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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Prz 8, 22-31)
Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata
Psalm (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab))
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
2. czytanie (Rz 5, 1-5)
Pokój z Bogiem przez Chrystusa  
w Duchu Świętym
Ewangelia (J 16, 12-15)
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Nie bój się być blisko Boga!
Rozważania do Słowa Bożego z Uroczystości Najświętszej Trójcy

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
Duch Prawdy doprowadzi was  
do całej prawdy (J 16, 12-15)

Paraklet działając w ścisłej jedności z Oj-
cem i Synem jako Przewodnik prowadzi ludzkość 
do głębokiej i żywej relacji z Bogiem. Duch Prawdy 
jako wewnętrzny Nauczyciel przedłuża w sercach 
uczniów mowę Słowa, które stało się ciałem. Dzię-
ki działaniu Ducha Świętego każdy człowiek może 
głębiej zrozumieć orędzie Bożej Miłości i wypeł-
niać je w swoim życiu. Bóg Ojciec wzywa każdego 
człowieka do przyjęcia Jego Miłości. Jest to Miłość 
pełna i całkowita, Miłość ojca i matki do swojego 
syna. Tak bardzo potrzeba zawierzenia tej Miło-
ści i bezgranicznego oddania się w ręce kochające-
go Ojca. Jezus Chrystus, Syn Boży jest nieustannie 
obecny w historii życia każdego człowieka pragnąc 
obdarzać go łaską zbawienia. On udziela prawdzi-
wej wolności w działaniu i słowie. On pozwala 
żyć w wolności dzieci Bożych – w prawdzie i poko-
ju. Duch Święty pozwala spoglądać człowiekowi na 
rzeczywistość oczyma wiary. Dzięki temu może on 
dostrzec magnalia dei, które dokonują się każdego 
dnia. Duch Święty udziela człowiekowi darów do 
podejmowania drogi ku świętości. Paraklet – Duch 
Prawdy pozwala wierzącym widzieć głębiej kocha-
jące oblicze Ojca i Syna oraz słyszeć mocniej głos 
Ojca i Syna. W mocy Ducha Świętego życie człowie-
ka staje się przejrzyste Prawdą i wrażliwe Miłością. 

Czy otwieram się na działanie Ducha Świę-
tego w swoim życiu? Czy kontempluję oblicze 
Syna , aby w mocy Ducha Świętego dostrze-
gać w mym życiu obecność kochającego Ojca? Czy 
jedność i miłość zawarta w Trójcy Przenajświętszej 
jest dla mnie wezwaniem do budowania mostów 
pojednania i miłości w konkrecie mojego życia? 
Czy w komunii z Bogiem Trójjedynym podą-
żam w swym życiu drogą prawdy i świętości?

ks. Mirosław Stanisław Wróbel; www.sfd.kuria.lublin.pl 

 

Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat 
Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęcicie-
la, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; 
spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uzna-
wali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność 
Osób Bożych w potędze ich działania. Przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

W Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 
przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trój-
cy. W tym dniu Kościół Święty stawia nas wobec 
Tajemnicy Wiary. Zdarza się nam zastanawiać 
jak to jest, że wierzymy w jednego, jedynego 
Boga, który nie jest sam, który jest wspólnotą 
Trzech Osób i doskonałą Jednością. W tę wiel-
ką i niepojętą dla naszego umysłu tajemnicę 
wprowadza nas słowo Boże, w którym jego 
Autor sam daje się poznać, abyśmy żyli w świa-
domości, że jest Bóg i jaki jest Ten, któremu 
uwierzyliśmy. 

W dzisiejszej Ewangelii z Wieczerni-
ka, z Ostatniej Wieczerzy, Jezus mówi uczniom, 
że jeszcze wiele mógłby im oznajmić, powie-
dzieć, ale po trzech latach wspólnoty z Nim, 

Boże Ciało - miejsce dla Boga  
w naszej codzienności 

PIEŚŃ EUCHARYSTYCZNA: 
Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana.
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On twoim ojcem, On przyjacielem.

Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka.
Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo pragnie bawić między ziemiany.

Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,
Którędy Pańskie iść będą nogi
I okrzyknijcie na wszystkie strony:
„Pośród nas idzie Błogosławiony!”

nie byli jeszcze odpowiednio przygotowani na 
przyjęcie całej prawdy. Jezus jest najlepszym 
Nauczycielem i wie, że nie o wszystkim mówi 
się na początku i że trzeba mówić wielokrot-
nie o tym samych sprawach, aby ukształtować 
umysł i serce słuchaczy. Pan wie ile mogli znieść 
Jego uczniowie do tego momentu. Każdy z nas 
ma również swój poziom wiary, swoje sposoby 
jej przeżywania i Pan Bóg w to wchodzi ze swo-
ją łaską, gdy Mu na to pozwalamy. Do świętości 
najczęściej idzie się małymi krokami, codzien-
nie podejmując decyzję o realizacji w konkre-
tach tego podstawowego pragnienia duszy, by 
być z Bogiem. 

