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MYŚL TYGODNIA 

 
     Ewangelia, którą głosił Chrys-
tus nie jest wcale taka prosta i łat-
wa. Nasz Boski Mistrz doskonale 
to rozumiał. Do jej wyjaśniania 
używał przypowieści, czy takich 
opowiadań, które znajdowały od-
niesienie w otaczającym Aposto-
łów świecie. Dziś Jezus naucza 
nas, że „Królestwo niebieskie po-
dobne jest do skarbu ukrytego w 
roli… do kupca, poszukującego 
pięknych pereł… do sieci, zarzu-
conej w morze (Mt 13,44-52). 
     Przypowieść Jezusa o skarbie 
ukrytym w roli i o kupcu poszuku-
jącym pereł przekonuje nas, że 
królestwo niebieskie warte jest 
wysokiej ceny. Możemy sobie za-
dać pytanie: Co jesteśmy w stanie 
dla niego poświęcić, jakie koszty 
gotowi jesteśmy ponieść? Królest-
wo niebieskie nie jest krainą dla 
skąpców, ale dziedzictwem ludzi 
wielkodusznych, którzy inwestują 
wszystko, co mają - własne życie - 
aby zdobyć to, co najcenniejsze. 
A „Bóg z tymi, którzy Go miłują, 
współdziała we wszystkim dla ich 
dobra”. 

 

 
     Według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego liczba 
uczestniczących we Mszach Św. wynosi obecnie średnio 
w skali Polski 39,1%. Jest nieco niższa niż przed trzema 
laty. Wiąże się to ze zmianą stylu świętowania niedzieli. 
Niektórzy ludzie przyjmują świecki, a nie sakralny charak-
ter niedzieli, zamieniając regularne chodzenie do Kościoła, 
na spotkania z przyjaciółmi czy wyjazdy rekreacyjne. Jako 
ludzie wierzący powinniśmy razem budować i kształtować 
kulturę niedzieli przez ukazywanie istoty świętowania nie-
dzielnego i właściwego przeżywania tego dnia. Papież 
Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium” zachęca wie-
rzących, aby zmieniali myślenie i mieli odwagę, poszuki-
wania metod ewangelizacyjnych odpowiednich do wyzwań 
naszych czasów. 
     Dobrze przeżyta niedziela będzie owocować na wielu 
płaszczyznach, a przede wszystkim na płaszczyźnie spo-
łecznej i płaszczyźnie rodzinnej. Budujmy więc „kulturę 
świętowania niedzieli”. Upowszechnianie wzorców święto-
wania niedzieli, pokazywanie różnorodnych form odpoczy-
nku i wolontariatu, a także ukazywanie wartości dobrze 
przeżytej niedzieli w kontekście psychologicznym, społe-
cznym i ekonomicznym to ważne dziś zadanie. Zagadnie-
niem tym zajmuje się m.in. Społeczny Ruch Świętowania 
Niedzieli, który powstał i rozwija się w diecezji legnickiej. 
 

NAD JEZIOREM BIAŁYM 

 
     Ponad stu ewangelizatorów z Diecezji Siedleckiej, San-
domierskiej, Łowickiej, Toruńskiej, Archidiecezji Warszaw-
skiej i Lubelskiej przybyło do Okuninki k/Włodawy, by 
uczestniczyć w ewangelizacji nad Jeziorem Białym 
w dniach 17-20 lipca. 
     Pierwszy dzień ewangelizacji miał charakter modlitew-
no-formacyjny. W kaplicy w Okunince odbyły się warsztaty 
ewangelizacyjne, które prowadzili ks. Tomasz Bieliński ze 
„Wspólnotą Jednego Ducha” oraz ks. Mateusz Czubak – 
diecezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji Diecezji 
Siedleckiej. Podczas warsztatów można było usłyszeć 
wiele praktycznych wskazówek, jak dzielić się swoim doś-
wiadczeniem wiary z innymi, na jakich treściach należy się 
skupić i jak przez nie przeprowadzić osobę ewangelizowa-
ną, a także poznać rolę świadectwa w ewangelizacji i spo-
sób budowania go tak, by było zrozumiałe dla słuchaczy. 
W programie warsztatów centralne miejsce zajmowała Eu-

