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MYŚL TYGODNIA 

 
 
     Tym, którzy narzekają, że trud-
no jest im walczyć z grzechem, 
Św. Paweł mówi: „Jeszcze nie 
opieraliście się aż do przelewu 
krwi, walcząc przeciw grzechowi” 
(Hbr 12,1-4). 
     Apostoł Narodów zmagania na 
drodze ku chrześcijańskiej dosko-
nałości nazywa „zawodami”. A za-
tem nie będzie lekko! Jezus pot-
wierdza to z całą mocą. Mówi: 
„Przyszedłem rzucić ogień na zie-
mię i jakże bardzo pragnę, żeby on 
zapłonął!”. Cóż to oznacza? Stary 
porządek, zbudowany na naszych 
złych przyzwyczajeniach, będzie 
musiał zostać zburzony. Czeka 
nas wewnętrzna walka i przeorga-
nizowanie dotychczasowej hierar-
chii wartości, abyśmy osiągnęli 
„obiecane dziedzictwo, które prze-
wyższa wszelkie pragnienia”. 
 

 

MODLITWA DOŻYNKOWA 

 
„Bądź pozdrowiona ziemio rodząca, 
z dobroci Boga świat odradzająca 
tonami zboża, chlebnymi kłosami, 
wstęgami rzeki wonnymi lasami…. 

…Bądź pozdrowiona sadów mrokiem, 
 śpiewem pszczół roju zachwyconym wzrokiem 
 pięknością kwiatów, tęczą na niebie 
 i moim sercem bijącym dla ciebie”. (Maria Majchrzak) 

     Lato to dla ludzi pracujących na roli okres szczególnie 
ciężkiej pracy. Gdy wielu wypoczywa na wakacjach, na 
polach od świtu do nocy każdego dnia trwa walka o zebra-
nie plonów, o chleb będący podstawą biologicznego życia 
człowieka. Bezcenny. „Nie chodzi tylko o to, by lepiej i wy-
godniej żyć oraz więcej mieć. Chodzi, bowiem o to, by w 
sytuacji większego, społecznego uszanowania człowieka, 
każdy mógł rozwinąć wartości osobowe i lepiej wypełnić 
swoje powołanie, jakie od Boga otrzymał (Bł. Jan Paweł II 

podczas pobytu w Polsce 13 VI 1987 r). Praca ludzka służy ce-
lom doczesnym. Człowiek pracuje na chleb powszedni. 
Chrystus - Odkupiciel świata - uczynił ten chleb równocześ-
nie znakiem widzialnym, czyli sakramentem życia wiecznego.  
     Świat dzisiejszy jest podzielony na tych, którzy posia-
dają nadmiar środków do życia i na tych, którzy posiadają 
ich bardzo mało lub prawie nic. W gazetach, radiu i telewi-
zji dziewięćdziesiąt procent reklam poświęconych jest je-
dzeniu, potrawom, przepisom kuchennym, przysmakom, 
słodyczom, zakąskom, piwu, przyprawom, napojom. Gdy-
by pewnego dnia nastąpiła katastrofa kosmiczna i jakimś 
cudem ocalałyby reklamy, przyszli badacze minionej epoki 
stwierdziliby, że nasza ludzkość zajmowała się tylko na-
pełnianiem swojego żołądka. I zastanawialiby się, dlacze-
go jedni ludzie umierali z przejedzenia, a drudzy z głodu.  
     Dożynki są po to, aby dziękować Bogu za błogosła-
wieństwo w tegorocznych plonach, a rolnikom za ich pracę 
w imieniu wszystkich, którzy korzystają z jej owoców. 

W NASZEJ PARAFII 
     W roku bieżącym nasze Dożynki Parafialne odbędą się 
w pierwszą niedzielę września (1.09) podczas Mszy Św. 
o godzinie 13.00. Zaszczyt przygotowania wieńca dożyn-
kowego i liturgii dożynkowej mają w tym roku, według ko-
lejności, mieszkańcy Strzały 

W WOLI GUŁOWSKIEJ 
     Mieszkańcy Strzały będą reprezentowali naszą Parafię, 
z przygotowanym wieńcem, także na Dożynkach Diecezja-
lnych, które będą w niedzielę 8 września w Woli Gułows-
kiej. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w tym spo-
tkaniu i zgromadzeniu się wokół naszego wieńca dożyn-
kowego. 

