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MYŚL TYGODNIA 

 
     Oto kolejny ewangeliczny para-
doks, w obliczu którego staje Pan 
Jezus. Zawiodła logistyka i zaopa-
trzenie. Dla wielkiej i głodnej rze-
szy ludzi pozostało kilka chlebów i 
ryb. Tymczasem Chrystus wydał 
polecenia: „Usiedli więc mężczyź-
ni, a liczba ich dochodziła do pię-
ciu tysięcy. Jezus więc wziął chle-
by i odmówiwszy dziękczynienie, 
rozdał siedzącym; podobnie uczy-
nił z rybami, rozdając tyle, ile kto 
chciał” (J 6,1-15). 
     Nie wystarczą nasze własne 
możliwości, aby zaspokoić prag-
nienia potrzebujących, tych, któ-
rych spotkamy na drogach naszej 
codzienności. Ale Pan sam chce 
nam dać środki i siły. Jeśli prze-
żywamy Eucharystię jako do-
świadczenie wielkiej, nieskończo-
nej miłości Syna Bożego, który 
samego siebie wydaje za nas, to 
Jego polecenie: „Czyńcie to na 
moją pamiątkę”, nie pozostaje w 
nas bez odpowiedzi. Bóg, który 
naprawę w nas zamieszkuje, czyni 
nas swoimi naśladowcami i pro-
wadzi nas do braci. 

PIELGRZYMKA TUŻ, TUŻ… 

 
     Pielgrzymi oswajają buty i ćwiczą rozkładanie namio-
tów. Na jakim etapie przygotowań są organizatorzy? Co 
zostało zrobione, a co jeszcze czeka na realizację? Trwają 
już ostatnie przygotowania do pielgrzymki. Przeszkolona 
została służba porządkowa, która będzie odpowiadać za 
bezpieczeństwo pielgrzymów. Liczy ona blisko 100 osób. 
Dziękuję siedleckiej drogówce oraz Wojewódzkiemu Ośro-
dkowi Ruchu Drogowego za pomoc w szkoleniu naszych 
porządkowych - powiedział ks. Piotr Wojdat, przewodnik 
32 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej.  Pielgrzymka wyjdzie 
oficjalnie w czwartek 2 sierpnia spod siedleckiej katedry. 
pod hasłem „Aby byli jedno” 
Dlaczego na pielgrzymce obowiązuje regulamin? 
     Pielgrzymowanie, jak mówią pątnicy, są to rekolekcje w 
drodze. Aby było to możliwe obowiązuje regulamin, który 
wprowadza pewne zasady. Jest zbiorem zasad, których 
należy w czasie pielgrzymki przestrzegać. Dzięki stosowa-
niu się do tych reguł pielgrzymka będzie w istocie pielgrzy-
mką o charakterze religijno-pokutnym, a nie rajdem turys-
tycznym. Pielgrzymki od wieków wędrowały z jednej strony 
jako znak wiary, z drugiej strony były uznaniem swojej sła-
bości. Zmęczenie związane z pielgrzymką, przebyta droga 
zawsze była wyrazem pokuty. Pielgrzymka to są rekolekc-
je, swoisty czas wędrowania przez kilometry na trasie, ale 
też wędrowania w głąb siebie. A kiedy jesteśmy na rekole-
kcjach to musimy przestrzegać pewnych zasad. 
     Regulamin pielgrzymowania istnieje od początku, wpro-
wadzane są jednak do niego pewne zmiany. Przed kilko-
ma laty w regulaminie pojawiły się telefony komórkowe. 
Nie można z nich korzystać w czasie Różańca, wspólnego 
śpiewu czy podczas konferencji. Idziemy we wspólnocie 
i dlatego pewien regulamin jest po prostu konieczny aby 
nie zabrakło tego aspektu religijnego. Z drugiej strony po-
maga to zadbać o aspekt porządkowy i bezpieczeństwo- 
podkreśla ks. Wojdat. Regulamin oraz wszelkie informacje 
dotyczące przygotowań do wymarszu 32 Pieszej Pielgrzy-
mki Podlaskiej można znaleźć na stronie www. 
pielgrzymka-podlaska.sacro.pl 
Transmisje Radia Podlasie 
    Pierwsza grupa pątników z naszej diecezji wyruszy już 
31 lipca z Włodawy. Podobnie jak w ubiegłym roku, pielg-
rzymom będzie towarzyszył wóz transmisyjny Katolickiego 
Radia Podlasie. Relację z przebiegu pielgrzymki będzie 
można usłyszeć na antenie Radia codziennie od 2 sierp-
nia. Przez cały czas trwania pielgrzymki, Radio będzie 
informowało o trasie przemarszu. Za pomocą łącz sateli-
tarnych będą przekazywane najnowsze wieści z pątnicze-
go szlaku. Informacje z pielgrzymkowego szlaku będzie 
można znaleźć także w portalu podlasie24.pl; Pątnicy dot-
rą do Jasnogórskiego Sanktuarium 15 sierpnia w święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

