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MYŚL TYGODNIA 

 
     Usłyszeliśmy dziś: „Uważaj-
cie i strzeżcie się wszelkiej chci-
wości, bo nawet gdy ktoś opły-
wa [we wszystko], życie jego nie 
jest zależne od jego mienia” (Łk 
12,13-21). 
     Człowiek potrzebuje święta, 
aby wznieść się ponad tzw. sza-
rą rzeczywistość. Świętując nie-
dzielę przez uczestnictwo we 
Mszy Św., będącej osobistym 
spotkaniem ze Zmartwychwsta-
łym Chrystusem, wchodzimy w 
rzeczywistość nową, do której 
jesteśmy powołani przez 
chrzest. Nasze życie ma być 
skierowane ku wartościom nie-
przemijającym, ku wieczności.  
     Sprawy ziemskie, skierowane 
na zaspokojenie żądzy posiada-
nia, stanowią marność, której 
nie warto poświęcać swojego 
czasu. Słysząc głos Pana, nie 
zatwardzajmy dziś naszych serc. 
Niech uczestnictwo w Euchary-
stii obudzi w nas pragnienie wie-
czności. 

 

W SIERPNIU NIE PIJĘ! 

 

     Miesiąc sierpień zawsze funk-
cjonował w świadomości polskich 
katolików jako święty miesiąc Mat-
ki Bożej. W tym miesiącu nasz na-
ród dziękuje Bogu i Matce naj-
świętszej za otrzymane łaski. 
Swoją wdzięczność wyraża przez 
pielgrzymowanie, modlitwę i ab-
stynencję. A jest za co dziękować. 
Tyle jest rocznic i świąt: Cud nad  

Wisłą, Powstanie Warszawskie, porozumienia Solidarnoś-
ci i inne. W tym czasie zastanawiamy się z jakimi proble-
mami boryka się nasz kraj, i staramy się nie być na nie 
obojętni. 
     Największym zagrożeniem dla naszej ojczyzny jest al-
koholizm. Często dowiadujemy się jak przez pijanych kie-
rowców giną niewinni ludzie. Są to prawdziwe tragedie i 
gorzkie łzy. Poza tym w prawie każdej polskiej rodzinie 
mamy kogoś kto nadmiernie pije, dając swoim zachowa-
niem zły przykład nieletnim, traci zdrowie, pieniądze, nisz-
czy rodzinę i przyjaciół.  
     Krucjata Wyzwolenia Człowieka zwraca się z prośbą, 
aby w tym miesiącu włączyć się w modlitwę i powstrzy-
mać się od spożywania alkoholu. Dlatego w tym miesiącu 
nie ma miejsca dla alkoholu w moim domu, biurze czy 
gdziekolwiek jestem. Muszę być trzeźwy, muszę się po-
hamować, a uczynię to w imię miłości do brata, bliźniego i 
w dowód mojej wierności Matce Najświętszej. 

 
     Zachęta Kościoła do abstynencji często wzbudza kon-
trowersje i sprzeciw. Wynika to z niezrozumienia, czym 
jest abstynencja i jak wielką wartość niesie. Zespół ds. 
Apostolstwa Trzeźwości, którym w Episkopacie kieruje 
Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski apeluje o rezygnację z 
picia alkoholu w sierpniu. W apelu Zespołu ds. Apostol-
stwa Trzeźwości przy Episkopacie Polski, zachęcającym 
do powstrzymania się od picia alkoholu w sierpniu czy-
tamy: „Bez świadomej i dobrowolnej abstynencji wielu 
osób, nie można zbudować tak bardzo potrzebnego umia-
ru w podejściu do alkoholu”.  
     Jakie jest znaczenie abstynencji? „W wymiarze religij-
nym abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy 