NA JASNEJ GÓRZE 
     Jest jeszcze jedno zaproszenie: 
     Serdecznie zapraszamy na Dożynki Jasnogórskie oraz 
Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników do Matki Bożej na 
Jasną Górę. Msza Św. Dożynkowa z błogosławieństwem 
wieńców żniwnych rozpocznie się przy ołtarzu pod Szczy-
tem w niedzielę 1 września br. o godz. 11.00. Pielgrzymie 
modlitwy na Jasnej Górze rozpoczniemy już w sobotę 31 
sierpnia, o godz. 19.00 Mszą Św. w Bazylice Jasnogórs-
kiej i Apelem w Kaplicy Matki Bożej o godz. 21.00. Będzie-
my czuwać na modlitwie przez całą noc, aż do Sumy Do-
żynkowej. 
     Maryja Matka Nowej 
Ewangelizacji, otacza płasz-
czem swej opieki wszystkie 
dzieci Chrystusowego Koś-
cioła. W łączności z Księ-
dzem Arcybiskupem Częs-
tochowskim, Kustoszami Ja-
snogórskiego Sanktuarium 
Ojcami i Braćmi Paulinami 
bardzo serdecznie zapra-
szamy do Bogurodzicy w Jej 
Jasnogórskim Wizerunku  

Ks. dr hab. Stanisław Sojka prof. UPJPII w Krakowie 
Sekretarz KEP ds. Duszpasterstwa Rolników 

Ks. Bp Edward Białogłowski Delegat KEP 
ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy 

Program Jasnogórskich Dożynek: 
Sobota, 31 sierpnia br.  
19.00 - Msza Św. w Bazylice. Przewodniczy i głosi homilię 
Ks. Biskup Wiesław Śmigiel.  
21.00 - Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej Przewod-
niczy Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak. 
21.45 - Rozważanie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasno-
górskich. Prowadzi Ks. Prałat Zbigniew Wysiecki. 
23.00-24.00 - Czuwanie modlitewne w Kaplicy Matki Bożej 
Niedziela, 1 września br. 
00.00 - Msza Św. w Kaplicy Matki Bożej. 
1.15-4.00 - Czuwanie Modlitewne w Kaplicy Matki Bożej. 
05.30 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. 
8.00-10.45 - Wspólne modlitwy na placu przed Szczytem 
z udziałem zespołów śpiewaczych 
11.00 - Uroczysta Suma z błogosławieństwem. Głównym 
Celebransem będzie Ks. Biskup Marian Rojek, a homilię 
wygłosi Ks. Biskup Józef Zawitkowski. 
     Obsługę liturgiczną podczas sumy przygotują Ojcowie 
Paulini oraz Alumni Seminarium w Szczecinie i wierni Ar-
chidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dożynkom towarzy-
szy Krajowa Wystawa Rolnicza zorganizowana przy Alei 
Najśw. Maryi Panny. Otwarcie wystawy nastąpi w Auli 
Akademii Polonijnej, ul Pułaskiego 4/6 w dniu 31 sierpnia 
o godz. 10.00. Delegacje poszczególnych Diecezji i Insty-
tucji z wieńcami dożynkowymi idące na Szczyt oraz poczty 
sztandarowe otrzymują pisemne skierowania do miejsca 
swego uczestnictwa (z pieczątką od Sekretarza Krajo-
wego Duszpasterstwa Rolników - Ks. dr hab. Stanisława 
Sojki). 
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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 – 19 sierpnia 2013 r. 
Wspomnienie Św. Jana Eudesa, Kapłana, Czyt.: Sdz 2,11-19; Mt 19,16-22 

6.30 1. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
Rodzina 

 2. + Weronikę i Władysława Zbuckich oraz zm. z Rodziny, of. Ro-
dzina 

7.00 1. + Zofię i Franciszka Rybickich oraz zm. Dziadków z obu stron 
Rodziny, of. Bożena Marciniuk  

 2. + Annę, Antoniego, Sławomira i Leszka, zm. z Rodziny Krasno-
dębskich, of. Bogdana Jarosińska 

 3. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 ( Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 3. + Zm. z Rodzin Jastrzębskich i Drabarków, of. Feliksa Drabarek 
 4. + Romualdę Szablenowską-Mlonek (w 1 r.), of. Koleżanka 
 5. + Jana, Stanisława i Mariannę, of. Dzieci 
 6. Poza Parafią: O szczęśliwą operację dla Marysi oraz jej powrót 

do zdrowia i do domu, of. Babcia 
Wtorek – 20 sierpnia 2013  r. 

