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MYŚL TYGODNIA

Opłata dowolna

czy ograniczania programu radiowego. Prowadziłoby to
bowiem do nieodwracalnych strat w niekomercyjnej,
Słowo Biskupa Siedleckiego o działalności a więc religijnie i społecznie najistotniejszej części działali potrzebach Katolickiego Radia Podlasie ności radia.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczyniają
się do istnienia i rozwoju Katolickiego Radia Podlasie.
Dziękuję za modlitwę, za odpowiedzialną pracę, za dary
materialne. Jednocześnie proszę o ofiary na tacę w niedzielę 4 sierpnia, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na opłacenie w tym roku kosztów utrzymania nadajników Katolickiego Radia Podlasie, co powinno w znaczący sposób zapewnić możliwość normalnej pracy stacji.
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Wszystkim, którzy okażą troskę o dalsze istnienie KatoZa kilka dni do sanktuarium na Jasnej Górze wyruszy lickiego Radia Podlasie z serca błogosławię
Bp Zbigniew Kiernikowski, Biskup Siedlecki
kilka tysięcy pielgrzymów z terenu naszej diecezji. W drodze tradycyjnie wspierają ich pielgrzymi duchowi, rodziny,
przyjaciele i znajomi. Łączą się oni z pątnikami w modlitwie, również za pośrednictwem naszej diecezjalnej rozgłoDziś gośćmi naszej Parafii są Siostry Szarytki, które
śni - Katolickiego Radia Podlasie. Dziennikarze radia z opowiedzą o swojej misji w Kościele i o Cudownym Medawozem transmisyjnym towarzyszą pielgrzymom w każdym liku, który objawiła Matka Boża s. Katarzynie Labouré
momencie tych niezwykłych rekolekcji w drodze. Relacje Szarytce. Objawienie to miało miejsce w Kaplicy Sióstr
z trasy pielgrzymki to jedna z wielu aktywności naszego Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, mieszczącej się
radia.
przy ul. du Bac w Paryżu. Podczas pierwszego objaW Roku Wiary szczególnie doceniamy każde świadect- wienia, w nocy z 18 na 19 lipca 1830 r., Maryja powierzyła
wo, które przyczynia się do niesienia Dobrej Nowiny zaró- s. Katarzynie zadanie wybicia i rozpowszechniania
wno osobom niewierzącym, jak też ochrzczonym, którzy medalika oraz założenia Stowarzyszenia Dzieci Maryi. W
zagubili ten Boży dar wiary. Pokazywanie tych świadectw drugim objawieniu, w dniu 27 listopada 1830 r. s. Katato jedno z zadań, które są stawiane przed Katolickim Ra- rzyna otrzymała wizję i przesłanie medalika.
diem Podlasie. Niezmiernie istotna w misji naszej rozgłośPrzez Cudowny Medalik Najświętsza
ni jest promocja rodziny zagrożonej przez ideologie czy
Panna wciąż udziela łask zgodnie ze
szerzący się relatywizm moralny. Radio stanowi również
swoją zapowiedzią: „Wszyscy, którzy noważne narzędzie Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej.
sić go będą z ufnością, otrzymają wiele
Katolickie Radio Podlasie oraz Regionalny Portal Inforłask”. O łaski Maryja zaleciła prosić momacyjny podlasie24.pl są nie tylko narzędziami działania
dlitwą wyrytą na medaliku: „O Maryjo bez
Kościoła. Ich zadaniem jest też przekazywanie w sposób grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie
obiektywny informacji dotyczących naszego regionu, dzia- uciekamy”. Siostry Szarytki, odpowiadając na łaskę objałalności samorządów i różnych instytucji, a także organizo- wienia, prowadzą grupy Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży
wanych imprez kulturalnych.
Maryjnej oraz rozpowszechniają Cudowny Medalik zwłaszObecnie jednak coraz to częściej radio boryka się z ró- cza wśród chorych, samotnych, przeżywających trudności.
żnymi problemami. Podobnie jak inne niezależne stacje
diecezjalne, doświadcza ono działań zmierzających do
marginalizacji i różnego rodzaju ograniczeń. Początkowe
próby przejęcia rozgłośni przez należące do zagranicznego kapitału sieci radiowe, przechodzą niekiedy w działania
jawnie wrogie, jak na przykład manipulacje słuchalnością,
agresywne działania marketingowe czy ograniczanie możliwości startu w konkursach i przetargach. Celem tych
działań jest prawdopodobnie zachwianie materialnych
podstaw radia i próba wymuszenia rezygnacji z niezależności, albo przynajmniej ograniczenia jego działalności.
Bieżący rok jest trudny dla całej naszej Ojczyzny. Kry- Siostry Szarytki podczas składania uroczystej profesji zakonnej.
Warto dodać, że Siostry Szarytki na terenie naszej Diezys odczuwa każda polska rodzina, samorząd, przedsiębiorstwo. Nie inaczej jest z naszym radiem, które podej- cezji mają obecnie swój klasztor w Łukowie przy ul. Stodomuje szereg działań nieprzynoszących korzyści material- lnej 3. Wcześniej były w Milanowie oraz w Siedlcach,
nej. Z tego względu radio musi liczyć na pomoc i wsparcie gdzie pełniły posługę w siedleckim Szpitalu Miejskim jako
Przyjaciół, Słuchaczy oraz Sympatyków. Do Was więc pielęgniarki. W czasie wojny ratowały Dzieci Zamojszczyzzwracam się z prośbą o pomoc, by wspólnie budowane ny, w czym szczególnie się zasłużyła Siostra Anna Fadzieło mogło przetrwać bez konieczności redukcji zespołu biańska.

