzikowska 

 3. + Stanisława Nocenia oraz Reginę i Mariana Szymańskich, 
of. Rodzina 

 4. + Edwardę Baran i zm. Rodziców, of. Córka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Roberta Makaruka, of 
Rodzina 

 2. + Ks. Jerzego Górskiego (w 17 r.), zm. kapłanów z Parafii 
oraz zm. z Rodziny Chraniuków, of. Krystyna Chraniuk 

 3. + Ks. Jerzego Górskiego (w 17 r.), of. Brat Krzysztof 
 4. + Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla 

Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 
Wtorek – 2 lipca 2019 r. 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej Matki Jedności. 
Diecezjalny Dzień Chorego; Czyt.: Rdz 19,15-29 (Zniszczenie Sodomy i 

Gomory); Mt 8,23-27 (Uciszenie burzy na jeziorze). 
6.30 1. + Ks. Mieczysława Skorodiuka (w 11 r.) oraz zm. Rodziców 

Mariannę i Władysława Skorodiuków, of. Rodzeństwo 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. + Mariannę i Stefana Jarockich, Waldemara i Karolinę Komar, 

oraz Zdzisława Zawistowskiego, of. p. Jaroccy 
 3. + Zenobiusza Kondraciuka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-

rzebu 
 4. Poza Parafią: Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 6 pw. 

Matki Bożej Kodeńskiej, z prośbą o potrzebne łaski dla Sióstr 
i Braci z Koła i ich Rodzin, zel. Janina Głowacka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 2. + Jana Bołzana (w 8 r.), of. Żona 
 3. + Apolonię (w 17 r.) i Izydora (w 3 r.), zm. z Rodzin Lewczu-

ków i Borowskich, of. Rodzina 
Środa – 3 lipca 2019 r. Święto Św. Tomasza Apostoła; Czyt.: Ef 2,19-22 
(Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów); J 20,24-29 (Pan mój i Bóg mój). 
6.30 1. Dziękczynna w 35 r. ślubu Zofii i Wiesława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla ich Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci 

7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-
ra z Rodziną 

 2. + Antoniego Wiśniewskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-
rzebu 

 3. Poza Parafią: + Grażynę Kaszubską (w 10 r.) i Piotra Dąbro-
wicza, of. Mama 

 4. Poza Parafią: + Halinę Ilińską (z racji Imienin), of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of Rodzina 
 2. + Roberta Pazdykę (z racji dnia urodzin), of. Rodzice 
 3. + Amelię i Ryszarda Stańczuków oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina 
 4. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 4 lipca 2019 r. 

Wspomnienie Św. Elżbiety Portugalskiej. Czyt.: Rdz 22,1-19 (Ofiara 
Abrahama); Mt 9,1-8 (Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy). 

6.30 1. + Julię Piekart (w 1 r.), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-
ra z Rodziną 

 2. + Danutę i Tadeusza Krzewniaków, of. Syn z Rodziną 
 3. Poza Parafią: + Annę, Bronisława, Wojciecha i Mariana, of. 

Rodzina 
 4. Dziękczynna za naszych kapłanów, z prośbą o potrzebne łas-

ki oraz o dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z na-
szej Parafii, of. Apostolat Złotej Róży (zel. Wanda Matwiejczuk) 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of Rodzina 
 2. + Krystynę Mądrą (w dniu urodzin), of. Córka Marzena 
 3. Dziękczynna w 12 r. urodzin Natalii Radzikowskiej, z prośbą 

o zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Św. Rodziny i Anioła 
Stróża, of. Mama 

Czuwanie Godziny Świętej 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 5 lipca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Antoniego Marii Zaccaria, Kapłana oraz Św. Marii 
Goretti, Dziewicy i Męczennicy. Czyt.: Rdz 23,1-4.19;24,1-8.10.48.59.62-67 
(Śmierć Sary i małżeństwo Izaaka); Mt 9,9-13 (Powołanie Mateusza na Apostoła). 
6.30 1. + Stanisława (w 35 r.) i Helenę Ługowskich, of. Córka z Ro-

dziną 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. Dziękczynna w 15 r. urodzin Marty, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of Rodzina 
 2. Poza Parafią: + Joannę, Franciszka i Józefa, zm. z Rodzin 