charystia. Był też czas na medytację słowa Bożego, modli-
twę i spowiedź. Pierwszy dzień ewangelizacji zakończył 
koncert zespołu „NGE Dobry Skład”, którego duchowym 
opiekunem jest ks. Sławomir Arseniuk. 
     Drugiego dnia, w piątek 18 lipca, ewangelizatorzy wy-
ruszyli na bezpośrednią ewangelizację wśród wypoczywa-
jących nad jeziorem Białym urlopowiczów. Ich wyjście po-
przedziła Msza Św. z obrzędem posłania, którego dokona 
gospodarz miejsca ks. kan. Stanisław Dadas – dziekan 
Dekanatu Włodawskiego. 
     Eucharystia pod przewodnictwem ks. Tomasza Bielińs-
kiego rozpoczęła trzeci dzień ewangelizacji nad Jeziorem 
Białym k/Włodawy w sobotę, 19 lipca. W homilii ks. Mate-
usz Czubak zwrócił uwagę na moc słowa Bożego w ewan-
gelizacji: „Jezus zamienił w Kanie Galilejskiej wodę w wi-
no, a my często czynimy odwrotnie. Zamieniamy wino Sło-
wa Bożego w wodę, która nie ma mocy upojenia miłością 
Bożą. A na to pozwolić  nie możemy. Dlatego od nas 
w pierwszej kolejności wymaga się zasłuchania w słowo 
Pana na wzór Maryi”. Po zakończonej Eucharystii ewan-
gelizatorzy wyruszyli na bezpośrednią ewangelizację nad 
jeziorem Białym. Ważnym momentem było głoszenie kery-
gmatu i świadectw z dużej sceny nad jeziorem. Odbył się 
też ewangelizacyjny koncert grupy „Full Power Spirit”, 
a przy kaplicy w Okunince zagrał zespół „Porozumienie”. 
Niedzielna Eucharystia o godz. 12.00 zakończyła ewange-
lizację. 
 

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
     Już po raz 23. na trasę wyruszy Piesza Pielgrzymka 
Niepełnosprawnych na Jasną Górę. Punktem startu jest 
tradycyjnie Warszawa, ale wśród uczestników są osoby 
z całej Polski. Od 1996 roku jest tam również grupa podla-
ska, której Patronami są Błogosławieni Unici z Pratulina. 
Pielgrzymka wychodzi na trasę 5 sierpnia, zaraz po rannej 
Mszy Św. w kościele Św. Józefa przy ul. Deotymy w War-
szawie. Na Jasną Górę dotrze 14 sierpnia około godziny 
17.00. Jej tegoroczne hasło brzmi „Ostatnie słowa – ostat-
nie czyny” i nawiązuje do słów Chrystusa wypowiedzia-
nych z krzyża. To właśnie te słowa będą tematem pielg-
rzymkowych rozważań.  
     Organizatorzy zapraszają do udziału nie tylko osoby 
niepełnosprawne. Do tego, żeby osoba na wózku mogła 
dotrzeć z Warszawy do Częstochowy, potrzebna jest po-
moc 4-5 osób zdrowych. Bez nich niepełnosprawny czło-
wiek sobie nie poradzi. Zapraszamy więc wszystkich, któ-
rzy chcą iść, widząc Jezusa w niepełnosprawnym bracie 
lub siostrze. Bliższe informacje zamieszczamy na stronach 
www.ksnaw.pl i http://wtz-zelechow.republika.pl 

ks. Jarosław Grzelak, prezes Katolickiego Stowarzy-
szenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej.  
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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 – 28 lipca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Sarbeliusza Makhlufa, Kapłana, Patrona Libanu oraz Bł. 
Marii Teresy Kowalskiej, Dziewicy i Męczennicy (zamęczonej przez Niem-

ców w 1941 r.). Parafialne Wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. 
Czyt.: Jr 13, 1-11 (Bóg zapowiada karę);  

Mt 13, 31-35 (Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie). 

