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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 (1 Krl 19, 16b. 19-21)
Powołanie Elizeusza
Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11  

(R.: por. 5a))
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem
2. czytanie (Ga 5, 1. 13-18)
Postępowanie według ducha daje wolność
Ewangelia (Łk 9, 51-62)
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Co zrobić, aby być uczniem Jezusa?
Rozważania do Słowa Bożego z XIII Niedzieli Zwykłej

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 TRZEBA PORZUCIĆ WSZYSTKO, 

ABY IŚĆ ZA JEZUSEM (Łk 9, 51-62)
Trudna jest nasza droga, Elizeusz mógł po-

żegnać się z rodzicami, kiedy usłyszał od swo-
jego mistrza Pójdź za mną! Duch Święty miesz-
kał w nim i go prowadził. Wymagania Jezusa dla 
nas są jeszcze większe. Jezus mówi, że kto wstecz 
się ogląda nie nadaje się do Królestwa Bożego. Co 
więc zrobić, żeby się nie frustrować, kiedy nam się 
nie udaje zostawić wszystko i iść za Jezusem? Trze-
ba dać się poprowadzić Duchowi Świętemu.

Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki 
powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Jezus wypo-
wiada te słowa w chwili, gdy Samarytanie wy-
rzucają go ze swojej wioski. Spróbuj przyjrzeć się 
jakie uczucia budziły się w Jezusie, jak przeżywał 
odrzucenie przez cudzoziemców. Rozważ czy ty 
chcesz przyjmować Jezusa w mieszkaniu swojego 
serca, czy jest ono otwarte i czy Jezusowi jest tam 
dobrze? [www.onjest.pl] 

Benedykt XVI: Jak pośród tysięcy głosów, które 
codziennie słyszymy w naszym świecie, możemy 
rozpoznać głos Boga? Powiedziałbym: Bóg rozma-
wia z nami na bardzo wiele sposobów. Mówi po-
przez inne osoby, poprzez przyjaciół, rodziców, pro-
boszcza, księży... Mówi poprzez wydarzenia naszego 
życia, w których możemy rozpoznać Boże działanie. 
Mówi także poprzez przyrodę i stworzenie. Mówi 
też i przede wszystkim w swoim słowie, w Piśmie 
Świętym, czytanym we wspólnocie Kościoła i czy-
tanym osobiście w rozmowie z Bogiem. (...) Św. 
Augustyn w swych homiliach często wspomina: 
Wielokrotnie pukałem do drzwi tego słowa, dopóki 
nie zdołałem zrozumieć, co sam Bóg mówił do mnie. 

Bóg powołuje przez swoje słowo. W tym słowie 
objawia nam nasze doczesne i ostateczne prze-
znaczenie. Zawsze, gdy słuchamy Bożego słowa 
jesteśmy powoływani, przede wszystkim do tego, 
by pójść za tym słowem.

Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania 
uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby 
nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, aby-
śmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o dniu, w któ-
rym Jezus Chrystus postanowił udać się do Je-
ruzalem, aby tam oddać życie za każdego z nas 
na krzyżu. Zbawiciel podjął decyzję i pozostał 
jej wierny; nie rozmyślił się, nie zrezygnował, 
bo wiedział, że ma być wzięty z tego świata, że 
po tragedii Wielkiego Piątku przyjdzie chwała 
Niedzieli Zmartwychwstania, a czterdzieści dni 
później chwała Wniebowstąpienia. 

W życiu Jezusa widać wyraźnie realizację 
planu zbawienia. Nasz Pan w posłuszeństwie 
woli Ojca idzie przez życie na tym świecie, aby 
objawić miłość Bożą. Niektórzy wybrani przez 
Niego otrzymywali zadanie: przygotować Mu 

pobyt. To jest również treść zadania, które my 
możemy wypełnić. Wierzący w Chrystusa przy-
gotowują Mu pobyt w swoich domach, szkołach, 
miejscach pracy i odpoczynku. Jezus cieszy się, 
gdy jest świadomie i dobrowolnie zapraszany 
do różnych miejsc, gdzie żyją Jego bracia i sio-
stry. Zdarzają się jednak miejsca, w których lu-
dzie nie przyjmują Jezusa, bo jest im niewy-
godny, bo nie spełnia ich oczekiwań, bo czegoś 
chce. Możemy się denerwować na takich ludzi, 
możemy nawet w „świętym oburzeniu” jak Ja-
kub i Jan życzyć tym „bezbożnikom” śmierci. 
Jezus jednak zgromił swych apostołów, bo Jego 
cierpliwość i miłosierdzie są nieskończone. Jezus 
nie nawraca na siłę, nie szantażuje, nie straszy, 
nie manipuluje. 

W Ewangelii widzimy Pana, który jest w dro-
dze pełnej wymagań i wyrzeczeń, a ludzie sami 
się do Niego garną, chcą iść za Nim, choć często 
nie wiedzą co to znaczy. Nie wiadomo czy pierw-
szy z kandydatów na ucznia poszedł za Panem, 
gdy usłyszał, że zwierzęta mają „gdzie miesz-
kać”, a Syn Człowieczy w praktyce jest bezdomny. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Dziękujemy Siostrom Orionistkom
Sierpień 1985 roku: W wyniku starań ks. Pro-

boszcza Leona Balickiego, na terenie naszej para-
fii został erygowany Dom Zakonny Sióstr Małych 
Misjonarek Miłosierdzia (ORIONISTEK). Powołanie 
Domu poprzedzone było wizytacją naszej parafii 
przez Matkę Generalną tego zgromadzenia z Rzy-
mu, Matkę Prowincjonalną z Warszawy i ks. Bpa 
Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Jana Mazura. 
Po uzyskaniu zgody władz tego zgromadzenia 
na erygowanie Domu, został on zlokalizowa-
ny w budynku parafialnym. Siostry: Klaudia, 
Agnieszka i Alicja, były pierwszymi siostrami 
tego Zgromadzenia, które rozpoczęły swoje po-
sługiwanie naszej wspólnocie.

