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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Zazdrość i chciwość to odwie-
czne dylematy ludzi. Mówi o nich 
scena z dzisiejszej Ewangelii: 
„Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Na-
uczycielu, powiedz mojemu bratu, 
żeby się podzielił ze mną” (Łk 12, 
13-21). 
     Człowiek bogaty z dzisiejszej 
Ewangelii jest przeciwieństwem 
„człowieka liturgicznego” (A. Pro-
nzato). Taki człowiek wie, że wszy-
stkie rzeczy są darem, a nie celem. 
Dlatego otwiera się, dzieli, rozsze-
rza swoje serce, staje się wolny. 
Jest panem siebie, a nie niewolni-
kiem. Dary, dobra stają się wtedy 
źródłem radości, pokoju i prowa-
dzą do Stwórcy. A. de Saint-Exu-
pery twierdzi, że smak podzielone-
go chleba nie ma sobie równego w 
całym świecie. 
 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 

 

     W najbliższy wtorek 
(6.08) Kościół obchodzi 
Święto Przemienienia 
Pańskiego. Msze Św. 
będą w naszym koście-
le tak jak w dni pow-
szednie (6.30, 7.00 
i 20.00). W tym dniu 
wspominamy także ro-
cznicę śmierci Papieża 
Pawła VI (+ 1978), któ-
ry zakończył Sobór 
Watykański II, z które- 

Go owoców korzystamy do dziś. 
 

DOBRE RADIO STĄD 

 
     Dziś w całej naszej Diecezji obchodzony jest dzień Ka-
tolickiego Radia Podlasie. Z tej racji w ubiegłym tygodniu 
Ks. Biskup Ordynariusz skierował do nas list pasterski. 
Dziś natomiast ofiary składane na tacę przeznaczamy na 
potrzeby naszej Rozgłośni. 
     Od wielu lat Radio posługuje się hasłem „Dobre Radio 
Stąd”. Stanowi ono kwintesencję filozofii Katolickiego Rad-
ia Podlasie: Dobre - bo dlaczego nie, a do tego jeszcze i 
chrześcijańskie, Radio - wiadomo, Stąd - bo regionalne i w 
warstwie programowej skierowane przede wszystkim do  
mieszkańców środkowej części wschodniej Polski. To has-
ło ma również swoisty rytm, a układ liter posiada swoją 
wewnętrzną dynamikę. Gdy nastawimy odbiornik radiowy 
na częstotliwość 101,7 lub 106 MHz usłyszymy kilka dżin-
gli i melodyjek, które na co dzień towarzyszą słuchaczom 
radia i po których to Radio jest rozpoznawalne. 
     Katolickiego Radia Podlasie można słuchać codziennie 
od godz. 5.45 do 23 ze studia centralnego w Siedlcach 
nadawany jest program informacyjno-muzyczny. Nocny 
program, to najczęściej powtórki emisji dziennej. Każdy 
dzień rozpoczynają Godzinki, południe to wspólna modlit-
wa „Anioł Pański”, o godz. 15.00 emitowana jest Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, a godz. 21.00 to czas Apelu Jas-
nogórskiego. Codziennie transmitowana jest Msza św., nie 
może też zabraknąć katechezy i dziennika Radia Waty-
kańskiego. Do tego wiadomości z kraju i ze świata i dużo 
dobrej muzyki. Najświeższe informacje zamieszczane są 
na bieżąco na stronie internetowej www.radiopodlasie.pl 
i Regionalnym Portalu Informacyjnym www.podlasie24.pl 