6.30 1. Dziękczynna z racji urodzin Jolanty, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę św. Józefa i wypełnienie się woli Bożej w jej życiu 
przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. Teściowie 

 2. + Władysława (w r.) i Juliannę oraz zm. z Rodziny Wakułów i Mar-
ciniaków, of. p. Wakuła 

7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 2. + Janinę (w 5 r.) i zm. z całej Rodziny, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 39 r. ślubu Danuty i Adama, z prośbą o potrzebne 

łaski i opiekę Św. Józefa, of. Małżonkowie 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanna Beretty Molla 
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Barbarę Grzyb (w 9 r.), of. Mąż z Rodziną 
 4. Poza Parafią: + Ewę Bujalską (w 7 dzień), of. Rodzina 
 5. Poza Parafią: + Mieczysława Stańczuka (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. W intencjach Czcicieli św. Joanny Beretty Molla, of. Domowy Ko-

ściół i Czciciele Św. Joanny 
Nabożeństwo ku czci Św. Joanny w intencji Rodzin i ucałowanie Relikwii 

Wtorek – 29 lipca 2014  r. 
Wspomnienie Św. Marty, Patronki gospodyń domowych oraz Św. Olafa II, 

Króla i Męczennika, Patrona Norwegii. 
Czyt.: 1 J 4, 7-16 (Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas); 

J 11, 19-27 (Wiara Marty) lub: Łk 10, 38-42 (Jezus w gościnie u Marty). 

6.30 1. + Wiesławę Okuniewską (w 24 r.), of. Córka 
 2. + Janinę Kurek (w 7 r.), of. Zofia Matwiejczyk 

7.00 1. Gregorianka: + O łaskę dobrej śmierci dla Wacławy 
 2. + Krystynę Matwiejczuk (w 1 r.), of. Mąż z Córka Angelika 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Sebastiana z prośbą o dary Ducha 

Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. 
Dziadkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-
chocka) 

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę, Henryka i Tadeusza, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Teściów: Apolonię, Adama, Władysława, Kazimierę i Danutę, 

of. Bezimienna 
 4. + Kazimierę i Antoniego Dziędzikowskich, of. Syn 
 5. Poza Parafią: + Janusza Kamińskiego (w 7 dzień), of. Rodzina 
 6. Poza parafią: Dziękczynna z racji imienin Mamy i Córki, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Św. 
Marty, of. p. Sawiakowie 

Środa – 30 lipca 2014 r. 
Wspomnienie Św. Piotra Chryzologa, Biskupa i Doktora Kościoła 

Czyt.: Jr 15, 10. 16-21 (Rozpacz i nawrócenie się proroka); 
Mt 13, 44-46 (Przypowieści o skarbie i perle).  

6.30 1. Dziękczynna z racji urodzin Sylwestra, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla niego oraz dla jego Żony i Dzieci, of. Rodzice 

 2. + Anielę Kleszcz (w 13 miesiąc), Feliksę, Bronisława i Edwarda 
Marczyńskiego, of. Córka 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + O łaskę dobrej śmierci 
dla Wacławy 

 2. + Hipolita (w 9 r.), Teresę i Leszka, of. Zenon Trębicki 
 3. + Helenę, Annę, Krystynę i Stefana, zm. z Rodzin Czerskich, Ja-

sińskich i Borkowskich, of. Zofia Czerska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-

chocka) 
18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę, Henryka i Ta-

deusza, of. Rodzina 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Wiesława Piekarta, of. Żona 
 3. + Dorotę Zając (w 6 r.), Mariannę Popek i Andrzeja Pietkiewicza, 

of. Krystyna Pietkiewicz 

 4. + Wandę (w 1 r.), zm. z Rodzin: Ciozdów i Kozaków, of. Krystyna 
Ciozda 

Nabożeństwo ku czci Św. Józefa 

Czwartek – 31 lipca 2014 r. 
Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, Kapłana, Założyciela Zakonu OO. Je-

zuitów, Św2. Heleny Szwedzkiej oraz Bł. Zdzisławy Cecylii Schelingowej, 
Zakonnicy, ofiary zbrodni komunistycznych na Słowacji (w 1952 r.) 

Czyt.: Jr 18, 1-6 (Przypowieść o garncarzu); 
Mt 13, 47-53 (Przypowieść o sieci). 