 W założeniach początkowych, Siostry miały 
prowadzić katechezy, opiekować się zakrystią, 
dbać o wystrój kościoła, wspierać pomocą i opie-
ką chorych i potrzebujących. Do chwili obecnej 
Siostry są wierne swojemu posłannictwu.   
(informacja na naszej stronie internetowej: 
www.jozef.siedlce.pl ). 

Z dniem 1 lipca po 37 latach istnienia Domu 
Zgromadzenia w naszej parafii swoją posłu-
gę w Siedlcach kończą Siostry Orionistki. 

W ostatnich latach wśród nas mieszka-
ły i służyły:
•	Siostra Arleta – przełożona Wspólnoty Sióstr, 

katechetka w Szkole Podstawowej nr 9
•	Siostra Agnieszka – posługa w zakrystii
•	Siostra Irena – pracowała w kancelarii parafial-

nej; w maju br. roku Siostra wyjechała z Siedlec
Dziękujemy SIOSTROM ORINISTKOM za 

wszystkie latach obecności w życiu parafii 
św. Józefa w Siedlcach, prawie od począt-
ku jej istnienia, za każdą modlitwę, dobre, 
Boże słowo, za katechezy, nauczanie religii, 
przygotowanie dzieci i młodzieży do sakra-
mentów, za prowadzenie grup i wspólnot, 
za troskę o kościół, za posługę zakrystianki, 
za pomoc potrzebującym, pracę w kancela-
rii parafialnej i wiele innych działań, które 
przyczyniały się do dobra parafian. 

Życzymy obfitości Bożego błogosła-
wieństwa w nowych miejscach zamiesz-
kania i posługi. Niech Maryja, św. Józef  
i św. Alojzy Orione wypraszają Siostrom 
wszelkie potrzebne łaski. 

Wdzięczni Parafianie wraz z Duszpasterzami
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CHRZEST ŚWIĘTY (cz. 2)

Dlaczego tak ważni są rodzice chrzestni?
Kontynuacja rozmowy z ks. Mariuszem Baranem

Z pierwszej części artykułu o rodzicach chrzest-
nych (opublikowanej w 24 numerze Opiekuna) 
dowiedzieliśmy się, że nie każdy może być ojcem 
chrzestnym czy mamą chrzestną. Prawo kanoniczne 
jasno określa, jakie warunki muszą spełniać kandy-
daci do tej bardzo ważnej roli. Przypomnijmy krótko, 
rodzic chrzestny: powinien mieć ukończone 16 lat, 
musi być katolikiem, bierzmowanym i prowadzić 
życie zgodne z wiarą, ma on pomagać rodzicom, by 
ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie i wypeł-
niał wiernie związane z nim obowiązki. Niezwykle 
istotna jest także obecność w życiu dziecka i na-
wiązanie z nim relacji, by mogło zaufać i zwrócić 
się o pomoc w razie potrzeby. Rola rodziców chrzest-
nych jest ważna na każdym etapie jej wypełniania. 
Już podczas udzielania sakramentu chrztu rodzice 
chrzestni są stale przywoływani w liturgii. Wypo-
wiadane przez nich słowa, gesty związane z poło-
żeniem białej szaty i zapaleniem świecy nie tylko 
podkreślają wagę wydarzenia, ale mają też ściśle 
określone znaczenie. 

 – Na liturgię chrztu mama chrzestna przynosi 
białą szatę, a tata chrzestny świecę. Dlaczego szata 
jest biała? Kapłan po chrzcie świętym mówi: Stałeś 
się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystu-
sa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy 
słowem i przykładem pomagają ci zachować godność 
dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Kolor 
biały oznacza radość, świętość. Poprzez ten symboliczny gest nałożenia 
białej szaty to właśnie mama chrzestna pokazuje świętość dziecka po 
przyjęciu sakramentu. Nie tylko w tym fragmencie, ale w całej liturgii 
rodzice chrzestni są nieustannie włączani w wychowanie dziecka. Nakła-
dana jest na nich współodpowiedzialność za poprowadzenie życia nowo 
ochrzczonego zgodnie z nauką Chrystusa. Po słowach kapłana Przyjmij-
cie światło Chrystusa, tata chrzestny zapala od paschału przyniesioną ze 
sobą świecę. Paschał, pobłogosławiony w Wigilię Paschalną symbolizuje 
Chrystusa zmartwychwstałego. Mamy tu kontynuację włączania chrzest-
nych w życie dziecka, bo zostają wypowiedziane słowa: Podtrzymywanie 
tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświe-
cone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwa-
jąc w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze 
wszystkimi Świętymi w niebie. Zapalenie świecy symbolizuje przyjęcie 
światła Chrystusa i włączenie dziecka w zmartwychwstanie Pana. Dziec-
ko otrzymuje dar życia wiecznego z Bogiem. Publiczne zapalenie świecy 
przez ojca chrzestnego jest bardzo ważne, bo paschał zapala się dwa razy, 
na chrzcie świętym i na pogrzebie, czyli na początku i na końcu naszej 
ziemskiej drogi.

