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MYŚL TYGODNIA 
    Jezus radzi Apostołom: „Gdy do 
jakiego domu wejdziecie, najpierw 
mówcie: Pokój temu domowi” (Łk 
10,6). 

 
    Dary, które Jezus wysłużył swoją 
męką i zmartwychwstaniem, pozo-
stawił dla dobra wszystkich w swo-
im Kościele. W nim powołuje tych, 
którzy mają być zwiastunami Boże-
go pokoju. Dar pokoju nie jest ich 
własnością, lecz skutkiem bycia 
przez nich posłusznymi narzędzia-
mi Bożej łaski. Bo można przekazać 
innym to, co się samemu posiada.  
     Każdy dom potrzebuje Bożego 
pokoju. Nie tylko ten, który się na-
wiedza, ale i swój własny. Boży po-
kój to panowanie Boga, gdzie Jego 
prawo miłości jest przyjmowane 
i realizowane, gdzie jest miłosne 
posłuszeństwo Jego nauce. 
     Pokój Boży to nie brak trudnoś-
ci, lecz brak grzechu. To przyjaźń 
z Jezusem, który jest naszym poko-
jem i przebłaganiem. Przyjaźń, któ-
ra promieniuje na innych i wzbudza 
w nich tęsknotę za Bożym poko-
jem. Błogosławieni, którzy wprowa-
dzają pokój: oni będą nazwani sy-
nami Bożymi. Pokój i dobro! 

 

DEKRET KS. BISKUPA 

 

Siedlce, 16 maja 2019 r. 
    Odpowiadając na prośbę 
wiernych świeckich z Para-
fii pw. Św. Józefa w Siedl-
cach, po wnikliwym zapoz-
naniu się z dotychczasową 
historią Legionu Małych 
Rycerzy Miłosiernego Ser-
ca Jezusowego, działające- 

go w wielu polskich diecezjach, niniejszym zatwierdzam 
Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowe-
go jako wspólnotę modlitewno-formacyjną, działającą 
na terenie Diecezji Siedleckiej. Jednocześnie potwier-
dzam charyzmat tej wspólnoty oraz program formacyj-
ny ujęty w przedstawionym i zatwierdzonym w dniu dzi-
siejszym Statucie. 
     Na opiekuna duchowego tej wspólnoty w Diecezji 
Siedleckiej wyznaczam Ks. dr. Tomasza Bielińskiego, 
kierownika Referatu ds. Nowej Ewangelizacji, Ruchów 
i Stowarzyszeń Katolickich Kurii Diecezjalnej Siedlec-
kiej. Niniejszą decyzję podejmuję ad experimentum na 
okres 3 lat.              Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda 
 

FATIMSKI DZIEŃ 

 
     W sobotę (13.07) podwójnie uczcimy Maryję. Jest 
Ona Patronką każdej soboty, a oprócz tego 13 lipca to 
kolejny, trzeci w tym roku Fatimski dzień. 
     102 lata temu, dokładnie 13 lipca 1917 roku, Maryja 
ukazała dzieciom wizję piekła. Była ona absolutnie nie-
zbędnym skorygowaniem niedorzecznego oczekiwania, 
że wszyscy idziemy do nieba bez względu na wszystko. 
To prawda, że Bóg chce każdemu wybaczyć. Ale jedna 
rzecz Go może powstrzymać: brak naszego nawróce-
nia. Tak więc w sobotę przeżyjemy rocznicę najbardziej 
kontrowersyjnych objawień Matki Bożej w Fatimie. To, 
co Maryja zrobiła tego dnia zainspirowało wielu do naw-
rócenia, ale innych sprowokowało do odrzucenia wiary 
z miejsca. Niektórzy lekko zwariowali, inni niechętnie 
okazywali szacunek dla wydarzenia. 
     Ważne jest to, co my z tym zrobimy. Z procesją fa-
timską wyruszymy w sobotę po Mszy Św. wieczorowej. 
Zabierzmy ze sobą różańce i lampiony oraz szczerą 
chęć nawrócenia. 

Czy pamiętamy? 