Jezus zapowiada przyjście Ducha Prawdy, 
który doprowadzi nas do całej prawdy. Bę-
dziemy się rozwijać w wierze, nadziei i miłości 
dzięki nieustannemu przyjmowaniu Ducha 
Świętego i Jego natchnień, pomysłów. Plany 
Ducha Świętego są oczywiście usłyszane od 
Ojca i prowadzą do uwielbienia Chrystusa w ży-
ciu człowieka wierzącego. Duch Święty działają-
cy w Kościele uwielbia Chrystusa. A to wszystko 
ostatecznie zmierza do tego, że człowiek będzie 
miał doskonałą wspólnotę z Bogiem na wieki.   
(xIJ) 
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CHRZEST ŚWIĘTY (cz.1)

Nie każdy może być rodzicem chrzestnym 
Chrzest święty to pierwszy  
i bardzo ważny sakrament w życiu człowieka. 

W kościele u boku rodziców naturalnych stają rodzice chrzestni, którzy 
publicznie zobowiązują się do pomocy w wychowaniu dziecka w duchu 
chrześcijańskim. To niezwykle ważna rola, której znaczenie nie wszyscy 
rozumieją. Bycie rodzicem chrzestnym to coś więcej niż uczestnicze-
nie w chrzcie, czy obdarowywanie prezentami. To współodpowiedzial-
ność za dziecko i dbanie o jego wzrastanie w wierze. 

Czym się kierujemy, wybierając rodziców chrzestnych dla swoich 
dzieci? Odpowiedzi pewnie jest wiele Zdarza się dość często, że decydują 
błahe powody np. stopnień pokrewieństwa, wiek, czy zasobność port-
fela. Niestety w wielu przypadkach to, czy potencjalny rodzic chrzestny 
jest osobą żyjącą zgodnie z nauką Kościoła i czy będzie dbał o rozwój 
duchowy oraz społeczny dziecka nie jest wartością decydującą o wybo-
rze. Zdarza się również, że osoby, które zgadzają się na bycie rodzicem 
chrzestnym nie do końca zdają sobie sprawę z roli, jaką powinny od tej 
pory pełnić w życiu chrzczonego dziecka. Po co więc są rodzice chrzestni? 
Zapytaliśmy ks. Mariusza Barana. 

 – Chrzestni, jak sama nazwa wskazuje, mają być rodzicem. Nie są 
dekoracją ani świętym Mikołajem. Rodzice chrzestni dobrowolnie podej-
mują się bycia tak zwaną rodziną zastępczą w wychowywaniu dziecka. 
Mają nawet prawo ingerować w życie i pomagać mu w trudnych sytu-
acjach życiowych. I nie chodzi tu tylko o kwestie wiary, ale o codzienne 
problemy, czy trudności, np. związane z nauką, relacjami z innymi.

 Q  By móc ingerować w życie dziecka, niezbędne jest zbudowa-
nie z nim relacji, która sprawi, że dziecko zaufa i posłucha...

 – Oczywiście relacja z dzieckiem jest bardzo ważna. Musimy byś 
obecni w jego życiu nie tylko podczas chrztu, ale w miarę możliwości 
jak najczęściej. Zadaniem, a nawet obowiązkiem rodzica chrzestnego jest 
nawiązanie relacji. Niestety bywa tak, że dzieci przez zaniedbanie tych 
relacji nie znają nawet swoich chrzestnych, są dla dzieci zupełnie obcymi 
osobami. 

 Q Jakie są wymogi formalne do bycia rodzicem chrzestnym?
 – Prawo kanoniczne mówi jasno, że rodzicami chrzestnymi powinni 

być kobieta i mężczyzna. Jeśli ktoś ma problem ze znalezieniem dwóch 
osób, może być tylko jeden chrzestny. Chrzestny powinien mieć ukoń-
czone 16 lat, musi być katolikiem, bierzmowanym i prowadzić życie 
zgodne z wiarą, odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Ma on pomagać 
rodzicom, by ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające 
przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie związane z nim obowiązki. 
Takie są warunki bycia rodzicem chrzestnym zapisane w prawie kano-
nicznym i osoba, która ich nie spełnia, czyli np. ktoś przez wiele lat nie 
przystępuje do sakramentów spowiedzi i Komunii św. nie może otrzymać 
zaświadczenia, że taką funkcję będzie mogła pełnić. Niestety zdarza się, 
że przychodzą do kancelarii ludzie, którzy żądają wydania zaświadczenia, 
mimo że żyją w konkubinacie albo w ciągu roku pojawiają się w kościele 
tylko po to, by poświęcić pokarmy i nie uczestniczą w Mszach świętych 
od wielu miesięcy. 

 Q Zaświadczenie, o którym ksiądz mówi jest dodatkowym wa-
runkiem do tego, by móc zostać chrzestnym.

 – Już wiemy, że nie każdy może zostać rodzicem chrzestnym, bo gdy-
by mógł nim zostać każdy, wydawanie zaświadczeń nie miałoby sensu. 
Podobnie, nie każdy może być kierowcą; by nim zostać musi ukończyć 
kurs i zdać egzamin, inaczej nie otrzyma prawo jazdy, które daje mu pra-
wo do prowadzenia samochodu. Analogiczna jest sytuacja z rodzicem 
chrzestnym. Potrzebne są katechezy, czyli wiedza oraz zaświadczenie, 
czyli weryfikacja. Na pewno nie otrzyma go osoba, która jest niewie-
rząca, która dokonała apostazji, nie uczęszcza na lekcje religii i nie przy-
stępuje do sakramentów. Warto też podkreślić, że liczy się stan obecny, 
nie przeszłość tej osoby, ale to jak jej życie wygląda tu i teraz. Może być 
tak, że osoba przyjęła sakrament bierzmowania, ale od tego momentu 
nie była ani razu na Mszy św. Wówczas nie spełnia wymogów, by zostać 
rodzicem chrzestnym. Z tego powodu zaświadczenie powinno być wysta-
wione z aktualnej parafii zamieszkania, a nie z tej, w której w przeszłości 
były przyjmowane sakramenty.