 Q  Zdarza się, że świeca zgaśnie, co wtedy powinien zrobić oj-
ciec chrzestny?

 – Powinien zapalić ją jeszcze raz od paschału. Przepisy liturgiczne nie 
mówię wprost, w którym momencie powinno się zgasić świecę, ale naj-
lepiej jest to zrobić po zakończonej Mszy świętej. Jest jeszcze możliwość, 
by zgasić tuż przed przystąpieniem do Komunii świętej, ze względu na 
bezpieczeństwo. 

 Q  Po chrzcie świętym świeca i biała szata powinny być przeka-
zane dziecku?

 – Tak. To bardzo ważne, szczególnie w przypadku świecy, by została 
ona przekazana rodzicom naturalnym i została w domu dziecka. Dlacze-
go? Świeca z chrztu świętego będzie jeszcze użyta kilkukrotnie w życiu 
dziecka. Najpierw podczas białego tygodnia, kiedy dzieci po pierwszej 
Komunii świętej odnawiają przyrzeczenia chrzcielne i już jako myślące, 

świadome istoty wyznają wiarę i wyrzekają się 
zła. Później świeca jest potrzebna podczas rocz-
nicy pierwszej Komunii świętej. Następnie może 
być używana co roku w Wigilię Paschalną, wte-
dy jest to piękna kontynuacja. Świecę od chrztu 
można zapalić także podczas choroby, czy nawet 
odchodzenia z tego świata. Powinniśmy ją więc 
mieć w domu praktycznie przez całe nasze życie.

 Q  Znalezienie odpowiednich osób do peł-
nienia roli rodzica chrzestnego jest coraz 
większym problemem. Wiele osób jest w 
takiej sytuacji życiowej, która wyklucza ich 
z grona potencjalnych kandydatów na ro-
dziców chrzestnych. 

 – Jeśli jest problem ze znalezieniem dwójki 
rodziców chrzestnych i przyjęcie sakramen-
tu z tego powodu może być zagrożone, prawo 
kanoniczne dopuszcza warunkowo, by była to 
tylko jedna osoba. Zdarzają się takie sytuacje, 
także w naszej parafii.

 Q  Wiemy już, że chrzest święty jest bar-
dzo ważnym sakramentem w życiu każ-
dego człowieka, ale czasami zdarza się, że 
stan dziecka nie pozwala na ochrzczenie go 
w kościele. Co wtedy? 

 – Istnieje coś takiego jak chrzest z wody. 
Stosuje się go w sytuacji zagrożenia życia. Na 
przykład, gdy dziecko rodzi się w szpitalu i już 
wiadomo, że wkrótce odejdzie. Wówczas może 

to dziecko ochrzcić każdy, np. członek rodziny lub pracownik szpitala, 
używając do tego zwykłej wody. Wystarczy wypowiedzieć imię i formułę 
„Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, polewając gło-
wę dziecka wodą. Szafarzem chrztu może być wtedy każdy. Warto wie-
dzieć, że chrzest z wody może być udzielony tylko wtedy, jeśli dziecko 
urodzi się żywe. Natomiast jeśli urodzi się już nieżyjące, wówczas mamy 
chrzest z pragnienia, czyli rodzice nadają imię dziecku i wyrażają w my-
ślach pragnienie ochrzczenia. 

 Q  Czy jeśli stan dziecka się poprawi, musi być ono powtórnie 
chrzczone w kościele?

 – Chrzest święty to sakrament, którego się nie powtarza, ale trzeba go 
dopełnić w kościele (jeśli był udzielony chrzest z wody w sytuacji zagroże-
nia życia dziecka). Jeśli stan zdrowia się poprawi, trzeba przyjść do kościo-
ła i poprosić o dopełnienie chrztu. Chodzi tutaj między innymi o rodziców 
chrzestnych, namaszczenie olejem świętym, czy zapisanie w księgach, że 
dziecko przyjęło sakrament chrztu świętego.

 Q  A jak sytuacja wygląda w przypadku, kiedy dziecko jest ad-
optowane i nie wiemy, czy było ochrzczone? Możemy je ochrzcić?

 – Jeśli nie ma żadnego śladu w dokumentach ani potwierdzenia, że 
dziecku został udzielony sakrament chrztu, oczywiście należy je ochrzcić. 
Prawo kanoniczne nazywa taki chrzest warunkowym.

 Q  Wracając do roli rodziców chrzestnych, trzeba jeszcze raz pod-
kreślić, że jest to nie tylko towarzyszenie dziecku podczas udzie-
lania sakramentu, ale bycie z nim przez całe życie i ciągle dbanie 
o jego rozwój duchowy.

 – Z pewnością jest to rola bardzo wymagająca, ale warto też spoj-
rzeć na tę relacje z drugiej strony. Nie tylko rodzic chrzestny powinien 
wymagać od siebie, ale też chrześniak, gdy już jest osobą dorosłą powi-
nien pamiętać o chrzestnych, okazywać im zainteresowanie, wdzięczność  
i w razie potrzeby pomagać. Warto odwzajemnić rodzicom chrzestnym ich 
obecność w naszym życiu. To będzie najpiękniejszy owoc tej relacji, która 
zrodziła się na chrzcie świętym. Dbajmy o to. 