związane z alkoholizmem. W wymiarze duchowym absty-
nencja odkrywa przed nami nowe możliwości i życiowe 
szanse, dzięki czemu stajemy się dojrzalszymi ludźmi. 
Abstynencja pozwala nam przezwyciężać egoizm i po-
dejmować troskę o bliźnich. Jest też znakiem sprzeciwu 
wobec towarzyskiego przymusu picia, a zatem również 
jasnym przykładem dla innych” - czytamy w dokumencie. 
Sprzeciw wobec podjęcia abstynencji wynika z niezrozu-
mienia, czym ona jest i jak wielką wartość niesie. 
     Przeżywany rok duszpasterski zachęca: „Bądźmy 
świadkami miłości”. To abstynenci dają piękne i odważne 
świadectwo, że życie bez alkoholu jest szczęśliwe 
i wartościowe. Abstynent stawia przed innymi pozytywne 
wyzwanie: mobilizuje do zastanowienia się nad posta-
wami wobec alkoholu. Dla tych, którzy walczą z nało-
giem, świadectwo abstynencji jest bezcennym wspar-
ciem. „Dobrowolna rezygnacja z alkoholu, motywowana 
miłością do bliźniego, jest jedną z dróg realizacji wy-
obraźni miłosierdzia, której uczył nas papież Jan Paweł 
II” – czytamy dalej. 
     Podstawowym środowiskiem kształtowania trzeźwości 
i uzdalniania do abstynencji powinna być każda rodzina. 
Z niepokojem zauważa się, że co piąta Polka spodziewa-
jąca się dziecka pije alkohol. Stąd apel, by uroczystości 
rodzinne, zwłaszcza o charakterze religijnym (jak I Komu-
nia św.) odbywały się bez alkoholu oraz podziw dla ro-
dzin, które zorganizowały wesela bezalkoholowe. „Prze-
łamując społeczny przymus picia, pokazujmy zachwyca-
jące piękno życia człowieka, który został odkupiony przez 
nieskończoną Bożą miłość”. 
     Apel Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości zwraca 
uwagę, że chociaż w ubiegłych latach w Polsce udało się 
zatrzymać niektóre negatywne trendy, to jednak teraz po-
nownie następuje niepokojący, jeden z najszybszych w 
Europie, wzrost spożycia alkoholu. „Nie możemy tej sytu-
acji akceptować, jeżeli wiemy, że spożywanie alkoholu to 
główna przyczyna śmierci i długotrwałego kalectwa. To 
podstawowe źródło przemocy w rodzinie oraz negatywny 
przykład dla młodzieży, wśród której spożywanie alkoho-
lu, to obecnie najpowszechniejsze zachowanie ryzykow-
ne”. Zespół apeluje dalej do władz państwowych i samo-
rządowych „o nieuleganie presji środowisk, które lobbują 
za poszerzeniem dostępności alkoholu”. „Pamiętajmy, że 
pozorne zyski dla budżetu osiągane przez łatwiejszą do-
stępność alkoholu, zostaną natychmiast wchłonięte przez 
czarną dziurę kosztów powiązanych z większym spoży-
ciem alkoholu”. 
     W 1984 r. biskupi zebrani na 201. Konferencji Plenar-
nej Episkopatu Polski po raz pierwszy wezwali naród do 
powstrzymania się od spożywania wszelkich napojów al-
koholowych. Przy tej okazji sierpień ogłoszono miesią-
cem abstynencji. Szczególny sierpniowy czas wybrano 
ze względu na wielkie uroczystości Maryjne i ważne 
rocznice narodowe. 
     Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
zaprasza w pierwszą sobotę sierpnia do wspólnej 
modlitwy: na Mszę Św. wynagradzającą  o godz. 
7.00, nabożeństwo pierwszosobotnie i różaniec 
w intencji wyzwolenia z uzależnień. 
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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 - 2 sierpnia 2010 r. 