 Q Czym jeszcze warto się kierować przy wyborze kandydatów 
na rodziców chrzestnych ?

 – Dobrze by było, gdyby rodzic chrzestny mieszkał blisko. To bardzo 
ważne ze względu na budowanie relacji i obecność w życiu dziecka. Duża 
odległość utrudnia kontakt, a chrzestny ma prowadzić dziecko przez życie. 
Dzisiaj się o tym zapomina. Dzisiaj liczy się stan majątkowy, stopień po-
krewieństwa lub inne mniej istotne powody. Wybierajmy odpowiedzial-
nie i mądrze.

 Q  Równie istotne jak wybór kandydata na chrzestnego jest 
świadomość samych rodziców chrzestnych, na co się decyduję  
i do czego zobowiązują. 

 – Prawa i obowiązki rodziców chrzestnych wynikają z samej formu-
ły wypowiadanej podczas sakramentu. Kapłan wyraźnie pyta rodziców 
chrzestnych, czy są gotowi pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu 
obowiązku wychowania go w wierze, a chrzestni publicznie i na głos po-
wtarzają „jesteśmy gotowi”. W ten sposób składają zobowiązanie na całe 
życie, że będą się troszczyć o życie duchowe tego dziecka. Świadomość 
wagi tej roli na pewno podnoszą nauki dla rodziców chrzestnych i natu-
ralnych poprzedzające sakrament. Warto wziąć w nich udział wcześniej 
niż na dwa tygodnie przed chrztem. Nie czekajmy do ostatniej chwili, 
bo wiedza zdobyta podczas katechez pomaga nam bardziej świadomie 
podjąć decyzję o zostaniu rodzicem chrzestnym. 

 Q Jak ważna jest w byciu chrzestnym stała relacja z dzieckiem?
 – To niezwykle istotne. Zaczynamy nie od dawania prezentów, ale od 

nawiązania relacji. Moja mama chrzestna jest wspaniałym przykładem 
wypełniania zobowiązania z chrztu świętego. Z rzeczy materialnych da-
wała mi tyle, ile mogła, ale najważniejsze, co od niej otrzymałem i nadal 
otrzymuje to obecność, rozmowa, modlitwa i wsparcie przez całe moje 
dotychczasowe życie. Dziecko dzisiaj potrzebuje w mniejszym stopniu 
rzeczy, a bardziej bliskości, zainteresowania jego problemami czy rado-
ściami. Pokażmy mu, że może na nas liczyć zawsze wtedy, gdy będzie 
tego potrzebowało. Jesteśmy rodzicem i taką rolę powinniśmy pełnić. 
Rodzic chrzestny ma być przez całe życie obok tego dziecka, a nie tylko 
na chrzcie świętym. Pamiętajmy o tym, zgadzając się na pełnienie tej 
bardzo odpowiedzialnej funkcji. Największym prezentem dla dziecka 
jest obecność. Żadna droga zabawka tego nie zastąpi. Dzisiaj niestety 
rola chrzestnego często ogranicza się okolicznościowego dawania rzeczy 
materialnych, a nie taką obietnicę składają chrzestni w trakcie udzie-
lania sakramentu chrztu świętego. Bądźmy przy dzieciach, wspierajmy 
je, ingerujmy jak trzeba. Dbajmy też o stronę duchową (rozmawiajmy 
na temat codziennej modlitwy, uczęszczania na katechezę lub duszpa-
sterstwa w parafii, uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.), rozmawiaj-
my z dzieckiem na temat szkoły (nauki i zachowania). To bardzo ważne. 
Trzeba wspierać dziecko też modlitwą. Warto też przy okazji jakiś uroczy-
stości (rocznica urodzin, imieniny, dzień dziecka) zaprosić całą rodzinę na 
Mszę świętą w intencji chrześniaka. Wtedy dziecko ma świadomość, że 
rodzice chrzestni o nim pamiętają i troszczą się o jego rozwój duchowy. To 
też może być piękny prezent. Bądźmy rodzicami chrzestnymi przez obec-
ność, a nie tylko obdarowywanie.

EDYTA ZDUNEK
Wkrótce na łamach „Opiekuna” kolejny artykuł z cyklu „Chrzest święty”  
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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 Świętą.

K A L E N D A R Z  P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 13 czerwca 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, 
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (1 Krl 21, 1b-16) Nabot został ukamienowany i zmarł
Psalm (Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7 (R.: por. 3a))

Wysłuchaj, Panie, głos mojej modlitwy
Ewangelia (Mt 5, 38-42) Nie stawiajcie oporu złemu

6.30 1. + Jana w 10 r.
2. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  

w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodzi-
ny z Nazaretu i o zdrowie dla całej rodziny

7.00 1. Dz.-bł. w intencji ks. Jarosława Mitrzaka w 30 r. święceń kapłań-
skich z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny 
w służbie Bogu, kościołowi i ludziom w Rosji – of. rodzice

2. + Halinę i Józefa Oleksiuk oraz Sebastiana Guza – of. córka
3. + Eugeniusza Ilczuka w 15 r. – of. córka
4. + Antoniego z okazji imienin, rodziców Helenę i Wacława Łusz-

czyk, Małgorzatę i Stanisława Wasiluk – of. rodzina
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego – of. żona Teodora