KONGRES I PRZYSTANEK 
     Debaty z naukowcami i duchownymi, rekolekcje pod 
przewodnictwem ewangelizatorów brazylijskich slumsów, 
modlitwy, śpiewy i koncerty muzyczne - to najważniejsze 
punkty Kongresu Nowej Ewangelizacji. Odbędzie się on 
po raz pierwszy pod koniec lipca w Kostrzynie nad Odrą 
wraz z Przystankiem Jezus 28 lipca – 5 sierpnia 2012 r. 

 
     DEBATY I NOWE POMYSŁY. Na kongres przyjedzie 
około tysiąca osób z całej Polski. Rozmawiać będą o spo-
sobach nowej ewangelizacji - odnowionego sposobu gło-
szenia Dobrej Nowiny Chrystusa w dzisiejszym, coraz bar-
dziej laickim świecie. Uczestnicy kongresu przeanalizują 
obecną sytuację Kościoła w Polsce i przedstawią nowe ini-
cjatywy ewangelizacyjne. 
     Na kongresie pomysłodawcy przedstawią nowe sposo-
by ewangelizacji miast, parafii wiejskich, terenów nadmor-
skich i Bieszczad. „Mobilna parafia” to propozycja nowo-
czesnego sposobu komunikacji wewnątrz parafii. „Każdy 
tata czyta dzieciom” to z kolei kampania na rzecz uaktyw-
nienia ojców w ewangelizacyjnym przekazie wiary. Kolej-
nym pomysłem są ewangelizacyjne spływy kajakowe dla 
ojców i dzieci. W czasie debat przedstawiony będzie pro-
jekt Akademii Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji. Uczes-
tnicy dyskusji mówić też będą o roli muzyki w głoszeniu 
Dobrej Nowiny nowymi sposobami. 
     REKOLEKCJE I KONCERTY. Częścią kongresu będą 
rekolekcje. Konferencje głosić będą dwaj włoscy księża – 
ojcowie Antonello i Enrique. Pracują od kilkunastu lat 
wśród… mieszkańców slumsów São Paulo. Poruszeni 
ideą Bożego Miłosierdzia głoszoną przez św. Faustynę 
Kowalską wyjechali do Brazylii, by w „kartonowych osied-
lach” wieść radykalne życie według Ewangelii. Ich praca 
zaowocowała wśród mieszkańców wieloma głębokimi na-
wróceniami. Ich pomysłem są wspólnoty „Przymierza Miło-
sierdzia”. Z pomocy blisko trzydziestu takich ośrodków ko-
rzysta miesięcznie około 40 tysięcy osób. W Kostrzynie 
dzielić się będą swoimi doświadczeniami. Konferencje gło-
sić będzie także abp Rino Fisichella, przewodniczący Pa-
pieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. 
     PRZYSTANEK JEZUS. Na zakończenie Kongresu No-
wej Ewangelizacji zostanie ustawiony Krzyż Przystanku 
Jezus, a ewangelizatorzy wyjdą na pole Przystanku Wo-
odstock, by głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie. Ks. Artur 
Godnarski, koordynator Kongresu oraz Przystanku Jezus, 
spodziewa się, że w tym roku w pracę ewangelizacyjną 
zaangażuje się blisko dziewięćset osób. Niemal połowa 
z nich weźmie wcześniej udział w kongresie. Z naszej Pa-
rafii w tych wydarzeniach biorą udział: ks. dr Tomasz Bieli-
ński, kl. Kamil Stańczuk oraz 6 osób ze Wspólnoty Jedne-
go Ducha 
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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 – 30 lipca 2012 r. Czyt.: Jr 13,1-11; Mt 13,31-35; 
Wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny ks. Piotr, z-ca ks. Proboszcz 

6.30 1. + Bogumiłę Grzywacz (w 1 r.) i Grzegorza Wyrzykowskiego (w 
30 dzień), of. Córka 

 2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Sławomiry i Antoniego, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. 
Małżonkowie  

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Kazimierza i Rozalię 
Celińską-Piotrowicz, of. Helena Wyrzykowska 

 2. + Helenę (w 1 r.), Krystynę i Stefana zm. z Rodzin Czerskich i 
Jasińskich, of. Rodzina Czerskich 

