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MYŚL TYGODNIA 
    Znawca hebrajskiego prawa py-
ta dziś Jezusa: ”A kto jest moim 
bliźnim?” (Łk 10,30). 

 
    Zbawienie to nie tylko sprawa 
własna ludzi albo tylko zależna od 
Boga. To rzeczywistość, która 
tworzy się w spotkaniu Bożego da-
ru z wolną wolą człowieka. To to-
czący się codziennie dialog Boga 
i człowieka na temat zbawienia.  
    Bóg mówi: – Kochaj całym ser-
cem, kochaj jak siebie samego. 
Człowiek pyta: – Kogo mam ko-
chać? Bóg mówi: – Wszystkich, 
których spotkasz na swojej dro-
dze. Wszystkich bez wyjątku, bo 
chodzi przecież o osiągnięcie zba-
wienia, a ku temu nie ma innej dro-
gi niż całkowita miłość. Jezus, któ-
ry z troską pochyla się nad wszys-
tkimi „wpółumarłymi”, zachęca 
dziś na nowo do odpowiedzi czy-
nem. Widząc potrzebę miłości, na-
leży działać, a nie pytać, czy temu 
lub tamtemu człowiekowi warto 
okazać miłosierdzie. Zbawienie to 
logika Bożej miłości, która pochy-
la się nad każdym. On postawił 
mnie tam, gdzie jestem, nie po to, 
abym wzbudzał pytania, lecz był 
odpowiedzią. 

 

SZKAPLERZNA Z GÓRY KARMEL 

 
     W najbliższy wtorek (16.07) Kościół obchodzi wspo-
mnienie Matki Bożej z Góry Karmel, zwanej też Szka-
plerzną. Na Jasnej Górze, w Czernej pod Krakowem 
i wielu sanktuariach maryjnych odbędą się odpusty. 
Obecnie na świecie miliony katolików nosi szkaplerz – 
dwa prostokątne kawałki materiału lub medalik z wize-
runkiem Matki Bożej Szkaplerznej. 
     Tradycja Zakonu Karmelitańskiego podaje, że ruch 
szkaplerzny zaczął się rozwijać po objawieniach, które 
otrzymał w 1251 roku Św. Szymon Stock, generał Za-
konu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Maryja 
wskazując na szkaplerz zwróciła się do niego tymi sło-
wami: „To będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich 
karmelitów - kto w nim umrze, nie zazna ognia piekiel-
nego”. Przyjęcie więc szkaplerza, całkowite zawierze-
nie Matce Bożej, niesie ze sobą obietnice szczególnej 
opieki Maryi w niebezpieczeństwach życia oraz szczęś-
liwej śmierci i zachowania od wiecznego potępienia.  
    Pod koniec XV wieku do powyższych łask dołączono 
jeszcze tzw. przywilej sobotni. Zgodnie z nim Matka Je-
zusa już w pierwszą sobotę po śmierci uwalnia z czyść-
ca tych, którzy za życia praktykowali nabożeństwo 
szkaplerzne. 
 

BYŁY TAKIE DNI 

 
     Trzy lata temu cała Polska przeżywała Światowe 
Dni Młodzieży. W ramach tego spotkania również do 
Siedlec przyjechały grupy młodych ludzi z kilkunastu 
krajów świata, które zamieszkały w domach Siedlczan, 
a także w hotelach i placówkach oświatowych. Główne 
spotkania z mieszkańcami Siedlec miały miejsce w 
centrum naszego miasta oraz na błoniach przy ul. Św. 
Jana Pawła II, w dniach 20 i 21 lipca 2016 r. Natomiast 
od 26 do 31 lipca młodzież wyjechała do Krakowa na 
centralne uroczystości, podczas których najważniej-
szym honorowym gościem był Papież Franciszek, który 
oprócz udziału w głównych wydarzeniach odwiedził 
m.in. sanktuarium na Jasnej Górze i niemiecki obóz 
koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. 