2. + Romana Grochowskiego w 2 r. i Alfredę Gurbin – of. siostra
3. + Antoniego z racji imienin, Stanisława, Mariannę Kaliksta, Bro-

nisławę i Mariannę 
Nabożeństwo czerwcowe
Nabożeństwo fatimskie

Wtorek 14 czerwca 2022 r.
WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (1 Krl 21, 17-29) Doprowadziłeś do grzechu Izraela

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 11 i 16 (R.: por. 3a))
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

Ewangelia (Mt 5, 43-48)
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

6.30 1. Dz.-bł. w intencji dzieci Stanisława i Karola, Wiktora i Nikodema  
z prośbą o łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego – of. mama 

2. Dz.-bł. w intencji siostry Emmanueli z racji urodzin z prośbą  
o Boże błogosławieństwo w wypełnieniu powołania – of. rodzice

7.00 1. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Maksymiliana z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, dary Ducha Świętego – of. babcia

2. Dz.-bł. z okazji urodzin i imienin Anety z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę matki Bożej i św. Józefa – of. mama i rodzeństwo

3. + Bronisławę i Jana Gogłuska – of. p. Niedziółkowie
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Bolesławę Kowalczuk i zmarłych z rodz. Michalaków – of. syn
3. + Marię Kisielińską w 10 r. – of. syn Jarosław Kisieliński
4. Dz.-bł. z okazji 17 r. urodzin Pawła i 42 r. urodzin Piotra z prośbą  

o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętych Patronów – of. rodzice
Nabożeństwo czerwcowe
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
20.00 Nieszpory

Środa 15 czerwca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (2 Krl 2, 1. 6-14) Eliasz uniesiony do nieba
Psalm (Ps 31 (30), 20. 21. 24 (R.: por. 25)) Bądźcie odważni, ufający Panu

Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie
6.30 1. + Jolantę Skłodowską – of. Kamil z rodziną

2. + Józefa, Mariannę i Henryka Błońskich – of. żona
7.00 1. Dz.-bł. w 20 r. święceń kapłańskich ks. Jarosława Rucińskiego

2. + Artura w 11 r. – of. żona
3. + Stanisława Klepackiego w 45 r., zmarłych z rodz. Klepackich 

– of. Teresa Alaba
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. w intencjach:
Ks. Henryka Drozda i Ks. Stanisława Grochowskiego w 51 r. sakra-

mentu kapłaństwa
Ks. Jarosława Mitrzaka i ks. Sławomira Zabiegałowskiego w 30 r. 

święceń kapłańskich

Ks. Roberta Mirończuka w 29 r. święceń kapłańskich
Ks. Michała Chromińskiego w 18 r. święceń kapłańskich
Ks. Mariusza Barana, Ks. Grzegorza Osipacza, Ks. Pawła Zazuniaka 

w 16 r. święceń kapłańskich
Ks. Ireneusza Juśkiewicza w 10 r. święceń kapłańskich
Ks. Jakuba Wyrozębskiego w 7 r. święceń kapłańskich
O dar mocy Ducha Świętego na drodze powołania kapłańskiego 

– of. Krystyna i Szczepan 
II. Dz.-bł. z intencji Ks. Mariusza Barana w 16 r. święceń kapłańskich 

dziękując za dar jego powołania i prosząc o wszelkie łaski potrzebne 
do owocnego kontynuowania drogi duszpasterskiej – of. Margaretka

III. Dz.-bł. w rocznicę urodzin Karola o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina

IV. Dz.-bł. w rocznicę urodzin Ireny Domańskiej z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo  
św. Józefa – of. dzieci i wnuki

V. Dz.-bł. w intencji Elżbiety Kielak z racji imienin z prośbą o łaskę 
zdrowia, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Maria i Tadeusza

VI. Dz.-bł. w int. Aliny Oknińskiej z racji imienin z prośbą o opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa – of. Józef

VII. Dz.-bł. za siostry i braci z KŻR nr 5 o obfitość łask Bożych i zdro-
wie w 24 r. powstania Koła – of. Zelatorka

VIII. Dz.-bł. w intencji Elżbiety z okazji 65 r. urodzin z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo  
św. Józefa – of. dzieci

IX. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa  
z racji imienin dla: Aliny Oknińskiej, Jolanty Niemiałkowskiej  
i Jolanty Jędrych – of. Krystyna i Szczepan

X. + O darowanie win i łaskę Nieba dla ś.p. Tadeusza Perkowskiego 
w 8 msc. po śmierci – of. córka z rodziną

XI. + Mariannę i Bronisława Sawków i Elżbietę Kuryło
XII. + Krystynę Słupską – of. rodzina
XIII. + Krystynę Semeniuk w 1 r. – of. mąż, mama, dzieci
XIV. + Romana Piekarta – of. żona i córka
XV. + Mariana Kryckiego, Alinę, Sylwestra z rodziną i Bożenę  

z rodziną – of. bratowa
XVI. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
2. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
3. + Męża Tadeusza Mączyka z racji urodzin i zmarłych z obu stron 

rodziny – of. żona z dziećmi
Nabożeństwo czerwcowe
19.00 Ślub: Adam Andrzej Śledź i Paulina Kosmalska
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros (dolny kościół)

Czwartek 16 czerwca 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

1. czytanie (Rdz 14, 18-20) Ofiara Melchizedeka
Psalm (Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b))  