 3. + Hipolita (w 7 r.), Leszka i Teresę, of. Zenon Trębicki 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szcze-

panik) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Jana Bołzana, of. Żona 
Maria Bołzan 

 2. + Dorotę Zając (w 5 r.), Andrzeja Pietkiewicza (w 9 r.) i Mariana 
Popek, of. Krystyna Pietkiewicz  

 3. Poza Parafią: + Mieczysława Tkaczuka (w 4 miesiąc), of. Brat 
 4. + Kazimierę i Antoniego Dziendzikowskich, of. Syn 
 5. + Grzegorza Wyrzykowskiego (w 30 dzień), of. Przyjaciele 

Wtorek – 31 lipca 2012  r. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapła-
na, założyciela Zakonu Ojców Jezuitów; Czyt.: Jr 14,17-22; Mt 13,36-43; 

6.30 1. + Ks. Leona Balickiego i ks. Jerzego Górskiego, of. Rodzina Bo-
guszewskich 

 2. + Mariannę Malinowską, of. Chrześniaczka Mirosława z Rodziną 
7.00 1. + Zdzisława, Hieronima (w 32 r.) i Jadwigę, zm. z Rodzin Lewic-

kich i Stańczuków, of. Barbara Stańczuk 
 2. + Krystynę Kudelską, of. Sąsiedzi ze Strzały 
 3. +  Wiesława Wronę, of. Chrzestna Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szcze-
panik) 

18.00 1. + Edwarda Długosza (w 3 r.) oraz Rodziców: Józefa i Wincenty-
nę, of. Władysława Długosz 

 2. + Ireneusza (w 2 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 3. + Jerzego Sadokierskiego (w 5 miesiąc), Pawełka i Stanisława, 

of. Mama 
 4. Poza Parafią: + Edwarda Nestorowicza (w 10 r.), of. Żona 
 5. Poza Parafią: O łaskę zdrowia dla Weroniki i Pogodzenie się z 

wolą Bożą, of. Jadwiga Machała 
Środa – 1 sierpnia 2012  r.  

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, za-
łożyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. 63 rocznica wybuchu Po-

wstania Warszawskiego. Początek miesiąca trzeźwości, 
Czyt.: Jr 15,10.16-21; Ps 59,2-5.10-11.17; J 6,63b.68b; Mt 13,44-46 

6.30 1. + Katarzynę Pietrasik, Stanisława i Janinę Kafara, of. Teresa 
Kafara 

 2. + Zofię Bernatowicz (w 2 miesiąc), of. Syn 
7.00 1. Dziękczynna w intencji podopiecznych, sponsorów i wolontariu-

szy Parafialnego Zespołu Caritas 
 2. + Mariannę Malinowską, of. Pracownicy Caro Marketu 
 3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Floriana Kowalczyka, of. 

Żona z Dziećmi  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szcze-

panik)  

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Roberta, of. Rodzice 
 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Janinę, Edwarda, Maria-

na, of. Rodzina 
 3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Halinę Stańczuk, of. Córki 
 4. + Zenona, Magdalenę, Józefa, Mariannę i Antoniego, zm. z Ro-

dzin: Stańskich, Skorupków i Sikorskich, of. Eugenia Getler 
 5. + Annę i Michała Tabor, of. Córka 

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Pierwszy Czwartek Miesiąca – 2 sierpnia 2012  r. 

Święto Matki Bożej Anielskiej. Dzień Franciszkańskiego Odpustu „Por-
cjunkuli”, Wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelii i św. Piotra Juliana Ey-

marda, biskupów. Czyt.: Jr 18,1-6; Ps 146,1-6ab; Dz 16,14b; Mt 13,47-53 

6.30 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin  Maksymiliana, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Dziadkowie 

7.00 1. + Bolesława (w 10 r.), Helenę i Eugeniusza Paczuskich oraz 
Henryka Kisielińskiego, of. Wiesława Paczuska 

 2. + Wiesławę Frankowską (w 11 r.), of. Rodzina Frankowskich  
 3. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 
19.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, czuwanie Godziny Św., 

różaniec i modlitwy Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem 
K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

20.00 1. Dziękczynna Apostolatu Złotej Róży, wraz z ofiarą modlitwy i 
postu za kapłanów 

 2. Dziękczynna w 2 r. urodzin Maksymiliana, z prośba o Boże bło-
gosławieństwo i potrzebne łaski, of.  Rodzice i Dziadkowie 

 3. + Rafała Wolgiemuta (w 4 r.), of. Rodzice 
 4. + Andrzeja Stachowskiego (w 6 r.), of. Córka 
 5. Gregorianka: + Roberta, of. Rodzice 

 6. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina 
 7. Poza parafią: Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córka 

Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o godz. 21.00 
Pierwszy Piątek Miesiąca – 3 sierpnia 2012  r. 
Czyt.: Jr 26,1-9; Ps 69,5.8-10.14; 1 P 1,25; Mt 13,54-58 

6.30  1. + Teresę Bazan, of. Pracownicy Drosed 
 2. + Kingę Woźnica (w 9 m-c), of. Syn 

7.00 1. Dziękczynna w 15 r. urodzin syna Eryka, z prośba o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of.Rodzice 

 2. + Joannę, Teofila, Janusza, Krzysztofa i Henryka, zm. z Rodzin 
Orzełowskich i Borkowskich, of. Barbara i Edmund Orzełowscy 

 3. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi 
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe 

19.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa. Różaniec oraz Modlitwy Duchowych 
Pielgrzymów pod przew. K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

20.00 1. Gregorianka: + Roberta, of. Rodzice 
 2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina 
 3. Poza parafią: Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córka 
 4. + Helenę Wardulinską (w 2 r.), of. Córka 
 5. Poza parafią: + Wiesława Wronę, of. Sąsiedzi 
 6. W intencjach czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa  
 7. Poza parafią: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski przez 

wstawiennictwo Św. Józefa, of. Tomasz Izdebski 
Nabożeństwo I-piątkowe Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 4 sierpnia 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia i św. Jana Marii Vianneya, 

kapłana, patrona proboszczów, 
Czyt.: Jr 26,11-16.24; Ps 69,15-16.30-31.33-34; Mt 5,10; Mt 14,1-12 

6.30 1. + Jadwigę, of. Córka 
7.00 1. + Edwarda (w 7 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Stani-

sława Sawicka  
 2. Gregorianka: + Floriana, of. Żona z Dziećmi 
 3. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi i uwol-

nienie z pęt nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośba o wypełnienie się woli 

Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
w intencji uwolnienia od uzależnień: alkoholu, papierosów, narkotyków, 

internetu i innych  
17.00 W intencji Nowożeńców: Mariolę i Dariusza 
18.00 W intencji Nowożeńców: Katarzynę i Grzegorza 
19.15 Różaniec oraz Modlitwy Duchowych Pielgrzymów pod przewodnic-

twem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

20.00 1. Poza Parafią: Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Roberta, of. Rodzice 
 3. Dziękczynna z racji imienin i 16 urodzin Jakuba, z prośbą o po-

trzebne łaski, wstawiennictwo św. Józefa i M.B. dla niego i dla jego  
Rodziców, of. Dziadkowie 

Nabożeństwo Pierwszosobotnie Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00 
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XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 sierpnia 2012  r. 
Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP Śnieżnej, 

Czyt.: Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Floriana Kowalczyka, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Leokadię, Józefa, Mieczysławę, Mieczysława zm. z Rodzin Ska-

lskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, Ks. Alfreda Ho-
fmana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Michaliny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski i wstawiennictwo Św. Józefa dla niej i 
dla jej Rodziców, of. Dziadkowie 

8.30 1. + Wiesława, Ignacego i Natalię Czarnockich, of. Edward Czarnocki 
 2. Poza parafią: + Jerzego Głuchowskiego (w 60 dzień), of. Kry-

styna Głuchowska 
 3. Dziękczynna w 4 r. ślubu Michała i Marleny, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
10.00 1. + Mariannę Soczewka (w 12 r.) i Franciszka, of. p. Michalscy 

 2. + Piotra Araźnego (w 7 r.), of. Barbara Araźna 
 3. Gregorianka: + Roberta, of. Rodzice 
 4. Poza parafią: + Krystynę (w 6 m-c) i Franciszka (w 11 r.) Lipińs-

kich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Dzieci 
11.30 1. + Mariana Dobrzyńskiego (w 5 r.), Władysława, Stanisława, Mie-

czysława, Janinę, Tomasza i Mariannę, of. Alicja Dobrzyńska 
 2. +  Ludwika i Salomeę Blicharz, of. Córka Chrzestna 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. + Teresę Bazan, of. Koło Żywego Różańca nr 7 
Adoracja Najświętszego Sakramentu i katecheza dla Kół Żywego Różańca 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Piotr, z-ca ks. Proboszcz  

18.00 1. + Zbigniewa Patoletę (w 7 r.), of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Janinę, Edwarda i Mariana, of. Rodzina 

Niedzielna adoracja Najśw. Sakramentu. Różaniec i Modlitwy Duchowych 
Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik) 

20.00 1. + Zofie Wąsowską (w 21 r.) i Jerzego Borowskiego (w 11 r.), of. 
Mariola Juszczuk  