Edyta Zdunek
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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 27 czerwca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła

1. czytanie (Am 2, 6-10. 13-16) Sąd nad Izraelem
Psalm (Ps 50 (49), 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 22a))

Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga
Ewangelia (Mt 8, 18-22) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

6.30 1. + Andrzeja Staręga w 1 r. i za dusze jego zmarłych rodziców: Hele-
nę i Franciszka – of. żona

2. Poza parafią: + Janinę, Władysława, Apoloniusza, Kazimierę, Paw-
ła, Jerzego i zmarłych z rodz. Gręzaków

7.00 1. Dz.-bł. w 23 r. ślubu Marzeny i Bogusława Malinowskich z prośbą  
o opiekę Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego dla nich i ich dzieci

2. + Jana z racji imienin, Leokadię Gochnio, Stanisława i Wiktorię, 
Jana Stańczuk i Halinę Stańczuk

3. + Władysława, Kazimierę, Danutę, Janusza z rodz. Kupów oraz 
Zdzisława – of. rodzina

16.30 Nabożeństwo pokuty i pojednania kandydatów do bierzmowania,  
ich rodziców, bliskich i świadków 

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego 
2. + Eugeniusza w 31 r., Władysławę, Józefa, Władysława, Bronisławę 

i Józefa – of. rodzina
3. + Stanisławę Karaś w 17 r., Zdzisława, Ludwika, Natalię, Edwarda, 

Władysława, Antoniego i Barbarę – of. żona
4. + Krystynę Słupską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Nabożeństwo czerwcowe – nowenna przed bierzmowaniem dzień 9  
– CZUWANIE Z PROŚBĄ O ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Wtorek 28 czerwca 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

PARAFIALNE WPOMNIENIE ŚW. JOANNY BERETTA MOLLA
1. czytanie (Am 3, 1-8; 4, 11-12) Proroctwo przeciw królestwu Izraela

Psalm (Ps 5, 5-6a. 6b-7. 8 (R.: por. 9a))
Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości

Ewangelia (Mt 8, 23-27) Uciszenie burzy na jeziorze
6.30 1. + Stanisława Szoplika w 1 r. – of. synowie z rodzinami
7.00 1. Dz.-bł. w intencji ks. Ireneusza Juśkiewicza w dniu imienin z prośbą 

o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia
2. + Jana w rocznicę śmierci, Leokadię, Jana, Zofię, Karola, Jadwigę, 

Annę, Wacława – of. córka
3. Poza parafią: + Jadwigę Małycha – of. sąsiedzi

17.00 Nabożeństwo czerwcowe i modlitwy do św. Joanny Beretta Molla
18.00 1. BIERZMOWANIE

2. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
3. + Waldemara
4. + Apolonię Wójcik w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
5. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla
6. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Ks. Ireneusza w dniu imienin  

– of. Domowy Kościół
Środa 29 czerwca 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
1. czytanie (Dz 12, 1-11) Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b))
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił

2. czytanie (2 Tm 4, 6-9. 17-18) Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Ewangelia (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

7.00 1.+ Bogusławę Ługowską – of. Elżbieta Dmowska
2. + Pawła w 3 r. i rodziców, Leona i Barbarę oraz Marcina – of. Teresa 

Niedziółka 
3. Poza parafią: + Edwarda Wilińskiego – of. rodzina Kacinielów i Jaroszów

10.00 1. + Za rodzeństwo Eugenię, Reginę, Pawła i Bogdana – of. siostra
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 int. ks. Ireneusza o światło i dary Ducha Świętego  
– of. wszystkie Koła Żywego Różańca

II. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Zofii i Jana oraz w 80 r. urodzin Jana i w 75 r. 
urodzin Zofii z prośbą o opiekę Matki Bożej, światło i dary Ducha 
Świętego dla nich, ich dzieci i wnuków

III. Dz.-bł. w 20 r. ślubu Teresy i Arkadiusza z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Świętej Rodziny dla nich i ich syna Mateusza – of. rodzice

IV. + Halinę Stasiuk z racji imienin – of. córki z mężami i dziećmi
V. + Wandę, Annę, Stanisławę, Michała i Pawła – of. rodzina
VI. + Lucynę Kozak z racji imienin i urodzin – of. Bożena
VII. + Mariana Kryckiego – of. bratowa Krystyna z rodziną
VIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodziny o dar Nieba – of. żona
IX. + Teodorę, Jana, Sabinę, Czesława – of. Janina Głowacka
X. + Stanisławę Ścibór – of. Pracownicy Przedszkola nr 14
XI. + Zmarłych z rodz. Jaroszów, Anielę, Stanisława i Grażynę – of. wnuk
XII. + Przebłagalna o dar życia wiecznego za wszystkich krewnych  

z rodziny, którzy brali udział w wojnie o Miłosierdzie Boże dla nich
XIII. + Edwarda Wilińskiego – of. znajomi z pracy Beaty i Łukasza
XIV. + Za zmarłych z KŻR nr 8 p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
XV. + Tadeusza Gryglaka w 7 dzień od śmierci
XVI. + O zbawienie duszy Jerzego Iwaniuka – of. Zarząd i działkowicze 

Ogrodu Działkowego Zacisze - Podlasie
2. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
3. + Piotra Araźnego i zmarłych jego rodziców i braci
4. Poza parafią: + Irenę i Franciszka Trochimiuków, Janinę Miłkowską 

– of. Halina Trochimiuk
Nabożeństwo czerwcowe
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros 

Czwartek 30 czerwca 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW 

ŚW. KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO
1. czytanie (Am 7, 10-17) Idź, prorokuj do narodu mego

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b))
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie

Ewangelia (Mt 9, 1-8) Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy
6.30 1. + Sylwestra i zmarłych z rodzin Tchórzewskich i Pogonowskich  

– of. rodzina
2. + Grzegorza Wyrzykowskiego w 10 r. – of. rodzice

7.00 1. + Bronisławę w 17 r., Bronisława, Kazimierza Gałązków, Loeonty-
nę, Stanisława, Wiesława i Łukasza

2. + Bogusławę Ługowską w rocznicę śmierci – of. mąż
3. + Antoninę Grygieńcza – of. córka z rodziną

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego (zakończenie)

2. + Agatę Gomuła z racji urodzin – of. córka
3. + Kingę Chrul w 12 r. – of. tata i dziadkowie

4. + Stanisławę Ścibor w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
Nabożeństwo czerwcowe
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 1 lipca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Ottona, biskupa
pierwszy piątek miesiąca

1. czytanie (Am 8, 4-6. 9-12) Głód słowa Bożego
Psalm (Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i 30. 40 i 131 (R.: por. Mt 4, 4))

Słowami Boga żyjemy jak chlebem
Ewangelia (Mt 9, 9-13) Powołanie Mateusza

6.30 1. + Zdzisława Bareję w 2 r. – of. siostra
2. + Ks. Jerzego Górskiego w rocznicę śmierci – of. Koła Żywego Różańca

7.00 1. + Julię Piekart w 4 r., jej rodziców Jana i Julię oraz rodzeństwo  
– of. córka Maria

2. + Mariana z racji imienin, rodziców i braci z obu stron rodziny  
– of. Helena Radzikowska

3. + Halinę Ilińską z ok. imienin, zmarłych z rodziny Ilińskich i Sado-
kierskich – of. rodzina

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
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18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich (rozpoczęcie)  
– of. syn Marek Sosnowski

2. + Ks. Jerzego Górskiego w 20 r. i pielgrzymów, którzy zginęli  
w wypadku w drodze do Medjugorje – of. parafianie

3. + Katarzynę Monikę Wierzbicką w 30 dzień od śmierci – of. uczest-
nicy pogrzebu

4. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-
szego piątku miesiąca

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Sobota 2 lipca 2022 r.

WSPOMNIENIE NMP KODEŃSKIEJ, MATKI JEDNOŚCI
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Am 9, 11-15) Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli
Psalm (Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9))

Pan głosi pokój swojemu ludowi
Ewangelia (Mt 9, 14-17)

Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego
6.30 1. + Czesława, Juliannę, Stanisława Marciszewskich i za ich rodziców 

– of. Jan Marciszewski
2. + Bogdana Nowaka w 2 r. o łaskę i wieczne zbawienie – of. żona z dziećmi

7.00 1. + Wojciecha w 6 r., Bronisławę, Bolesława i Teresę Markiewicz
2. Dz.-bł. w intencji Kamy i Ryszarda Kuźmów z okazji 50 r. ślubu  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. małżonkowie

3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwole-
nie z uzależnień – of. KWC

4. Poza parafia: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  
– of. Męskie Koło Różańcowe

5. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Koła Różańcowego nr 6 pw. Matki 
Bożej Kodeńskiej – of. zelatorka Janina Głowacka

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
Różaniec za uzależnionych prowadzony przez członków KWC
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Jacka w 1 r. – of. rodzina
3. Wynagradzajaca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej  

soboty miesiąca
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec i rozmyślanie

Niedziela 3 lipca 2022 r.
CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (Iz 66, 10. 12-14c) Radość ery mesjańskiej
Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1b))

Niech cała ziemia chwali swego Pana Albo: Alleluja
2. czytanie (Ga 6, 14-18) Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Ewangelia (Łk 10, 1-12. 17-20) Pokój królestwa Bożego
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Mariana z racji imienin, Kazimierza, Irenę i Artura – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + W rocznicę śmierci Janiny, Antoniego, Genowefę, Aleksandra, Hen-
rykę, Zdzisława, Martynę, Mariannę i zmarłych z rodz. Świniarskich

3. + Jadwigę w 11 r., Stanisława, Halinę i dziadków – of. rodzina
10.00 1. Dz.-bł. w 75 r. urodzin Danuty z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia – of. rodzina
2. Dz.-bł. w 60 r. sakramentu małżeństwa Franciszka i Aliny Łukasiak 

z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla jubilatów, dzieci, wnuków i prawnuków

3. Poza parafia: Dz.-bł. w 50 r. ślubu Krystyny i Jerzego Borkowskich  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. małżonkowie

11.30 1. + Bogusławę Ługowską w 1 r. – of. mąż z córkami
2. + Danutę i Tadeusza Krzewniaków – of. syn z rodziną

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i procesja eucharystyczna
18.00 1. + Jana Mędza w 21 r. oraz zmarłych rodziców z obu stron rodziny 

– of Krystyna Mędza
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. + Halinę Tarkowską w 14 r. i rodziców z obu stron rodziny

 Q NIEDZIELA 26 czerwca: Trzynasta Niedziela Zwykła
•	Spotkanie młodzieży, która ma przyjąć bierzmowanie 28 czerwca, 

odbędzie się o godz. 15.00 – próba, następnie kolejny dzień nowenny i Eu-
charystia.
•	Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania (z klas siód-

mych, ósmych i szkół średnich) wraz z rodzicami o godz. 15.30 – w trakcie 
spotkania modlitwy kolejnego dnia nowenny grupy najstarszej; później 
uczestniczymy w Eucharystii o godz. 16.30. 
•	W czasie Eucharystii o godz. 16.30 błogosławieństwo dla członków 

Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki”. 
•	Nabożeństwo czerwcowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	Nieszpory odbędą się w dolnym kościele o godz. 19.20. 