 
     W przyszłą niedzielę (14.07) minie 2 rocznica pereg-
rynacji w naszej Parafii figury Św. Michała Archanioła. 
Wielu z nas przyjęło wtedy różne zobowiązania, m.in. 
noszenie Szkaplerza lub medalika Św. Michała Archa-
nioła. Były tez wspólne zobowiązania: rozsławianie czci 
Św. Michała Archanioła i modlitwa o Królestwo Chrystu-
sa i Maryi Niepokalanej w umysłach i sercach ludzkich, 
świadectwo chrześcijańskiego życia i zachęcanie in-
nych do wierności Panu Bogu, troska o ocalenie dzieci 
i młodzieży przed zgorszeniem i złem moralnym, a tak-
że modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. 
     Wielu z nas zna na pamięć modlitwę, którą warto 
odmawiać, gdy przychodzą niebezpieczne chwile dla 
duszy i ciała: 
     Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w wal-
ce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, po-
kornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastę-
pów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz lu-
dzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piek-
ła. Amen. 
 

ONI BYLI NA POCZĄTKU 
   Po Chrzcie Mieszka I 
i księżniczki Dobrawy, 
Polska stawała się w XI 
wieku krajem chrześ-
cijańskim dzięki misjo-
narzom, których w tym  
tygodniu wspominamy. W sobotę (13.07) obchodzimy 
wspomnienie Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Be-
nedykta, którzy zginęli za wiarę w dorzeczu Odry i War-
ty. Byli oni pierwszymi kanonizowanymi (w 1083 r.) Po-
lakami. Dzień wcześniej (12.07) Kościół przypomina 
o Św. Brunonie Bonifacym, biskupie i męczenniku, be-
nedyktynie z Kwerfurtu, który przybył do Polski z grupą 
kamedułów na zaproszenie Bolesława Chrobrego. Zgi-
nął z rąk Jaćwingów 9 marca 1009 roku, w okolicach 
Suwałk. Napisał „Żywot Św. Wojciecha” oraz „Żywot 
Pięciu Braci Kamedułów”. 
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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 – 8 lipca 2019 r.  
Wspomnienie Św. Jana z Dukli, Kapłana; 

XIV Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I: Rdz 28,10-22a (Sen 
Jakuba); Mt 9,18-26 (Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira). 

6.30 1. + Dariusza Ratomskiego (w 24 r.), of. Danuta Doroszenko  
 2. Poza Parafią: + Helenę Wolską (w 30 dzień), of. Dzieci  

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

 2. + Barbarę (w 7 r.), zm. Rodziców zm. z Rodzin Wakułów i Mi-
chalaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina  

 3. + Alfredę Nowacką, of. Mieszkańcy Małej Strzały  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14 (zel. Agnieszka Szy-

manik-Niewęgłowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of Rodzina 
 2. + Andrzeja (w 3 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Żona  
Wtorek – 9 lipca 2019 r. 

Wspomnienie Św. Męczenników Augustyna Zhao Rong, Kapłana 
i Towarzyszy, którzy zginęli za wiarę w Chinach (w XVIII w.); Czyt.: Rdz 

32,23-33 (Walka Jakuba z Aniołem); Mt 9,32-37 (Jezus lituje się nad ludźmi). 
6.30 1. Dziękczynna w 50 r. urodzin Syna Jacka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niego i dla jego 
Rodziny, of. Rodzice  

 2. Poza Parafią: + Wacława (w 16 r.), of. Barbara Bobryk  
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. + Alfredę Nowacką, of. Mieszkańcy Małej Strzały 
 3. + Stefana Jastrzębskiego (w 2 miesiąc), of. Siostra  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14 (zel. Agnieszka Szy-
manik-Niewęgłowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 2. + Elżbietę (z racji imienin), of. Mąż i Dzieci  
 3. Dziękczynna w 55 r. ślubu Tadeusza i Barbary, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla nich oraz dla ich Dzieci 
i Wnuków, of.  Tadeusz i Barbara Kosińscy  

Środa – 10 lipca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Antoniego Peczerskiego, Opata. 

Czyt.: Rdz 41,55-57;42, 5-7.14-15a.17-24a (Bracia Józefa przybywają do 
Egiptu; Mt 10,1-7 (Rozesłanie Apostołów). 