PIELGRZYMKA 
NIBY BEZ NAS, A JEDNAK Z NAMI 

     Wiele osób poszło na Pielgrzymkę, zostawiając na 
prawie 2 tygodnie (cóż to jest wobec wieczności…) świat 
materializmu, biegania z jednego spotkania na drugie, z 
jednej pracy do drugiej i jeszcze załatwiania 10 innych 
spraw. Zostawili swoje codzienne sprawy, a jednocześnie 
zabrali je w sercu do… Maryi! By to Ona je uspokoiła, pou-
kładała, wstawiła się u Syna w kwestiach trudnych. Ona 
ich przytuliła i powiedziała: cicho, już dobrze, już się tak 
tym wszystkim nie martw i nie przejmuj. Dobrze, że jesteś, 
dobrze, że tu do Mnie idziesz. Przecież Cię kocham i nie 
pozwolę, by stało Ci się coś złego. Dobrze, że tu do Mnie 
przychodzisz… 
     Pielgrzymka to czas dziękowania Panu Bogu i Matce 
Bożej, przepraszania i proszenia w swoich intencjach. To 
czas łaski! Ale że – jak to się mówi – nie ma lekko i nic za 
darmo (chociaż łaska Boża jest zawsze za darmo…) – to 
modlitwy te można „przypieczętować” trudem piel-
grzymowania. Dlaczego warto? Bo zbyt mało jest ludzi 
szczęśliwych. A na pielgrzymce szczęście dają tak drobne 
rzeczy, że w życiu codziennym niemal niedostrzegalne. 
Banalnie może brzmi podany kubek wody albo talerz 
ciepłej zupy. Po przebyciu 25 km nie ma się ochoty 
myśleć o tym, żeby sprawdzić pocztę e-mail, a cieszy 
kromka chleba z masłem i kawałek podłogi do spania (do-
cenia się wówczas swoje łóżko w domu!). 
     Taka pielgrzymka to wystarcza potem na cały rok. Idą, 
aby się „duchowo naładować” i później już przez kolejne 
dni roku spokojnie pracować. Ale te dwa tygodnie każdego 
roku muszą być. Jak się już raz pójdzie, to później nie da 
się nie iść. Jak się raz zacznie, to już trzeba chodzić, bo to 
tak „wciąga”, chociaż pielgrzymka nie jest dla każdego. 
Jest dla ludzi wyjątkowych. W oczach Bożych każdy 
człowiek jest wyjątkowy. Niezależnie ile ma lat i jak bardzo 
jest przyzwyczajony do wygodnego fotela. 

 
     Wielu z nas jednak i to z różnych przyczyn na Piel-
grzymkę nie poszło. To właśnie dlatego od 2 sierpnia 
rozpoczęliśmy w naszym kościele czas Duchowej Piel-
grzymki, na której wytrwamy do 14 sierpnia. Czuwania 
w dni powszednie rozpoczynamy o godzinie 19.15 mo-
dlitwą różańcową i pielgrzymkowym rozważaniem. 
O 20.00 jest Msza Św. a na jej zakończenie o 21.00 
w łączności z Pielgrzymami Apel Jasnogórski. Warto 
także dodać, że do 14 sierpnia kancelaria parafialna 
będzie czynna w dni powszednie w godzinach od 
18.00 do 19.30. 
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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 – 5 sierpnia 2013 r. 

Wspomnienie NMP Śnieżnej. Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej 
Bazyliki NMP (Santa Maria Maggiore) 

Czyt.: Lb 11, 4b-15; Ps 81 (80),12-13. 14-15. 16-17; Mt 4, 4b; Mt 14, 13-21; 
6.30 1. + Zofię Boruta (z racji imienin), of. Mąż z Dziećmi 

 2. Na pielgrzymce. Gregorianka + Wiktora Sysika i dusze w czyść-
cu cierpiące, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 2 rocznicę urodzin Michalinki, z prośbą o po-
trzebne dla niej łaski i opiekę Św. Józefa, of. Mama Chrzestna 

7.00 1. Gregorianka:+ Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Mariannę Soczewka (w 13 r.) i Franciszka oraz zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of. p. Michalscy 
 3. + Leokadię, Józefa i Mieczysława zm. z Rodzin Skalskich, Woro-

nowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hofmana, Ge-
nowefę oraz Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 
11 (Mirosława Kłos) i rozważanie pielgrzymkowe 

20.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Bronisława i Mariannę, zm. z Rodzin Sawków i Czmochów, of. 