6.30 1. + Janinę, Feliksa i Weronikę Talacha, of.  
 2. + Bolesławę (w 15 r.) i Jana (w 28 r.) oraz zm. z rodzin Czerskich 

i Nasiłowskich, of.  
7.00 1. + Hieronima (w 34 r.) i Jadwigę, zm. z Rodzin Lewickich i Mon-

tewków, of. Rodzina 
 2. + Waldemara Kowalewskiego (w 11 r.), Zofię, Kazimierza, Irene-

usza i Henryka, of. Siostra 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-

chocka) 
18.00 1. + Ireneusza (w 4 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina 

 2. + Mieczysława Brzezek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
Nabożeństwo ku czci NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek Miesiąca – 1 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Alfonsa Marii Marii Liguoriego, Biskupa i Doktora Ko-

ścioła, założyciela Zgromadzenia OO. Redemptorystów.  
Czyt.: Mt 13, 47-53 (Przypowieść o sieci); 

Mt 13, 54-58 (Jezus nie przyjęty w Nazarecie). 

6.30 1. + Jacka Grabowskiego (w 8 miesiąc), of. Żona  i Synowa  
 2. + Wisławę Frankowską (w 13 r.), of. Rodzina 

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Barbarę Florczuk, of. Ro-
dzina 

 2. + Andrzeja Stachowskiego  (w 8 r.), of. Córka 
 3. + Leokadię, Józefa, Mieczysława i Mieczysława, zm. z Rodzin: Ska-

lskich, Woronowiczów, Preckajło, ks. Emila Kodyma, ks. Alfreda Hof-
mana, Genowefę, Przyjaciół i Dobrodziejów, of. Alicja Wróblewska 

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  
17.15 Spowiedź Pierwszopiątkowa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Bro-

chocka) 
18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Janinę Borkowską, of. An-

drzej Borkowski 
 2. + Tadeusza (w 15 r.), of. Córka Hanna 
 3. Poza parafią: Dziękczynna w 5 r. urodzin Kubusia i w 15 r. uro-

dzin Klaudii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich 
Rodziców, of. Babcie i Dziadkowie z obu stron Rodziny 

 4. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa,  of. Uczestnicy modlitw z racji I Piątku Miesiąca  

Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 2 sierpnia 2014  r. 
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Aniołów (Dzień franciszkańskiego od-

pustu „Porcjunkuli”) oraz wspomnienie Św. Euzebiusza z Vercelli, Biskupa, 
Św. Piotra Juliana Eymarda, Kapłana i Bł. Augusta Czartoryskiego, Ka-

płana. Czyt.:  Jr 26, 11-16. 24 (Jeremiasz ocalony od śmierci); 
Mt 14, 1-12 (Śmierć Jana Chrzciciela). 

6.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Św. Józefa dla Barbary i Grzegorza z ich Dziećmi, of. 
Ojciec 

 2. + Rafała (w 6 r.), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

 2. + Edwarda (w 9 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Stani-
sława Sawicka 

 3. + Wiesławę (w 2 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Ho-
norata Kowalczyk 

 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 
Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

 5. O czystość serc dla członków najbliższej Rodziny, przez wsta-
wiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. p. Leokadia   
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 6. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, z 
prośbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

19.00 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 17 (zel. Marianna Brochoc-
ka), Apel Duchowych Pielgrzymów na Jasna Górę i Pierwszosobot-
nie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Helenę Wardulińską, of. Córka 

XVIII Niedziela Zwykła – 3 sierpnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Lidia, z Filippi w Macedonii (por. Dz 16, 14-15 oraz Flp 
4, 15). Pierwsza niedziela miesiąca. Czyt.: Iz 55, 1-3a (Pokarm dla biednych); 

Rz 8, 35. 37-39 (Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga); 
Mt 14, 13-21 (Cudowne rozmnożenie chleba). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jakuba, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i wstawiennictwo Świętych Patronów, of. Maria Adamczyk 
 3. + Aleksandra, Andrzeja i Kazimierza Oknińskich, of. Rodzina 

8.30 1. + Bolesława (w 12 r.), Helenę, Eugeniusza i Henryka Paczuskich, 
of. Rodzina Paczuskich 

 2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Anny i Waldemara oraz w 1 r. ślubu 
Anny i Krzysztofa, z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata małżeń-
skiego i rodzinnego życia, of. Barbara Stańczuk 

10.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Władysławę, Stanisława, Mieczysława, Janinę, Tomasza, Mar-

iannę i Mariana Dobrzyńskiego (w 7 r.), of. Alicja Dobrzyńska 
 3. + Zenona (w 24 r.), Józefa, Magdalenę, Antoniego, Mariannę, zm. 