6.30 1. + Mariannę, Antoniego i Aleksandrę, of. Córka  
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. + Juliannę (w 30 r.), Konstantego i Krzysztofa, zm. z Rodziny 

Szarków, Barbarę i Bogusława Rosińskich oraz Elżbietę Idziko-
wską, of. Teodozja Kramek  

 3. Poza Parafią: + Stanisława Potyrę, of. Żona  
 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 79 r. urodzin Heleny, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa oraz o łaskę dob-
rej śmierci, of. Helena Urban  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14 (zel. Agnieszka Szy-
manik-Niewęgłowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 2. + Zofię Kirylczuk (w 13 r.) i Alfonsa, of. Córka Maria  
 3. + Amelię i Wacława Daniluków oraz zm. z obu stron Rodziny, 

of. Rodzina  
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 11 lipca 2019 r. 
Święto Św. Benedykta, Opata, Patrona Europy; 

Czyt.: Prz 2,1-9 (Nakłoń serce ku roztropności); Dz 4,32-35 (Życie pierwszych 
chrześcijan); Mt 19,27-29 (Porzucić wszystko dla Chrystusa). 

6.30 1. + Józefa Gadomskiego (w r.), Anielę, Mariana, Jana i Władys-
ława Malackich, of. Rodzina  

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

 2. + Kazimierza Mikołajczuka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-
rzebu  

 3. Poza Parafią: + Edwarda Rosę (w 2 r.), of. Córka  
 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 30 r. urodzin Janka, z prośbą 

o łaskę silnej wiary, of. Jadwiga Machała 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14 (zel. Agnieszka Szy-

manik-Niewęgłowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of Rodzina 
 2. + Edwarda, Jana i Feliksę Puchtów, zm. z Rodziny Pruchen-

ków, of. Żona z Dziećmi 
 3. Dziękczynna w 27 r. ślubu Beaty i Leszka Popków, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla nich i dla ich Córki Agaty, of. Małżonkowie  

 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Klaudii Wolgiemut, z prośbą 
o dary Ducha Świętego i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, 
of. Rodzina  

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 12 lipca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Mę-

czennika. Czyt.: Rdz 46,1-7.28-30 (Jakub z rodziną przenosi się do Egiptu); Mt 
10,16-23 (Apostołowie będą prześladowani). 

6.30 1. Dziękczynna w 47 r. ślubu Krystyny i Jerzego Borkowskich, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa dla nich i dla całej Rodziny, of. Małżonkowie 

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

 2. + Irenę i Hieronima (w 6 r.), of. Synowa  
 3. Poza Parafią: + Romana Stańczuka (w 3 r.), of. Synowa  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 14 (zel. Agnieszka Szy-
manik-Niewęgłowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of Rodzina 
 2. + Jadwigę (w 5 r.), Jana (w 25 r.) i Andrzeja, of. Monika Gmit-

rzak 
 3. + Stanisława Jurzyka (w 7 r.), zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny i Siostrę Barbarę, of. Żona Elżbieta  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota– 13 lipca 2019 r. 
Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. Wspomnienie NMP Patronki 

sobotniego dnia oraz Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 
(pierwszych kanonizowanych w 1083 r. Polaków) 
Czyt.: Rdz 49,29-33;50,15-26 (Śmierć Jakuba i Józefa); 

Mt 10,24-33 (Nie bójcie się ludzi). 
6.30 1. + Jadwigę i Stanisława Kamianków, of. Córka  

 2. Poza Parafią: + Mariana Łęczyckiego (w 3 r.), of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 

 2. + Feliksę (w 49 r.), Wacława, Franciszka, Bronisławę i Mie-
czysława, of. p. Jadwiga 

 3. + Antoniego, Józefa, Halinę i Zofię, of. Marta Stanek 
 4. + Janusza Czuba (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 5. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o uwolnienie z 

nałogów, umocnienie wiary oraz Dary Ducha Świętego i wsta-
wiennictwo Świętej Rodziny, of. Bezimienna  

17.00 W intencji Nowożeńców: Patrycji i Roberta 
18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 43 r. ślubu Ryszarda i Cecylii, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
Jubilatów i dla całej Rodziny, of. Jubilaci  