Rodzina 
 4. + Zenona (w 23 r.), Józefa, Magdalenę, Antoniego i Mariannę, 

zm. z Rodzin Stańskich, Skorupków, Sikorskich i Kudelskich, of. 
Eugenia Getler 

Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00 
Wtorek – 6 sierpnia 2013  r. 

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
Wspomnienie rocznicy śmierci Papieża Pawła VI (+ 1978), który zakończył 

Sobór Watykański II; 
Czyt.: Dn 7, 9-10. 13-14; P 1, 16-19; Mt 17, 5c; Łk 9, 28b-36; 

6.30 1. Na pielgrzymce. Gregorianka + Wiktora Sysika i dusze w czyść-
cu cierpiące, of. Rodzina 

 2. + Czesława Jurczaka (w 8 r.) i zm. z Rodzin Jurczaków, Górali i 
Gawrysiów, of. Irena Góral 

 3. + Stanisława Tumasz (w 1 r.), of. Córki z Rodzinami 
7.00 1. Gregorianka:+ Stanisława Bajka, of. Żona 

 2. Dziękczynna w intencji sponsorów, podopiecznych i wolontariu-
szy Parafialnego Zespołu Caritas, of. PZC 

 3. Dziękczynna w 1 r. ślubu Marioli i Dariusza oraz w 9 r. ślubu 
Anety i Norberta, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne dla 
nich łaski na dalsze lata małżeńskiego życia, of. Rodzice 

19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 
11 (Mirosława Kłos) i rozważanie pielgrzymkowe 

20.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Zm. polecanych w wypominkach rocznych 2012/2013 
 4. Poza Parafią: + Lucynę Florczykiewicz (z racji urodzin), of. Są-

siadki z klatki bloku przy ul. Jagiełły  
 5. Dziękczynna w 17 r. urodzin i z racji imienin Jakuba, z prośbą o 

potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla niego i dla jego Rodzi-
ców. of. Babcia 

 6. Poza Parafią: Dziękczynna w 20 r. urodzin Przemysława, z 
prośbą o potrzebne im łaski i opiekę Św. Józefa, of. Mama 

Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00 
Środa – 7 sierpnia 2013  r. 

Wspomnienie Św. Kajetana i Św. Męczenników Sykstusa II, Papieża i jego 
Towarzyszy oraz Bł. Edmunda Bojanowskiego 

Czyt.: Lb 13, 1-2a. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35; Łk 7, 16; Mt 15, 21-28; 
6.30 1. Na pielgrzymce Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyść-

cu cierpiące, of. Rodzina 
 2. + Czesława i Stanisławę, of. Syn 

7.00 1. Gregorianka:+ Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wybór dobrego mę-

ża, of. Bezimienna 
 3. Dziękczynna w intencji Małgorzaty, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i wybór dobrego męża przez wstawiennictwo Św. Józefa i 
Św. Joanny, of. Bezimienna 

 
19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 

11 (Mirosława Kłos) i Nabożeństwo do Św. Józefa 
20.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 

 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Stanisława Stańczuka oraz Rodziców Wiktorię, Józefa, Leoka-

dię i Jana Gochnio, of. Halina z Córkami 
 4. + Aleksandra (w 44 r.), Janinę, Zbigniewa, Zdzisława i Józefa 

oraz ks. Antoniego Soszyńskiego, of. Helena Świniarska 
Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00 

Czwartek – 8 sierpnia 2013 r. 
Wspomnienie Św. Dominika, Kapłana, Patrona Kół Żywego Różańca 

i wszystkich modlących się na Różańcu 
Czyt.: 1Kor 2, 1-10a; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b); J 8,12b; Łk 9,57-62;
6.30 1. Na pielgrzymce Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyść-

cu cierpiące, of. Rodzina 
 2. + Danutę Adamczyk (w 4 r.), Józefa, Janinę, Krzysztofa i Sła-

womira, zm. z Rodziny Oknińskich, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka:+ Stanisława Bajka, of. Żona 