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

dziennie po Mszy świętej o godz. 18.00. 
 Q PONIEDZIAŁEK 27 czerwca:

•	Celebracja sakramentu pokuty i pojednania ze spowiedzią dla kan-
dydatów do bierzmowania, ich rodzin i świadków o godz. 16.30. Po spo-
wiedzi Eucharystia o godz. 18.00, nabożeństwo czerwcowe i zakończenie 
nowenny do Ducha Świętego oraz ostatnia próba. 

 Q WTOREK 28 czerwca:
•	Dzień imienin ks. Ireneusza Juśkiewicza – proszę o modlitwę (xIJ). 
•	Nabożeństwo czerwcowe wyjątkowo o godz. 17.00. Po nabożeństwie 

modlitwy do św. Joanny Beretta Molla i błogosławieństwo matek oczeku-
jących narodzin dziecka.
•	BIERZMOWANIE 65 młodych przygotowanych w naszej parafii odbędzie 

się podczas Eucharystii o godz. 18.00. Szafarzem sakramentu będzie ks. 
Biskup Grzegorz Suchodolski. Pomódlmy się za młodzież i za ich bliskich. 
•	Rozpoczyna się pierwszy turnus rekolekcji oazowych OŻK 2022. 
•	Nie będzie Kręgu biblijno-liturgicznego. Spotkania będą już po wakacyjnej 

przerwie. 
 Q ŚRODA 29 czerwca: Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

•	Msze święte w tym dniu o godz. 7.00, 10.00 i 18.00.
•	Zapisy nowych kandydatów do bierzmowania w dolnym kościele od 

godz. 16.00 do godz. 17.00. Do zapisania się przychodzi zainteresowany 
młody człowiek wraz ze swoim rodzicem, opiekunem. Przyjmujemy kan-
dydatów, którzy po wakacjach będą w klasie siódmej i ósmej oraz star-
szych. Będzie można się zapisać jeszcze w niedziele 10 lipca, 7 i 21 sierp-
nia po Mszach świętych w zakrystii. Istnieje możliwość indywidualnego 
umówienia się na spotkanie w lipcu lub sierpniu. Zapisy będą się jeszcze 
odbywały we wrześniu (do 18.09). W tym celu należy zadzwonić: 500 636 
490 – ks. Ireneusz Juśkiewicz
•	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 

czcicieli 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 Cristeros

 Q CZWARTEK 30 czerwca:
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakończe-

nia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 1 lipca: Pierwszy piątek miesiąca

•	Spowiedź w czasie Mszy świętych poran-
nych i od godz. 17.15. 
•	Nabożeństwa wynagradzające Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa po Mszy świętej o godz. 
7.00 i o godz. 18.00. 
•	Dziś przypada 20 rocznica śmierci ks. kan. 

Jerzego Górskiego, drugiego proboszcza 
naszej parafii i osób, które zginęły w wypad-
ku w drodze do Medjugorie. Pamiętajmy w mo-
dlitwie. 
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
z ul. Mieszka I 18 – 100 zł
z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
z ul. Nowy Świat 11 – 100 zł
z ul. Żytniej 26 – 200 zł 
pan Tomasz, z ul. Mieszka I 16 – 150 zł

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Zapowiedzi

Piotr Polit, kawaler z parafii w Radoryżu Kościelnym i Sylwia Teresa 
Kos, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

Mateusz Piłkowski, kawaler i Martyna Krasuska, panna, oboje  
z parafii tutejszej – zapowiedź 2

Dawid Szymon Trochimiuk, kawaler z parafii tutejszej i Klaudia Wero-
nika Piwowarczyk, panna z parafii w Wodyniach – zapowiedź 2

Wojciech Kamil Matynia, z parafii św. Anny w Końskich i Monika Maty-
nia, z parafii tutejszej, oboje cywilnie związani – zapowiedź 2

Rafał Kubaj, kawaler z parafii w Starym Opolu i Magdalena Maciejew-
ska, panna z parafii w Starym Opolu – zapowiedź 1

Damian Soszyński, kawaler z parafii Bożego Ciała w Siedlcach i Klaudia 
Chaberska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1 

Piotr Adam Stańczyk, kawaler z parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej  
w Warszawie i Martyna Stachowicz, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

 Q SOBOTA 2 lipca: Pierwsza sobota miesiąca, wspomnienie NMP Kodeńskiej
•	Nie będzie planowego duszpasterskiego wyjazdu do chorych. 
•	Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP po Mszy świętej o godz. 

7.00 i po Mszy świętej o godz. 18.00 – różaniec, rozmyślanie. 
•	Nie będzie spotkania Duchowych Niewolników NMP. 

 Q NIEDZIELA 3 lipca: Czternasta Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela 
miesiąca 
•	Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystycz-

na po Mszy świętej o godz. 13.00. Przygotujmy się do procesji, by nie 
zabrakło posługujących. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie 
również po Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	Nie będzie wspólnych Nieszporów. Modlitwa Nieszporów we wspólno-

cie parafialnej będzie znowu w niedziele od września.
•	Od tej niedzieli na czas wakacji (lipiec, sierpień) nie będzie Mszy świę-

tej o godz. 16.30. Msze święte popołudniu o godz. 18.00 i 20.00. 
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 Okunince nad Jeziorem Białym k. Włoda-

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

23-30 sierpnia br. – mogą jechać osoby w różnym wieku
•	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 wy-
jazdów, aby sprawnie się zgłaszały, bo w czasie wakacji będzie to 
utrudnione. Organizacja takich wyjazdów wymaga znajomości 
liczby uczestników co najmniej na miesiąc przed ich rozpoczę-
ciem. Poszukujemy animatorów, wychowawców – wolontariu-
szy z uprawnieniami do opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie 
wyjazdów, a także do pracy z grupami w ciągu roku. 