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek
2. czytanie (1 Kor 11, 23-26) Ilekroć spożywacie ten chleb 

i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie Sekwencja (-)
Ewangelia (Łk 9, 11b-17) Rozmnożenie chleba

7.00 1. + Genowefę w 29 r., Zofię, Rozalię, Mariannę, zmarłych z rodz. 
Replinów, Krzyckich, Salachów, Jerominiaków, Omieciuchów  
– of. Elzbieta Jerominiak

2. + Pelagię w 4 r.
8.30 1. W intencji parafian
Procesja Bożego Ciała
11.00 1. Dz.-bł. w 4 r. urodzin Adasia z prośbą o opiekę Matki Bożej i wsta-

wiennictwo św. Józefa
13.00 1. Dz.-bł. z racji urodzin Małgosi z prośbą o Boże błogosławieństwo 

oraz opiekę Świętej Rodziny dla niej i jej rodziców – of. dziadkowie
2. Dz.-bł. w intencji ks. Ireneusza Juśkiewicza w 10 r. święceń ka-

płańskich z prośbą dary Ducha Świętego na drodze powołania 
kapłańskiego
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Informacje o życiu parafii (12.06)

æ

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
2. + Józefa w 49 r. i Kazimierę, zmarłych z rodzin Drozdów i Domań-

skich – of. dzieci (Halina i Henryk Drozd)
3. + Mariana Kryckiego w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Nabożeństwo czerwcowe
19.00 Wieczór Chwały – Siedlce dla Jezusa

Piątek 17 czerwca 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
1. czytanie (2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a) Namaszczenie Joasza na króla

Psalm (Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18 (R.: por. 13))
Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie

Ewangelia (Mt 6, 19-23) Gromadźcie sobie skarby w niebie
6.30 1. Dz.-bł. w r. urodzin córki Anety z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę św. Józefa
2. + Józefa w 31 r. i Adelę w 11 r. Karcz – of. p. Karcz

7.00 1. + Edmunda Marciniuka w 16 r. – of. żona
2. + Rodziców z obojga stron, Annę, Zofię, Kazimierza i Jerzego  

– of. rodzina
3. + Eugenię w 23 r. i Stanisława Dybowskich – of. córka

14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jez-usowego
17.30 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Jadwigę Burską i zmarłych z rodz. Burskich, Strusów i Mieścic-
kich – of. synowa

3. + Jadwigę Bierkat w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. Dz.-bł. w 37 r. ślubu Ewy i Jerzego z prośbą o opiekę Matki Bożej 

i wstawiennictwo św. Józefa dla nich, ich dzieci i wnuków 
Sobota 18 czerwca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XI TYGODNIA ZWYKŁEGO
Albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

1. czytanie (2 Krn 24, 17-25) Ukamienowanie kapłana Zachariasza
Psalm (Ps 89 (88), 4-5. 29-30. 31-32. 33-34 (R.: por. 29a))

Swojemu słudze Bóg łaskę okaże
Ewangelia (Mt 6, 24-34) Ufność w opatrzność Bożą

6.30 1. + Stefana, rodziców z obu stron rodziny, Zofię i dusze w czyśćcu 
cierpiące

2. + Wiktora Majek w 28 r. – of. rodzina
7.00 1. + Zofię, Jana, Zbigniewa, Stefana i Bogdana – of. rodzina Oklińskich

2. + Józefę, Helenę, Irenę, Witolda z rodz. Wilamowskich oraz Ma-
riana Dziurdziaka – of. rodzina

3. + Cezarego Bednarczyka
17.00 Ślub: Marcin Grudziński i Kinga Justyna Jasińska
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Halinę Stasiuk – of. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne i Pracowni-
cy Szkoły Podstawowej nr 11 im. św. Jana Pawła II

3. + Monikę Chmielewską w 2 r. – of .mąż z dziećmi
4. + Bogumiłę, Jana, Genowefę, Tadeusza, Elżbietę, Małgorzatę 

oraz zmarłych dziadków
5. Poza parafia: Dz.-bł. z okazji 4 r. urodzin Ani z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata życia – of. rodzice
Niedziela 19 czerwca 2022 r.
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Za 12, 10-11; 13, 1) Będą patrzeć na tego, którego przebili
Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab))

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
2. czytanie (Ga 3, 26-29) Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi

Ewangelia (Łk 9, 18-24) Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Dz.-bł. w 89 r. urodzin Heleny Łaziuk z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia
2. + Zmarłych z rodz. Dmowskich – of. Elżbieta Dmowska

8.30 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
2. + Stanisława Sadowskiego, Łucję i Zdzisława – of. rodzina
3. + Edwarda i zmarłych z rodz. Mirońskich, Szpurów, Ługowskich 

i Borkowskich – of. rodzina

10.00 1. Dz.-bł. w intencji Iwony i Wojciecha z okazji 40 r. ślubu z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa dla nich i ich dzieci 
oraz wnuków oraz w 10 r. ślubu Kingi i Marcina z prośbą o opiekę 
Świętej Rodziny i potrzebne łaski – of. małżonkowie

2. Dz.-bł. w r. urodzin Anity i Rafała z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich córek – of. mama

3. + Annę i Józefa Rozbickich, Mariannę i Eugeniusza Rozbickich  
– of. Teresa Rozbicka

11.30 1. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Ryszarda i Elżbiety z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia

2. Dz.-bł. w 5 r. ślubu Moniki i Michała o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich córek Hani i Oli – of. mama

3. Dz.-bł. w intencji Hanny i Rafała z okazji 12 r. ślubu z prośbą  
o opiekę Świętej Rodziny

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Nowenna przed bierzmowaniem (dzień 1)
16.30 1. + Czesława w 4 r., rodziców z obu stron rodziny, dziadków z obu 

stron rodziny i brata Stanisława – of. rodzina
18.00 1. + Tadeusza Borychowskiego w 22 r., zmarłych z rodz. Borychow-

skich, Wiercińskich, Paprockich, Kucharskich i ks. Jerzego Gór-
skiego – of. rodzina

XIX Czuwanie ze św. Józefem
Nabożeństwo czerwcowe – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (dolny kościół)
20.45 Akatyst do św. Józefa

 Q NIEDZIELA 12 czerwca: Uroczystość Najświętszej Trójcy 
•	Kończy się czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej.
•	Nabożeństwo wypominkowe o godz. 9.45. 
•	Msza święta z racji Poświęcenia Pól mieszkańców Strzały o godz. 13.00.
•	Spotkanie rodziców i dzieci z klas drugich szkoły podstawowej 

przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 
po Mszy świętej o godz. 13.00. 

•	Spotkanie dla rodziców i młodzieży z naszej parafii, która chce roz-
począć swoje przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowa-
nia będzie o godz. 15.00 w kościele. Do przygotowań zapraszamy młodzież 
chętną z klas siódmych, ósmych i szkół średnich (klasy podane już po pro-
mocji). Zapisy do grupy kandydatów rozpoczną się 14 czerwca.

•	ROCZNICA BIERZMOWANIA Z DNIA 10 CZERWCA 2021 R.
- Zapraszamy młodzież, która rok temu przyjmowała bierzmowanie,  
na Mszę świętą w rocznicę tego wydarzenia w niedzielę 12 czerwca.

- 16.15 przygotowanie do Mszy świętej
- 16.30 Eucharystia
- spotkanie w dolnym kościele, modlitwa o dar Ducha Świętego i agapa

•	Katecheza chrzcielna dla rodziców naturalnych i chrzestnych przed 
chrztem ich dziecka o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 

•	Nabożeństwo czerwcowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	Nieszpory o godz. 20.00 w kościele. Po liturgii spotkanie dorosłych i mło-

dzieży zainteresowanych udziałem w projekcie ewangelizacyjnym Miste-
rium „Otrzymacie Dar Ducha Świętego”. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca Pana Jezusa co-

dziennie po Mszy świętej o godz. 18.00.
 Q PONIEDZIAŁEK 13 czerwca: 

•	Nabożeństwo fatimskie – procesja różańcowa z lampionami wokół kościo-
ła po zakończeniu Mszy świętej wieczorowej i nabożeństwa czerwcowego. 
 Q WTOREK 14 czerwca:

•	W dolnym kościele:
•	Od godz. 16.00 do godz. 19.00 – zapisy nowych kandydatów do 

bierzmowania
•	O godz. 19.00 spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego 
•	O godz. 20.00 Nieszpory
•	O godz. 20.30 spotkania oazy dorosłych 
 Q ŚRODA 15 czerwca:

•	W dolnym kościele: Od godz. 16.00 do godz. 19.00 – zapisy nowych 
kandydatów do bierzmowania
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•	Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.

17.00 – Różaniec św. Józefa 
17.45 – Nowenna do świętego Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

cieli św. Józefa
Nabożeństwo czerwcowe
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

Można ponownie zaprosić św. Józefa do domu.
•	ok.19.00 – Różaniec za naszą Ojczyznę prowadzony przez Criste-

ros w dolnym kościele
 Q CZWARTEK 16 czerwca: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Boże Ciało). 
•	W tym dniu mamy obowiązek udziału w Eucharystii i powstrzyma-

nia się od prac niekoniecznych. Msze święte w tym dniu o godz. 7.00, 
8.30 (za parafian), 11.00, 13.00 i 18.00. 

•	Procesja Eucharystyczna rozpocznie się po zakończeniu Mszy świę-
tej o godz. 8.30 i tradycyjnie przejdzie ulicami Sokołowską, Mieszka I, 
Chrobrego. Pamiętamy o przygotowaniu czterech ołtarzy. Zachęcamy, 
by angażowały się nowe osoby. Czwarty ołtarz będzie przy figurze Pana 
Jezusa Miłosiernego przed kościołem. Do jego przygotowania zaprasza-
my członków służby liturgicznej, oazowiczów, Duchowych Niewolników 
NMP i osoby uczęszczające na Krąg biblijno – liturgiczny. 

•	Prosimy o liczny udział i służbę kandydatów, ministrantów i lektorów. 
Prosimy o wzięcie na procesję wszystkich sztandarów, chorągwi i fere-
tronów. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe w strojach 
komunijnych - dziewczynki do sypania kwiatków, chłopców do niesie-
nia różańca i służby przy ołtarzu. Pamiętamy, że procesja jest aktem 
religijnym – trzeba się modlić, śpiewać pieśni eucharystyczne i zacho-
wywać się odpowiednio. 

•	Po Bożym Ciele w czasie tradycyjnej Oktawy codziennie będzie procesja 
eucharystyczna wokół kościoła na zakończenie nabożeństwa czerwco-
wego. 