 2. + Leona, Annę i Jadwigę, of. Syn Jerzy Solarczyk 
 3. + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 

19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 
11 (Mirosława Kłos) i Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

20.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Florentynę (w 13 r.), of. Rodzina Strzalińskich 
 4. + Tadeusza Wilczura (w 4 miesiąc) oraz zm. Dziadków z Rodzin 

Kurków i Wilczurów, of. Zofia Wilczur 
Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00 

Piątek – 9 sierpnia 2013  r. 
Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy, Patronki 

Europy 
Czyt.: Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a); Mt 25, 

1-13Mt 16, 24-27; 
6.30 1. Na pielgrzymce Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyść-

cu cierpiące, of. Rodzina 
 2. + Romana, Apolonię i Bolesława, of. Zofia Frankowska 

7.00 1. Gregorianka:+ Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Paulinę Gozdek, of. Bezimienna 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 
19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr

11 (Mirosława Kłos) i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
20.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 

 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Stanisława Golca, of. Krystyna Golec 
 4. + Eugenię Andraszek (w 16 r.), of. Córka 

Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00 
Sobota – 10 sierpnia 2013  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Święto Św. Wawrzyńca, 
Diakona i Męczennika  

Czyt.: Mdr 3, 1-9; Ps 112 (111), 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a); 2 Kor 9, 6-10; J 
12, 26; J 12, 24-26; 

6.30 1. Na pielgrzymce Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyść-
cu cierpiące, of. Rodzina 

 2. + Za zm. Rodziców: Lidię i Zygmunta Radzikowskich oraz Te-
ściów: Witolda i Henrykę Wierzbickich, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka:+ Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Mariannę (w 1 r.) i Ryszarda, zm. z Rodzin Kempków i Szmej-

serów, of. Córka 
 3. + Wiktora, Aleksandrę i Józefa, zm. z Rodziny Sysików, of. Ro-

dzina 
19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 

11 (Mirosława Kłos) 
20.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 

 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Eugeniusza Wójcika (w 4 r.), Janinę i Marka, of. Rodzina Wój-

cików 
 4. + Helenę Iwanek (w 10 r.) i Dominika, of. Wnuczka 

Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00  
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 sierpnia 2013; 

Wspomnienie Św. Klary, Dziewicy, Patronki żeńskich zakonów 
franciszkańskich. Czyt.: Mdr 18, 6-9; Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22; Hbr 

11, 1-2. 8-19; Mt 24, 42a. 14; Łk 12, 32-48Łk 12, 35-40; 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka:+ Stanisława Bajka, of. Żona 

 2. + Kornelię i Zdzisława Chłopeckich, of. Ewa Wakuła 
8.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Dominiki, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu 
 2. + Krzysztofa Karpowicza (w 21 r.) oraz Aleksandra i Janusza 

Wilczyńskich, of. Danuta Karpowicz 
10.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 

 2. + Piotra Araźnego (w 8 r.), jego zm. Rodziców i zm. z Rodziny, 
of. Barbara Araźna z Dziećmi 

 3. + Mieczysława (w 30 r.) oraz jego Rodziców: Anielę i Władysła-
wa, Eugenię i Stanisława, of. Jadwiga Kokoszka 
1. Na pielgrzymce. Gregorianka + Wiktora Sysika i dusze w czyść-
cu cierpiące, of. Rodzina 
2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
3. Dziękczynna w intencji Dzieci i ich Rodzin, z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny, of. Mirosława 
Kłos 

11.30 

4. Dziękczynna w 7 r. ślubu Katarzyny i Rafała, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa na dalsze 
lata małżeńskiego życia, of. Dziadkowie 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
18.00 1. + Antoniego Grabowskiego (w 20 r.), of. Córka 
19.15 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec Ducho-

wych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 11 (Mirosława 
Kłos) i rozważanie pielgrzymkowe. 