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 lipca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Kamila de Lellis, Kapłana, Założyciela 

O.O. Kamilianów i Patrona szpitali, Św. Henryka II, Cesarza 
oraz Bł. Jakuba de Voragine, Biskupa; 2 rocznica peregrynacji 

w naszej Parafii figury Św. Michała Archanioła. 
Dziś Gościem naszej Parafii jest O. Marek Kowalski - Paulin 

Rok C, I; Czyt.: Pwt 30,10-14 (Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości); 
Kol 1,15-20 (Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego; 

Łk 10,25-37 (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie).   
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6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Stefanię Wakuła (w 7 r.), Stefana, Bogdanę, Wacława i Jad-

wigę, of. Andrzej Wakuła 
8.30 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. + Wiesława Wronę (w 7 r.) i dusze w czyśćcu cierpiące, of.  
 3. + Eugeniusza (w 28 r.), Jadwigę i Dariusza, zm. Dziadków 

z obu stron Rodziny, of. Rodzina  
10.00 1. + Genowefę Wojtczuk i zm. z obu stron Rodziny, of. Córka 

Irena  
 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Ingi i Marcina, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
i dla ich Dzieci Marcela i Amelki, of. Rodzice  

 3. Dziękczynna w 26 r. urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalszą drogę życia, of. Ma-
ma  

11.30 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of Rodzina 
 2. Poza Parafią: Dziękczynna w 9 r. ślubu Marka i Oli, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalszą drogę 
małżeńskiego i rodzinnego życia, of. Małżonkowie  

 3. Poza Parafią: Dziękczynna w 3 r. ślubu Karola i Sylwii z proś-
bą o dary Ducha Świętego i opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich 
Synka Antosia, of. Rodzice  

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
18.00 1. + Wojciecha Lipkę (w 20 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny: Stanisławę i Stanisława, Józefę i Bolesława, of. Żona  
20.00 1. + Władysława (w 6 r.), Teresę, Honoratę, Józefę i zm. Rodzi-

ców z obu stron Rodziny, of. Rodzina  
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 
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MIĘDZYNARODOWA 

PIELGRZYMKA PIESZA 
SUWAŁKI - WILNO 

 
   15 lipca wyrusza piesza pielgrzymka z Suwałk do Wilna. Organizowa-
na od 1991 roku, ma pątników z całej Polski, w tym także z naszej 
diecezji. Dla tych, którzy chcieliby wziąć w niej udział, organizowany jest 
dojazd autobusem z Siedlec do Suwałk i powrót z Wilna. 
   Wyjazd nastąpi spod siedleckiej katedry 14 lipca o godzinie 9.00. W 
autokarze będzie można odebrać pakiet pielgrzyma, dopełnić formalno-
ści i uiścić opłatę za przejazd. 
   Trasa pielgrzymki liczy 260 km. Wymarsz nastąpi spod kościoła Matki 
Bożej Miłosierdzia w Suwałkach 15 lipca po mszy świętej o godzinie 
7.00. Wejście do Ostrej Bramy w Wilnie planowane jest 24 lipca około 
południa. Powrót do Siedlec – 26 lipca. 
   Dokładne informacje publikujemy w załączonej karcie informacyjnej. 
Więcej można znaleźć na stronie http://www.suwalki-wilno.salezjanie.pl.  
   W sprawie dojazdu z Siedlec do Suwałk można też dzwonić pod nu-
mery: 501 299 597 albo 729 658 255. 
 

ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI. Suwałki - 15 lipca - godz. 7:00 
Msza św. w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia. W przeddzień o godz. 
21.00 odprawimy Apel Maryjny. 14 lipca trzeba dotrzeć do Suwałk, ode-
brać identyfikator i pakiet pielgrzyma. Wokół kościoła można rozbić na-
miot lub przenocować na korytarzu w domu parafialnym. 
TRASA PIELGRZYMKI. Suwałki, Krasnopol, Berżniki, Leipalingis, 
Merkine, Varena, Ejsiskes, Salcininkai, Turgeliai, Nemezis, Wilno – Ost-
ra Brama. Trasa Pielgrzymki liczy 260 km. 
NOCLEGI. Obowiązkowy namiot! Noclegi na trasie są organizowane 
dla całej Pielgrzymki w jednym miejscu - zazwyczaj przy szkole. Na 
terenach zamieszkałych przez Polaków (bliżej Wilna) możliwe są także 
noclegi u ludzi dobrej woli. 
WYŻYWIENIE. Rano i wieczorem jest wydawana herbata i chleb, oraz 
zupa i chleb na obiad. Należy wziąć ze sobą własną żywność - suchy 