Wspomnienie Św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła; Dzień imienin ks. 
Bernarda Błońskiego; Czyt.: Syr 15,1-6; J 17,20-26; Mt 19,23-30 

6.30 1. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 2. + Henryka Zaliwskiego (w 7 r.), Franciszka, Zuzannę i Janinę, of. 

Rodzina 
 3. + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 ( Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Janinę Sokołow (w 10 r.), of. Córka 
 4. + Antoninę i Adama Węgrzynów (w 7 r.). zm. z Rodzin Paczu-

skich, of. Barbara Orzełowska 
Środa – 21 sierpnia 2013  r. 

Wspomnienie Św. Piusa X, Papieża; Czyt.: Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16a 

6.30 1. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
Rodzina 

7.00 1. Dziękczynna za łaską chrztu św. Sary Marii, z prośbą o potrzeb-
ne łaski niej i dla jej Rodziców Ewy i Piotra, of. Babcia i Mama 

 2. + Marcelę, Franciszka oraz zm. z Rodzin Wojewodów i Zalew-
skich, of. Jadwiga Zalewska 

 3. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 ( Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. Poza Parafią: + Irenę, Ewę i Mieczysława, zm. z Rodzin Szycz-

kowskich 
 4. + Wandę Jońską (w 1 r.), of. Synowa i Wnuczki 
 5. + Stanisława Zwolińskiego (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 22 sierpnia 2013 r. Czyt.: Iz 9,1-3.5-6; Łk 1,26-38; Mt 22,1-14 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej 

6.30 1. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. Rodzina 
7.00 1. + Anielę (w r.) i Stanisława Kenclów, of. Córka 

 2. + Jana i Janinę, of. Córka 
 3. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 

10.00- 13.00 Spotkanie katechetów Rejonu Siedleckiego (Celebracja Litur-
gii w kościele) 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 ( Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Syna Mariusza Krasnodębskiego (w 20 r.), of. Mama 
 4.  Dziękczynna w 24 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Urszula Pałka 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 23 sierpnia 2013  r. 
Wspomnienie Św. Róży z Limy; Czyt.: Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40 

6.30 1. + Stanisława (w 22 r.), of. Bezimienna 
 2. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 

Rodzina 
 3. Dziękczynna Jana i Kazimiery w 54 r. przyjęcia Sakramentu Mał-

żeństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa 
dla nich i dla ich Dzieci, of. Kazimiera Łęczycka 

7.00 1. + Janinę (w 23 r.), Franciszka, Krzysztofa, Kazimierza, zm. z 
Rodzin Jerominiaków i Krzyckich, of. Elżbieta Jeromimiak 

 2. + Wiesława Królikowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 4. Dziękczynna w 9 r. ślubu Anny i Jakuba oraz w 7 r. ślubu Magda-

leny i Daniela, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bo-
żej i Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Elżbieta Kaszubska 

17.00 Inauguracja „Warsztatów Małżeńskich” 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 13 ( Zofia Dmowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 3. + Stanisława i Stanisławę Kowalczyków oraz siostrę Hannę So-

szyńską, of. Dzieci i Rodzeństwo 
 4. + Tadeusza, Antoniego, Cecylię, Marka, Krzysztofa i Józefa Szcze-

paników oraz Rodziców Chrzestnych, of. Zdzisława Szczepanik 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Sobota – 24 sierpnia 2013  r. Wspomnienie NMP Patronki sobotniego 
dnia i Św. Bartłomieja Apostoła (w ludowej tradycji dzień odlatujących bocia-

nów). Dzień „Warsztatów Małżeńskich”. Czyt.: Ap 21,9b-14; J 1,45-51 

6.30 1. + Józefa (w 16 r.) i Zofię, zm. z Rodziny Rucińskich, of. Krystyna 
i Szczepan Borutowie 

 2. + Ludwikę (z racji imienin), Antoniego i Jolantę Kowalczyków, 
Władysławę i Henryka Zająców, of. Córka 