20.00 1. + Stefanię i Mariana Bednarczyków (w 100 r. urodzin), of. Córki 
Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00 

HOSANNA FESTIVAL 
     W ostatni weekend wakacji w siedleckim amfiteatrze odbędzie się jubile-
uszowa, bo już XX edycja ogólnopolskiego festiwalu muzyki chrześcijańskiej  
Hosanna Festival. Przyjmowanie zgłoszeń uczestników będzie trwało do 18 
sierpnia. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stro-
nie www.hosannafestival.pl. 

 
     Atrakcją Festivalu będą także występy gwiazd chrześcijańskiej estrady: 
Poza konkursem w tym roku wystąpi Maria Bober w autorskim recitalu 
„Piękny jest Bóg”, zespół „Porozumienie” i zespół „Twoje Niebo”.  
     Maria Bober, z wykształcenia pielęgniarka, śpiewem zajmuje się hobbi-
stycznie. Sama pisze teksty do swoich piosenek. Koncertuje na terenie Pol-
ski i Niemiec. W 2012 roku miała miejsce premiera jej płyty „Uwierzyć w 
los”.  
     Muzycy z zespołu Porozumienie piszą o sobie: Rockowa kapela, gra-
jąca szczerze, że aż surowo, energicznie, bardzo koncertowo, poważnie, 
ale na dużym ładunku „radochy”. Mix grunge, post punka, pop rocka i ga-
rage. Śpiewamy i gadamy tylko o rzeczach ważnych - Miłość, Życie, Ro-
dzina, relacja z Bogiem. 1 września grupa wydaje swoją kolejną płytę „Very-
fikacja”.  
     Inspiracją do założenia zespołu „Twoje niebo” były słowa bł. Elżbiety od 
Trójcy Przenajświętszej: Znalazłam moje niebo na ziemi, albowiem niebem 
moim jest Bóg, a Bóg mieszka we mnie! Grupa ma na swoim koncie liczne 
sukcesy, m.in. Grand Prix na XIX Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej HO-
SANNA w Siedlcach, III miejsce na III Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki 
Chrześcijańskiej MARANATHA w Świdniku oraz zakwalifikowanie się do III  
 

edycji Debiutów Chrześcijańskich w Dobrym Miejscu w Warszawie. 
     Przyzwyczailiśmy się do tego, że język popkultury przenika do muzycz-
nej twórczości religijnej w piosenkach religijnych. Piosenkach - nie pie-
śniach. Piosenki są przeznaczone na różne okazje; pielgrzymki, spotkania 
modlitewne, Światowe Dni Młodzieży, a także do wykorzystania na kate-
chezie. W Polsce mamy różne festiwale piosenki chrześcijańskiej, Przysta-
nek Jezus, lednickie spotkania młodzieży, czy siedlecki Hosanna Festival. 
Wszędzie tam piosenka religijna odgrywa ważną rolę. Może przynieść wiele 
autentycznego dobra. Dopóki piosenka religijna - tworzona według reguł 
właściwych kulturze masowej - funkcjonuje poza liturgią, na ogół nie budzi 
wątpliwości. Źle, gdy muzyczne „produkty” kultury masowej są włączane do 
liturgii. To bowiem znaczy, że każdy śpiew religijny jest traktowany jako li-
turgiczny.  
      Wielu kierując się zasadą „duszpasterskiego pragmatyzmu” (to jest do-
bre, co przynosi sukces, a więc np. przyciągnięcie dzieci czy młodzieży), nie 
patrzy na stosowane środki. Jest to typowa dla popkultury retoryka sukcesu: 
każdy rodzaj muzyki wykonywany w liturgii uznawany jest za wartościowy, o 
ile służy dziełu ewangelizacji. Tu przypomina się socrealizm. Przedmiot 
wprawdzie różny, ale mechanizm ten sam: dzieła sztuki, które służą okre-
ślonej idei czy ideologii, już przez to samo otrzymują niepodważalną war-
tość. Tylko że wówczas następuje koniec sztuki.  
      To dobrze, że wielu duszpasterzy i katechetów troszczy się o żywy 
udział dzieci i młodzieży w liturgii, także przez śpiew. My liturgii nie two-
rzymy, ale ją celebrujemy zgodnie z myślą Kościoła, o czym przypomina in-
strukcja Redmptionis sacramentum. Ani kapłan, ani muzyk kościelny, ani 
katecheta nie jest „właścicielem” liturgii (a więc i muzyki liturgicznej), lecz 
jedynie jej sługą. W liturgii mogą być wykonywane śpiewy tylko te, które 
mają aprobatę władzy kościelnej. Nie zmieniamy tekstów oracji, czytań, 
Modlitwy Eucharystycznej itd.  
      Trzeba odróżniać piosenkę religijną, która może znakomicie ilustrować 
katechezę, od śpiewu liturgicznego. Trzeba wykorzystywać także pieśni „dla 
dorosłych” na liturgii z udziałem dzieci i młodzieży, aby dzieci i młodzież 
wprowadzać w życie Kościoła. Dobrze jest przy nauce nowych śpiewów li-
turgicznych dawać komentarz związany z rokiem liturgicznym. W naszej Pa-
rafii te zasady zachowujemy, a w imieniu organizatorów Festivalu już dziś 
zachęcamy do zobaczenia wszystkich festiwalowych koncertów i spotkań. 
 