 

OAZA 
    Czym jest ruch oazowy? 
Czym jest wspólnota do 
której garnie się wielu mło-
dych ludzi? Co Oaza im 
daje, czego oczekują? 
    Odpowiedź na to pytanie 
daje jeden z Oazowiczów: 
„Oaza odmieniła całkowicie 

„Groziłaby nam pustynia, 
gdybyśmy nie tworzyli Oaz” 

Św. Jan Paweł II 

 
moje życie. Zmieniła pogląd na wiele rzeczy, a przede 
wszystkim dała mi takie ogólne spojrzenie na życie. 
Dzięki niej wiele zrozumiałem i to ona uchroniła mnie 
od zrobienia wielu głupich rzeczy w życiu. To ona spra-
wiła, że dostrzegłem moją drogę, Drogę oraz Boga, 
który jest ze mną w każdej chwili, podnosi mnie, kiedy 
upadam i podtrzymuje. Nie wiem, co bym zrobił bez oa-
zy, to wszystko by się pewnie inaczej skończyło... 
Chwała Panu!” 
    Nasz nowy Wikariusz Ks. Irek Juśkiewicz zaprasza 
dziewczęta i chłopców po III klasie gimnazjum do 
udziału w OAZIE NOWEGO ŻYCIA I stopnia, która bę-
dzie w dniach od 3 do 19 sierpnia br. w Okunince koło 
Włodawy. Bliższe informacje zyskasz pisząc na adres: 
ireneuszjuskiewicz@wp.pl lub dzwoniąc na numer: 500 
636 490. 

 JEZUS tęskni za TOBĄ, a Ty potrzebujesz 
Bożej miłości i wspólnoty, aby ...... (tu wpisz 

swoje marzenia) .................................................. 
....................................................................... 
.......................................................................  

 
  W dniach 2-4 sierpnia w Siedlanowie odbędzie Wee-
kend Małżeński. Są to Rekolekcje, które przebiegną 
pod hasłem: „Jak okazywać żonie miłość, aby czuła się 
kochana”. W ich trakcie uczestnicy poznają potrzeby 
kobiecego serca, które Bóg w nią wpisał. Ważne jest, 
aby kobieta sama odkrywała swoje potrzeby, a mąż 
mógł lepiej zrozumieć kobiecy sposób funkcjonowania. 
Podobne rekolekcje odbędą się również  w dniach 14-
18 sierpnia  w Zakroczymiu. Hasłem Długiego Weeken-
du Małżeńskiego  będą słowa: „Jak zdobyć Cię na 
nowo? Boży plan dla Małżeństwa”. Chcemy przez te 
rekolekcje poznać i wyjść na przeciw potrzebom 
kobiecego serca, które Bóg w nią wpisał. Ważne, aby 
ona sama je odkrywała, ale też, aby mąż mógł lepiej 
zrozumieć kobiecy sposób funkcjonowania. 
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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 – 15 lipca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła 

oraz Św. Włodzimierza I Wielkiego, Księcia Rusi; 
XV Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I: 

Wj 1,8-14.22 (Prześladowanie Hebrajczyków w Egipcie); 
Mt 10,34 - 11,1 (Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje). 

6.30 1. Dziękczynna w 13 rocznicę ślubu Magdaleny i Damiana, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Jó-
zefa dla nich i dla ich Dzieci Natalki i Mateusza, of. Babcia 

 2. + Zbigniewa Śledzia (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. + Henryka Pyziołka (z racji imienin), Marię, Siostrę Jadwigę, 

Braci  i zm. z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 
 3. + Henryka Koca (z racji imienin), zm. Braci i Siostry oraz zm. 

Rodziców z obu stron Rodziny, of. Eugenia Koc 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 2. + Leszka (w 17 r.), of. Żona 
 3. + Ryszarda Więckowskiego (w 3 r.), of. 