•	O godz. 19.00 na parkingu przy naszej parafii rozpocznie się Wieczór 
Chwały – „Siedlce dla Jezusa”. Zapraszamy

 Q PIĄTEK 17 czerwca i SOBOTA 18 czerwca: 
JERYCHO MŁODYCH 
•	 Trwają zapisy na tegoroczne spotkanie w ramach Jerycha Młodych. Wy-

darzenie to jak informowaliśmy już od kilku tygodni odbędzie się w Woli 
Gułowskiej w dniach 17-18 czerwca. 

•	 Z racji przygotowań do Wieczoru Chwały parking będzie zamknięty od 
15 czerwca (środa) od godz. 14.00 do 16 czerwca (czwartek – Boże Cia-
ło) do godz. 23.00. Prosimy o zabranie aut. Pojazdy pozostawione na 
parkingu zostaną odholowane na koszt właściciela.

Wyjazd młodzieży z naszej parafii, z Siedlec i okolic
•	 Termin: 17 czerwca
•	Miejsce zbiórki: parking parafii św. Józefa
•	Godzina: 8.30
•	Koszt: autobus (30 zł), pobyt na Jerychu (30 zł)
•	Co trzeba zabrać, jak się przygotować, zgoda rodziców: informacje na 

stronie www.cdmsiedlce.pl 
•	Powrót: 18 czerwca, ok. godz. 22.00
•	 Zapisy na wyjazd i opieka w trakcie wyjazdu: ks. Ireneusz Juśkiewicz, 

tel. 500 636 490. 
 Q NIEDZIELA 19 czerwca: Dwunasta Niedziela Zwykła

•	Spotkanie uczniów klas pierwszych przygotowujących się do 
pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców będzie po Mszy świę-
tej o godz. 13.00.

•	Spotkanie rodziców i młodzieży, która ma przyjąć bierzmowa-
nie 28 czerwca, odbędzie się o godz. 15.00 – sprawy organizacyjne, 
usadzenie, pierwszy dzień nowenny. 

•	XIX Czuwanie ze świętym Józefem
    W kościele: 

- 19.00 – Nabożeństwo czerwcowe, adoracja Pana Jezusa
- 20.00 – Nieszpory
- 20.45 – Akatyst do św. Józefa, Apel Jasnogórski i błogosławieństwo 

dla osób rozpoczynających 30-dniowe nabożeństwo do św. Józefa 
INNE INFORMACJE

•	Trwają zapisy na Wakacje z Bogiem dla dzieci i młodzieży:
•	Oaza	dzieci	Bożych i młodzieży w parafii w dniach 2-5 sierpnia br.
•	Oaza	 Ewangelizacji w Okunice nad Jeziorem Białym koło Włoda-

wy w dniach 13-20 sierpnia br.
•	Wyjazd	 formacyjno-wypoczynkowy w góry – Sudety (Szklarska  

Poręba) w dniach 23-30 sierpnia br.
Zapisy w zakrystii. Przy zapisywaniu się na Okuninkę i na wyciecz-

kę w góry opłacamy zaliczkę 100 zł. Po wpłaceniu zaliczki otrzy-
mujemy kartę zgłoszeniową. Informacje: ks. Ireneusz Juśkiewicz  
(tel. 500 636 490) – proszę osoby zdecydowane na któryś z wyjazdów, 
aby sprawnie się zgłaszały, bo w czasie wakacji będzie to utrudnione. 
Organizacja takich wyjazdów wymaga znajomości liczby uczestników 
co najmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem. Poszukujemy anima-
torów, wychowawców – wolontariuszy z uprawnieniami do opieki 
nad dziećmi i młodzieżą w czasie wyjazdów, a także do pracy z gru-
pami w ciągu roku. 

•	Przyjmujemy kandydatów do służby przy ołtarzu jako mi-
nistrant. Zapraszamy chłopaków od klasy drugiej SP i starszych.  
Spotkania odbywają się w piątki o godz. 17.00 w sali przy zakrystii. 
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NIEDZIELA

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1400 egz. wydaje 
Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124, 

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR. Konto parafii:  

31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata Woź-

niakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska.  
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały  

do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną 
na adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej 

do poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  
W niedziele nieczynna.

(opr. xHD)

Na wiejskim podwórku, pełnym letniego słońca, 
zdziwiony kot pyta kurę:
 – Sorry, przecież dziś niedziela! Czy ty nie powin-
nać być już w garnku na rosół ???
POWINNOŚĆ
Już wkrótce ma być ślub. Narzeczona radzi się 
starszej, doświadczonej stażem małżeńskim, ko-
leżanki:
 – Boję się trochę o to, czy dam radę, by sprostać 
małżeńskim obowiązkom wobec Zenka. On jest 
taki we mnie zakochany!
 – Dasz radę. Zapamiętaj, że każda żona tak na-
prawdę ma tylko dwie powinności: 1. Uspokoić 
męża, kiedy jest zdenerwowany i 2. Zdenerwo-
wać go, kiedy jest spokojny.
WAGA
Na weekend do rodzinnego domu przyjeżdża cór-
ka. Mama pyta ją:
 – Córeczko, czy ty nie za dużo ważysz, jak na swój 
wiek?
Na to złośliwy młodszy brat:
 – Mamo, tym się nie martw. Ona za to jest nieco 
lżejszych obyczajów.
I KOMUNIA
W domu trwają przygotowania do I Komunii św. 
juniora – Bartka. Każdy robi swoje. Mama sprząta 
dom, babcia uczy go jak przystąpić do I Spowie-
dzi, a starsza siostra poszła do cukierni, aby za-
mówić, a potem odebrać tort z imieniem Bartka 
i napisem akcentującym charakter uroczystości. 
W domu po otwarciu pudełka z tortem wszyscy 
podziwiają piękne dekoracje i napis:
 – Komunista Bartosz.
TY, CZY NIE TY?
Letnia zabawa w doborowym towarzystwie. 
Chłopaki rozglądają się za dziewczynami,  
a dziewczyny snują marzenia. Jedna z nich mówi:
 – Szukam takiego mężczyzny, który na starość 
poda mi szklankę wina…
 – Chyba mówi się „wody”? – poprawia jeden  
z kawalerów.
 – Wybacz, to jednak nie o ciebie mi chodzi…  
To nie ty jesteś chłopcem z moich marzeń!