Borychowskich i Krasnodębskich, of. Jolanta Skorupska 
 3. Dziękczynna w 75 r. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieńst-

wo dla Jubilatki oraz potrzebne łaski dla jej Dzieci i Wnuków, of. 
Jubilatka 

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

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 6 lipca 2019 r. 
Wspomnienie NMP Uzdrowienie Chorych oraz Św. Marii Teresy 
Ledóchowskiej, Dziewicy, Patronki Apostolstwa Chorych. Czyt.:  

Rdz 27,1-5.15-29 (Jakub otrzymuje błogosławieństwo przeznaczone dla Ezawa). 
Mt 9,14-179 (Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego). 
6.30 1. + Kazimierza Dziwulskiego (w 1 r.), of. Córka 

 2. + Jadwigę Paczuską (w 9 r.), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 

 2. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 3. + Helenę i Jana Pobożych oraz zm. Dziadków z obu stron Ro-

dziny, of. Córka Henryka 
 4. + Stanisława Stefaniuka (w 17 r.), Antoniego i Aleksandra, of. 

Wnuczka 
 5. Dziękczynna w 50 r. ślubu Jadwigi i Witolda, z prośbą o zdro-

wie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa dla Jubilatów i całej Rodziny, of. 

 6. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, 
z prośbą o wyzwolenie nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Czło-
wieka  

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i Róża-
niec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji o uwolnienie z nałogów 

16.00 W intencji Nowożeńców: Moniki i Marka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 

18.00 1. Dziękczynna w 20 r. ślubu Urszuli i Sławomira, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
Małżonków i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie 

 2. + Kazimierę Wróblewską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi  
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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 lipca 2019 r. 
Pierwsza Niedziela Miesiąca 

Rok C, I; Czyt.: Iz 66,10-14c (Radość ery mesjańskiej); 
Ga 6,14-18 (Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan); 

Łk 10,1-12.17-20 lub krótsza Łk 10,1-9 (Pokój królestwa Bożego). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Czesława, Juliannę i Stanisława Marciszewskich, of. p. Ma-

rciszewska 
8.30 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. + Henryka Rusinka (w 3 r.), of. Żona i Synowie z Rodziną 
 3. Poza Parafią: + Jana Mędzę (w 18 r.), zm. Rodziców i Rodzi-

nę z obu stron, of. Żona 
10.00 1. + Stanisława, Józefa i Wiktorię Stańczuków oraz Jana i Leo-

kadię Gochnio, of. Halina Stańczuk z Córkami 
 2. Dziękczynna w r. ślubu Joanny i Romana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny, of. Roman Zembek 
 3. Dziękczynna w 7 r. ślubu Violetty i Andrzeja Ferensów, z proś-

bą potrzebne łaski oraz opiekę Maryi i Św. Józefa dla nich i dla 
ich Dzieci Aleksandry i Arkadiusza, of. Rodzice 

11.30 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of Rodzina 
 2. + Władysława, Franciszka i Antoninę Kosylów oraz Kazimierę 

i Bolesława Piekartów, of. Kamila Kosyl 
 3. Poza Parafią: Dziękczynna w 15 r. ślubu Anny i Mariusza, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Jubilaci 

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
18.00 1. + Kingę (w 9 r.), of. Tata i Dziadkowie 
20.00 1. + Kazimierę Barszcz (w 15 r.) i Wacława, of. Kazimiera Kąkol 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