Wspomnienie Św. Euzebiusza z Vercelli, Biskupa i Św. Juliana Eymarda, 
Kapłana; Jr 28, 1-17; Mt 14, 13-21; Dyżur duszpasterski w Parafii pełni ks. Ja-

rosław Dziedzic, z-ca ks. Sławomir Harasimiuk 
6.30 1. + Wiesławę Frankowską (w 9 r.), of. Rodzina 

 2. Poza parafią: + Katarzynę Pietrasik (w 41 r.), Jana, Kazimierza, 
Wandę i Marka, of. Teresa Kafara 

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Ra-
dzimirska 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka 
i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 

 3. + Andrzeja Stachowskiego (w 4 r.), of. Córka Katarzyna 
 4. + Zenona (w 20 r.), Magdalenę, Józefa, Antoniego i Mariannę, 

zm. z obu stron Rodziny, of. Iwona Getler 
 5. + Leopolda Gargola (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 6. Poza parafią: O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci: Ewy, 

Piotra, Andrzeja, of. Rodzice 
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 

12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna 

Ruszczak 
 2. Gregorianka: + Wincentego Rytla, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Za Zmarłych polecanych w wypominkach rocznych 2009/2010 
 4. + Rafała (w 2 r.), of. Rodzice 

21.00 Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 
Wtorek - 3 sierpnia 
Wspomnienie Św. Lidii 

Jr 30, 1-2.12-15.18-22; Mt 14, 22-36 
6.30 1. + Rodziców: Zygmunta i Lidię Radzikowskich, of. Córka 

 2. Poza parafią: + Janinę i Kazimierza, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Ra-

dzimirska 
 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka 

i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 
 3. + Stefana Bednarczyka i zm. z Rodziny, of. p. Strus 
 4. Dziękczynna w intencji Sponsorów i Podopiecznych Parafialnego 

Zespołu Caritas, of. Parafialny Zespół Caritas 
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 

12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna 

Ruszczak 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Wincentego Rytla, of. 

Żona z Dziećmi 
 3. Poza Parafią: + Teresę Ostas, of. Koleżanki z Pracy 
 4. + Ludwikę, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, Rodzeństwo Je-

rzego, Sylwię, Krystynę i Zygmunta, of. Irena Ulko 
 5. + Wiesławę Wereda (w 7 dzień), of. Rodzina 

21.00 Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 
Środa – 4 sierpnia 

Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, Kapłana, Patrona proboszczów 
Jr 31, 1-7; Mt 15,21-28 

6.30 1. + Edwarda (w 5 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Stanisława 
Sawicka 

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Ra-
dzimirska 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka 
i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 

 3. Dziękczynna w 16 r. urodzin Córki Emilii, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę, of. Rodzice 

19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 
12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna 
Ruszczak 

 2. Poza parafią: + Zenona, Zdzisława, Helenę, Aleksandra, Bole-
sława, Wiktorię i Kazimierza, of. Rodzina 

 3. Poza parafią: O zdrowie dla Łukasza przez wstawiennictwo Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych, of. Bezimienna 

 4. W intencjach Czcicieli św. Józefa 
 5. Dziękczynna z racji urodzin Adriana, z prośbą o wypełnienie się 

woli Bożej i błogosławieństwo Boże przez wstawiennictwo Maryi i 
Św. Józefa, of. Rodzice 

21.00 Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 5 sierpnia 

Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki 
Santa Maria Maggiore (gdzie czczony jest obraz Matki Bożej Śnieżnej) 

Jrt 31, 31-34; Mt 16, 13-23; 
6.30 1. + Czesława Jurczaka (w 5 r.) i zm. z Rodzin Góralów, Jurczaków i 

Gawrysiów, of. Córka Irena Góral 
7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Ra-

dzimirska 
 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka 

i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 
 3. Poza parafią: + Bronisława, Mariannę, Kamilę i Stanisława, zm. z 

obu stron Rodziny, of. Hanna Wakuła 
 4. + Jadwigę, Stanisława, Bronisławę, Wincentego, Józefa Więsaka, 

Józefa, Salomeę, of. Stanisława Więsak 
 5. + Zm. Dziadków z Rodzin Rybickich, Rzewuskich, Marciniaków i 

Jakubiaków oraz zm. Edmunda, of. Bożena Marciniak 
19.00 Pierwszoczwartkowe czuwanie Godziny Św. 
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 