Wtorek – 16 lipca 2019 r. 
Wspomnienie NMP z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej); Czyt.: 

Wj 2,1-15a (Młodość Mojżesza); Mt 11,20-24 (Jezus gromi oporne miasta). 
6.30 1. + Eugeniusza (w 13 r.) i Zofię oraz zm. z Rodzin Rozbickich, 

Replinów, Krzyckich i Jerominiaków, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. + Mariana Cioka (w 15 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Córka 
 3. + Wiesława Duka i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Ja-

dwiga Duk 
 4. Dziękczynna Wspólnoty Różańca Nieustającego, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla chorych oraz opie-
kę Matki Bożej i Patrona - Św. Józefa, zel. Zdzisława Szczepanik  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 2. + Walerię, Stanisława, Zbigniewa, Marię, Andrzeja, Weronikę 

i Michała, of. p. Modrzewska 
 3. + Włodzimierza (z racji imienin), zm. z Rodzin Ciozdów i Ko-

zaków, of. Żona 
Środa – 17 lipca 2019 r. 

Wspomnienie Św. Aleksego, Żebraka; 
Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego. 

Czyt.: Wj 3,1-6.9-12 (Bóg objawia się Mojżeszowi); 
Mt 11,25-27 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom). 

6.30 1. + Jana Boruca (w 16 r.) i Jadwigę, of. Syn z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. + Mariannę (w 11 miesiąc), of. Rodzina 
 3. Poza Parafią: + Grzegorza Walaszczyka (w 18 r.), of. 
 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Darii, z prośbą by wzrastała w łas-

ce u Boga i u ludzi pod opieką Anioła Stróża, of. Karol Zalewski 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustające-

go 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 2. + Kazimierza i Kazimierę Dołęgów (w 10 r.), of. Bożena Mi-

chalak 
 3. + Elżbietę Kowal, of. Rodzina 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 18 lipca 2019 r. 

Wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy, Kapłana 
Czyt.: Wj 3,13-20 (Bóg objawia swoje imię); 
Mt 11,28-30 (Jezus cichy i pokorny sercem). 

6.30 1. Radosława Brochockiego (w 15 r.), Henryka, Ryszarda, Mar-
iana, Tadeusza, Annę, Leokadię i Sewerynę, zm. z Rodzin Bro-
chockich i Woźnych, of. Adam i Maria Brochoccy 

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

 2. + Lucjana (w 14 r.), Mariannę (w 2 r.), zm. z Rodzin Jastrzęb-
skich i Rumowskich, of. Córka 

 3. + Łukasza (w 8 r.), Wiesława, Stanisława, Leontynę, Helenę 
(w 8 r.) i Stanisława Mazurczaka oraz zm. z Rodziny, of. Bernar-
da Troć 

 4. + Zygmunta Jaroszewskiego, of. Monika Szczotka 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 2. + Stanisława Kołaka (w 27 r.) i Jana Sójkę (w 25 r.), of. 
 3. + Mariana Guzka (w 2 r.), of. Dzieci 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 19 lipca 2019 r. 
Czyt.: Wj 11,10-12,14 (Baranek paschalny); 

Mt 12,1-8 (Syn Człowieczy jest Panem szabatu); 
6.30 1. + Sylwestra i zm. z Rodziny, of. Ewa Tchórzewska 
7.00 1. Gregorianka: + Zofię i Wacława Kalickich, of. Córka Kazimie-

ra z Rodziną 
 2. + Zygmunta Stasiuka (w 6 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Alfredę Nowacką, of. Mieszkańcy Małej Strzały 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

15.00 1. W intencjach Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Je-
zusowego, of. Członkowie Wspólnoty 

18.00 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 2. + Barbarę Piskorz i dusze w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina 

Ornowskich 
 3. + Henryka Kolo (w 30 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 20 lipca 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Bł. Czesława, 
Kapłana. Wspomnienie 3 rocznicy rozpoczęcia Światowych Dni 

Młodzieży. Czyt.: Wj 12,37-42 (Wyjście Izraelitów z Egiptu); 
Mt 12,14-21 (Jezus cichy i pokorny sercem). 