prowiant. Przez całą Pielgrzymkę można zakupić u służb pielgrzymko-
wych wodę mineralną gazowaną i niegazowaną. 
WALUTA. Jednostką monetarną na Litwie jest euro (€). 
ZAKOŃCZENIE PIELGRZYMKI: 
24 lipca - około południa wejście Pielgrzymki do Ostrej Bramy i uro-
czysta Msza Św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. 
Pielgrzymi, którzy zapisali się na powrót autokarem w tym dniu, wyjeż-
dżają do Suwałk i Warszawy. 
25 lipca - dzień przeznaczony na zwiedzanie. Będą zorganizowane 
wycieczki w mieście i do różnych miejsc na Litwie. Wieczorem wyjazd 
autobusu do Warszawy (dla tych, którzy się zapisali). 
26 lipca - rano po Mszy św. o godz. 6.30 (czasu litewskiego) powrót 
autokarami do Suwałk i Warszawy (dla tych, którzy się zapisali). 
     Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku 15-26 lipca, gdzieś pomiędzy 
Suwałkami a Wilnem. 
 

 
     Miliony ludzi od wieków pielgrzymuje do różnych zakątków świata. 
Pielgrzymki upowszechniła św. Helena, matka Konstantyna Wielkiego. 
Początkowo pielgrzymowano do miejsc związanych z życiem i śmiercią 
Pana Jezusa, z apostołami oraz do Rzymu. Najpopularniejszym celem 
europejskich pielgrzymek jest Santiago de Compostela (Hiszpania), 
gdzie znajduje się grób św. Jakuba. Można tam dotrzeć jednym z wielu 
szlaków. Wybór jest zwykle uzależniony od ilości czasu, jaki pątnik chce 
poświęcić. Są i tacy, którzy decydują się wyruszyć z własnego domu. 
Niegdyś w Polsce pielgrzymowano głównie do grobu Św. Wojciecha 
w Gnieźnie oraz do sanktuarium na Świętym Krzyżu. 
     Obecnie wiele osób pielgrzymuje pieszo do różnych sanktuariów. 
Największą popularnością cieszy się Jasna Góra, Święta Lipka, Niepo-
kalanów, Gietrzwałd, Kalwaria Zebrzydowska, Licheń i Kodeń. Trzeba 
zaznaczyć, że na polskiej ziemi mamy znacznie więcej miejsc wartych 
zobaczenia. Szczególną rolę w polskim pielgrzymowaniu pełni piesza 
pielgrzymka na Jasną Górę. Rokrocznie na przełomie lipca i sierpnia 
pielgrzymi wyruszają z wielu miast, mając do przejścia od 100 do 600 
km. Większość przybywa do Częstochowy ok. 13. sierpnia, aby uczest-
niczyć w Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która 
przypada 15 sierpnia. Pielgrzymowanie jest przejawem religijności. Ma-
ryjność jest jedną z cech katolicyzmu. Idąc przez Polskę, mamy okazję, 
aby publicznie wyznać swoją wiarę. 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY CHRZCIELNE. Następny cykl 
Katechez Chrzcielnych dla rodziców naturalnych 
i chrzestnych będzie w 4 kolejne niedziele sierp-
nia. Katechezy te w naszej Parafii są zawsze 
w „parzyste” miesiące. 
LITURGIA. Od dziś rozpoczynamy XIV Tydzień 
Zwykły. Służba Liturgiczna pamięta, że czytania 
liturgiczne są z roku C, I: 
POPOŁUDNIOWE Msze Św. Niedzielne w cza-
sie wakacji będą w naszym kościele o godzinie 
18.00 i 20.00. 
UWAGA NARZECZENI: Spotkanie  pierwsze 
ogólne w Poradni Rodzinnej odbędzie się w so-
botę, 13 lipca br. o godz. 9.00. 