MARYSIA Z NETTUNO 
   W piątek (5.07) obchodzimy wspomnienie 
Św. Marii Goretti, Dziewicy i Męczennicy.  
   W wieku 12 lat złożyła ofiarę ze swego 
życia w obronie niewinności, stając się 
symbolem czystości i wierności Bogu. Za 
bohaterską śmierć oraz heroiczne przeba-
czenie swemu zabójcy została wyniesiona 
do chwały ołtarzy. „Św. Maria Goretti jest 
przykładem dla młodych pokoleń, zagrożo-
nych mentalnością braku zaangażowania, 
które mają trudności w zrozumieniu zna-
czenia wartości, co do których nie wolno ni-
gdy iść na żaden kompromis” - mówił o niej 
Jan Paweł II.  
     Maria Goretti przyszła na świat 16 października 1890 r. w Corinaldo 
k. Ankony. Była trzecim spośród ośmiorga dzieci Luigiego i Assunty. Na-
stępnego dnia po urodzeniu została ochrzczona w kościele św. Piotra 
z Corinaldo, a sześć lat później, według ówczesnego zwyczaju, przyjęła 
sakrament bierzmowania z rąk biskupa Ankony J. Blandiniego. Jej rodzi-
ce: Luigi (Ludwik) i Assunta z domu Carlini byli prostymi i biednymi ludź-
mi, pracowali na roli. Chcąc zapewnić swojej rodzinie chleb powszedni, 
musieli zmieniać miejsce zamieszkania. Wkrótce po narodzinach Marii 
przenieśli się z Corinaldo do Feriiere di Conca koło Nettuno. Czas rado-
ści w nowym miejscu zamieszkania trwał krótko. 6 maja 1900 r. zmarł 
Luigi - ojciec i głowa rodziny. Maria pocieszała Assuntę: „Odwagi, ma-
musiu. Bóg nas nie opuści”. Matka, nie mogąc sprostać obowiązkom 
pracy na roli, prosiła o pomoc sąsiada Serenellego mieszkającego obok 
wraz z dorosłym synem Alessandro. 
     Assunta mimo wielu kłopotów i trudności starała się zapewnić dzie-
ciom dobre wychowanie i przygotowanie do życia. Jesienią 1901 r. Mar-
ia rozpoczęła przygotowania do Pierwszej Komunii św. Mimo iż nie cho-
dziła do szkoły, nie potrafiła czytać ani pisać, to jednak szybko nauczyła 
się katechizmu. Co więcej, edukowała młodsze rodzeństwo. Przed pier-
wszą spowiedzią Maria odwiedziła sąsiadów, prosząc ich o przebacze-
nie. Ludzie mówili o niej „to prawdziwy anioł, święte dziecko”. 29 maja 