KS. BISKUP O RADIU

GOŚCIE NASZEJ PARAFII

Ludzie zawsze chcieli, aby ich
modlitwa była skuteczna, nic więc
dziwnego, że także Apostołowie
prosili Chrystusa: „Panie, naucz
nas się modlić, jak i Jan nauczył
swoich uczniów” (Łk 11, 1-13).
I Pan Jezus nauczył ich prostej
modlitwy, którą i my znamy od
dzieciństwa.
Przypomniał także Apostołom
zbawczy epizod ze Starego Testamentu, w którym Bóg na prośbę
Abrahama był gotów ocalić całe
miasto grzeszników ze względu na
dziesięciu sprawiedliwych.
O ileż bardziej gotów jest ocalać nas ze względu na Jedynego
Sprawiedliwego - Jezusa Chrystusa - który zgodził się oddać za nas
życie. On chce przebaczać nam
wszystkie grzechy, pozwala mówić
do siebie: „Ojcze”, słucha kiedy
się do Niego zwracamy. Nasza
obecność na Mszy Św. także nie
jest Mu obojętna. Chciejmy więc
otworzyć przed Nim serce i posłuchać tego, co ma nam do powiedzenia.
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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 – 29 lipca 2013 r. Wspomnienie św. Marty, patronki gospodyń domowych; Czyt:1 J 4, 7-16; J 11, 19-27 lub Łk 10, 38-42;
6.30 1. + Wiesławę Okuniewską (w 24 r.), of. Córka
2. + Józefa (w 13 r.) i Janusza (w 3 r.) Murawskich, of. Henryka
Murawska
7.00 1. Gregorianka: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kondracka
2. + Janinę Kurek (w 6 r.), of. Sąsiadka

3. + Janinę (w 18 r.), Alfonsa (w 34 r.) oraz o łaskę zdrowia dla
Dzieci, Wnuków i całej Rodziny, of. Helena Trybuńko
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Janinę i Stanisława Skorupka, of. Rodzina
2. Poza Parafią Gregorianka: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina
3. + Barbarę Grzyb (w 8 r.), of. Mąż, Córka, Syn, Synowa i Wnuczka

4. + Janinę (w 4 r.), zm. Rodziców i Teściów oraz brata Henryka (w
5 miesiąc), of. Mąż z Dziećmi
Wtorek – 30 lipca 2013 r. Wspomnienie Św. Piotra Chryzologa, Biskupa i Doktora Kościoła; Czyt.: Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Mt 13, 36-43;

6.30 1. + Zofię Boruta, of. Mąż z Dziećmi
2. + Bolesławę (w 14 r.), Jana Czerskiego (w 27 r.) i Mariana oraz
zm. z Rodzin Czerskich i Nasiłowskich, of. Helena Czerska
7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Annę i Józefa Szachnowskich, of. Elżbieta Kondracka
2. + Hipolita (w 8 r.), Teresę i Leszka, of. Syn
3. + Anielę Kleszcz (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska)

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Janinę i Stanisława
Skorupka, of. Rodzina
2. Poza Parafią zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Sławomira Chrupka, of. Rodzina
3. + Dorotę Zając (w 6 r.), Mariannę Popek i Andrzeja Pietkiewicza,
of. Rodzina