Doradca życia rodzinnego Marta Głódź 
MARIUPOL. W przyszłą niedzielę Gościem na-
szej Parafii będzie O. Marek Kowalski z Zakonu 
Paulinów, współbudowniczy kościoła M.B. Częs-
tochowskiej w Mariupolu na Wschod. Ukrainie. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: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). 

Michał Krawczyk z naszej Parafii i Agnie-
szka Sadłowska z Parafii Kopcie (41). 

Zapowiedź I:Patryk Celiński z Parafii Olek-
sin i Marlena Ariadna Stańczuk z naszej Parafii (37). 
Tomasz Celiński z Parafii w Dziewulach 
i Anna Trojanowska z naszej Parafii (38). 
Karol Amadeusz Kaczyński z Parafii Boże-
go Ciała w Siedlcach i Adrianna Marzec z na-
szej Parafii (39). 
Damian Podniesiński z Parafii w Suchożeb-
rach i Magdalena Karolina Okuń z naszej Parafii (40). 
Marcin Pliszka z Parafii w Krześlinie i Jo-
anna Hutnik z naszej Parafii (42). 
     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 
ŚWIĘTY Z GALICJI, to Jan z Dukli, którego 
wspomnienie obchodzimy jutro (8.07). Żył w XV 
wieku. Był Franciszkaninem, a potem członkiem 
Zakonu Bernardynów, był też znanym kazno-
dzieją Krosna i Lwowa. Jego relikwie spoczywa-
ją w kościele, w rodzinnej Dukli. 
MADE IN CHINA. Wtorek (9.07) to dzień wspo-
mnienia Św. Męczenników Augustyna Zhao 
Rong, Kapłana i Towarzyszy, którzy zginęli za 
wiarę w Chinach (w XVIII w.); 
PUSTELNIK. Św. Antoni Peczerski - opat, który 
dał początek Ławrze Peczerskiej (koło Kijowa), 
nazywanej „matką monastyrów wschodnich”. Je- 
go wspomnienie obchodzimy w środę (10.07)  
PATRON EUROPY to Św. Benedykt z Nursji, 

opat. Jego święto obchodzimy w czwartek 
(11.07). Przyszedł na świat w 480 r. wraz ze swą 
siostrą bliźniaczką Św. Scholastyką. Napisał 
„Regułę” zakonną, której główną cechą jest 
umiar, a zasadą słowa: „Ora et labora” („módl 
się i pracuj”). Siostry Benedyktynki z ul. Rawicza 
czczą w tym dniu swego patrona i założyciela. 
PATRON SZPITALI. Św. Kamila z Lellis Koś-
ciół czci w przyszła niedzielę (14.07). Był kapła-
nem i założycielem zgromadzenia o.o. Kamilia-
nów, w którym mnisi, oprócz ubóstwa, czystości 
i posłuszeństwa, składają czwarty ślub: oddania 
się bez reszty posłudze chorym. W tym dniu pa-
miętajmy o życzeniach oraz o modlitwie w inten-
cji naszego Ks. Kamila.  
BEZDZIETNY CESARZ – to Św. Henryk II, 
którego wspominamy 14 lipca. Z królem Bolesła-
wem Chrobrym zawarł pokój w Budziszynie. Bu-
dował nowe klasztory i biskupstwa. Jego relik-
wie spoczywają w katedrze w Bambergu. 
„ZŁOTA LEGENDA”. W przyszłą niedzielę 
(14.07) Kościół wspomina Bł. Jakuba de Vora-
gine, prowincjała dominikanów w Lombardii, 
a potem arcybiskupa Genui. Pozostawił hagio-
graficzną księgę pt. „Złota legenda”, która jest 
wspaniałym dokumentem obrazującym życie 
średniowiecznej Europy. 
WITAJ W DOMU 