6.30 1. + Andrzeja, Helenę, Józefa, Mariana, Annę i Stefana, zm. z 
Rodzin Czerskich i Jasińskich, of. Marek Czerski 

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

 2. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 
 3. + Czesława (w dniu imienin) i Stanisławę, zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 4. + Stanisławę (w 20 r.), Zofię i Barbarę oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące, of. Rodzina 
 5. Poza Parafią: + Stanisława Sadowskiego (w 2 r.), of. Żona 

z Rodziną 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. + Włodzimierza Korycińskiego (z okazji dnia imienin i uro-
dzin), of. Mama 

 2. Dziękczynna w intencji Anny, Pawła, Michała, Marka i Jakuba, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla 
nich i dla ich Rodzin, of. Mama 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 lipca 2019 r. 
Wspomnienie Św. Wawrzyńca z Brindisi, Kapłana i Doktora Kościoła 

oraz Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika. 
3 rocznica Światowych Dni Młodzieży 

Rok C, I; Czyt.: Rdz 18,1-10a (Abraham przyjmuje Boga); 
Kol 1,24-28 (Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła); 

Łk 10,38-42 (Marta i Maria przyjmują Chrystusa). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Zm. Rodziców i Braci z Rodzin Wielogórskich i Jasińskich, 

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

ra z Rodziną 
 2. + Kamila (z racji imienin), of. Rodzina Trojanowskich  
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 3. Dziękczynna z racji imienin Pawła Brodowskiego, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Tadeusz Bro-
dowski 

10.00 1. + Dziękczynna w 11 r. urodzin Patrycji, z prośbą o dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

 2. Poza Parafią: + Katarzynę Możdżonek (w 13 r.), of. Córki 
11.30 1. Gregorianka: + Roberta Makaruka, of. Rodzina 

 2. + Wiesławę (w 9 r.) i Małgorzatę (w 36 r.), zm. z Rodzin Were-
dów, Zaliwskich i Zalewskich, of. Rodzina 

 3. Poza Parafią: Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą zna-
lezienia dobrej żony i szczęśliwe małżeństwo, of. Dominik Maks 

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
18.00 1. + Mieczysława Stańczuka (w 4 r.), of. Rodzina 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

20.00 1. Dziękczynna w 8 r. urodzin Gabrysi i 7 r. urodzin Pawełka, 
z prośbą by wzrastali w łasce u Boga i u ludzi pod opieką Św. 
Anioła Stróża, of. Rodzina 

 

 
     Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej już po raz 
26 organizuje Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej: Hosanna 
Festival. Odbędzie się on w dniach 20-22 września w Siedlcach. Będzie 
można wysłuchać koncertu zespołów Małe TGD oraz TGD. 
     Zgłoszenia do części konkursowej przyjmowane są do dnia 1 sierp-
nia. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy chcą spró-
bować swoich sił na scenie i kochają śpiewać, grać i radować się na 
chwałę Pana Boga. Kartę zgłoszeniową wraz z utworami „demo" należy 
przesłać na adres Biura Organizacyjnego Hosanna Festiwal: Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej, ul. Piłsudskiego 62, 08-
110 Siedlce lub w wersji elektronicznej na e-mail: ksmsiedlce@wp.pl 
     Termin Hosanna Festival został wyznaczony na 3 tydzień września 
w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Podyktowane jest to względami 
organizacyjnymi i chęcią dotarcia przez organizatorów do jak najwięk-
szej liczby młodych ludzi. 21 września zapraszamy młodych z Diecezji 
do dzielenia się radością przeżywanej wiary. Na stronie internetowej 
www.hosannafestival.pl można znaleźć wszystkie potrzebne informacje. 
 

PRZYJACIELE JEZUSA 

 
     Zapraszamy do udziału w ewangelizacji w Kostrzynie nad Odrą (die-
cezja zielonogórsko-gorzowska) podczas festiwalu zwanego dawniej 
Przystanek Woodstock, a obecnie Pol’and’Rock Festival. Tegoroczna inic-
jatywa ewangelizacyjna pod nazwą Przyjaciele Jezusa jest kontynuacją 
Przystanku Jezus. Do udziału zachęcamy osoby pełnoletnie, dotychczas 