 3. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 
Rodzina 

7.00 1. + Józefa (w 29 r.) i Natalię, zm. z Rodziny Wymiatałów, of. Ro-
dzina 

 2. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 3. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 4. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona 
 5. Poza Parafią: Dziękczynna w 40 r. urodzin Anety, z prośbą Boże 

błogosławieństwo i dary Ducha Św. na dalsze lata życia, of. Rodzice 
 6. Dziękczynna w r. urodzin Łukasza i Marcina, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Patronów dla nich na dalsze lata ży-
cia, of. Rodzice 

 7. Dziękczynna w r. urodzin Roberta, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski dla niego i dla jego Rodzi-
ny, of. Mama 

16.00 W intencji Nowożeńców: Agnieszki i Wojciecha 
17.00 W intencji Nowożeńców: Mileny i Grzegorza 
18.00 W intencji Nowożeńców: Aleksandry i Marcina 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 sierpnia 2013; 
Wspomnienie Św. Ludwika, króla i św. Józefa Kalasantego, kapłana; 

Dzień Świętości Życia. Dzień modlitw członków Dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Dzień zakończenia „Warsztatów Małżeńskich”. 

Czyt.: Iż 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
8.30 1. + Stanisława (w 35 r.) i Halinę Stańczuków, of. Córki 

 2. + Kazimierza (w 18 r.), of. Syn 
 3. + Krzysztofa, Józefa i Martę Karpowicz, of. Małgorzata Karpowicz 

10.00 1. Gregorianka: + Stefanię Kowalską, of. Rodzina i Znajomi 
 2. + Halinę Grzebisz (w 17 r.), Janinę, Stefana, Ryszarda, Jerzego 

Grzebisz oraz Alinę i Józefa Szczepańskich, of. Mąż i Dzieci 
 3. Dziękczynna w 1 r. ślubu Ariki i Grzegorza, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Rodzice    
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 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Marianny i Romana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich, dla ich 
Dzieci i Wnuczki, of. Jubilaci 

11.30 1. + Tadeusza (w 7 r.), Antoniego i Bronisławę, of. Kazimiera Ko-
siorek 

 2. + Jadwigę Stachowicz (w 11 r.), of. Dzieci 
 3. Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 

Rodzina 
 4. Poza Parafią: Dziękczynna z racji 11 urodzin Kingi, z prośbą by 

wzrastała w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 

 2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Wiktorii i Kazimierza, z prośbą o Boże 
dary, zdrowie i potrzebne łaski, of. Dzieci 

18.00 1. + Tomasza Wojewódzkiego (w 16 r.), of. Rodzice 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

20.00 1. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

DIALOG 
     Niewierzący profesor filozofii stojąc w audytorium wypełnionym studentami za-
daje pytanie jednemu z nich: 
- Jesteś chrześcijaninem synu, prawda? 
- Tak panie profesorze. 
- Czyli wierzysz w Boga. 
- Oczywiście. 
- Czy Bóg jest dobry? 
- Naturalnie, że jest dobry. 
- A czy Bóg jest Wszechmogący? Czy 
Bóg może wszystko? 
- Tak. 
- A ty - jesteś dobry czy zły? 
- Według Biblii jestem zły.  
     Na twarzy profesora pojawił się uśmiech wyższości 
- Ach tak, Biblia! - a po chwili zastanowienia dodaje: 
- Mam dla ciebie pewien przykład. Powiedzmy że znasz chorą i cierpiącą osobę, 
którą możesz uzdrowić. Masz takie zdolności. Pomógłbyś tej osobie? Albo czy 
spróbowałbyś przynajmniej? 
- Oczywiście, panie profesorze. 
- Więc jesteś dobry...! 
- Myślę, że nie można tego tak ująć. 
- Ale dlaczego nie? Przecież pomógłbyś chorej, będącej w potrzebie osobie, jeśli 
byś tylko miał taką możliwość. Większość z nas by tak zrobiła. Ale Bóg nie. 
     Wobec milczenia studenta profesor mówi dalej 
- Nie pomaga, prawda? Mój brat był chrześcijaninem i zmarł na raka, pomimo że 
modlił się do Jezusa o uzdrowienie. Zatem czy Jezus jest dobry? Czy możesz mi 
odpowiedzieć na to pytanie? 
     Student nadal milczy, więc profesor dodaje 
- Nie potrafisz udzielić odpowiedzi, prawda? - aby dać studentowi chwilę zastano-
wienia profesor sięga po szklankę ze swojego biurka i popija łyk wody. 
- Zacznijmy od początku, chłopcze. Czy Bóg jest dobry? 