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

  4. Poza parafią: Dziękczynna w 18 r. urodzin Jakuba, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Św. Józefa 
na dalsze lata życia dla nich i dla całej Rodziny, of. Rodzice 

 5. Poza Parafia: W intencji Rodziny o łaskę miłości, Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Rodzina 

11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jakuba Grochowskiego, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa , of. Dziadkowie 

 2. + Tadeusza (w 15 r.) i Stanisławę, of. Córka Hanna 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 

Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej Niedzieli Miesiąca, wy-
miana Tajemnic Różańcowych i Katecheza dla Kół Żywego Różańca. 

17.30 I Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Antoniego (w 21 r.), of. Rodzina 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Duchowych Piel-

grzymów na Jasna Górę 

20.00 1. Za zm. polecanych w Wypominkach 2013/2014 
 

ŚWIĘCI O RÓŻAŃCU 

 Wielu Świętych pokochało Różaniec, zaznaczając to 
w swoich dziełach i przemyśleniach. Oto niektóre: 

O. Pio: „Odmawiajcie zawsze Różaniec i czyńcie dob-
ro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i bę-
dzie pokonany i to zawsze… Ledwie się obudzisz, nie 
pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odma-
wiać Różaniec - nawet wtedy, gdy pracujesz, myjesz 
naczynia, czy cokolwiek innego robisz - wtedy nie da-
jesz miejsca szatanowi”.  
Św. Jan Maria Vianney: „Jedno tylko ‘Zdrowaś Maryja’ dobrze powie-
dziane wstrząsa całym piekłem”. 

Św. Josemaria Eseriva: „Różaniec to potężna broń. Używaj jej z ufnoś-
cią, a skutek wprawi cię w zadziwienie. On jest szczególnie ważny dla tych, 
którzy pracują umysłowo lub studiują, gdyż owo pozorne, monotonne szcze-
biotanie dzieci do swej Matki niszczy wszelki zarodek próżności i pychy”. 

Św. Józef Pelczar: „Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników 
i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, 
którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala. 
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort: „Zdrowaś Maryja odmówio-
ne dobrze, tj. z uwagą, nabożeństwem i skromnością według Świętych jest 
wrogiem szatana, bo zmusza go do ucieczki; młotem, który go miażdży; uś-
więceniem duszy, radością aniołów, pieśnią Nowego Testamentu, przyjem-
nością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. ‘Obleczcie się w zbroję Bożą’  

(Ef 6,11), a zmiażdżycie głowę szatana, oprzecie się wszystkim pokusom”. 

Św. Jan Bosko: „Za pomocą Różańca Św. zwyciężone zostały herezje, 
naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz 
zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkimi za-
sadzkami szatana. Różaniec jest przedłużeniem ‘Zdrowaś Maryja’, którym 
można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce”. 
Św. Urszula Ledóchowska: „Nie tylko odmawiajcie Różaniec słowem, 
ale i życiem całym…Miejcie go zawsze przy sobie i we dnie i w nocy, nie 
opuszczajcie go nigdy. Niech on będzie wiernym waszym przyjacielem, łań-
cuchem przykuwającym serca wasze do serca Matki naszej w niebie … 
Chciej kochać Różaniec, bo to modlitwa droga Matce Najświętszej, to wielki 
akt miłości do Maryi. Jest drogowskazem do nieba, źródłem pokoju, łaski, na-
dziei. Jest hymnem miłości ku Jezusowi, pociechą w cierpieniach, a szczegól-
nie w chwili śmierci. Jest wreszcie złotym łańcuchem łączącym z Maryją. 
Sł. Boży Stefan Kardynał Wyszyński: „Szczególną ufność naszą 
w czasach dzisiejszych budzi Różaniec. To pokorne, a tak skuteczne lekar-
stwo na dni nawet najgroźniejsze. Ilekroć Kościół Boży był w wyjątkowym 
niebezpieczeństwie, Stolica Apostolska wzywała do modlitwy Różańcowej. 
Różaniec bowiem zrodził się w chwilach niebezpiecznej walki wywrotowych 
sekt i herezji przeciw Kościołowi i porządkowi społecznemu. Najwybitniejsi 
papieże odsyłali walczących z mocami ciemności do Różańca. Czynił to 
Leon XIII, Pius X, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, 
a także szczególnie drogi i bliski nam św. Jan Paweł II”. 