zaangażowane w Przystanek Jezus i nową ewangelizację, a także wszys-
tkich, którzy mają pragnienie świadczenia o Jezusie Chrystusie. 
     Oficjalne rozpoczęcie planowane jest na środę, 31 lipca br., o godzinie  
18.00 Mszą Św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
w Kostrzynie nad Odrą. Tego samego dnia od rana można już rozbijać na-
mioty na placu przy ul. Milenijnej, niedaleko pola Pol'and"rock Festival, 
gdzie znakiem rozpoznawczym będzie krzyż. Zakończenie nastąpi 3 sier-
pnia (sobota) Mszą św. o godzinie 18.00. 
     Koszt udziału w inicjatywie Przyjaciele Jezusa wynosi 100 zł. i obejmu-
je pakiet uczestnika (koszulkę, identyfikator, smycz, suchy prowiant) oraz 
koszty organizacji wydarzenia. Uczestnicy ewangelizacji śpią we własnych 
namiotach. Kapłanów prosimy o zabranie ze sobą alby i stuły. Prosimy 
o zapisywanie się przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: 
https://airtable.com/shrDyraCi1JQQHhjB 
     Do dokonania zgłoszenia potrzeba jest opinia duszpasterza. Niezbęd-
ne informacje dostępne są w naszym biurze: ks. Piotr Juckiewicz, koordy-
nator inicjatywy Przyjaciele Jezusa tel. 731 733 526. E-mail: kontakt@pj-
przyjacielejezusa.pl Strona internetowa: www.pj-przyjacielejezusa.pl  
Facebook: www.facebook.com/PJPrzyjacieleJezusa/  
     Jako biuro prasowe PJ chętnie służymy pomocą w nawiązaniu kontak-
tu z organizatorami, uczestnikami ewangelizacji, na przykład w celu wy-
wiadów, wystąpienia w programie itp. Taka możliwość będzie również w 
czasie ewangelizacji na miejscu. Z prośbą o modlitwę w intencji ewangeli-
zacji. Biuro Prasowe inicjatywy ewangelizacyjnej Przyjaciele Jezusa pro-
wadzi Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA 
Agnieszka Wojnarowicz tel. 506 122 383 
 

REKOLEKCJE LITURGICZNE 

 

     Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej 
w dniach 24-30 sierpnia br. organizuje Rekolekcje 
Liturgiczne, które odbędą się w Domu Rekolekcyj-
nym w Pratulinie. Zaproszenie na te rekolekcje kie-
rujemy do osób, które są zaangażowane w życie li-
turgiczne swoich parafii: lektorów, ministrantów, 
osób śpiewających w chórach i scholach, osób po-
sługujących jako muzyczni w grupach pielgrzymko- 

wych oraz animatorów muzycznych i liturgicznych ze wspólnot Ruchu 
Światło-Życie.    
     Rekolekcje będą okazją do poznania i głębszego przeżycia Euchary-
stii. Program będzie zawierał Liturgię Godzin, katechezy mistagogiczne, 
spotkania w grupach, warsztaty liturgiczne oraz Eucharystię, która bę-
dzie centrum każdego dnia rekolekcji. Oczywiście nie zabraknie czasu 
na warsztaty muzyczne i liturgiczne, których celem jest, przygotowanie 
i jak najlepsze przeżycie liturgii celebrowanej w czasie rekolekcji. Będą 
one dostosowane do osób zgłoszonych na rekolekcje. Program rekolek-
cji przewiduje również wyjazdy do miejsc, które pomogą głębiej przeżyć 
tajemnicę Eucharystii i zaczerpnąć ze skarbca tradycji liturgicznych. 
     Rekolekcje te będą pomocą we właściwym rozpoczęciu nowego roku 
formacyjnego. Osoby w nich uczestniczące, będą mogły dzielić się doś-
wiadczeniami i zdobytymi umiejętnościami wszędzie tam gdzie posłu-
gują. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły gimna-
zjum. Koszt uczestnictwa to 600 zł. Zgłoszenia odbywają się drogą elek-
troniczną na adres matthaioss@gmail.com Szczegółowe informacje mo-
żna uzyskać pod numerem telefonu 515 998 664.  
Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej – ks. Mateusz Gomółka 

 
 