1902 r. ubrana w strój komunijny, który pomogły zdobyć sąsiadki, z ra-
dością przyjęła po raz pierwszy Chrystusa. 
     Zawsze posłuszna matce, zaczęła odtąd przejmować jej obowiązki. 
Była najstarszą spośród dziewcząt. Zastępowała rodzeństwu mamę za-
równo w sprawach dotyczących prowadzenia domu, jak i wychowania 
dzieci. Szybko nauczyła się sprzątania, reperacji ubrań, prania i praso-
wania. Z dziecka stała się młodą dziewczyną, piękną i pełną uroku. 
     Współpraca i sąsiedztwo z rodziną Serenellich okazały się zgubne 
dla Marii Goretti. Alssandro dał się poznać jako człowiek nieodpowie-
dzialny, w dodatku przejawiający pedofilskie skłonności. Wielokrotnie 
namawiał dziewczynę, by zgodziła się na współżycie z nim. Kiedy od-
mówiła, próbował ją szantażować. Przestraszona omijała zboczeńca, 
lecz nie miała odwagi, by powiedzieć o wszystkim matce. Mimo młode-
go wieku rozumiała, że staje w obronie swojego dziewictwa. 
     5 lipca 1902 r. zirytowany oporem Marii Alessandro zadał jej w porywie 
gniewu 14 ciosów nożem. Powracająca z pracy Assunta znalazła kona-
jącą córkę. Możliwie szybko zawieziono dziewczynę do szpitala. Tam opo-
wiedziała matce i karabinierom o groźbach i szantażu Alessandro. Nieste-
ty, Marii nie udało się uratować. Następnego dnia, o 15.45, odeszła do Pa-
na. Zanim zmarła, wyspowiadała się, przyjęła sakrament namaszczenia 
chorych i przebaczyła swojemu oprawcy. 
     Mieszkańcy Nettuno przeżyli szok. Jedni chcieli natychmiastowego 
ukarania mordercy, w innych rodziło się przekonanie o świętości życia 
dziewczyny. Jej pogrzeb, który odbył się 8 lipca, był jednak tryumfem dob-
ra. W ostatniej drodze towarzyszyły Marii tysiące osób, biskup Nettuno 
i kapłani. Na białą trumnę rzucano kolorowe płatki kwiatów. 
     Przed śmiercią Marysia Goretti wybaczyła swemu zabójcy. Alessandro 
został osądzony i skazany na 30 lat ciężkiego więzienia. Karę odbywał w 
Notto na Sycylii. Tam przeżył proces nawrócenia i zrozumiał wagę swojej 
zbrodni. Być może przyczyną była wizyta biskupa Nettuno J. Blandiniego 
w jego celi i sen, w którym zobaczył swoją ofiarę. Alessandro wyszedł z 
więzienia po 27 latach odbywania kary. Przemieniony na duszy przybył w 
stroju żebraka do Assunty Goretti, prosząc ją o przebaczenie. Z ust matki 
padły wtedy znamienne słowa: „Ponieważ Maria ci wybaczyła, dlaczego ja 
nie miałabym tego uczynić?”. Pojednany z Bogiem i z ludźmi wstąpił do 
klasztoru kapucynów w Macerata i tam pokutował do końca życia. Zmarł 6 
maja 1970 r. Zanim jednak to się stało został wezwany jako świadek w 
procesie kanonizacyjnym Marii Teresy Goretti. Mówił wtedy: „Gdy chcia-
łem, aby Maria ze mną współżyła, ona mi odpowiadała <Nie, nie, nie 
Alessandro, to wielki grzech! Pójdziesz do piekła>”. Po ponad 30 latach od 
tragicznego wydarzenia zrozumiał swoje zło: „Mnie zaślepiała zwierzęca 
namiętność. Ona była prawdziwą świętą i męczennicą”. Gdy uczestnicy 
procesu zapytali Alessandro, co było powodem jego zwyrodnienia i agresji 
wobec Marii, odpowiedział: „Na moje zachowanie zły wpływ miały złe 
druki, gazety, złe przykłady, które większość młodych ludzi bezmyślnie 
naśladuje”. Skąd my to znamy? Choć od tamtych wydarzeń minęło ponad 
100 lat, metody deprawacji młodych ludzi są podobne. Kolorowe pisma 
i strony internetowe pełne są wulgaryzmów, pornografii, złych treści, które 
wcześniej czy później doprowadzają do przetrącenia młodości i złamania 
życia. Wiodą do takich samych idei, jakimi kierował się Alessandro. On 
miał 20 lat, Marysia tylko 12. 
     W 1935 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Marii Goretti, a 12 lat 
później, 27 kwietnia 1947 r., papież Pius XII ogłosił ją błogosławioną. 
Trzy lata później, w jubileuszowym Roku Świętym od narodzenia Chry-
stusa, kanonizował, mówiąc o niej, że jest „męczennicą ziemi i aniołem 
w niebie”, jest też „św. Agnieszką XX w.”. W obu uroczystościach uczes-
tniczyła rodzina Marii z 81-letnią Assuntą na czele oraz zabójca Świętej. 
Podczas osobistego dialogu z matką Pius XII pytał: „O mamo, co uczy-
niłaś, aby posiadać dziecko tak święte?”. Assunta odpowiedziała: „Nau-
czyłam Marię bojaźni Boga i wlałam w nią wstręt do grzechu. Reszty do-
konał Jezus”. Komentując te słowa, Pius XII: „Dobra stara metoda wy-
chowania! Nic nie może jej zastąpić. Jej porzucenie w rodzinach niszczy 
ich szczęście”. 
     W lipcowe dni mieszkańcy Nettuno zbierają świeże płatki róż i innych 
kwiatów, a następnie układają z nich przed sanktuarium św. Marii Go-
retti długi, kilkumetrowej szerokości „dywan”. A wszystko dla uczczenia 
„Małej Świętej”.                                                          ks. Henryk Drozd 
 

Artykuł opublikowany w Echu Katolickim i Gościu Niedzielnym w 2013 r. 
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PODZIĘKOWANIE 

  
     Zgodnie z decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza, 
nasi kapłani: Ks. Krzysztof Chaciński i Ks. Piotr 
Kruk zostali wyznaczeni do służby duszpaster-
skiej na nowych placówkach, od 1 lipca br. Ks. 
Krzysztof będzie pełnił urząd proboszcza w Parafii 
Witoroż (dekanat Komarówka Podlaska), zaś Ks. 
Piotr będzie wikariuszem w Parafii Narodzenia 
NMP w Białej Podlaskiej oddelegowanym do du-
szpasterstwa wśród grup młodzieżowych. 
     Dziękujemy obu kapłanom za ostatnie lata 
solidnej pracy duszpasterskiej wśród nas. Nie 
lubimy rozstań i zapewne niejednej osobie za-
kręci się łza w oku przy pożegnaniu, ale wiemy 
też, że społeczność kapłanów jest społecznoś-
cią żołnierzy, gotowych do podjęcia każdego wy-
znaczonego zadania w służbie Kościołowi. 
     O nowych kapłanach, którzy podejmą pracę 
w naszej Parafii napiszemy za tydzień. 