•	Przyjmujemy kandydatów do służby przy ołtarzu jako mini-
strant. Zapraszamy chłopaków od klasy drugiej SP i starszych. 

 Q ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ 
•	Rada Różańcowa zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Krakowa, 

Zakopanego na procesję fatimską, do Kalwarii Zebrzydowskiej i Ła-
giewnik w dniach 13, 14 i 15 lipca. Koszt 500 zł, w tym: dwa noclegi, 
dwie obiadokolacje, dwa śniadania, ubezpieczenie. Zapisy w zakrystii 
lub pod nr tel.: 606 902 159 - Zofia Sawiak

Dziękujemy osobom,  
które składają ofiary na tacę 

i wpłacają  
na konto parafialne.

Wzory świętości
Św. Ireneusz z Lyonu, 
biskup i męczennik (28.06)

21 stycznia 2022 roku papież Franciszek ofi-
cjalnie ogłosił św. Ireneusza doktorem Kościo-
ła z tytułem doctor unitatis [doktor jedności].

Żył na przełomie II i III w Pocho-
dził z Bliskiego Wschodu, ale działalność duszpasterską prowadził w świe-
cie łacińskim. Wbrew przydomkowi Ireneusz z Lyonu nie pochodził z te-
renów współczesnej Francji, ale przyszedł na świat w Smyrnie (obecnie 
Izmir w Turcji) w Azji Mniejszej, w kręgu oddziaływania wschodniego 
chrześcijaństwa. W hagiografiach występuje zarówno pod greckim imie-
niem Εἰρηναῖος, jak pod łacińskim Irenaeus. Informacje o jego życiu są 
dość skąpe. Dopiero w VI wieku przyjęła się tradycja, że święty poniósł 
śmierć męczeńską w Lyonie około 202 roku. Stało się to za czasów wiel-
kich prześladowań chrześcijan rozpętanych przez cesarza Lucjusza Sep-
tymiusza Sewera. Początkowo w swoim rodzinnym mieście był uczniem 
św. Polikarpa, miejscowego biskupa. Nie jest wiadomo, w jaki sposób 
znalazł się w Galii. Możliwe, że pojechał tam w ramach pracy misjo-
narskiej. W Lyonie najpierw był kapłanem – wikariuszem miejscowego 
biskupa Fotyna. Ireneusz piastował przy nim funkcję sekretarza diece-
zji. Często miał wyjeżdżać do Rzymu i kontaktować się z ówczesnymi, 
działającymi w katakumbach papieżami Eleuteriuszem i Wiktorem I. 
Przekazywał im informacje o losie wspólnoty chrześcijańskiej w Galii oraz 
rozwiązywał doraźne kwestie administracyjne. Według tradycji, misje Ire-
neusza miały zawsze kończyć się sukcesem, stąd można wnioskować, że 
posiadał dar bycia dyplomatą i umiejętnego tłumaczenia własnych racji. 
Pomagało mu w tym dobre wykształcenie i swobodne posługiwanie się 
greką, jak i łaciną. Po męczeńskiej śmierci Fotyna przyjął święcenia bisku-
pie i stanął na czele diecezji lyońskiej. Ireneusz był przede wszystkim czło-
wiekiem wiary i pasterzem. Jako dobrego pasterza cechuje go roztropność, 
bardzo dobra znajomość doktryny oraz żarliwość misyjna – scharakteryzo-
wał postać świętego papież Benedykt XVI na poświęconej mu katechezie 
podczas jednej z audiencji ogólnych w Watykanie w 2007 roku.

Źródło: https://pl.aleteia.org/2021/11/23/to-bedzie-nowy-doktor-kosciola-i-patron-
jakiego-potrzebujemy-wielki-oredownik-wschodu-i-zachodu/ 

Drugi z powołanych mówił o konieczności troski o pogrzeb ojca, ale 
mogło to również oznaczać zatroskanie o „uczciwy” podział spadku. Ktoś 
inny mówił, że chce iść za Jezusem, ale … Ile razy nam się to zdarza? – 
„Panie, poczekaj, jeszcze nie teraz, jeszcze jestem tak przywiązany do 
dóbr i osób, że nie mogę bardziej, że nie mam czasu na więcej dla Ciebie.” 
Te dylematy i wymówki Jezus skwitował powiedzeniem o oraniu i oglą-
daniu się wstecz. W czasie orki trzeba było szczególnie uważać, by pług 
nie wypadł z wyznaczonej bruźny. W czasie życia trzeba uważać, by nie 
wzgardzić propozycją Jezusa.(xIJ) 

Co zrobić, aby być 
uczniem Jezusa?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

28 czerwca imieniny  obchodzi  
ks. Ireneusz Juśkiewicz.

Z okazji imienin życzymy księdzu 
siły i wytrwałości w podążaniu drogą dusz-
pasterską. 

Dziękujemy za ogromne zaangażo-
wanie i nieoceniony wkład pracy w życie  
i rozwój duchowy naszej parafii. 