12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna 

Ruszczak 
 2. Poza parafią: Dziękczynna w 80 r. urodzin Ireny Szaniawskiej, z 

prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo, of. Córka 
 3. Dziękczynna w 32 r. ślubu Teresy i Jerzego, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Mał-
żonkowie 

21.00 Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 
Pierwszy Piątek Miesiąca – 6 sierpnia 
Święto Przemienienia Pańskiego 

Wspomnienie rocznicy śmierci Papieża Pawła VI (+1978), który zakończył 
Sobór Watykański II; Dziś Spowiedź Pierwszopiątkowa podczas wszystkich 

Mszy Św. Dn 7, 9-10.13-14 albo 2P 1,16-19; Łk 9, 28b-36 

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Ra-
dzimirska 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich, Franciszka 
i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 

 3. + Jerzego (w 2 r.), Roberta (w 9 r.), Jadwigę i Stanisława, of. Ja-
dwiga Krasuska 

 4. + Mariannę i Franciszka Soczewków i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Rodzina 

 5. Poza Parafią: + Czesława i Stanisławę, of. Syn 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

8.30 1. + Leokadię, Józefa, Mieczysława, Mieczysława, Skalskich, Jadwi-
gę, Barbarę, Eugeniusza, Sabinę, ks. Alfreda Hofmana i ks. Emila 
Kodyma, Dobrodziejów i Przyjaciół, of. Alicja Wróblewska 

 2. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Ra-
dzimirska 

10.00 1. + Annę i Michała, of. Córka 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 

12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna 

Ruszczak 
 2. W intencji Czcicieli Serca Pana Jezusa 
 3. + Kazimierza Ługowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

21.00 Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa i Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 

Pierwsza Sobota Miesiąca - 7 sierpnia 
Wspomnienie św. Męczenników Sykstusa II, Papieża i Towarzyszy oraz św. 

Kajetana, Kapłana, św. Klaudii oraz Bł. Edmunda Bojanowskiego 
Ha 1, 12-2,4; Mt 17, 14-20  
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6.30 1. + Pawła Gałeckiego (w 10 r.), Mariana, Adama i Kazimierza, of. 

Natalia Gałecka 
 2. + Eugenię (w 13 r.), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Ra-
dzimirska 

 2. Gregorianka: + Sabinę i Bronisława Wyczółkowskich oraz Franci-
szka i Feliksa, of. Zdzisława Patoleta 

 3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie się woli 
Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Ma-
ryi, of. Mama 

 4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, of. Członków Kru-
cjaty Wyzwolenia Człowieka 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie i różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
16.00 W intencji Nowożeńców Małgorzaty i Konrada 
17.00 W intencji Nowożeńców Moniki i Tomasza 
18.00 W intencji Nowożeńców Agnieszki i Jacka 
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 

12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 
20.00 1. Gregorianka: + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna 

Ruszczak 
 2. Poza Parafią: + Bogusława Metera (w 2 r.) oraz zm. z obu stron 

Rodziny, of. Żona i Dzieci 
 3. Dziękczynna w 20 r. urodzin Syna Jakuba, z prośbą o wypełnienie 

się woli Bożej w życiu i wytrwałość w postanowieniach, of. Rodzice 
21.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie i Apel Jasnogórski Duchowych Piel-

grzymów 
XIX Niedziela Zwykła - 8 sierpnia; Wspomnienie NMP Patronki so-
botniego dnia oraz św. Dominika, Kapłana, Patrona Kół Żywego Różańca i 

wszystkich modlących się na Różańcu; 
Mdr 18, 6-9; Hbr 11, 1-2.8-12; Łk 12, 35-40; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
7.00 1. + Mariannę (w 9 r.), Edwarda, Jerzego, Barbarę, Sabinę i Stanis-

ława, of. Wiesława Wereda 
 2. + Krzysztofa Korporowicza (w 18 r.), of. Rodzina 

8.30 1. + Wiesława (w 27 r.), Ignacego (w 40 r.) i Natalię Czarnockich, of. 
Syn z Rodziną 