RÓŻAŃCOWE SKUPIENIE 
naszego rejonu (dekanaty: łosicki, suchożebrski, 
grębkowski, zbuczyński, siedlecki, domanicki) od-
będzie się dnia w sobotę 6 lipca od godz. 10.00 
do 14.30 w naszym Sanktuarium. W programie: 
10.00 Różaniec; 10.30 Konferencja: „Pokój na 
świecie a Maryja” ks. Jarosław Oponowicz; 11.30 
Adoracja Najświętszego Sakramentu; 12.15 Msza 
Święta; 13.15 Agapa; 14.15 Koronka do Miłosier-
dzia Bożego. Jako Parafia jesteśmy gospodarza-
mi tego wydarzenia, dlatego Rada Różańcowa 
oraz wszystkie Koła Różańcowe z naszej Parafii 
niech będą obecne i stworzą naszym Gościom 
atmosferę szczególnej życzliwości. Zachęćmy do 
udziału osoby, które chciałby przyłączyć się do 
Żywego Różańca. Spotkanie to jest ważnym ele-
mentem formacji i umocnienia się we wspólnocie 
różańcowej oraz okazją do naboru brakujących 
i nowych członków Róż Różańcowych. 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
ŚWIĘTY NIEMIEC. Jutro (w poniedziałek 1.06) 
obchodzimy wspomnienie Św. Ottona z Bambe-
rgu, Biskupa. Żył w XI w. Znał język polski. Był 
założycielem szkoły w Gnieźnie, dyplomatą 
i apostołem Pomorza Szczecińskiego.  
„NIEWIERNY” APOSTOŁ. W środę (3.07) 
obchodzimy święto Św. Tomasza Apostoła, na-
zywanego w Ewangelii „Bliźniakiem”; To on 
w osiem dni po zmartwychwstaniu, ze sceptycy-
zmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19-29); 
Zamęczony za wiarę w Indiach w 67 r. 
ANIOŁ POKOJU – tak historia nazwała Św. 
Elżbietę, królowę Portugalii, której wspomnienie 
obchodzimy w czwartek (4.07). Wielokrotnie 
doprowadzała do zgody i pokoju zwaśnionych 

monarchów, w tym także własnego męża i syna. 
BŁ. PIOTR J. FRASSATI z Turynu był synem 
włoskiej malarki i właściciela dziennika La Stam-
pa. Chciał być inżynierem górnictwa. Jego siost-
ra wyszła za mąż za polskiego dyplomatę. Wia-
ra, modlitwa i troska o biednych były dla niego 
wartościami podstawowymi. Zaraził się śmiertel-
ną chorobą. Zmarł 4 lipca 1925 roku w opinii 
świętości, mając zaledwie 24 lata. 
ZACCARIA. W piątek (5.07) Kościół czci Św. 
Antoniego Marię Zaccaria, Kapłana. Był on zało-
życielem kilku zgromadzeń męskich i żeńskich, 
wśród których największe uznanie zyskali Bar-
nabici. Przyjaźnił się z Gerolamo Savonarolą 
i Św. Karolem Boromeuszem. Był wielkim czci-
cielem Eucharystii, zachęcającym do codziennej 
Komunii Św. (co wtedy było rzadkością). 