4. Dziękczynna w 50 r. urodzin Syna Roberta, w 25 r. ślubu Alicji
i Roberta oraz w 13 r. ślubu Doroty i Zbigniewa, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nich i dla ich Wnuków Marty, Kamili, Michała,
Alberta i Elizy, of. Rodzice-Dziadkowie
Środa – 31 lipca 2013 r. Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, Kapłana,
założyciela Zakonu OO. Jezuitów; Czyt.: 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Łk 14, 25-33;

6.30 1. + Katarzynę, Jana, Kazimierza, Marka i Wandę Pietrasików, Stanisława i Janinę Kafara oraz Jerzego i Kazimierę Zielińskich, of. Teresa Kafara

2. + Wacława Królikowskiego (w 7 dzień), of. Rodzina
7.00 1. + Hieronima (w 33 r.) i Jadwigę Lewickich, zm. z Rodzin Lewickich i Montewków, of. Rodzina
2. + Waldemara Kowalewskiego (w 10 r.), Zofię i Kazimierza, of.
Siostra
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska)
18.00 1. + Ireneusza (w 3 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina
2. + Alfonsa Pogonowskiego (w dniu imienin), of. Celina Pogonowska
Nabożeństwo do Św. Józefa

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 1 sierpnia 2013 r.
Wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego, Biskupa i Doktora Kościoła,
założyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów.
64 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Początek miesiąca Pamięci Narodowej i Miesiąca Trzeźwości.
Czyt.: Wj 40, 16-21. 34-38; Mt 13, 47-53

6.30 1. + Joannę Borowską, of. Barbara Kukawska
2. + Zdzisława i Elżbietę, zm. z Rodzin Stańczuków i Lewickich, of.
Córka
3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Wiktora Sysika i dusze w
czyśćcu cierpiące, of. Rodzina

7.00 1. Dziękczynna w 16 r. urodzin Syna Eryka, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, of. Mama
2. Dziękczynna w intencji Córki Barbary i Syna Grzegorza oraz ich
Rodziców, of. Henryk Pyziołek
3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Bajka, of. Żona
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska)

18.00 1. W intencjach Apostolatu Złotej Róży, z prośbą o dar gorliwej modlitwy i postu w intencji kapłanów, of. Apostolat Złotej Róży
2. + Tadeusza (w 14 r.) i Stanisławę, of. Córka Hanna
3. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Tomasza Rzewuskiego,
of. Żona
4. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisławę Kowalską, of.
Rodzina i Znajomi
Czuwanie Godziny Świętej

Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 sierpnia 2013 r.
Święto Matki Bożej Anielskiej.
Dzień Franciszkańskiego Odpustu „Porcjunkuli”; Wspomnienie Św. Euzebiusza z Wercelli, Biskupa oraz Św. Piotra Juliana Eymarda, Kapłana
Czyt.: Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Mt 13, 54-58;

6.30 1. + Wiesława Kowalczyka (w 1 r.), of. Żona
2. Poza Parafią - Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu
cierpiące, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 3 r. urodzin Maksymiliana, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, of. Rodzina Strzalińskich
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona
2. + Bolesława (w 10 r.), Helenę i Eugeniusza, of. Rodzina Paczuskich

3. + Rafała Wolgiemuta (w 5 r.), of. Rodzina
Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha
19.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa
19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr
10 (Teresa Malinowska) i Nabożeństwo Pierwszopiątkowe ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa
20.00 1. Gregorianka: + Tomasza Rzewuskiego, of. Żona
2. Gregorianka: + Stanisławę Kowalską, of. Rodzina i Znajomi
3. + Helenę Wardulińską (w 3 r.), of. Córka
4. W intencjach czcicieli Serca Jezusowego
Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00
Pierwsza Sobota Miesiąca – 3 sierpnia 2013 r. Wspomnienie NMP
Patronki sobotniego dnia; Czyt.: Kpł 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12;
6.30 1. + Wiesławę Frankowską, of. Dzieci
2. Poza Parafią Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu
cierpiące, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona

2. + Joannę, Teofila, Janusza i Henryka zm. z Rodziny Orzełowskich i Borkowskich, of. Barbara i Edmund Orzełowscy
3. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli
Bożej w życiu Syna przez wst. Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama
4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, of.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