 2. Poza parafią: Gregorianka: + Halinę Stańczuk, of. Córka 
Na zakończenie Mszy Św. śpiew Apelu Jasnogórskiego 

 

 

KOCHAM 
NIE PIJĘ 

Rodziny od samego początku 
swojego istnienia muszą pie-
lęgnować łatwość życia bez 
alkoholu - piszą biskupi w liś-
cie pasterskim Episkopatu 
Polski (dziś czytanym w koś- 

ciołach), na sierpień obchodzony tradycyjnie jako miesiąc abstynencji. Powta-
rzają też kilkakrotnie apel: „Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości”. W liście bis-
kupi zaznaczają, że fakt nadmiernego spożywania alkoholu jest w Polsce 
wciąż poważnym zagrożeniem. „Według danych statystycznych aż 14% doros-
łych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy 
z niebezpieczeństwa. Ponad milion Polaków jest uzależnionych. Co najmniej 
dwa miliony dzieci żyje w rodzinach obarczonych dramatem uzależnienia. Każ-
dy polski podatnik przeznacza co roku ok. 800 zł na pokrycie strat wynikają-
cych z nadmiernego spożycia alkoholu. Jak wynika z dostępnych danych dzi-
siejsza sytuacja jest alarmująca, a spożycie alkoholu ciągle wzrasta, zwłaszcza 
wśród ludzi młodych” – czytamy w dokumencie. Kościół odpowiada na te wyz-
wania duszpasterstwem i apostolstwem trzeźwości. Przypomina o wartości 
cnoty trzeźwości i wzywa do jej ochrony. „Trzeźwość wyraża się w odpowie-
dzialnej postawie wobec napojów alkoholowych i korzystaniu z nich z umiarem 
i roztropnością. Istotą cnoty trzeźwości jest nie tyle właściwa miara w spożyciu, 
ile łatwość życia w abstynencji” – zauważają członkowie Episkopatu. 
     Dalej biskupi podkreślają, że postawa wobec napojów alkoholowych „ujaw-
nia istotną prawdę o każdym człowieku”. „Jest odwzorowaniem osobistej hiera-
rchii wartości, stopnia wewnętrznej wolności i panowania nad sobą. Uciekanie 
się do alkoholu w trudnych sytuacjach życiowych, czy też traktowanie go jako 
sposobu na ukrycie własnych słabości, to wyraźny sygnał wkraczania na drogę 
uzależnienia”. Jak zauważają Biskupi, najważniejszą rolę w kształtowaniu wła-
ściwych postaw wobec alkoholu odgrywa rodzina. To w domach rodzinnych 
powinna kształtować się trzeźwość indywidualna i społeczna. „Rodziny od sa-
mego początku swojego istnienia muszą pielęgnować łatwość życia bez alko-

holu. Jest to niezwykle ważne w wychowywaniu dzieci, które od najmłodszych 
lat niczym zwierciadła odbijają zachowania swoich rodziców”. „Gesty, czyny i 
słowa rodziców są dla nich najbardziej sugestywną lekcją. Gdy więc dzieci bę-
dą widzieć, że ich matki i ojcowie potrafią żyć bez alkoholu, będą ich naślado-
wać. Jeżeli zaś będą obserwować rodziców upijających się, topiących w alko-
holu problemy, jedynie w nim szukających odpoczynku i relaksu, to również 
w świadomości dzieci alkohol stanie się głównym sposobem radzenia sobie z 
trudami życia”. Wszystkim rodzinom, które „każdego dnia są szkołami trzeźwo-
ści” biskupi wyrażają wdzięczność i uznanie. - One są nadzieją społeczeństwa 
i Kościoła – dodają. 