DIECEZJALNY DOM REKOLEKCYJNY 

 
     Jedną z konkretnych dróg niesienia orędzia nadziei w Jezusie Chrystusie 
są rekolekcje i skupienia prowadzone w Domach Rekolekcyjnych w Siedla-
nowie k. Radzynia Podlaskiego i w Osinach Dolnych k. Mokobód. W ubieg-
łym roku z takich rekolekcji skorzystało ok. 2000 osób. Wystarczy wybrać 
właściwy termin, zapisać się telefonicznie, dotrzeć na miejsce i pozwolić 
Bogu działać. Nasze rekolekcje i skupienia są okazją do odnowienia chrześ-
cijańskiego życia, szczególnie w Roku Wiary i w czasie trwania II Synodu 
Diecezji Siedleckiej. Każdy może przyjechać i doświadczyć mocy słowa Bo-
żego, łaski sakramentów, a także radości przeżywanej we wspólnocie ludzi 
wiary. Więcej informacji o domach rekolekcyjnych można znaleźć na stro-
nach www:wodazywa.pl , lub www.drsiedlce.pl 
     Zachętą do udziału w rekolekcjach niech będą słowa naszego Księdza 
Biskupa Ordynariusza: „Niech przeżywanie Roku Wiary pozwoli nam głębiej 
wejść w perspektywę wiary, przejść przez tę bramę i przełamać samego 
siebie. Niech dzieje się to w nas, na podobieństwo tego, co stało się z 
Abrahamem, abyśmy w naszym życiu, często trudnym i naznaczonym cier-
pieniem dostrzegli Boga czyniącego dobro. On prowadzi nas do dobrego 
celu”. 

ks. dr Jacek Sereda - Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 
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KOMUNIKAT BISKUPÓW 
     W związku z wcześniej podaną informacją, do-
tyczącą Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów z dnia 1 maja br., na 
mocy którego w Modlitwach Eucharystycznych II, 
III i IV, ma być odtąd wymieniane imię Świętego 
Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, za-
raz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, przesy-
łam poniższe przypomnienie.  
    W dniu 26 lipca br. nadeszła odpowiedź na za-
pytanie polskiej Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscyp-
liny Sakramentów KEP, dotyczące kwestii użycia 
imienia Św. Józefa w Mszale Rzymskim wg drugie-
go wydania, gdyż Dekret Kongregacji „zarządza, 
aby imię Świętego Józefa (...) zostało odtąd włą-
czone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV, 
w trzecim wydaniu Mszału Rzymskiego”. Tymcza-
sem w Polsce nie ukazało się to (czyli trzecie) wy-
danie Mszału Rzymskiego.  
     Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów objaśnia, iż w krajach, w których nie 
ma jeszcze zatwierdzonego przekładu III wydania 
Mszału, należy imię św. Józefa włączać do Mod-
litw Eucharystycznych w aktualnie obowiązują-
cym Mszale, w wersji zatwierdzonej przez Kongre-
gację. Kongregacja zatwierdziła polskie brzmienie 
wstawki o Św. Józefie, które brzmi następująco: 
II Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą Bo-
gurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, 
Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»; 
III Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą 
Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józe-
fem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»; 
IV Modlitwa eucharystyczna: «z Najświętszą 
Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józe-
fem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami». 