16.00 W intencji Nowożeńców Anny i Krzysztofa
17.00 W intencji Nowożeńców Edyty i Michała
18.00 W intencji Nowożeńców Beaty i Jarosława
19.15 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr
10 (Teresa Malinowska) i Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci
Niepokalanego Serca Maryi
20.00 1. + Andrzeja Stachowskiego (w 7 r.), of. Córka
2. Gregorianka: + Stanisławę Kowalską, of. Rodzina i Znajomi

3. Dziękczynna w 3 r. urodzin Maksymiliana, z prośbą by wzrastał
w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice i Dziadkowie
Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 sierpnia 2013;
Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, kapłana, patrona proboszczów,
Pierwsza Niedziela Miesiąca
Czyt.: Koh 1, 2; 2, 21-23; Kol 3, 1-5. 9-11; Łk 12, 13-21;
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona
2. + Eugenię, Mieczysława i Zygmunta oraz zm. z Rodziny
Protasiuków i Kłosiów, of. Krystyna Protasiuk
8.30 1. + Ludwika, Salomeę (w 5 r.) i Henryka (w 1 r.) zm. z Rodzin
Blicharzów i Mędzów, of. Wiesława Mędza
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2. + Mirosławę, Witolda, Stanisława, Stanisławę, Katarzynę, zm.
z Rodzin Krupów i Kowalczyków, of. Danuta Kruk
10.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Kowalską, of. Rodzina i Znajomi
2. + Wiesława, Natalię i Ignacego Czarnockich, of. Rodzina
3. + Urszulę Mitrzak (w 3 miesiąc), of. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Siedlcach

4. Dziękczynna za otrzymane łaski w 35 r. ślubu Teresy i Jerzego
Patoletów, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie
11.30 1. Gregorianki: + Tomasz Rzewuskiego, of. Żona
2. Poza Parafią - Gregorianka: + Wiktora Sysika i dusze w czyśćcu
cierpiące, of. Rodzina
3. + Rodziców: Michała i Annę, of. Córka
4. + Mariana Dobrzyńskiego (w 6 r.), Władysławę, Stanisława, Mieczysława, Janinę, Tomasza i Mariannę, of. Alicja Dobrzyńska
13.00 1. W intencji Parafian i Gości
Adoracja Najświętszego Sakramentu i katecheza dla Kół Żywego Różańca

18.00 1. + Edwarda (w 8 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Stanisława Sawicka
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec Duchowych
Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 10 (Teresa Malinowska)

20.00 1. + Jerzego Borowskiego (w 12 r.) i Zofię Wąsowską (w 22 r.), of.
Mariola Jaszczuk
Modlitwy Duchowych Pielgrzymów i Apel Jasnogórski o 21.00

ŚWIADEK WIARY I TRZEŹWOŚCI
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
zachęca do zapoznania się z treścią Apelu
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds.
Apostolstwa Trzeźwości na sierpień – miesiąc
abstynencji pt.:

Sierpniowa abstynencja
potrzebna, cenna i możliwa.
Rozpoczyna się sierpień - w polskiej historii miesiąc szczególny. To
dobry czas, by przypomnieć, że osoby niepełnoletnie zobowiązane są do
całkowitej abstynencji, zaś wszystkich dorosłych obowiązuje umiar w
spożywaniu napojów alkoholowych. W sierpniu prosimy o coś więcej, niż
zachowanie trzeźwości. Prosimy o szczególny dar, jakim jest abstynencja!
Ten apel wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego ponownie przypominamy
jego istotę.
Abstynencja - to słowo bardzo sponiewierane w świecie nieograniczonej
konsumpcji. Jednak także w XXI w. jest ona potrzebna i cenna, a przede
wszystkim - możliwa. Nie jest to smutne ograniczenie, ale szansa, źródło
mocy wewnętrznej, źródło życia i radości! Takie świadome i dobrowolne wyrzeczenie bardziej niż nakazy i zakazy pokazuje, co jest w życiu cenne.
Warto rozumieć abstynencję jako dzieło duchowe, jako dar miłości, jaki
składamy z czegoś, do czego jako dorośli mamy prawo. Takie rozumienie
tej postawy przekazali nam wielcy Polacy: Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Oazowego i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a wcześniej ks. Jan Kapica – proboszcz w Tychach, gorliwy krzewiciel abstynencji
na przełomie XIX i XX wieku. Abstynencja to dążenie ku pełnej wolności,
która jest po to, aby kochać Boga, siebie samego i drugiego człowieka.
Dlatego również w tym roku zachęcamy: bracia i siostry, podejmijcie abstynencję w sierpniu! Zwłaszcza w Roku Wiary ta prośba nabiera szczególnego znaczenia, bowiem wiele osób przez brak trzeźwości traci wiarę.
Niech nasza sierpniowa abstynencja będzie ofiarą w intencji ich powrotu do
jedności z Bogiem. Podejmijmy ją także z pobudek patriotycznych i społecznych. Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem, w którym przeżywamy wiele
ważnych świąt maryjnych i rocznic narodowych – niech abstynencja będzie
jedną z form podkreślenia doniosłości tych dni. Nie zamykajmy oczu na zagrożenia, które niszczą życie milionów rodzin, osłabiają Kościół i całą naszą
ojczyznę. Nie lekceważmy bólu i cierpienia dzieci, żon i matek, bezmiaru ich
smutku, rozpaczy, utraconej nadziei i zaprzepaszczonych marzeń. Nie przechodźmy obojętnie obok tych problemów. Niech abstynencja stanie się odważnym znakiem naszej troski o życie narodu.
Prośba o abstynencję nie jest adresowana jedynie do osób, które borykają się z problemem alkoholowym. Sierpniowy apel nie jest też moralnym
szantażem wobec tych, którzy nie nadużywają alkoholu, ale nie widzą nic
złego w umiarkowanym towarzyskim piciu podczas wakacji. Jest to apel
o wolność, o radość i życie wartościami. Naszym świadectwem sierpniowej
abstynencji możemy pokazać, że zależy nam na trzeźwości drugiego człowieka i całego narodu. Jednocześnie sami przed sobą możemy udowodnić,
że potrafimy żyć bez alkoholu, że możemy bez niego wytrzymać tych kilka
sierpniowych tygodni.