 2. Gregorianka: + Jana i Mariannę Makaruk, of. Córka Wanda Ra-
dzimirska 

10.00 1. + Piotra Araźnego (w 5 r.), of. Rodzina 
 2. + Aleksandra (w 41 r.), Janinę, Zbigniewa, Zdzisława i Józefa 

oraz ks. Antoniego Soszyńskiego, of. Helena Świniarska 
 3. Poza Parafią: + Tadeusza Kozieł (w 5 r.), of. Żona, Córki i Syno-

wie z Rodzinami 
 4. Poza Parafią: Dziękczynna z racji 18 urodzin Łukasza, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
11.30 1. + Salomeę Blicharz (w 2 r.) i Ludwika, of. Siostrzenica 

 2. + Mariana Dobrzyńskiego (w 3 r.), Władysławę, Stanisława, Mie-
czysława, Janinę, Tomasza i Mariannę, of. Alicja Dobrzyńska 

12.45 Za parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sławomir, z-ca ks. Jarosław 

18.00 1. Gregorianka + Sabinę i Andrzeja Myrchów, of. Córka Hanna Ruszczak 
 2. + Stanisława Stańczuka, jego Rodziców, Wiktorię i Józefa Goch-

nio oraz Leokadię, Jana i Mariana, of. Żona z Córkami 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. + Danutę Adamczyk (w 1 r.), of. Córka 

 

Słowo Biskupa Siedleckiego 
ZBIGNIEWA KIERNIKOWSKIEGO w 

sprawie krwiodawstwa (2010) 
     Drodzy Diecezjanie! Mając na uwadze stale rosnące 
zapotrzebowanie na krew służącą ratowaniu zdrowia i ży-
cia ludzkiego, zwracam się z apelem, do Was, Drodzy Die-
cezjanie, o gotowość do składania tego cennego daru dla 
drugiego człowieka. Dla nas, wierzących, poza tylko 

czysto ludzkim motywem istnieje jeszcze dodatkowy. Jest nim świadomość 
naszego odkupienia przez Krew Jezusa i fakt przynależności do Jego Ciała, 
jakim jest Kościół, w którym dokonuje się nasze zbawienie w przeżywaniu 
wspólnoty i jedności. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęce-
nia, bohaterstwa i oddania. Mimo ogromnego postępu medycyny krwi nie 
daje się zastąpić żadną inną substancją, tak, jak miłości niczym się nie za-

stąpi. Krew to życie! Oddając swoją krew ratujemy zagrożone życie drugiego 
człowieka. Oddanie krwi jest największym dowodem miłości, największej so-
lidarności z bliźnim potrzebującym tego bezcennego daru. 
     Jak co roku, w uroczystość odpustową w Mokobodach-Budziszynie, 
tj. w niedzielę 8 sierpnia br. będzie okazja, aby uczynić ten gest i stać się 
honorowym dawcą krwi. Czynimy to we współpracy z Oddziałem Tereno-
wym nr 46 w Siedlcach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Warszawie pod kierunkiem pani doktor Janiny Wójcikowskiej. Am-
bulans będzie w Budziszynie od godz. 8.30 do godz. 15.00. Bądźmy świa-
domi, że krew można oddać bez żadnego uszczerbku dla swego zdrowia i 
życia. Może to uczynić każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 60 roku ży-
cia. Fachowy personel medyczny gwarantuje dobrą obsługę. Należy pamię-
tać, by mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. 
     Kieruję ten apel jako biskup i wieloletni honorowy krwiodawca. Oddając 
krew na potrzeby bliźnich, mam świadomość wspólnoty z wieloma niezna-
nymi mi osobiście osobami, którym posłużyła moja krew. Przynagla nas fakt, 
że okres wakacji jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na ten bez-
cenny lek, jakim jest krew. Zapraszam gorąco do uczynienia tego gestu. 
Wszystkim podejmującym to wezwanie i wspomagającym z serca błogosła-
wię 