MARIUPOL 

  Dziś (14.07) Gościem 
naszej Parafii jest O. 
Marek Kowalski z Za-
konu Paulinów, współ-
budowniczy kościoła 
Matki  Boskiej  Często-  
chowskiej w Mariupolu na Wschodniej Ukrainie, w zmilitaryzowanej stre-
fie walk miedzy Ukraińcami, a separatystami rosyjskimi. 
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zaprasza do podjęcia magisterskich niestacjona-
rnych studiów (12 semestrów). Dają one przygo-
towanie pedagogiczno-katechetyczne i kończą 
się uzyskaniem dyplomu magistra. 
     Oprócz tego Instytut zaprasza do podjęcia 
podyplomowych studiów teologiczno–katechety-
cznych (3 semestry). Absolwenci tych studiów 
uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nau-
czania religii. 
     Termin składania podań do 15 września br. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 604 510 132 (ks. Paweł) 
     Zapraszamy wszystkich bez względu na 
wiek, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę 
i zdobyć nowe kwalifikacje. Istnieje możliwość 
uczestnictwa w zajęciach jako tzw. „wolny słu-
chacz”. Inne szczegóły można znaleźć na stro-
nie http://www. it.siedlce.pl                    Ks. dr 
Paweł Kindracki 

Dyrektor Instytutu Teologicznego 
 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
ŚWIATŁO WIARY DLA RUSI. Św. Włodzi-
mierz I Książę Rusi, był wnukiem Św. Olgi, na-
zywanej Mądrą. Był bezwzględny w nawracaniu 
swoich poddanych i z tego powodu popadał 
w konflikt ze Stolicą Apostolską i biskupami. 
W Kościele Wschodnim czczony jest 15 lipca. 
DOBRA PRZYSZŁOŚĆ – tak jest interpreto-
wane łacińskie imię Św. Bonawentury, Biskupa 
i Doktora Kościoła, którego jutro (15.07) wspo-
minamy. Należał do Zakonu Franciszkanów. 
Imponował innym niezwykłą wiedzą, wykształce-
niem i świętością. Był ojcem soboru w Lyonie. 
Pozostawił wiele spisanych traktatów 
naukowych i 440 kazań. 
ŻEBRAK I PUSTELNIK. W środę (17.07) Ko-
ściół wspomina Św. Aleksego. Pochodził z za-
możnej rodziny. Swoją część majątku rozdał 
ubogim. „Poemat o św. Aleksym” i „Legenda 
o Św. Aleksym” są najstarszymi zabytkami śred-
niowiecznej literatury europejskiej.  
ŚWIĘTY Z LIPNICY. Lipnica Murowana to 
wieś koło Bochni, skąd pochodził Św. Szymon, 
kapłan z zakonu Bernardynów. Ukończył Akade-
mię Krakowską. Zmarł podczas zarazy 18 lipca 
1482 r. Księgi zakonne odnotowały prawie 400 
cudów za jego przyczyną, ale kanonizował go 
dopiero Papież Benedykt XVI. 
ŚWIĘTY DOMINIKANIN. Sobota (20.07) to 
dzień Bł. Czesława z rycerskiego rodu Odrową-
żów. Habit zakonny otrzymał z rąk Św. Domini-
ka i był w Rzymie na jego pogrzebie. Na grunt 
polski przeniósł modlitwę różańcową. 
CHLUBA BRINDISI. W przyszłą niedzielę (21 
lipca) czcimy Św. Wawrzyńca z Brindisi, Kapła-
na i Doktora Kościoła. Uchronił Europę przed 
zalewem islamu w XVII w. (bitwa pod Białogro-
dem) i był współtwórcą koalicji państw chrześci-
jańskich, nazywanej Ligą Świętą. 
RAVENNA. Św. Apolinary, Biskup i Męczennik 
pochodził z Antiochii. Za namową Św. Piotra 