STRONA 3

Prośba o abstynencję ma nam również przypomnieć, że alkohol nie jest
dla człowieka substancją neutralną. Ze względu na swoje właściwości jest
substancją podstępną, wręcz zdradziecką. Spójrzmy na niemal milion osób
uzależnionych, na wiele milionów pijących ryzykownie i szkodliwie. Polacy
wydali w ubiegłym roku ponad 30 miliardów złotych na alkohol. Spożycie alkoholu na osobę od 15 roku życia wynosi 13,6 litra. Należy do tego dodać
od 2 do 3 litrów alkoholu nierejestrowanego. To nie są jednostkowe problemy - to jest wielki problem społeczny. Zjawisko to dotyka nas w sposób
szczególnie upokarzający. Inni mówią o nas: „pijany jak Polak”. Mówią tak
nawet ci, którzy piją dużo więcej, gdyż widocznie obnosimy się z naszą słabością, a niekiedy nawet absurdalnie się nią szczycimy! Oswoiliśmy się z tą
wadą, uważamy ją za oczywistą. Niestety dotyczy to także wielu młodych,
którym poprzez nieustanną promocję wmówiono, że bez alkoholu nie ma
dobrej zabawy. Dlatego szczególnie młodym przypominamy, że w problemy
alkoholowe wpada się łatwo i szybko, a wychodzi z nich z wielkim trudem,
a często przegrywa się życie.
Ojciec – świadek wiary i trzeźwości
W Apostolstwie Trzeźwości przeżywamy ten rok pod hasłem: „Ojciec –
świadek wiary i trzeźwości”. Pierwszym krokiem na drodze do dojrzałego ojcostwa jest naśladowanie Boga w Jego miłości. W miłości wiernej i ofiarnej,
ale jednocześnie mądrej, to znaczy nie tolerującej zła, lecz stawiającej wymagania. Nie ma nic piękniejszego dla ojca, niż możliwość powiedzenia
o sobie: moja miłość, troska i odpowiedzialność pomogły mojemu dziecku
poznać i zrozumieć miłość Boga. Nie ma większej nagrody niż świadomość,
że wiarą i modlitwą oraz codziennym przykładem życia, pomogło się dziecku tworzyć prawdziwy obraz Boga.
Niestety wielu ojców nie wypełnia właściwie swojej misji: nie zachowują
umiaru, ulegają towarzyskiemu przymusowi picia. Nic nie usprawiedliwia
społecznej tolerancji dla upijania się, naszego łaskawego przyzwolenia na
to kompromitujące zachowanie. Zwłaszcza jeśli dotyczy to ojców, opiekunów, wychowawców, duszpasterzy i innych osób obdarzonych społecznym
autorytetem. Co jest dumnego w chwiejącym się po alkoholu Polaku, zwłaszcza jeśli jest to ojciec rodziny? Czy jego dzieci mogą być z niego dumne,
czy czują się przez niego ochraniane? Czy czują się przez niego kochane?
Swoim uwikłaniem w alkohol ojcowie wytyczają dzieciom ścieżkę do nałogów i innych ryzykownych zachowań. Eksperci ostrzegają: jeżeli dziecko ma
uzależnionego rodzica, to prawdopodobieństwo jego uzależnienia jest czterokrotnie wyższe, niż rówieśników.
Dzisiaj potrzeba nam ojców, którzy staną w pierwszym szeregu troski
o trzeźwość. Którzy będą liderami pozytywnych zmian obyczajowych. Potrzeba ojców odważnych i świadomych, kochających i troszczących się
o swoich najbliższych oraz dbających o dobro społeczeństwa.
Patriotyczny i społeczny wymiar troski o trzeźwość narodu
W antycznym Rzymie osoby ważne i zasłużone dla życia społecznego
określano mianem „ojców ojczyzny”. Chcemy ten zaszczytny i zobowiązujący tytuł przypomnieć wszystkim, którzy odpowiadają za dobro wspólne. Aktualna sytuacja wymaga od rządzących odpowiedzialności, odwagi i zdecydowanego działania.
Rodzina, której misją jest wychowywanie młodego pokolenia do trzeźwości, musi być otoczona opieką i wsparciem władz centralnych i samorządowych. Trzeba tworzyć warunki prawne i społeczne sprzyjające ochronie
trzeźwości, sprzyjające rozwojowi zdrowej rodziny i nowoczesnego społeczeństwa, w oparciu o wskazania współczesnych badań naukowych. Konieczny jest więc zakaz reklamy i promocji alkoholu. Nie można w tej sprawie
ulegać lobbystom twierdzącym, że stracą na tym cenne inicjatywy sponsorowane przez producentów alkoholu. Nowoczesne społeczeństwo powinno
być zdolne do ograniczenia fizycznej dostępności alkoholu, czyli zmniejszenia liczby miejsc i czasu jego sprzedaży. Należy również ograniczyć ekonomiczną dostępność alkoholu. Z opracowań specjalistów wynika, że społeczne i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu i uzależnienia od niego kilkakrotnie przewyższają dochody państwa z tytułu podatków z jego sprzedaży. Naukowcy twierdzą, że koszty te sięgają nawet do 3 procent PKB. W
Polsce byłoby to więc około 45 miliardów złotych rocznie. Każdy z nas płaci
za skutki nadmiernego spożycia alkoholu.
Potrzeba nam dzisiaj odwagi i szczerości w walce o trzeźwość. Hipokryzją władz i służb publicznych jest komentowanie kolejnych tragedii spowodowanych przez pijane osoby, gdy jednocześnie robi się tak niewiele, aby
powstrzymać falę negatywnych zjawisk. Hipokryzją dziennikarzy jest podawanie zatrwożonym głosem informacji o tysiącach pijanych kierowców, jeżeli to właśnie w mediach alkohol ukazywany jest jako podstawa dobrej zabawy, nieodłączny element przeżywania emocji sportowych, czy wypoczynku po pracy. Hipokryzją profesorów są artykuły potępiające upadek etosu
i poziomu studentów, podczas gdy kampusy uczelni i akademiki zamieniają
się w miejsca handlu alkoholem przy niemej tolerancji, a czasami jawnej akciąg dalszy na str. 4
ceptacji władz.