 
BISKUP SIEDLECKI 

ŚW. RÓŻA Z LIMY 
     Gdy w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie liturgiczne 
Świętego, on działa z większą mocą i mobilizuje ludzi do pracy nad uświę-
ceniem. Myślę, że tak właśnie jest w przypadku św. Róży z Limy. Jej 
wspomnienie liturgiczne obchodzone będzie 23 sierpnia i ona już zaczyna 
mobilizować Rodziców do modlitwy za swoje dzieci w 35 Róży. Bogu niech 
będą dzięki za tę wspaniałą i wielką Patronkę i za szczęśliwców, których 
ona otoczy opieką i będzie prowadziła do świętości! 
     Róża żyła w latach (1586 – 1617) w Peru. Na chrzcie otrzymała imię Iza-
bela. Była śliczną dziewczynką o czerwonych policzkach, dlatego matka po-
stanowiła zmienić jej imię na Róża. To imię otrzymała również podczas bierz-
mowania. Od młodości odznaczała się głęboką wiarą i pobożnością. Sprzyjała 
temu atmosfera w domu. Rodzice bardzo religijni dbali też o jej wykształcenie, 
ogładę i wygląd. Była ich dumą i radością. Chcieli wydać ją za bogatego czło-
wieka, jednak zdecydowanie odmówiła, gdyż już jako dziecko złożyła śluby 
czystości. Z powodu odmowy  bardzo wiele wycierpiała, zwłaszcza od matki, 
która groziła jej, a nawet maltretowała. Te cierpienia Róża ofiarowywała Chry-
stusowi. W dwudziestym roku życia wstąpiła do trzeciego zakonu św. Domi-
nika. Jako tercjarka nadal pozostawała w domu rodzinnym, zajmując osobny 
domek w ogrodzie swoich rodziców. Zwiększyła swoje posty, umartwienia, 
modlitwy, czuwania, pokuty i wyrzeczenia. Żyła niezwykle surowo. Przez cały 
Wielki Post nie jadła nawet chleba. Wielu uważało ją za nienormalną. Znosiła 
obelgi i oszczerstwa od otoczenia,  była pogardzana i na różny sposób upoka-
rzana. Doświadczyła też wiele cierpień i prześladowań od złego ducha. W na-
grodę za takie życie cieszyła się poufnym przestawaniem ze swoim Aniołem 
Stróżem, który służył jej, przynosił wiadomości, gdy była chora zjawiał się z 
niezbędnym lekarstwem. Wiadomo też, że często odwiedzało ją Dzieciątko Je-
zus. Pewnego dnia, gdy Dzieciątko nie przyszło, poprosiła Anioła Stróża, by 
Mu przypomniał, że na Niego czeka. Zachowały się słowa, które wypowie-
działa do Anioła: Leć, szlachetny posłańcu, leć! Powiedz, że gdy Go nie ma 
tutaj marnieję z samotności. Powiedz Mu: Jego Róża musi płakać, aż do 
chwili, gdy powróci. 
     Przepowiedziała datę swojej śmierci. Ze względu na sławę jej świętości już 
za życia, dominikanie pochowali ją w krużganku klasztornym, a dwa lata póź-
niej w swoim kościele w Limie. Beatyfikowana przez Klemensa IX 15 kwietnia 
1668 r. i ogłoszona patronką Ameryki Południowej, kanonizowana przez Kle-
mensa X w 1671r. Warto zwracać się do niej o orędownictwo w trudnych 
sprawach rodzinnych. Wstawiennictwo jej jest bardzo skuteczne.  
     Uwaga! Rodziców z Róży bł. s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego czyli 
„Małej Arabki” informuję, że rozpoczną modlitwę dn. 15 sierpnia w Uroczy-
stość Wniebowzięcia NMP, a w pierwszą sobotę września, tzn. 5 IX przej-
dą do kolejnej. Przypominam, że zmiana tajemnic odbywa się zawsze w 
każdą pierwszą sobotę. Zelatorką Róży św. Anny jest p. Marta Zawadzka 
(tel. 256210604), a bł. Stanisława Papczyńskiego p. Iwona Szymaniuk (tel. 
518470720). 
     Wszystkim Rodzicom modlącym się za swoje dzieci życzę, aby Dos-
trzegali już tu na ziemi obfite i błogosławione owoce swojego trudu. 