HOSANNA FESTIVAL 
     W ostatni weekend wakacji w dniach 30- 31 sierpnia w Siedlcach odbędzie 
się XXI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival. 
Trwają zgłoszenia do części konkursowej festiwalu. Wykonawca, który zdobę-
dzie Grand Prix  festiwalu otrzyma nagrodę o wysokości 3500 zł. Kartę zgło-
szeniową wraz z utworami demo należy przesłać na adres Biura Organizacyj-
nego (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej, ul. Piłsud-
skiego 62, 08-110 Siedlce) lub przesłać w wersji elektronicznej na e-mail: 
ksmsiedlce@wp.pl Zainteresowani udziałem w festiwalu powinni się pospie-
szyć - zgłoszenia można przesyłać tylko do 30 lipca (liczy się data wpłynięcia 
do biura). Podczas festiwalu publiczność zobaczy m.in. widowisko muzyczne 
„Santo Subito” w wykonaniu Teatru Prowincja, zaplanowano także  koncert 
zespołu TGD. Więcej informacji na stronie www.hosannafestival.pl 

MAMO, TATO Trwamy w dziękczynieniu za his-
toryczną kanonizację Jana Paw-
ła II, który uczył nas, że Święci 
nie przemijają, lecz pragną na-
szej świętości. Podejmujemy 
osobisty i narodowy rachunek 
sumienia z wierności słowom 
naszego nowego Świętego. Dla-
tego na progu sierpnia, miesiąca 
abstynencji, przypominamy wez- 

wanie skierowane do Polaków na początku pontyfikatu: „Proszę, abyście 
przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża oby-
czaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać  jego egzy-
stencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego 
skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. 
     O jakich zagrożeniach mówił papież Polak? Mówił o braku poszanowania 
godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o niegodnych posta-
wach i czynach wynikających z wad narodowych. Mówił także o nadużywaniu 
alkoholu. Wszyscy musimy chronić i umacniać trzeźwość. Dlatego ponownie 
z nadzieją rozpoczynamy sierpień - miesiąc abstynencji. Sierpniowy dar absty-
nencji składany przez wielu Polaków to błogosławieństwo dla naszej Ojczyz-
ny, w której tysiące rodzin cierpi przez nadużywanie alkoholu i chorobę alko-
holową. Prosimy usilnie: Siostry i Bracia, podejmijcie dobrowolną abstynencję. 
Pokażcie, że nie jesteście zakładnikami chwytliwych, lecz nieprawdziwych 
sloganów reklamowych i szkodliwych nawyków. Pokażcie, że jesteście mą-
drzy, wolni, odpowiedzialni i odważni. W tych intencjach będziemy się modlić 
w pierwszą sobotę sierpnia, w tym dniu uwielbiamy Niepokalaną Maryję i zło-
żymy dziękczynienie za Jej wstawiennictwo za nami u Boga. Modlitwą obej-
miemy tych, którzy złożyli ofiarę na mszę św. w intencji wynagradzającej Nie-
pokalanemu Sercu Maryi prosząc o dalszą pomoc w trudnych sprawach, oraz 
młodzież i dzieci przebywające na letnim wypoczynku. 
     Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaprasza na godz. 7.00 na Mszę 
Św. i modlitwę różańcową w intencji wyzwolenia z uzależnień: lęku, narkoma-
nii, alkoholizmu, hazardu i innych… Zapraszamy do wspólnej modlitwy, wie-
rząc że nasze prośby zostaną wysłuchane. Diakonia Krucjaty W.Człowieka 
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STRZAŁA ZAPRASZA 

 
     Dziś (27.07) o godzinie 19.00 mieszkańcy Strzały 
zapraszają do wiejskiej świetlicy na bardzo ciekawe 
wydarzenie: na koncert poświęcony Bohaterom Po-
wstania Warszawskiego i Żołnierzom Niezłomnym, 
w wykonaniu znanego gitarzysty Pawła Piekarczyka 
i innych zaproszonych Gości. Wstęp wolny. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
TERMOIZOLACJA. Ofiary składane dziś (27.07) 
na tacę są przeznaczone na ogrzewanie i termoizola-
cję naszego Kościoła. 

UGANDA. Dziś gościmy w naszej Parafii kapłana 
z Ugandy, Ks. Katto Otto, który wygłosi Słowo Boże 
i opowie o sytuacji wiernych Kościoła w tym kraju. 