STRONA 4

ŚWIADEK TRZEŹWOŚCI
ciag dalszy ze stronicy 3

Apelujemy także do przedstawicieli mediów,
aby z równą gorliwością, jak nagłaśniają przypadki
pojedynczych dramatów związanych z alkoholem,
promowali liczne dzieła wspaniałych ludzi poświęcających się bezgranicznie ochronie trzeźwości,
ludzi pomagających odzyskać lub umocnić trzeźwość tysięcy osób w całej Polsce.
Nie możemy też pominąć roli kapłanów, którzy
są duchowymi ojcami dla wiernych. Bez kapłanów
abstynentów nie będzie trzeźwej Polski. Kapłani,
ze względu na swoje powołanie, mają być liderami
troski o trzeźwość. Powinni łączyć osobiste świadectwo z mądrym zaangażowaniem społecznym, z
troską o rozwój ruchów trzeźwościowych i abstynenckich wśród dorosłych, a szczególnie wśród
dzieci i młodzieży. Mają także czuwać, aby uroczystości kościelne były przeżywane bez alkoholu. W
sposób szczególny powinni zachęcać nowożeńców
do organizowania wesel bezalkoholowych.
Aby Polska była trzeźwa! Abstynencja jest darem miłości, który wymaga odwagi pójścia pod
prąd, skonfrontowania się z negatywnymi opiniami
i powszechnymi praktykami. To dlatego jest darem
tak cennym i pięknym. Jest spełnieniem prośby bł.
Jana Pawła II wołającego o nową „wyobraźnię
miłosierdzia”, która chroni nie tylko ciało i psychikę
człowieka, ale zwłaszcza życie duchowe. Podjęcie
abstynencji jest również spełnianiem jednego z
ważnych przyrzeczeń, zawartych w Jasnogórskich
Ślubach Narodu. Dziękujemy wszystkim, którzy
mimo trudności potrafią złożyć dar abstynencji.
Dziękujemy za waszą odwagę i poświęcenie, za
wytrwałość i odpowiedzialność. Prosimy wszystkich, aby włączali się w lokalne i ogólnopolskie inicjatywy na rzecz trzeźwości. To jedna z najważniejszych spraw dla przyszłości Kościoła i naszego
narodu. Tę wielką intencję polecamy pielgrzymom,
którzy już zmierzają, bądź wkrótce wyruszą do
Sanktuarium Jasnogórskiego. Złóżmy u stóp naszej Matki i Królowej wołanie zwłaszcza o to, aby
ojcowie byli prawdziwymi świadkami wiary i obrońcami trzeźwości.
Bp Tadeusz Bronakowski

OPIEKUN NR 30
w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych. W ten sposób
włączamy się w akcję Apostolstwa Trzeźwości skierowaną do nas na miesiąc sierpień. Wokół nas jest
tak wielu, którzy borykają się z tymi problemami.
Będziemy także modlić się o trzeźwość dla młodzieży przebywającej na wakacjach. Wszystkich,
którym leży na sercu trzeźwość i dobro naszej ojczyzny zapraszamy na tę modlitwę, ufając że nasze
prośby polecone Niepokalanej zostaną wysłuchane.
Przyszła niedziela (4.08) jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca. Po sumie o godzinie 13.00 będzie
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
oraz katecheza dla Kół Żywego Różańca. 4 sierpnia
Kościół obchodzi wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, kapłana, patrona proboszczów. To dobra okazja do modlitwy za naszego Ks. Proboszcza.
PIESZO DO MATKI. 2 sierpnia wyrusza z Siedlec
Piesza Podlaska Pielgrzymka na Jasną Górę, a my
rozpoczynamy w naszym kościele czas Duchowej
Pielgrzymki, która będzie trwała od 2 do 14 sierpnia.
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P.
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego:
Zapowiedź II:
 Tomasz Kobyliński z naszej Parafii i Ewelina
Cabaj z Parafii Stare Opole k/Siedlec (36).
 Marcin Trybuńko z naszej Parafii i Aleksandra Walo z Parafii Katedralnej w Siedlcach (37).
Zapowiedź I:
 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. Rodziny w Warszawie (39).
Konrad Wyrzywniak z naszej Parafii i Emilia
Dziewulska z Parafii w Dziewulach (40).
Wojciech Iwańczuk i Agnieszka Arasim, oboje z naszej Parafii (41).
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżurnego w Kancelarii Parafialnej.

MODLITWA RODZICÓW

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce NajPrzewodniczący Zespołu Konferencji
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości świętszej niech będą dzięki za wielką Patronkę-

W PARAFII I W DIECEZJI
PIERWSZE DNI. Najbliższy czwartek (1.08) to
Pierwszy Czwartek Miesiąca. Po Mszy Św. o godzinie 18.00 będzie czuwanie Godziny Świętej. W
tym dniu wypada wspomnienie Św. Alfonsa Marii
Liguoriego, Biskupa i Doktora Kościoła, założyciela
Zgromadzenia Ojców Redemptorystów (twórców
Radia Maryja i TV Trwam). To także początek miesiąca Pamięci Narodowej i Miesiąca Trzeźwości oraz
69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
W Pierwszy Piątek Miesiąca (2.08) pamiętamy
o Nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i
przed Mszą Św. o 20.00, a także o spowiedzi
pierwszopiątkowej, która rozpocznie się o godzinie
19.00. Także w tym dniu Kościół obchodzi Święto
Matki Bożej Anielskiej, a my możemy korzystać z
owoców Franciszkańskiego Odpustu „Porcjunkuli”;
3 sierpnia br. przypada Pierwsza Sobota Miesiąca. Po Mszy św. o godz.
7.00 i Nabożeństwie Pierwszosobotnim
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej
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„Nie myśl o szczęściu.
Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu;
przyjdzie - zrobi niespodziankę”.
Bolesław Prus