- No tak.. jest dobry. 
- A czy szatan jest dobry? 
   Bez chwili wahania student odpowiada: 
- Nie. 
- A od kogo pochodzi szatan? 
Student aż drgnął: 
- Od Boga.  
- No właśnie. Zatem to Bóg stworzył szatana. A teraz powiedz mi jeszcze synu - 
czy na świecie istnieje zło? 
- Istnieje panie profesorze. ... 
- Czyli zło obecne jest we Wszechświecie. A to przecież Bóg stworzył Wszech-
świat, prawda? 
- Prawda. 
- Więc kto stworzył zło? Skoro Bóg stworzył wszystko, zatem Bóg stworzył również 
i zło. A skoro zło istnieje, więc zgodnie z regułami logiki także i Bóg jest zły. 
     Student ponownie nie potrafi znaleźć odpowiedzi. 
- A czy istnieją choroby, niemoralność, nienawiść, ohyda? Te wszystkie okropień-
stwa, które pojawiają się w otaczającym nas świece? 
     Student drżącym głosem odpowiada 
- Występują. 
- A kto je stworzył? 
     W sali zaległa cisza, więc profesor ponawia pytanie 

- Kto je stworzył? - wobec braku odpowiedzi profesor wstrzymuje krok i zaczyna 
się rozglądać po audytorium. Wszyscy studenci zamarli. 
- Powiedz mi - wykładowca zwraca się do kolejnej osoby - Czy wierzysz w Jezusa 
Chrystusa synu? 
     Zdecydowany ton odpowiedzi przykuwa uwagę profesora: 
- Tak panie profesorze, wierzę. 
     Starszy człowiek zwraca się do studenta: 
- W świetle nauki posiadasz pięć zmysłów, które używasz do oceny otaczającego 
cię świata. Czy kiedykolwiek widziałeś Jezusa? 
- Nie panie profesorze. Nigdy Go nie widziałem. 
- Powiedz nam zatem, czy kiedykolwiek słyszałeś swojego Jezusa? 
- Nie panie profesorze. 
- A czy kiedykolwiek dotykałeś swojego Jezusa, smakowałeś Go, czy może wą-
chałeś? Czy kiedykolwiek miałeś jakiś fizyczny kontakt z Jezusem Chrystusem, 
czy też Bogiem w jakiejkolwiek postaci? 
- Nie panie profesorze. Niestety nie miałem takiego kontaktu. 
- I nadal w Niego wierzysz? 
- Tak. 
- Przecież zgodnie z wszelkimi zasadami przeprowadzania doświadczenia, nauka 
twierdzi, że twój Bóg nie istnieje... Co ty na to synu? 
- Nic - pada w odpowiedzi - mam tylko swoją wiarę. 
- Tak, wiarę... - powtarza profesor - i właśnie w tym miejscu nauka napotyka pro-
blem z Bogiem. Nie ma dowodów, jest tylko wiara. Student milczy przez chwilę, po 
czym sam zadaje pytanie: 
- Panie profesorze - czy istnieje coś takiego jak ciepło? 
- Tak. 
- A czy istnieje takie zjawisko jak zimno? 
- Tak synu, zimno również istnieje. 
- Nie panie profesorze, zimno nie istnieje. 
     Wyraźnie zainteresowany profesor odwrócił się w kierunku studenta. Wszyscy 
w sali zamarli. Student zaczyna wyjaśniać: 
- Może pan mieć dużo ciepła, więcej ciepła, super-ciepło, mega ciepło, ciepło nie-
skończone, rozgrzanie do białości, mało ciepła lub też brak ciepła, ale nie mamy 