     Biskupi, jak co roku, powtarzają jednak, że mimo wielu cennych inicjatyw 
społecznych, alkohol spożywa wciąż wiele kobiet w ciąży (syndrom FAS). Pro-
blemem jest także pobłażliwy stosunek rodziców do spożywania alkoholu 
przez dzieci. „Usprawiedliwianie synów i córek, przyzwalanie na weekendowe 
upijanie się, to otwieranie drzwi przed przyszłymi dramatami, które nie poja-
wiają się nagle, lecz narastają powoli kumulując wiele pozornie nieistotnych 
wydarzeń” - czytamy w liście Episkopatu. Odpowiedzią na te problemy po-
winna być troska o to, by wszystkie rodziny były miejscem kształtowania doj-
rzałych postaw. Dlatego biskupi powtarzają w liście: „Rodziny, bądźcie szko-
łami trzeźwości” - tworząc wspólnoty głębokiej wiary, troszcząc się o auten-
tyczne i głębokie więzi rodzinne oraz ofiarując młodzieży pozytywne wsparcie, 
zwłaszcza wtedy, gdy przez odmowę spożywania alkoholu, spotka się z od-
rzuceniem ze strony rówieśników. „Wy zaś, drodzy młodzi, chrońcie i umac-
niajcie swoją trzeźwość. Cieszcie się pięknem życia, które daje wam Bóg. Nie 
szukajcie wrażeń tam, gdzie możecie znaleźć jedynie rozczarowanie i dra-
maty. Nie ryzykujcie zdrowia i marzeń, które alkohol może wam odebrać” – 
apelują biskupi. 
     W liście przypominają też, że sierpniowy apel o trzeźwość to jedno z wielu 
działań, które Kościół podejmuje w tym zakresie. Dziękują kapłanom, osobom 
konsekrowanym oraz wiernym świeckim za zaangażowanie w budowanie kul-
tury trzeźwości. Zachęcają do rozszerzania działalności istniejących i zakłada-
nia nowych stowarzyszeń, grup, fundacji, które będą promować trzeźwość 
w codziennym życiu. „Wciąż potrzeba takich inicjatyw, jak Ruch Trzeźwości im. 
Św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia 
działalności”. Hierarchowie proszą na zakończenie o abstynencję przeżywaną 
w sposób radosny i odważny. „Zdolność rezygnacji z alkoholu z motywów reli-
gijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych oraz umiejętność zabawy 
i wypoczynku bez alkoholu nie są powodem do wstydu. Są znakiem mądrości 
i odpowiedzialności” – brzmi apel biskupów. Krucjata  Wyzwolenia Człowieka 
odpowiadając na apel  Episkopatu Polski, zaprasza  do modlitwy w intencjach 
trzeźwości w miesiącu sierpniu, a także o wyzwolenie z uzależnień.  Zaprasza-
my w pierwszą sobotę sierpnia na Mszę Świętą o godz. 7,00  a po niej na mo-
dlitwę różańcową.                    Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
 

 

     Siedlecka Caritas podsumowała II 
kwartał kampanii społecznej „Podaruj 
kroplę miłości”. 76 osób z diecezji siedle-
ckiej oddało ponad 34 litry krwi, w okresie 
od kwietnia do końca czerwca, w ramach 
prowadzonej przez Caritas kampanii 
społecznej „Podaruj kroplę miłości”. Ce- 

lem kampanii, prowadzonej w całej Polsce, jest zachęcanie do honorowego 
oddawania krwi; cennego daru, którego nie można zastąpić żadnym innym le-
kiem. Akcję, w formie stacjonarnej, przeprowadzono w Parczewie oraz dwu-
krotnie w Radzyniu Podlaskim; natomiast poprzez ambulans zbierana była 
krew w Białej Podlaskiej i podczas festynu parafialnego w Wildze.  
26 kwietnia, Radzyń Podlaski – krew oddały 22 osoby; zebrano 9,9 l; 29 kwiet-
nia, Wilga – krew oddało 20 osób; zebrano 9 l; 9 maja, Parczew – krew oddało 
14 osób, zebrano 6,3 l; 26 maja, Biała Podl. – krew oddały 3 osoby, zebrano 
1,35l; 28 czerwca, Radzyń Podl. – krew oddało 17 osób, zebrano 7,65 l  
     Łącznie 76 osób oddało 34,2 litra krwi. W tym czasie siedlecka Caritas – 
m.in. za pośrednictwem parafii i mediów – zachęcała również  do oddawania 
krwi w stacjonarnym - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Siedlcach. Kampania „Podaruj kroplę miłości”  w diecezji siedleckiej ma dwie 
formy: zachęcania poszczególnych grup społecznych do oddawania krwi 
w stacjonarnych punktach krwiodawstwa a także poprzez organizowane akcje.  
     Siedlecka Caritas zachęca, szczególnie w okresie wakacji, do oddawania 
krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach, 
mieszczącym się przy ul. Formińskiego 14. Można się tam zgłaszać od ponie-
działku do piątku, w godz. 7- 13.00. Dawcą krwi może być osoba zdrowa w 
wieku od 18 do 65 lat, posiadająca dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. 
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 „DROGI ŚW. JAKUBA” 

 