W WAKACJE. Msze Św. popołudniowe w każdą 
niedzielę wakacji są celebrowane o godzinie 18.00 
i 20.00. Nie ma Mszy św. o godz. 16.30. 

ŚW. JOANNA. Jutro (28.07) wypada Parafialne 
Wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. O godz. 
17.30 będzie Różaniec pod przewodnictwem Czci-
cieli Św. Joanny, o 18.00 Msza Św. w intencjach 
zapisanych przez Parafian, a następnie Nabożeń-
stwo ku czci Św. Joanny w intencji Rodzin i ucało-
wanie Relikwii. 

GOSPODYNI. We wtorek (29.07) Kościół wspo-
mina Św. Martę, Patronkę gospodyń domowych 

ŚW. IGNACY. W Czwartek (31.07) obchodzimy 
wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, Kapłana, Za-
łożyciela Zakonu OO. Jezuitów. W modlitwach pa-
miętajmy o naszym Diakonie Pawle należącym do 
tego Zgromadzenia. 

PIERWSZE DNI. Najbliższy piątek to Pierwszy 
Piątek Miesiąca (1.08) pamiętamy o Nabożeńst-
wie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które 
będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i po Mszy Św. 
o 18.00, a także o spowiedzi pierwszopiątkowej, 
która rozpocznie się o godzinie 17.15. 

 

2 sierpnia to Pierwsza Sobota Mie-
siąca. Nabożeństwo I-szosobotnie 
bę dzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 
i przed Mszą Św. o godz, 18.00. Dia-
konia  Krucjaty Wyzwolenia Człowie-  

ka zaprasza po Mszy Św. o godz. 7.00 i Nabożeń-
stwie na Modlitwę Różańcową w intencji wyzwole-
nia z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu, 
hazardu i innych… 

REDEMPTORYŚCI. 1 sierpnia Kościół obcho-
dzi wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego, Bis-
kupa i Doktora Kościoła, założyciela Zgromadzenia 
OO. Redemptorystów, którzy opiekują się „Radiem 
Maryja” i Telewizją „Trwam”. 

POWSTANIE I TRZEŹWOŚĆ. Dzień 1 sierp-
nia jest wspomnieniem wybuchu Powstania War-
szawskiego przeciwko Niemcom. Rozpoczyna on 
miesiąc pamięci narodowej i miesiąc trzeźwości. 
Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostols-
twa Trzeźwości kieruje do nas Apel, by sierpień był 
i dla nas miesiącem abstynencji. Pełny tekst Apelu 
znajdziemy na stronie www.duszpasterstwotrzez 
wosci.pl 

MATKA BOSKA ANIELSKA I APELE. Dnia 
2 sierpnia Kościół czci Najświętszą Maryję Pannę 

jako Królową Aniołów. Jest to dzień franciszkańs-
kiego odpustu „Porcjunkuli”, a także dzień inaugu-
racji Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę 
(w katedrze o godzinie 7.00) oraz wieczornych 
Apeli Duchowych Pielgrzymów. 
 

Uwaga: od 2 sierpnia przez czas Pieszej Pielgrzy-
mki na Jasną Górę (do 14.08) Kancelaria Para-

fialna będzie czynna w dni powszednie 
od godziny 18.00 do 19.30. O 19.15 Modlitwą Ró-
żańcową rozpoczyna się czuwanie Duchowych 
Pielgrzymów, po nim będzie Rozważanie Piel-

grzymkowe i Msza Św. o godzinie 20.00, zakoń-
czona Apelem Jasnogórskim. 

Serdecznie zapraszamy. 

POCZĄTEK. 3 sierpnia to Pierwsza Niedziela 
Miesiąca. Po sumie będzie Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu, wymiana tajemnic różańcowych 
i katecheza dla Kół Żywego Różańca. 