niczego takiego, co moglibyśmy nazwać zimnem. Może pan schłodzić substancje 
do temperatury minus 273,15 stopni Celsjusza (zera absolutnego), co właśnie 
oznacza brak ciepła - nie potrafimy osiągnąć niższej temperatury. Nie ma takiego 
zjawiska jak zimno, w przeciwnym razie potrafilibyśmy schładzać substancje do 
temperatur poniżej 273,15stC. Każda substancja lub rzecz poddają się badaniu, 
kiedy posiadają energię lub są jej źródłem. Zero absolutne jest całkowitym brakiem 
ciepła. Jak pan widzi profesorze, zimno jest jedynie słowem, które służy nam do 
opisu braku ciepła. Nie potrafimy mierzyć zimna. Ciepło mierzymy w jednostkach 
energii, ponieważ ciepło jest energią. Zimno nie jest przeciwieństwem ciepła, 
zimno jest jego brakiem. 
     W sali wykładowej zaległa głęboka cisza. W odległym kącie ktoś upuścił pióro, 
wydając tym odgłos przypominający uderzenie młota. 
- A co z ciemnością panie profesorze? Czy istnieje takie zjawisko jak ciemność? 
- Tak - profesor odpowiada bez wahania - czymże jest noc jeśli nie ciemnością? 
- Jest pan znowu w błędzie. Ciemność nie czymś, ciemność jest brakiem czegoś. 
Może pan mieć niewiele światła, normalne światło, jasne światło, migające światło, 
ale jeśli tego światła brak, nie ma wtedy nic i właśnie to nazywamy ciemnością, 
czyż nie? Właśnie takie znaczenie ma słowo ciemność. W rzeczywistości ciem-
ność nie istnieje. Jeśli istniałaby, potrafiłby pan uczynić ją jeszcze ciemniejszą, 
czyż nie? 
     Profesor uśmiecha się nieznacznie patrząc na studenta. Zapowiada się dobry 
semestr. 
- Co mi chcesz przez to powiedzieć młody człowieku? 
- Zmierzam do tego panie profesorze, że założenia pańskiego rozumowania są 
fałszywe już od samego początku, zatem wyciągnięty wniosek jest również fał-
szywy. 
     Tym razem na twarzy profesora pojawia się zdumienie: 
- Fałszywe? W jaki sposób zamierzasz mi to wytłumaczyć? 
- Założenia pańskich rozważań opierają się na dualizmie - wyjaśnia student - 
twierdzi pan, że jest życie i jest śmierć, że jest dobry Bóg i zły Bóg. Rozważa pan 
Boga jako kogoś skończonego, kogo możemy poddać pomiarom. Panie profeso-
rze, nauka nie jest w stanie wyjaśnić nawet takiego zjawiska jak myśl. Używa pojęć 
z zakresu elektryczności i magnetyzmu, nie poznawszy przecież w pełni istoty 
żadnego z tych zjawisk. Twierdzenie, że śmierć jest przeciwieństwem życia świad-
czy o ignorowaniu faktu, że śmierć nie istnieje jako mierzalne zjawisko. Śmierć nie 
jest przeciwieństwem życia, tylko jego brakiem. A teraz panie profesorze proszę mi 
odpowiedzieć - czy naucza pan studentów, którzy pochodzą od małp? 
- Jeśli masz na myśli proces ewolucji, młody człowieku, to tak właśnie jest. 
- A czy kiedykolwiek obserwował pan ten proces na własne oczy? 