     W ubiegłą niedzielę (22 
lipca) o godz. 12.00. w koś-
ciele p.w. Św. Jakuba w 
Przesmykach odbyły się 
uroczystości odpustowe po-
łączone z odsłonięcie tablicy 
„Drogi Św. Jakuba - Camino  

de Santiago”. „Drogi”  łączą obiekty p.w. Św. Jaku-
ba i prowadzą do katedry w Santiago de Composte-
la (w Hiszpanii), gdzie znajdują się relikwie Św. Ja-
kuba „Większego” Apostoła. Dróg jest wiele, stąd 
pielgrzymi docierają do katedry jedną z wielu tras. 
Wszystkie zaś oznaczone się muszlą Św. Jakuba, 
która jest jednocześnie symbolem pielgrzymują-
cych. Stowarzyszenie „Kapitał-Praca-Rozwój” pod-
jęło prace nad utworzeniem Drogi Jakubowej w reg-
ionie wschodniego Mazowsza. Przesmyki to pierw-
szy punkt na tym szlaku, który zostanie połączony 
z kościołem w miejscowości Rozbity Kamień (gm. 
Bielany), Jarnice (gm. Liw) i dalej ze Szlakami Ja-
kubowymi w Polsce, Francji i Hiszpanii, prowadzą-
cymi do samego Santiago de Compostela. 
 

SPOTKANIE W LICHENIU 
     W ostatni weekend lipca każdego roku do 
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej przyjeżdżają 
tysiące osób szukających pomocy i wsparcia w 
trudnym okresie życia. Anonimowi alkoholicy, pa-
lacze, żarłocy czy uzależnieni od seksu i miłości 
przybędą w ostatni weekend lipca do Lichenia na 
Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościo-
wych. Tegoroczny „Mityng pod gwiazdami”, jak 
przez uczestników nazywane są licheńskie spotka-
nia, będzie miał szczególny wymiar, gdyż odbędzie 
się po raz 20. Mityng rozpoczął już w piątek (27.07) 
w bazylice dolnej, a oficjalne rozpoczęcie odbyło się 
wczoraj (w sobotę 28 lipca) Drogą Krzyżową i kate-
chezą na placu koronacyjnym. Potem był koncert 
środowisk trzeźwościowych, prelekcja i mityngi ste-
rowane przez Licheńskie Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Osobom Uzależnionym. 

 
     Przyjeżdżają tam osoby uzależnione, aby szu-
kać wsparcia wśród sobie podobnych, którzy wy-
grali walkę z chorobą. Jak sami przyznają, przyjazd 
do Lichenia daje im silę do walki ze swoją chorobą, 
swoim uzależnieniem, do pracy nad nim. Widząc 
innych, którzy zmagają się z podobnymi proble-
mami, dostrzegają, że warto walczyć z nałogiem – 
dla siebie, dla swojej rodziny. Wśród osób uzależ-
nionych największą grupę stanowią anonimowi al-
koholicy. Poza tym w licheńskich spotkaniach 
trzeźwościowych uczestniczą: krewni i przyjaciele 
alkoholików (AL-ANON), dorosłe dzieci alkoholików 
(DDA), anonimowi narkomani (NA), anonimowi ha-
zardziści (AH), anonimowi palacze (AP), anonimowi 
żarłocy (AŻ), uzależnieni od seksu i miłości (SLAA), 
anonimowi seksoholicy (SA) oraz dzieci alkoholi-
ków (ALATEEN). Nowością tegorocznych spotkań 
trzeźwościowych były warsztaty wsparcia dla osób 
zadłużonych i ich rodzin.  
     Hasłem tegorocznych spotkań jest „Odbudowuję 
mój dom”. Aby zbudować w życiu coś trwałego, 
trzeba mieć solidne podwaliny. Dlatego najpierw 

trzeba naprawić to, co jest złe, co zostało w życiu 
zniszczone, zrujnowane czy zaniedbane poprzez 
uzależnienie czy współuzależnienie. 
 

ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościoła 
zamierzają zawrzeć Narzeczeni stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Kamil Krzysztof Lipiński z naszej Parafii i 
Monika Zielińska z par. Ducha Św. w Siedlcach. 
(47). 
Krzysztof Marcheluk z naszej Parafii i Julita 
Talacha z naszej Parafii. (48). 
Marek Kędzierski z Parafii św. Mikołaja w 
Międzyrzecu Podlaskim i Marta Nakaziuk z naszej 
Parafii (49). 

Zapowiedź I: 
Przemysław Bekas z naszej Parafii i Marlena 
Kinga Marczak z Parafii Matki Bożej Szkaplerznej 
w Warce (Arch. Warszawska) (50). 
Grzegorz Zając z naszej Parafii i Anika Anna 
Mazurek z Parafii z Parafii Św. Stanisława w 
Siedlcach (51). 
Krzysztof Duber z Parafii Wodynie i Anna 
Możdżonek z naszej Parafii (52). 
Bartosz Kropisz z naszej Parafii i Aneta Kar-
czewska z Parafii Ducha Św. w Siedlcach (53). 
Przemysław Rogala i Karolina Rogala zd. 
Grabelska, oboje z Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Dębe Wielkie (54). 
 Kamil Molenda z naszej Parafii i Anna Mole-
nda z Parafii Św. Maksymiliana w Siedlcach (55). 
 