Niech dobry Bóg obdarza księdza wszel-
kimi łaskami i umacnia każdego dnia przez 
działanie Ducha Świętego. 

Niech dar powołania będzie dla księdza 
zawsze źródłem radości i przynosi wspaniałe 
owoce na chwałę Pana.

Redakcja „Opiekuna” i Parafianie 
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna. (opr. xHD)

Spotkanie kolegów przy grillu. Na stole leży prze-
połowiona deska do krojenia chleba i wędlin. Ko-
ledzy pytają gospodarza. 
 – Deska ci pękła? Musisz skleić.
 – Nie pękła. Żona chodzi na siłownię, a ja oprócz 
tego wczoraj za mocno naostrzyłem jej noż do 
krojenia bagietek.
KOT I WAGA
Żona do męża. 
 – Musisz się zważyć, bo wydaje mi się, że posta-
rzałeś się o parę kilogramów.
Mąż wchodzi na wagę, trzymając na rękach kota. 
Mówi do żony. 
 – Wiesz co, skarbie, nasz kot znowu przytył ponad 
5 killo!
PIETRUSZKA
Koleżanka opowiada koleżance o swoim mężu. 
 – Wysłałam męża do warzywniaka, żeby kupił 
pietruszkę, to kupił koperek. Poprosiłam, żeby 
wrócił po korzeń pietruszki, więc przyniósł mi im-
bir. Teraz już wiem, że jak chcę korzeń pietruszki, 
to proszę go, żeby kupił białą marchewkę.
PAMIĄTKA
Na wsi, obok wejścia do domu dziadków, stoi 
wiadro pełne wody. Na dnie wiadra jest kilka 
kamyków, a na wodzie pływa duża marchewka. 
Sąsiedzi pytają. 
 – Czemy to wiadro tak od zimy stoi przy waszym 
domu?
 – Zostawiliśmy sobie na pamiątkę bałwana, 
którego pod koniec zimowych ferii ulepiła nasza 
najukochańsza wnuczka.
GATUNEK
W cyrku pokaz tresury węża, którą prowadzi tre-
nerka. Konfenansjer opowiada. 
 – Oto jeden z najniebezpieczniejszych i najbar-
dziej jadowitych gatunków na świecie. Tuż obok 
widzimy węża, który bacznie się jej przygląda...
NARZEKANIE
Do rodziców na wsi przyjechał ich syn 
z żoną i dziećmi. Synowa głośno, niemal ze łza-
mi w oczach narzeka. 
 – Tu na wsi wszystko macie swoje, ale żebyście 
zobaczyli jak w mieście teraz wszystko drogie, aż 
się płakać chce…
Na to ojciec. 
 – Zosiu, pieniądze szczęścia nie dają. Ale w twojej 
sytuacji jednak lepiej jest płakać w waszym dro-
gim mercedesie, którym przyjechaliście, niż na 
moim rowerze...
ROZPOZNANIE
Szczera rozmowa syna z doświadczonym życiowo 
ojcem. 
 – Tato, chciałbym się ożenić, ale mam dużo wąt-
pliwości. Po czym poznaje się prawdziwą kobietę?
 – Synu, prawdziwa kobieta nigdy nie ma czasu, 
pieniędzy i w co się ubrać. Już w małżeństwie ma 
za to zawsze rację, genialne dzieci i zwariowaną 
rodzinę. I najważniejsze, prawdziwa kobieta po-
trafi z niczego zrobić: sałatkę, zupę i awanturę!

Zaproszenie na Diecezjalną  
Pielgrzymkę Chorych do Kodnia

 
Zbliża się 2 lipca 2022 r. – czas Diecezjal-

nej Pielgrzymki Chorych do Najświętszej Maryi 
Panny Matki Jedności w Sanktuarium Kodeń-
skim. Pielgrzymka przez lata głęboko wpisała 
się w kalendarz ważnych wydarzeń Kościoła 
Siedleckiego. W tym roku nie ogranicza jej pan-
demia, dlatego mamy nadzieję na liczny udział 
kapłanów, osób chorych, osób w starszym wie-
ku, ich opiekunów itd. Tegoroczna Pielgrzymka 
odbędzie się – jak się to przyjęło w naszej die-
cezji – w poszerzonej formule, tzn. Eucharystię 
poprzedza modlitewne czuwanie i konferencja. 
Bardzo proszę o takie zaplanowanie wyjazdów 
grup zorganizowanych, by o godz. 10.30 być już 
na Kalwarii w Kodniu.

Zapraszam do zapoznania się z charyzma-
tem Apostolstwa Chorych – pięknej, liczącej 
ponad sto lat idei zaangażowania chorych  
w misję Kościoła. Deklaracje przystąpienia będą 
rozdawali wolontariusze przed Mszą św. o godz. 
12.00. Więcej na ten temat można znaleźć na 
stronie internetowej www.duszpasterstwocho-
rych.pl (jest tam m.in. zapis video ubiegłorocz-
nej konferencji Krajowego Dyrektora ACh ks. 
Wojciecha Bartoszka, wygłoszonej w Kodniu).
W razie pytań, proszę o kontakt. tel. 503 174 170

Z wyrazami szacunku
ks. Paweł Siedlanowski  

Diecezjalny Duszpasterz Chorych

Boże Ciało
Procesja Eucharystyczna

Zdjęcia: Michał Nasiłowski

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Edward Wiliński   + Jerzy Marek Iwaniuk

+ Helena Czerska   + Tadeusz Gryglak