Droga Mamusiu, zaplanowaliśmy  
dla Ciebie niezwykły czas warsztatów.

Warsztaty dla mam

Zapraszamy Cię 21 czerwca 2022 (wtorek) 
na spotkanie w Siedlcach. Odbędzie się ono  
w sali pod kościołem św. Józefa, ul. Sokołowska 
124. Zaczynamy o godzinie 10.00. Zakończe-
nie planujemy około 12.30. Rekomendujemy,  
by uczestniczyć na całości warsztatów.

W warsztaty wprowadzi nas duszpasterz 
rodzin – ks. Jacek Sereda. Zaprosimy Cię do 
wejścia w temat kobiety obdarowanej i obdaro-
wującej – siebie, męża, swoje dzieci i tych, któ-
rych masz wokół. Jak mądrze realizować swoje 
powołanie? Jakie potrzeby tkwią w Tobie i czym 
możesz je wypełnić? Jak zachować proporcje?

Warsztaty poprowadzi Lidia Borkowska  
– żona i mama, Facylitator.

Zapraszamy Cię, skorzystaj z tego czasu dla 
siebie i dla rozwoju więzi, które są dla Ciebie 
najważniejsze.

Możesz przyjść ze swoim malutkim dziec-
kiem. Jeśli chcesz bardziej skupić się na warsz-

Zaproszenie na koczowisko 
służby liturgicznej

Powracamy do ważnego wydarzenia w życiu 
członków służby liturgicznej, jakim jest radosne 
spotkanie zwane koczowiskiem. Tradycyjnie 
odbędzie się ono przy Wyższym Seminarium 
Duchownym w Opolu Nowym w sobotę  
25 czerwca br. Rozpocznie się od godz. 9.30.

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicz-
nej opracowało program wydarzenia, uwzględ-
niający rozgrywki piłki nożnej, jak również inne 

gry i zabawy na otwartej przestrzeni. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stro-

nie www.ddsl.siedlce.pl, wraz z formularzem 
rejestracji grupy na to wydarzenie.

Serdecznie zapraszam do udziału w tym 
spotkaniu wszystkich Członków służby litur-
gicznej z terenu naszej diecezji.

Z pasterskim błogosławieństwem
Biskup Siedlecki + Kazimierz Gurda

tatach, a możesz kogoś poprosić o opiekę na 
czas spotkania – polecamy.

W czasie warsztatów będziemy mieć możli-
wość poczęstunku: kawa, herbata, ciastko.

Koszt udziału to 20 zł od mamy.
Ze względów organizacyjnych poprosimy też  

o zgłoszenia pod numerem tel. 500 145 937  
(lub sms).

Do zobaczenia w gronie Mam!
Duszpasterstwo Rodzin 

Źródło: www.drsiedlce.pl

Bóg zapłać za ofiary składane  
na utrzymanie parafii:

Dziękujemy  
osobom,  które  
składają ofiary 
na tacę i wpła-
cają na konto.

z ul Bema – 200 zł 
z ul. Sokołowska 91 – 50 zł
pani Bożena z ul. Nowy Świat 11 – 100 zł

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich po-
między wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek po-
wiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Do zawarcia sakramentalnego mał-
żeństwa przygotowują się:

Zapowiedzi

•	 Norbert Kowal, kawaler i Sandra Jagoda 
Guzek, panna, oboje z parafii tutejszej – za-
powiedź 2

•	 Bartosz Sadło, kawaler z parafii tutejszej  
i Marlena Weronika Jastrzębska, panna  
z parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach – za-
powiedź 1

•	 Kamil Jan Kalinowski, kawaler z parafii 
Wniebowzięcia NMP w Chotomowie i Anna 
Dmitrzak, panna z parafii tutejszej – zapo-
wiedź 1

•	 Daniel Borkowski, kawaler z parafii tutej-
szej i Katarzyna Porębska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź 1 

•	 Daniel Kobyliński, kawaler z parafii tutej-
szej i Anna Sierhej, panna z parafii Bożego 
Ciała w Siedlcach – zapowiedź 1

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Katarzyna Monika Wierzbicka
+ Marcin Kostyra

+ Krystyna Spyrzewska 

Oazy dla dorosłych
W „Opiekunie” wiele można przeczytać o re-

kolekcjach dla dzieci i młodzieży, ale są także 
organizowane rekolekcje oazowe dla studen-
tów i osób dorosłych. Zapraszamy osoby, które 
chcą wejść w formację Ruchu Światło-Życie. 
Zobacz: www.oaza.pl