+ Bp Adam Bałabuch Przewodniczący Komisji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. Dziś (4.08) jest Pierwszą Nie-
dzielą Miesiąca. Po sumie o godzinie 13.00 wys-
tawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
oraz katecheza dla Kół Żywego Różańca. 
PATRON KS. PROBOSZCZA. Również dziś 
Kościół obchodzi wspomnienie Św. Jana Marii Via-
nneya, kapłana, patrona proboszczów. To dobra 
okazja do modlitwy za naszego Ks. Proboszcza. 

ŚNIEŻNA. Środa to dzień w którym Kościół Wspo-
mina rocznicę poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP, 
nazywanej we Włoszech „Santa Maria Maggiore”. W 
świątyni tej znajduje się łaskami słynący obraz  Ma-
tki Bożej „Śnieżnej”. Nazwa ta jest związana z rzym-
ską legendą opowiadającą o budowie tej świątyni. 

PATRON KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH. W najbliż-
szy czwartek (8 sierpnia) obchodzimy wspomnienie 
Św. Dominika, Kapłana, który zainicjował w Kościele 
modlitwę różańcową. Jest on Patronem Kół Żywego 
Różańca i wszystkich modlących się na Różańcu. 

ŚWIĘTA ŻYDÓWKA. Niezwykle barwną posta-
cią Kościoła jest Święta Teresa Benedykta od Krzy-
ża, Dziewica i Męczennica, Patronka Europy, której 
święto obchodzimy 9 sierpnia. Z pochodzenia była 
Żydówką, a filozofem z wykształcenia. Jako dorosła 
kobieta przyjęła wiarę chrześcijańską. Została zamor-
dowana przez Niemców podczas II Wojny Światowej. 

DIAKON NA KRATACH. Wśród Świętych Mę-
czenników pierwszego wieku chrześcijaństwa był  
Św. Wawrzyniec, Diakon i Męczennik. Jego święto 

obchodzimy 10 sierpnia. Tradycja Kościoła przeka-
zuje, że za wierność Chrystusowi został położony 
na rozpalonej do czerwoności żelaznej kracie, na 
której poniósł śmierć męczeńską. 

KLARA, ZNACZY JASNA. Przyszła niedziela 
(11.08) to dzień wspomnienia Św. Klary, Dziewicy, 
według tradycji siostry Św. Franciszka i Patronki 
żeńskich zakonów franciszkańskich. 

WAKACYJNY PORZĄDEK. Msze Św. popołu-
dniowe w wakacyjne niedziele są celebrowane o go-
dz. 18.00 i 20.00. Nie ma Mszy Św. o godz. 16.30. 

PAMIĘĆ I TRZEŹWOŚĆ. W tym miesiącu ob-
chodzimy 69 rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. To miesiąc Pamięci Narodowej i walki 
o Trzeźwość Narodu. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Karol Andraszek z naszej Parafii i Natalia 
Pniewska z Parafii Ducha Św. w Siedlcach (38). 
Michał Maciej Kozłowski z naszej Parafii 
i Magdalena Maria Wasilewicz z Parafii Św. Rodzi-
ny w Warszawie (39). 
Konrad Wyrzywniak z naszej Parafii i Emilia 
Dziewulska z Parafii w Dziewulach (40). 
Wojciech Iwańczuk i Agnieszka Arasim, ob-
oje z naszej Parafii (41). 
Zapowiedź I: 
 Łukasz Pachecki z naszej Parafii i Agnieszka 
Kozak z Parafii Przemienienia Pańskiego w Łuko-
wie (42). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZA W „ECHU” NR 31  