NIEDZIELA RADIOWA. Ksiądz Biskup Kazi-
mierz Gurda po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej 
Rady Ekonomicznej podjął decyzję, że taca z nie-
dzieli 3 sierpnia przeznaczona będzie na Katolickie 
Radio Podlasia. Na tą niedzielę Ks. Biskup przy-
gotuje specjalny list do wiernych do odczytania w 
kościele.  
CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych będą 
się odbywały tylko w miesiące parzyste: VIII, X i XII 
(najbliższe katechezy w niedziele 3.08 i 10.08 o go-
dzinie 19.00, zaś 17.08 i 24.08 o godzinie 17.30), a 
Sakrament Chrztu św. uroczyście będzie udzielany 
w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 13.00. 
BIERZMOWANIE 2015. Przypomnę, że w ra-
mach przygotowania do Bierzmowania Kandydaci 
w I Piątek uczestniczą w Spowiedzi i Komunii Św. 
oraz w Nabożeństwie Pierwszopiątkowym. Pamię-
tajmy o potwierdzeniu w indeksach.       Ks. Piotr  

DZIĘKCZYNIENIE. Młodzi Małżonko-
wie złożyli wotum dziękczynne za poczęcie 
i narodziny ich Dziecka - pozłacany medalik 
z wizerunkiem M. Bożej Częstochowskiej. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Krzysztof Wojciech Rosa z Pa-
rafii w Stoczku Łukowskim i Aneta Zalewska z na-
szej Parafii (41). 

Zapowiedź I:  Bartosz Frankowski z naszej 
Parafii i Magdalena Maria Kobus z Parafii Bł. Mę-
czenników z Siedlec (42). 

Łukasz Paluch z naszej Parafii i Aneta Tela-
kowiec z Parafii Kosów Lacki (Diecezja Drohiczyń-
ska) (43). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 30 

 Mija 70 lat od wybuchu Powstania Warszaws-
kiego. Co zostało z tamtych czasów? Zapraszamy 
do lektury tekstów o ofercie Muzeum Powstania, o 
roli kobiet w Powstaniu oraz o tragicznych losach 
pokolenia, którego młodość upłynęła pod znakiem ła-
panek, tajnych kompletów oraz morza płomieni i ruin; 
 W dziale Kościół materiały formacyjne dla 
zelatorów i opiekunów Kół Żywego Różańca; 
 O trudnej sztuce wychowywania i stawiania dzie-
ciom jasnych granic i wymagań - mówi psycholog; 

 Czy Unia Europejska to kolos na glinianych 
nogach? Czy jest budowana we właściwy sposób? 
 O tym w dziale „Opinie”. Zapraszamy do lektury! 

 

DOBRA RADA 

 
     W dniu Św. Krzysztofa mąż z żoną jadą do kościo-
ła, aby poświęcić nowo zakupiony samochód i po-
dziękować Bogu za to, że żona po wielu podejściach 
zdała egzamin i otrzymała prawo jazdy. Żona za kie-
rownicą radzi się męża: 
- Co mam zrobić, żeby ten facet nie biegł przed nami? 
- Najlepiej zjedź z chodnika! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

OFERTA. Do biura podróży przychodzi klient i mówi:  
- Mam 50 euro. Chciałbym za to jakieś niedrogie 
wczasy, ale żeby na miejscu była biblioteka, bilard, 
basen, siłownia, sauna, a w pokoju - telewizor, kom-
puter i kino domowe.  
- Nie mamy czegoś takiego. Hm… Chce pan to wszy-
stko w cenie wyjazdu i do tego za granicą?  
- No pewnie.  
- To proszę pojechać do Szwecji, tam poważnie naro-
zrabiać, a potem dać się zamknąć w szwedzkim wię-
zieniu na dwa tygodnie. Wtedy wszystkie pańskie wa-
runki będą spełnione.  
CZAS OBIADU. Na małej wiosce turysta zaczepia 
przechodnia i pyta:  
- Gdzie tu można dobrze zjeść?  
     Na to tamten odpowiada:  
- Dobrze zjeść, pan powiada... to chyba tylko u księ-
dza proboszcza.  
DETRONIZACJA. Przewodnik w zamku zwraca uwa-
gę uczestniczce wycieczki:  
- Proszę nie siadać na tronie Ludwika Filipa!  
- Niech się pan nie martwi. Jeśli przyjdzie, na pewno 
zaraz mu ustąpię. 
SPOSÓB NA WYCHOWAWCĘ. Na kolonii Kuba od-
biega od grupy dzieci i podchodzi do budki z lodami.  
- Poproszę loda z salmonellą.  
- Nie mamy. A po co ci w ogóle, chłopcze, lody z sal-
monellą?!  
- Jakby pan poznał naszego wychowawcę, to nie za-
dawałby pan takich głupich pytań! 

 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 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. Piotr Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan Bo-
rutowie, p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 

sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Emilia. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

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

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30. 

 