 
zapraszają dziś (30.06) o godzinie 19.00 na 
spotkanie modlitewne. Tematem spotkania będą 
słowa „I dam wam serce nowe” (Ez 36, 26). 
     Plan spotkania: 19.00 wprowadzenie i modlit-
wa do Ducha Świętego, 19.40 Katecheza, 20.30 
Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
wstawiennicza, 21.30 zakończenie. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
„WOKÓŁ BACHA” – to tytuł recitalu na orga-
nach Wagnera. Będzie on dziś (30.06) w domu 
Biskupa Siedleckiego (ul. Cmentarna 17) o go-
dzinie 19.15. Wstęp wolny. 
PIELGRZYMKA. 1 i 2 lipca (w poniedziałek 
i wtorek) na Jasną Górę udaje się 82 Ogólno-
polska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowaw-
ców pod hasłem „W imię przyszłości kultury”. 
Zapisy i informacje pod numerem tel. 504 178 
921. Szczegółowy program pielgrzymki podaliś-
my w ubiegłą niedzielę. 
UWAGA NARZECZENI: Spotkanie  pierwsze 
ogólne Odbędzie się 13 lipca br.  o godz. 9.00. 
Natomiast 29.06 i 27.07 spotkania w poradni nie 
będzie. Za utrudnienia przepraszam. 

Doradca życia rodzinnego Marta Głódź 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź I:Tomasz Oskroba z naszej 
Parafii i Anna Siewruk z Parafii Katedralnej (33). 

Konrad Łuczak z Parafii NMP Królowej Po-
lski w Warszawie (Archidiecezja Warszawska) 
i Joanna Pióro z naszej Parafii (34). 
Marcin Sacewicz z naszej Parafii i Ewa Mi-
chalak z Parafii w Pruszynie (35). 

Dominik Młynarz z naszej Parafii i Kamila 
Pieńkosz z Parafii w Woli Gułowskiej (36). 

     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 26 
 W numerze - nowi proboszczowie i wikariusze. 
Zmiany wśród duchowieństwa diecezji siedleckiej 
prezentujemy na str. 14; 
 O sześcioletniej posłudze biskupa pomocniczego 
oraz wyzwaniach i oczekiwaniach, jakie stoją przed 

pasterzem diecezji - w rozmowie z nowo mianowa-
nym biskupem drohiczyńskim Piotrem Sawczukiem;  
  „Kim dla ciebie jestem?” - pyta Jezus. Czy obec-
ne problemy Kościoła - dopuszczone przez Chrystusa 
- to nie jest przypadkiem Jego „sprawdzam”? Próba 
odpowiedzi w artykule na str. 15; 
  „Rozwód ma w sobie coś z zabójstwa” – diagno-
zuje znany teolog o. prof. Jacek Salij. O niepokoją-
cych statystykach i wezwaniu do wierności; 
 W dziale „zdrowie” o sposobach wzmacniania or-
ganizmu dziecka i radzenia sobie z chorobami; a na 
str. 13 - jak co miesiąc - materiały formacyjne dla Kół 
Żywego Różańca.              Zapraszamy do lektury 

 
RADOŚĆ 

 
     W czerwcowy wieczór na balkonie przy szklanecz-
ce siedzą leciwe panie i śpiewają: 
- Nie szkodzi, że czasem coś nam w kościach strzyka, 
lecz serca wciąż młode, a w nich gra muzyka. 

 

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

NUDY NA PUDY. Rozmawiają dwie koleżanki: 
- Wczoraj wybrałam się do ciebie, ale drzwi zastałam 
zamknięte. 
- A, tak. Byłam na kolacji u Zosi. 
- I jak było? 
- Straszne nudy. Przyszły wszystkie dziewczyny i nie 
było o kim poplotkować. 
SKLEROZA. Wnuczka odwiedza babcię: 
- Jak się masz babciu. 
- A tak byle jak. 
- Dlaczego? 
- Kiedyś mówiłam sobie, ze będę miała co wspominać 
na stare lata. 
- Przecież możesz, jeśli tylko zechcesz. 
- Tak ci się wydaje. Na starość, jak na złość przyszła 
skleroza i niewiele pamiętam. 
SZCZĘŚCIE MĘŻA. Rozmawiają koleżanki: 
- Ja nigdy sama śmieci nie wynoszę. Proszę o to męża. 
- A dlaczego? 
- Bo mąż, gdy wyniesie śmieci zachowuje się tak, jak-
by wysprzątał cały dom. Jest szczęśliwy! 
TATUAŻE. W upalny dzień babcia siedzi na balkonie 
i robi na drutach. Przy niej wnuczek: 
- Babciu, ale ty masz na nogach niesamowite tatuaże. 
- Wnusiu, to nie tatuaże, to żylaki. 
 

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 
  