TO MÓWISZ, ŻE ALKOHOLIKIEM NIE
JESTEŚ? PIJESZ TYLKO CZTERY RAZY
W ROKU PO TRZY MIESIĄCE?

LEKARSTWO. Przychodzi pacjent do dentysty:
- Ależ od pana czuć alkoholem! - mówi oburzony stomatolog.
- To dlatego, że przykładałem go sobie na bolący ząb!
- A od dawna pana boli?
- No, już jakieś cztery lata...
ROZPOZNANIE. Siedzi dwóch pijaczków w knajpie. Piją
ostro. Około północy młodszy:
- Wiesz stary, musze już iść.
- A daleko masz? – pyta starszy.
- Nie, na Matejki, tu zaraz obok.
- Tak? Ja też mieszkam na Matejki. Dwanaście.
- Co ty!? To jesteśmy sąsiadami. Ja pod dwójką na parterze.
- Zaraz... To JA mieszkam pod dwójką!
- Chwila, moment ....... Jacuś ?
- Tata ?
PRZYMUS. Ojciec pije alkohol i przychodzi synek.
- Tatusiu dobre to, co pijesz - pyta syn
- Masz, spróbuj - mówi ojciec
Ten próbuje.
- No i co dobre - pyta ojciec
- Nie dobre - odpowiada syn
- No widzisz a tatuś musi…
NA PROGU. Pan Władek wraca po alkoholowym przyjęciu do domu. Puka do drzwi.
- To ty Władek? - pyta przez drzwi żona.
Nikt nie odpowiada, więc wraca do łóżka. Po chwili
znowu słyszy pukanie.
- Władek, czy to ty pukasz?
Cisza, więc żona na dobre udaje się na spoczynek.
Rano otwiera drzwi i widzi męża siedzącego na wycieraczce i trzęsącego się z zimna.
- Władziu, to ty pukałeś w nocy?
- Ja...
- To dlaczego nie odpowiadałeś na moje pytania?
- Jak to nie odpowiadałem, przecież kiwałem głową, bo
nie chciałem sąsiadów budzić…

Małgorzatę Marię Alacoque, która w sobie wiadomy
sposób, zmobilizowała kolejną grupę Rodziców do
Modlitwy Różańcowej za dzieci. To wielka radość
dla nas wszystkich. Św. Małgorzata, której Jezus w
objawieniach przedstawiał swoje Serce, kochające
ludzi i spragnione miłości, wszystkich nauczy miłować to Jezusowe Serce włócznią przebite. Ona
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie
z wielką troską przygarnie dzieci, będzie prostować 2400 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,
poplątane ścieżki ich życia i nie dopuści, aby zagu08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124,
biły się na drodze wiary. Dziękujemy Ci, Boże za
tel. 025-6402828, fax 025-6402820
wszelkie łaski, którymi będą obdarowane nasze
Druk: NOWATOR. Poczta internetowa:
dzieci za przyczyną św. Małgorzaty.
jozefsiedlce@wp.pl www.jozef.siedlce.pl
Konto Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce
Modlitwę rozpoczniemy w Uroczystość Wniebo31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
wzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) „Aktem zawierzenia NMP…” i do pierwszej soboty Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak,
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk,
września (7.09) będziemy rozważać otrzymaną Taks. Tomasz Muszyński, ks. Piotr Wasyljew,
jemnicę, a zatem przejdziemy do kolejnej. Zasada
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara
jest taka, iż zawsze w pierwszą sobotę każdego
Popek, p. Tomasz Końko, sM Agnieszka
miesiąca zaczynamy modlić się kolejną Tajemnicą.
i sM Anuncjata
W wypadku trudności proszę skontaktować się z
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do
zelatorką P. Teresą Zelent (tel. 660 852 845) lub Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety.
(25644 21 16). Niech w tym trudzie będzie uwielbioKancelaria Parafialna jest czynna
ny Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty! Amen.
w dni powszednie od godziny 16.00 do 17.30
Barbara Popek