PARAFII I W DIECEZJI 
DUCHOWA PIELGRZYMKA. W czwartek 
(2.08) spod siedleckiej katedry wyruszy 32 Piesza 
Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Nie wszys-
cy jednak będziemy mogli wyruszyć w drogę. Ci 
którzy pozostają w Siedlcach, mogą zostać Du-
chowymi Pielgrzymami. To dla nich od 2 do 14 
sięrpnia będzie wieczorna Msza Św. o godzinie 
20.00, poprzedzona modlitewnym różańcowym 
czuwaniem, które zakończy się Apelem Jasnogór-
skim o godzinie 21.00. Na stolikach przy wyjściu 
z kościoła leżą karty uczestnictwa w Duchowej 
Pielgrzymce. Jeśli chcemy, aby Pielgrzymka w 
drodze na Jasna Górę polecała Bogu nasze 
intencje. Możemy je zapisać na dołączonych 
kartkach i przekazać kierownictwu Pielgrzymki, 
najlepiej naszym kapłanom: Księżom Piotrowi, 
Adamowi i Tomaszowi. 
SIERPIEŃ, to miesiąc niezwykle bogaty w prze-
życia. 1 sierpnia mija 63 rocznica wybuchu Pow-
stania Warszawskiego. Jest to miesiąc trzeźwości, 
którym czcimy Patrona tych, którzy walczą o trze-
źwość Św. Maksymiliana. Jest to także miesiąc 
świąt „Maryjnych”, na czele których stoi Wniebow-
zięcie NMP obchodzone 15.08 (a także Matki Bo-
żej Anielskiej - 2.08, NMP „Śnieżnej” - 5.08, NMP 
ze Świętej Lipki - 11.08, NMP z Kalwarii Zebrzy-
dowskiej - 13.08, NMP z Knock w Irlandii - 21.08, 
NMP Królowej - 22.08, NMP Częstochowskiej - 
26.08, NMP z Kijowa - 28.08 i NMP Pocieszenia - 
29.08.). 
STUDENCI. Duszpasterze Akademiccy serde-
cznie zapraszają młodzież szkolną i studentów 
oraz inne osoby młode duchem na wędrówkę w 
Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w Grupie 
Akademickiej nr 1. Szczegóły są na www.dasiedl-
ce.pl 

 
NIE ZMARNUJ PRZEZ GRZECH 

WAKACYJNEJ PRZYJAŹNI 

 
 

U LEKARZA: - Panie doktorze! Co to może być, 
czwarty dzień z rzędu nie chce mi się pracować?! 
- Proszę pana....to może być już czwartek 
NIEDZIELNA WYCIECZKA. 
- Zabieram Cię, kochana żono, na wycieczkę! 
- Nie pojadę, bo nie mam co na siebie włożyć. 
- Po pierwsze, to jest wycieczka piesza, po drugie 
włożysz mój plecak. 
ZAKUP SŁONIA. 
Spotykają się dwaj rosyjscy oligarchowie: 
- Słuchaj, taaakiego słonia kupiłem!! Jest wprost nie-
samowity!! 
- Słonia? Ale po co? 
- Posłuchaj. On mi trawę kosi koło willi każdego 
ranka. Dzieci do szkoły odprowadza. Przywozi je 
potem z powrotem. Lekcje za nie odrabia. Śniadanie, 
obiad.. się rozumie, robi. Nocą domu pilnuje.. 
- Niemożliwe. 
- No, to ci mówię: taki jest ten słoń i już. 
- Słoń? To, sprzedaj mi go! 
- Chyba z konia spadłeś. Takiego słonia? No… może 
za 6 milionów. 
- Oszalałeś? Dam najwyżej 4. 
- O nie, co najmniej 5. 
- Dobrze, niech będzie 5. 
- Stoi. 
     Tydzień później. 
- Słuchaj.. coś nie tak z tym słoniem. 
- Co niby? 
- A wiesz, on jest dziwny jakiś. Cały trawnik, kwiaty, 
wszystko podeptał. Nocą ryczy jak potłuczony, spać 
nie dając. Rozwalił w drobny mak letni domek dla 
gości. A dziś, od rana, zabrał się za demontaż mojej 
willi. 
- No, coś ty.. Po co ty o nim tak źle mówisz? 
- A czemu nie? 
- Bo nie sprzedasz go później! 
 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
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