Barbara Popek 
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PODZIĘKOWANIE 

 
     Na mocy rozporządzenia Ks. Biskupa Ordy-
nariusza, nasz Wikariusz - Ks. Paweł Broński, 
od dziś (1 sierpnia 2010 r.) zostaje przeniesiony 
do Parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie. 
Parafia ta jest młoda, powstała kilka lat temu, li-
czy około 6 tys. mieszkańców. Oprócz probosz-
cza Ks. Kanonika Jana Romaniuka pracuje tam 
trzech Ks. Wikariuszy. W dekrecie kierującym 
Ks. Pawła do Dęblina Ks. Biskup Ordynariusz 
napisał, że ma „na uwadze dobro tamtej Parafii 
Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie”. My rów-
nież chcemy Ks. Pawłowi podziękować za do-
bro, jakie wśród nas pozostawił: za posługę 
duszpasterską i katechetyczną, za przygotowa-
nia do I Komunii Św. i Bierzmowania, prowa-
dzenie Zespołu Światełko. Życzymy radosnej 
posługi na nowej Parafii. 

Modlitwa o dobrego 
męża (dobrą żonę) 

     Święty Józefie! Dziękuję Ci, że jeszcze nie 
wyszłam za mąż (nie ożeniłem się). Święty Jó-
zefie, Ty wiesz w Bogu, kto ma być moim mę-
żem (moją żoną) pomóż mi spotkać tego czło-
wieka. Święty Józefie, spraw, żeby to był(a) do-
bry(-a) mąż (żona), który(-a) będzie mnie ko-
chał(a) i szanował(a), jak Ty kochałeś i szano-
wałeś Maryję. 
     Święty Józefie, doprowadź do zerwania 
każdą moją znajomość, która nie podoba się 
Panu Bogu. Święty Józefie, obiecuję Ci docho-
wać czystości przed ślubem. Święty Józefie, 
obiecuję dać pierwszemu swojemu dziecku 
przynajmniej jako drugie imię Józef. Święty Jó-
zefie, obiecuję innym mówić, że tak dobrego 
męża (dobrą żonę) mam dzięki Tobie. Amen! 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ABSTYNENCJA. W sierpniu Kościół zachęca 
nas do abstynencji. O szczegółach na str. 1 
Z PIELGRZYMAMI PIESZYMI: Jutro (w po-
niedziałek 2 sierpnia) o godzinie 7.00 Ks. Bis-
kup Ordynariusz będzie celebrował w katedrze 
Eucharystię na rozpoczęcie XXX Podlaskiej 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
Z PIELGRZYMAMI DUCHOWYMI: Uczest-
nicy Duchowej Pielgrzymki na Jasną Górę gro-
madzą się w naszym kościele od 2 do 14 sierp-

nia. O godzinie 19.30 będzie modlitwa różań-
cowa, o 20.00 Msza Św. z homilią, a po niej 
Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 
PIERWSZE DNI: W tym tygodniu wypada 
Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. 
W czwartek podczas czuwania Duchowych 
Pielgrzymów - Godzina Św. 
W piątek wypada Święto Przemienienia Pań-
skiego. Msze Św. będą o godzinie 7.00, 8.30, 
10.00 i 20.00. Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 
po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 10.00. Spowiedź 
Pierwszopiątkowa podczas każdej Mszy Św. 
W sobotę Nabożeństwo Pierwszosobotnie 
i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka po 
Mszy Św. o godzinie 7.00. Do chorych udamy 
się w pierwszą sobotę września.  

