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MYŚL TYGODNIA 

 
     „Tych zaś, którzy jedli, było 
około pięciu tysięcy mężczyzn, nie 
licząc kobiet i dzieci” (Mt 14,13–21) 
     Cud rozmnożenia chleba od-
słania serce Jezusa, które jest pe-
łne dobroci i miłosierdzia. Na wi-
dok ludzi cierpiących Jezus „lituje 
się”. Słowo litość oznacza wzru-
szenie. Jezus „wzruszył się”, albo 
jeszcze mocniej – „wzburzyły się 
Jego wnętrzności, wzburzyło się 
Jego serce”. 
     U stóp ołtarza w bazylice Cudo-
wnego Rozmnożenia Chleba w Ta-
bdze znajdują się resztki bizantyjs-
kich mozaik z V wieku. Najsłynnie-
jsza z nich przedstawia kosz z 
chlebem i ryby. Jednak w przeci-
wieństwie do relacji Ewangelistów, 
artysta umieścił w koszu nie pięć, 
ale cztery chleby. „Piąty chleb” to 
Hostia, która na całym świecie, ka-
żdego dnia i w każdej minucie sta-
je się na ołtarzu Ciałem Chrystusa, 
które karmi ludzkość od dwóch ty-
sięcy lat. „Piąty chleb” to również 
symbol każdego, kto żyje i trwa 
zjednoczony w miłości z Jezusem. 

 

PRZEMIENIENIE 
     6 sierpnia (w środę) Kościół obchodzi Święto Prze-
mienienia Pańskiego. Msze Św. w naszej Parafii będą 
o godzinie 7.00, 10.00 i 20.00 

 
     Uczniowie nie zdawali sobie sprawy wychodząc tego 
wieczoru na Górę Tabor, jak wiele zmieni w ich życiu ta 
noc. To miało być kolejne pójście razem z ich Nauczycie-
lem, Jezusem z Nazaretu, na „miejsce osobne” i modlitwę, 
a także udanie się, by odpocząć nieco od otaczających ich 
ciągle rzesz - chorych, opętanych, oczekujących na pocie-
szenie, cud, błyskotliwą odpowiedź dla faryzeuszy i uczo-
nych w Piśmie. 
     Jezus Chrystus przemieniając się wobec uczniów zmie-
nił ich życie, tak jak przemienia i nasze. Nie jest już więc 
jedną z wielu propozycji świata, ale Bogiem prawdziwym i 
żywym. Nasza moralność, która polega na samym zacho-
wywaniu przykazań zmienia się w moralność ucznia, który 
podąża drogą wskazaną przez Boga zachwycony i przeko-
nany Jego miłością. Zamiast tradycji pojawia się  pragnie 
czegoś więcej – spotkania, zamiast wylania swych smut-
ków przed Bogiem – pociechy z przebywania razem z Nim 
na Górze Tabor i Golgocie. Uczeń, to ten, który  nie szuka 
siebie, swoich rozwiązań, ale Bożego oblicza. Nie zważa 
już na swe przyjemności, nieumiejętność znajdowania wła-
ściwych słów i czas, ale daje bliźniemu siebie samego. 
Przestaje się miotać w pułapce nieuporządkowanych 
uczuć, a zaczyna się pytać, co mówią mu one o nim sa-
mym, pragnieniach jego serca i jak, nawet razem z nimi, 
zachować pewność o byciu kochanym przez Boga i że 
można dalej o Nim dawać świadectwo. 

KS. BISKUP O RADIU 

 
Czcigodni Księża, Osoby życia konsekrowanego, 
Drodzy Diecezjanie! 
     Diecezjalne, Katolickie Radio Podlasie, wraz z Regio-
nalnym Portalem Informacyjnym Podlasie 24. pl., od 22 lat 
jest stałym i trwałym przyjacielem dla ponad trzystu tysięcy 
słuchaczy i czytelników, nie tylko w naszej Diecezji, w na-
szym regionie, ale także poza granicami Polski. Nasze Ra- 

dio jest cenione ze względu na swą niezależność, obiekty-
wność i rzetelność w przekazywaniu informacji zarówno z 
naszego regionu jak i z Polski, informacji z życia Kościoła 
Powszechnego i Lokalnego. Słuchacze dzięki temu radiu 
mają możliwość usłyszeć Boże Słowo, mogą włączyć się 
w liturgię Mszy św., w modlitwę różańcową czy modlitwę 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. Oprócz modlitwy Katolic-
kie Radio Podlasie daje możliwość rozmowy ze słuchacza-
mi zarówno na tematy społeczne, jak i religijne. Szczegól-
nie te ostatnie są cenne i pożyteczne, bo dotyczą aktual.-
nych spraw Kościoła i codziennych problemów słuchaczy. 
     Te programy mogą powstać, rozwijać się dzięki olbrzy-
miemu wysiłkowi zespołów redakcyjnych, dzięki grupom 
przyjaciół radia, oraz tym, którzy codziennie swymi modlit-
wami i ofiarami je wspomagają. Wszystkim pragnę serde-
cznie za owocną pracę i za składane dary serca, podzię-
kować. W tym roku dary materialne wydają się być szcze-
gólnie konieczne, bowiem nadszedł czas na uiszczenie 
opłaty za prawo do nadawania programu. Zespół radiowy 
zadbał o wszystkie kwestie formalne i merytoryczne, ale 
bez pomocy nie może udźwignąć samodzielnie ciężarów 
finansowych. 
     Mając to na względzie i licząc na zrozumienie oraz 
szczodrość duszpasterzy i wiernych naszej diecezji ofiary 
zebrane na tacę w niedzielę 3 sierpnia zostaną przezna-
czone na pomoc w opłaceniu kosztów emisji programu na-
szego diecezjalnego radia. Za zrozumienie i za każdy 
wdowi grosz dziękuję i wszystkim z serca błogosławię.  