     W najnowszym numerze „Echa” czytamy: 
Obszerna relacja ze Światowych Dni Młodzieży 
w Rio de Janeiro; 
Obszerne sylwetki dwóch kapłanów: zmarłego 
35 lat temu ks. Edmunda Barbasiewicza oraz 
zmarłego w ubiegłym tygodniu ks. Franciszka 
Hołdy; 
Zamiast wczasów – pobyt w klasztorze? O no-
wej, coraz bardziej popularnej formie wypoczynku 
– w dziale „Publicystyka”; 
Czym grozi wrzucenie zdjęcia dziecka na portal 
społecznościowy i o innych niebezpieczeństwach 
Internetu – w rozmowie „Echa”; 
O niebezpiecznej, trującej roślinie, która szybko roz-
plenia się w naszym otoczeniu – w dziale „Rolnictwo”; 
Czym jest krewkarta i dlaczego warto ją mieć? – 
w dziale „Zdrowie”.             Zapraszamy do lektury 
 

DWIE PIELGRZYMKI 
     Ks. Proboszcz i Rada Różańcowa zapraszają 
na pielgrzymkę do Niepokalanowa, Gniezna i Li-
chenia w dniach 24 i 25 sierpnia br. Zapisy przyj-
mowane są jeszcze w zakrystii (pozostało już tylko 
kilka wolnych miejsc w autokarze. W piątek 16 sie-
rpnia po Mszy Św. wieczorowej będzie spotkanie 
organizacyjne wszystkich uczestników Pielgrzymki. 
     W te same dni  (24-25.08) do Leśnej Podlaskiej 
przybywa Pielgrzymka Rodzin Różańcowych na-
szej Diecezji. Jej szczegółowy program podamy w 
przyszłą niedzielę. W zakrystii już od dziś przyj-
mowane są zapisy na tę Pielgrzymkę, a dokładnie 
na sumę odpustową w niedzielę 25 sierpnia. 

 
NIE KALECZ, TO BOLI 

 
 
A TEN NIE POZNAŁ. Przy piwie siedzą dwaj koledzy. 
Jeden z nich ma opatrunki na głowie i rękach. 
- Kto cię tak urządził? 
- Mój pies w domu. 
- Jak to się stało? 
- Raz wróciłem do domu trzeźwy i mnie nie poznał. 
ANATOMIA NAPADU NA BANK. 
     Kolega w celi więziennej pyta więźnia:  
- Więc jak do tego doszło?  
- Jak wchodziłem do środka, zacząłem wiercić kasę 
wiertarką, nagle słyszę dźwięk radiowozów, wziąłem 
sprzęt, pobiegłem na zewnątrz i schowałem się do 
klatki schodowej kilka bloków dalej.  
- To jak cię wytropili?  
- Przez przedłużacz. Nie odczepiłem go od wiertarki  
PODNIESIONE PROGI. Trwa kryzys spowodowany 
zawieszeniem ekonomicznych progów zadłużenia 
państwa. Spotykają się dwaj właściciele firm:  
- Słuchaj, ty swoim pracownikom jeszcze wypłacasz 
pensję?  
- Nie.  
- I ja też nie. A oni i tak przychodzą do pracy?  
- No przychodzą.  
- U mnie też.  
- Słuchaj, a może by tak jeszcze pobierać opłaty za 
wejście na teren zakładu pracy? 
RÓWNE PRAWA. Mąż siedzi przy komputerze, za 
jego plecami żona. Żona mówi:  
- Puść mnie na chwile do komputera  
     A mąż na to:  
-  A czy ja Ci wyrywam gąbkę z ręki jak zmywasz na-
czynia?  
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

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

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

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 
ks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 
Popek, p. Tomasz Końko, sM Agnieszka 

i sM Anuncjata 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna w czasie Pielgrzymki 
czynna w dni powszednie 
od godziny 18.00 do 19.30 
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