W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # Marcin Morawski z Parafii Św. Michała Archa-
nioła w Starejwsi i Bożena Barbara Piekart z na-
szej Parafii (62) 
    # Karol Kopacz z Parafii Św. Stanisława w Lu-
blinie i Marta Krzywdzińska z naszej Parafii (63) 
    # Maksymilian Kisiel i Sylwia Klimiuk, oboje z 
naszej Parafii (64) 
    # Karol Siejka z naszej Parafii i Monika Koper z 
Parafii Św. Teresy w Siedlcach (65) 
    # Michał Bułhak z Parafii w Krzesku i Edyta 
Młynarz z naszej Parafii (66) 
    # Tomasz Kowalski i Ewelina Czarnecka, oboje 
z naszej Parafii (67) 
Zapowiedź I: 
    # Marek Jajszczak z naszej Parafii i Katarzyna 
Chojecka z Parafii w Zbuczynie (68) 
    # Dariusz Malacki z naszej Parafii i Marzena 
Pełka z Parafii Św. Jakuba w Warszawie (69) 
    # Marcin Milewski z Parafii Św. Teresy w Siedl-
cach i Magdalena Maria Wrona z naszej Parafii 
(70) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 30 
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 

Jak św. Franciszek z Asyżu wyprosił u Jezu-
sa dar dla ratowania dusz, dlaczego franciszka-
nie z Asyżu co rok wręczają tamtejszym bene-
dyktynom koszyk z rybami i dlaczego Maryję 
nazywamy Królową Aniołów - odpowiedzi w ar-
tykule pt. „Porcjunkula - tu wszystko się za-
częło”; 

Czy starość równa się: samotność? Czy w 
Polsce ludzie starsi są szanowani? Jak przygo-
tować się do własnej starości? – odpowiedzi na 
te i inne pytania znajdziemy w cotygodniowym 
raporcie „Echa”; 

Salmonella, gronkowiec i inne nieprzyjemno-
ści mogą na nas czyhać w czasie wakacji. Jak 
ustrzec się przed zatruciem pokarmowym i jakie 
miejsca omijać szerokim łukiem, by ustrzec się 
przed żołądkowymi nieprzyjemnościami - odpo-
wiedź w artykule „Żołądek na wakacjach”. Za-
chęcamy do lektury! 

TELEFON ZAUFANIA 
     Każdy, kto ma problem, może zadzwonić pod 
ogólnopolski numer Katolickiego Telefonu Zaufa-
nia 801-009-741. Działa on przez sześć dni w ty-
godniu od 17.00 do 20.00. Dyżurują przy nim spe-
cjaliści z różnych dziedzin, a w raz w tygodniu 
ksiądz. Swoją radą i obecnością będą służyć lu-
dzie praktykujący i głębokiej wiary, kierujący się 
wskazaniami Ewangelii. Dzwoniący tam mogą 
oczekiwać wsparcia w zakresie wiary, w sytu-
acjach, gdy zwątpili nawet w Boga i mają wraże-
nie, że nawet Bóg ich opuścił. 
     Katolicki Telefon Zaufania nie jest ani uzupeł-
nieniem, ani konkurencją dla konfesjonału. To 
forma wsparcia i pomocy dla ludzi znajdujących 
się w kryzysie psychicznym czy życiowym; dla lu-
dzi, których przerosły jakieś życiowe problemy, 
którzy stracili zaufanie do bliskich, którzy czują się 
samotni i nie mogą odnaleźć się w dzisiejszym 
świecie, bo wartości, które wyznawali, przestały 
być uważane za wartości. 

 
GNIEW? O NIE! DZIĘKUJĘ! 

 
MĄDRE PYTANIA. 
Pewien profesor mówi do studentów: 
- Proszę zadawać pytania. Nie ma głupich py-
tań, są tylko głupie odpowiedzi. 
     Na to jeden ze studentów: 
- Co się stanie jeśli stanę obiema nogami na 
szynach tramwajowych, a rękoma chwycę się 
przewodu trakcji. Czy pojadę jak tramwaj? 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6320223 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl 
www.jozef.siedlce.pl 

Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce 
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120 

Materiały przygotowali: 
 ks. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 
s. Klaudia Pasicz, kl. Jakub Wyrozębski 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 
Kancelaria parafialna czynna 

w dni powszednie od 16.00 do 17.30   
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