Ciąg dalszy na stronicy 4 
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     Profesor potrząsa głową wciąż się uśmiechając, 
zdawszy sobie sprawę w jakim kierunku zmierza argu-
mentacja studenta. 
- Bardzo dobry semestr, naprawdę. 
- Skoro żaden z nas nigdy nie był świadkiem procesów 
ewolucyjnych i nie jest w stanie ich prześledzić wyko-
nując jakiekolwiek doświadczenie, to przecież w tej sy-
tuacji, zgodnie ze swoją poprzednią argumentacją, nie 
wykłada nam już pan naukowych opinii, prawda? Czy 
nie jest pan w takim razie bardziej kaznodzieją niż nau-
kowcem? 
     W sali zaszemrało. Student czeka aż opadnie na-
pięcie. 
- Żeby panu uzmysłowić sposób, w jaki manipulował 
pan moim poprzednikiem, pozwolę sobie podać panu 
jeszcze jeden przykład - student rozgląda się po sali - 
Czy ktokolwiek z was widział kiedyś mózg pana profe-
sora? 
     Audytorium wybucha śmiechem. 
- Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek słyszał, dotykał, 
smakował czy wąchał mózg pana profesora? Wygląda 
na to że nikt. A zatem zgodnie z naukową metodą ba-
dawczą, jaką przytoczył pan wcześniej, można powie-
dzieć, z całym szacunkiem dla pana, że pan nie ma 
mózgu panie profesorze. Skoro nauka mówi, że pan 
nie ma mózgu, jak możemy ufać pańskim wykładom, 
profesorze? 
     W sali zapada martwa cisza. Profesor patrzy na 
studenta oczyma szerokimi z niedowierzania. Po chwili 
milczenia, która wszystkim zdaje się trwać wieczność 
profesor wydusza z siebie: 
- Wygląda na to, że musicie je brać na wiarę. 
- A zatem przyznaje pan, że wiara istnieje, a co więcej - 
stanowi niezbędny element naszej codzienności. A te-
raz panie profesorze, proszę mi powiedzieć, czy istnieje 
coś takiego jak zło? 
     Niezbyt pewny odpowiedzi profesor mówi 
- Oczywiście, że istnieje. Dostrzegamy je przecież każ-
dego dnia. Choćby w codziennym występowaniu czło-
wieka przeciw człowiekowi. W całym ogromie prze-
stępstw i przemocy obecnym na świecie. Przecież te 
zjawiska to nic innego jak właśnie zło. 
     Na to student odpowiada: 
- Zło nie istnieje panie profesorze, albo też raczej nie 
występuje jako zjawisko samo w sobie. Zło jest po pro-
stu brakiem Boga. Jest jak ciemność i zimno, wystę-
puje jako słowo stworzone przez człowieka dla okre-
ślenia braku Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło pojawia się 
w momencie, kiedy człowiek nie ma Boga w sercu. Zło 
jest jak zimno, które jest skutkiem braku ciepła i jak 
ciemność, która jest wynikiem braku światła. 
     Profesor osunął się bezwładnie na krzesło. 
PS. Tym drugim studentem był Albert Einstein. 
Napisał on książkę zatytułowaną „Bóg a nauka” 
w roku 1921. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
HELENA I KRZYŻ. Dziś (18.08) Kościół czci Św. 
Helenę Cesarzową, która odnalazła drzewo Krzyża 
Świętego. Fakt odnalezienia Krzyża historia nazwała 
„podwyższeniem Krzyża Św.” Święto Podwyższenia 
Krzyża Św. obchodzimy 14 września.   

WAKACYJNY PORZĄDEK. Jeszcze dziś i w 
przyszłą niedzielę Msze Św. popołudniowe są celeb-
rowane o godz. 18.00 i 20.00. 

DZIEŃ ŻYCIA. W następną niedzielę (25.08) bę-
dziemy obchodzili kolejny Dzień Świętości Życia. 
Obrońcy Życia i członkowie Dzieła Duchowej Adop-
cji Dziecka Poczętego zapraszają na Mszę Św. 
o godz. 18.00 i wspólną modlitwę różańcową 

o 19.00, podczas niedzielnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. 

TRZY PIELGRZYMKI. Jutro (19 sierpnia) wyru-
sza z naszej Parafii pielgrzymka do Wilna.  
     W sobotę (24.08) Ks. Proboszcz wraz z Radą 
Różańcową i Pielgrzymami wyrusza na dwudniową 
Pielgrzymkę do Niepokalanowa, Gniezna i Liche-
nia. 
     W Leśnej Podlaskiej 24 i 25 sierpnia Pielgrzym-
ka dla wszystkich modlących się na różańcu. Z na-
szej Parafii organizowany jest wyjazd w niedzielę 
(25.08). Spotkanie organizacyjne odbędzie się jut-
ro (19.08) po Mszy Św. wieczorowej. Modlitwą 
wspieramy wszystkich naszych Pielgrzymów. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Daniel Paziewski z Parafii Łaskarzew i Iwona 
Magdalena Gawrysiak z naszej Parafii (43). 
 Mariusz Kruk z naszej Parafii i Anna Sulej z 
Parafii Ducha Św. w Siedlcach (44). 
Zapowiedź I: 
 Paweł Czarnocki z Parafii Krynica i Małgo-
rzata Iga Długołęcka z naszej Parafii (45). 
Kamil Sudkowski z naszej Parafii i Kornelia 
Konieczna z Parafii w Stoczku Łukowskim (46). 
Marcin Zelman z Parafii NMP Matki Miłosier-
dzia w Warszawie i Małgorzata Karolina Mendyk 
z naszej Parafii (47). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej.  