przybył do Rzymu, a następnie został biskupem 
Rawenny, gdzie poniósł śmierć męczeńską na 
początku II wielu. Dzień Św. Apolinarego obcho-
dzimy 21 lipca. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
LITURGIA CZYTAŃ. Rozpoczynamy XV Ty-
dzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I: 
WAKACYJNY PROGRAM. W okresie waka-
cji Niedzielne Msze Św. popołudniowe są o go-
dzinie 18.00 i 20.00 
NIEUSTAJĄCY. Środa (17.07) to dzień czu-
wania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustają-
cego. Członkowie Wspólnoty zapraszają na 
modlitwę różańcową o godzinie 17.30. 
INGRES. W sobotę (20.07) o godzinie 11.00 
Ks. Biskup Piotr Sawczuk podczas uroczystego 
ingresu do katedry w Drohiczynie rozpocznie 
pasterską posługę w tamtej diecezji.  
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Patryk Celiński z Parafii Ole-
ksin 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 Suchoże-
brach i Magdalena Karolina Okuń z naszej Parafii 
(40). 
Marcin Pliszka z Parafii w Krześlinie i Jo-
anna Hutnik z naszej Parafii (42). 

Zapowiedź I:Wojciech Budner z Parafii 
w Seroczynie i Justyna Świątkowska z naszej 
Parafii (43). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia-
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżur-
nego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 28 
 Na naszych oczach promowany jest styl życia 
przeczący tradycyjnym wartościom. O mechani-
zmach tych działań, jak też o inicjatywie wpro-
wadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin 
przeczytamy na str. 16 i 17; 
 Szkaplerz to nie amulet. Jaki jest sens przyj-
mowania szkaplerza? Czy można nosić kilka 
szkaplerzy? - odpowiedzi udzielają ojcowie obla-
ci; 
 Dzieci uświęcają rodziców. Dorosłym nie wol-
no „przegapić” okazji do wzrostu duchowego 
i religijnego, jaki umożliwia rodzicielstwo – czy-
tamy w tekście „Co może maluczka wiara?”; 
 Minęło 70 lat od tzw. cudu lubelskiego. Obraz 
Matki Bożej, który „płakał” krwawymi łzami, przy-
ciąga wiernych po dziś dzień. Szczegóły w dzia-
le „Historia”. 
 Problem boreliozy jest często „zamiatany pod 
dywan”. Co może świadczyć o tym, że jesteśmy 
chorzy? Gdzie mogą szukać pomocy osoby po-
dejrzewające u siebie boreliozę? Więcej w dzia-
le „Zdrowie”.                 Zapraszamy do lektury 

 

MIEJSCE NA KLUCZE 

 
     Żona do męża: 
- Kochanie, pamiętasz może, jak wczoraj cieszyłam 
się tym, że znalazłam klucze? 
- Tak, pamiętam. 
- A może pamiętasz, gdzie ja je potem położyłam? 
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U STOMATOLOGA. Student z wizytą u dentysty: 
- Co by pan radził zrobić z moimi żółtymi zębami? 
- Niech pan nosi brązowe krawaty. Na pewno będą 
pasowały. 
STRACH. Nowobogacki milioner zwiedza zamek, 
który zamierza kupić. Oprowadza go stary służący. 
- Mówili mi, że tu coś straszy? 
- Bzdury! Mieszkam tu od ponad trzystu lat i czegoś 
takiego tu nie widziałem. 
LATANIE. Patryk pyta dziadka: 
- Dziadku, latałeś już samolotem? 
- Tak. 
- A bałeś się? 
- Tylko za pierwszym razem. 
- A później? 
- Później już nie latałem. 
WYBÓR. W restauracji kelner pyta klienta: 
- Życzy pan sobie obiad? 
- A jaki jest wybór? 
- Tak, albo nie. 
OKRĘTY. Rekolekcje parafialne, podczas których jest 
nauka dla mężczyzn. Rekolekcjonista mówi: 
- Małżeństwo, to spotkanie dwu statków na morzu. 
    Jeden ze słuchaczy mówi do drugiego: 
- Już teraz rozumiem wszystko. Ja trafiłem na okręt 
wojenny. 
KAKTUSY. Spadochroniarz wyskoczył z samolotu 
i spokojnie opada na rozwiniętym spadochronie. Pod-
latuje do niego orzeł: 
- Witaj tancerzu! 
- Ja nie jestem tancerzem, tylko żołnierzem i spado-
chroniarzem. 
- Będziesz, będziesz. Wylądujesz w suchej dolinie, 
gdzie są same kaktusy z ostrymi kolcami. 
 

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 
  