     Od 1 lipca br. wikariu-
szem naszej Parafii jest 
ks. mgr Ireneusz Juśkie-
wicz. Ks. Irek urodził się 
25 czerwca 1987 roku, po-
chodzi z Parafii Św. Prak-
sedy w Dokudowie. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 
w katedrze siedleckiej 16 
czerwca 2012 roku. Swoje  
życiowe hasło zapisał na obrazku prymicyjnym: 
„Bóg jest miłością. On nas wybawił i wezwał 
świętym powołaniem” (1J 4,16; 2Tm 1,9). Przybył 
do nas z Parafii Narodzenia NMP w Białej Podla-
skiej, gdzie pracował od 1 lipca 2014 r. Jest auto-
rem wielu artykułów i rozważań na łamach Echa 
Katolickiego. Wspierajmy Ks. Irka modlitwą, by 
owocnie służył Kościołowi u stóp Św. Józefa. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 27 
 Wakacje to czas, kiedy można dać szczegól-
ne świadectwo wiary. Jakie mamy możliwości? 
I dlaczego warto odpoczywać z Bogiem? Pod-
powiedź w dziale „opinie”; 
 Przebaczenie nie jest kwestią uczuć. Uczy 
nas przykład św. Marii Goretti. O tym, dlaczego 
warto przebaczać i że przebaczenie  nie oz-
nacza zapomnienia - w art. „Skrzywdzony anioł”;  
 Wielu wybuchów i niepotrzebnych słów moż-
na uniknąć. Wystarczy wiedzieć, jak zarządzać 
emocjami. O kilku kluczowych zasadach ułat-
wiających codzienną komunikację - na str. 18; 
 Dlaczego warto przeżyć rekolekcje w dro-
dze? Jak pielgrzymowanie zmienia życie? O 
przygotowaniach do Pieszej Pielgrzymki Podlas-
kiej na Jasną Górę - w rozmowie „Echa”; 
 W bieżącym numerze także relacja z Dnia 
Chorych w Kodniu, a w dziale „zdrowie” piszemy 

o pomocy zapisanej w genach. Czym jest nowo-
twór krwi?                     Zapraszamy do lektury 

 
W SZPITALU 

 
     W szpitalu pacjent pyta lekarza: 
- Panie doktorze, dowiedziałem się, że będzie mnie 
operował praktykant? 
- Zgadza się. 
- A jak mu się nie uda? 
- To praktyk mu nie zaliczymy! 
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WEEKEND. W sobotni wieczór rodzina siedzi przy 
grillu. Wszyscy w błogim nastroju. Dziadek na to: 
- Spieszmy się kochać weekend. Tak szybko przemija. 
ZANIM. Farmaceuta radzi młodym małżonkom: 
- Zanim się z mężem (z żoną) pokłócisz, skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde słowo źle 
powiedziane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 
PYTANIE pesymisty: 
- Czy istnieje życie przed śmiercią? 
KŁAMSTWO. Synek chwali się ojcu: 
- Ale dziś nabrałem naszą panią. Powiedziałem, że 
rodzice wyjechali, a ja sam jeden jestem w domu. 
- Synku, nie rób tak więcej. Kłamstwo jest podobne 
do naszego jamnika. Może być bardzo długie, ale za-
wsze ma krótkie nogi. Przed prawdą się nie ucieknie. 
Pani i tak wcześniej, czy później się dowie, że ją okła-
małeś. 
POŁĄCZENIE. Rozmawiają dwaj emeryci: 
- Na starość najtrudniej jest żyć, gdy naraz dopadną 
cię dwie choroby: Alzheimer i kłopoty z żołądkiem. 
- A dlaczego? 
- No, bo biegniesz, ale zapomniałeś dokąd! 
ŻYCIE. W ogródku piwnym trzej wierni przyjaciele ro-
zmawiają o śmierci czwartego. Najstarszy z nich kon-
statuje: 
- Bo widzicie, życie to jest taka impreza, z której nikt 
nie wychodzi żywy. 
KOTLETY. W domu przed obiadem roznosi się za-
pach smażonych kotletów. Mąż pyta żonę: 
- Kochanie, a dlaczego kotlety są różnych rozmiarów? 
- Przecież sam chciałeś urozmaicenia w diecie! 
 

 

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  
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Ks. Sławomir Olopiak, ks. Henryk Drozd, 
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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 
 