„Zapłatą i wynagrodzeniem za miłość 
jest jeszcze więcej miłości” 

Św. Ojciec Pio (1887-1968) 

KATECHEZY 
DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH 
     Już w pierwszą niedzielę września rozpoczniemy, 
po wakacyjnej przerwie Katechezy Chrzcielne. Będę 
one w cztery kolejne niedziele każdego miesiąca (za 
wyjątkiem stycznia, lipca i sierpnia), o godzinie 
17.30 w sali przy zakrystii. Do wysłuchania katechez 
zobowiązani są rodzice i chrzestni, którzy chcą 
uczestniczyć w Chrzcie Św. swego dziecka. Otrzy-
mują oni mały indeks potwierdzający udział w kate-
chezach upoważniający do wielokrotnego uczestnic-
twa w celebracji Chrztu Św. 

DLA NARZECZONYCH 
     Jesienny cykl Katechez dla Narzeczonych rozpo-
cznie się w ostatnią sobotę września o godzinie 
17.00 również w sali przy zakrystii. 

CO PISZA W „ECHU” NR 33 
     W najnowszym numerze Echa Katolickiego mo-
żemy przeczytać: 
Gdzie kończy się sacrum, a rozpoczyna tandeta? 
Odpowiedź w tekście ks. Pawła Siedlanowskiego na 
s. 15; 
Co przyciąga pielgrzymów, którzy na szlaku od-
krywania piękna podlaskich ziem nawiedzają leś-
niańską bazylikę - w dziale „Publicystyka”. 
O swojej misyjnej przygodzie opowiada brat Ma-
ciej Sokołowski pochodzący z Białej Podlaskiej; 
Tegoroczna liczba ofiar utonięć pokazuje, że 
przeceniamy swoje umiejętności pływackie. Jak za-
chowywać się w wodzie i pomóc tonącemu - w dzia-
le „Rozmaitości”;           Zapraszamy do lektury 
 

 
DZIEWCZYNY, DOŚĆ LENISTWA. ZA 

TRZY TYGODNIE NOWY ROK SZKOLNY. 
KOMPLETUJEMY KSIĄŻKI I ZESZYTY! 

 
 

ANONIMOWO. W ciągu roku szkolnego spotykają się 
dwaj ojcowie: 
- Jak postępy małego w szkole - pyta jeden. 
     Drugi zrezygnowany macha ręką: 
- Nie najlepiej. Idę dziś na wywiadówkę pod przybra-
nym nazwiskiem. 
WYTRWAŁY. 
- Jasiu, jak ty możesz ciągle się tak brudzić? 
 - Mamo, wystarczy trochę pracy i wytrwałości. 
ZAŁAMANY. 
- Stasiu, czy twój tata pomaga ci w odrabianiu lekcji? 
- Już nie, panie profesorze. Ta ostatnia jedynka zu-
pełnie go załamała. 
JESZCZE MAJĄ. Mama pyta synka: 
- Czy zmieniłeś już rybkom wodę w akwarium? 
- Po co? One jeszcze tej nie wypiły. 
SAMODZIELNOŚĆ. Mama karmi 4-letniego chłopca: 
 - A teraz łyżeczka za mamusię, teraz za tatę... 
 W końcu malec nie wytrzymuje: 
 - Czy wy nie możecie się sami najeść? 
WŁAŚCIWA KOLEŻANKA 
- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić? 
- Z tą dziurą w rajstopach? 
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra. 
ZGUBA 
- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka? 
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy. 
ZAKOCHANA W SOBIE. 
     Kasia zasypia na stojąco przed tablicą. 
 - Co robiłaś w nocy? - pyta nauczycielka. 
 - Stałam całą noc przed lustrem z zamkniętymi ocza-
mi. 
 - Ale po co? 
 - Chciałam zobaczyć jak wyglądam kiedy śpię. 
 

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

Kancelaria Parafialna w czasie Pielgrzymki 
czynna w dni powszednie od 16.00 do 17.30 

 