Bp Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki 
 

PRAWDA O ŻYCIU 
     W sierpniu nakładem Wydawnict-
wa WAM ukaże się książka „Prawo 
do życia”. Bez kompromisu. To wy-
wiad – rzeka z jednym z najbardziej 
znanych obecnie lekarzy, profeso-
rem Bogdanem Chazanem. 
    Książka stanowi odpowiedź na 
stawiane Profesorowi zarzuty. Jed-
nak, przede wszystkim, Bogdan 
Chazan składa w niej świadectwo 
powołania lekarza i podejmuje trud-  
ne, lecz bardzo aktualne tematy, takie jak antykoncepcja, 
opieka medyczna nad kobietą w ciąży, diagnostyka prena-
talna, poród a także aborcja. 
     „Ponoszę konsekwencje wyborów, których dokonałem. 
Moja odmowa była oczywista. Cieszę się, że dziecko mog-
ło się urodzić i godnie umrzeć. Dla krytyków ta rozmowa 
jest wyjaśnieniem. Dla wspierających - podziękowaniem. 
Dla wszystkich - zaproszeniem do dyskusji bez uprze-
dzeń”.                                      Profesor Bogdan Chazan 
     Książkę w przedsprzedaży można zamawiać pod adresem 
KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA WYDAWNICTWA WAM ul. 
Kopernika 26, 31-501 Kraków, telefonicznie 12-62 93260, lub 
e-mailem zamowienia@wydawnictwowam.pl Wysyłka po 
wydaniu ok. 15 sierpnia, format 124x194 mm oprawa miękka 
cena 22.41 zł. 
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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 – 4 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, Kapłana, Patrona proboszczów. 

Czyt.: Jr 28, 1-17 (Starcie Jeremiasza z fałszywym prorokiem); 
Mt 14, 22-36 (Jezus kroczy po jeziorze). 

6.30 1. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn 
 2. + Henryka Montewkę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Andrzeja Gruca (w 7 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Joannę, Teofila, Janusza i Henryka, zm. z Rodzin Orzełowskich 

i Borkowskich, of. Barbara i Edmund Orzełowscy 
 3. + Stanisława Andraszka (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. O potrzebne łaski dla Podopiecznych, Sponsorów, Wolontariuszy 

Parafialnego Zespołu Caritas, of. P.Z.C. 
19.15 Różaniec pielgrzymkowy pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. 

Grażyna Litwiniak) i Apel Duchowych Pielgrzymów na Jasna Górę. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Zofię Boruta z okazji imienin, of. Mąż z Dziećmi 
 3. Dziękczynna w 17 r. urodzin wnuczka Geralda, z prośbą o potrze-

bne łaski dla niego oraz dla Dawida, Jasia, Rafała i Miłosza, of. Bab-
cia 

Wtorek – 5 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie rocznicy poświęcenia Bazyliki Najświętszej Maryi Panny w 

Rzymie: Santa Maria Maggiore (gdzie czczony jest obraz Matki Bożej 
„Śnieżnej”). Czyt.: Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22 (Kara za grzechy Izraela i jego od-

nowienie); Mt 15, 1-2. 10-14 (Niebezpieczeństwo zaślepienia). 

6.30 1. + Wiktora Danilczuka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. Dziękczynna z okazji imienin Anny, z prośbą o zdrowie i potrzeb-

ne łaski dla niej oraz opiekę Świętej Patronki, of. Joanna Borkowska 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

 2. + Kazimierę Kupa (w 8 miesiąc), of. Dzieci 
 3. + Mariannę Soczewka (w 14 r.) i Franciszka oraz zm. z obu stron 

Rodziny, of. p. Michalscy 
19.15 Różaniec pielgrzymkowy pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. 

Grażyna Litwiniak) i Apel Duchowych Pielgrzymów na Jasna Górę. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Jerzego Borkowskiego i Zofię Wąsowską (w r.), of. Mariola 

Jaszczuk  
 3. + Dziękczynna w 3 r. urodzin Michaliny, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i opiekę Św. Józefa dla niej oraz dla jej Siostry i Rodzi-
ców, of. Mama Chrzestna 

 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 30 r. urodzin Anny, z prośbą o po-
trzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla niej oraz dla męża Macieja i 
Córki Joanny, of. Mąż 

Środa – 6 sierpnia 2014 r. Święto Przemienienia Pańskiego; 
Wspomnienie rocznicy śmierci Papieża Pawła VI (+1978), który zakończył 
Sobór Watykański II; Czyt.: Dn 7, 9-10. 13-14 (Wieczne panowanie Syna Czło-

wieczego); 2 P 1, 16-19 (Naoczni świadkowie wielkości Jezusa);  
Mt 17, 1-9 (Przemienienie Pańskie). 

7.00 1. + Stanisława 2 r. oraz zm. Rodziców Juliana i Antoninę, of. Córki 
 2. + Józefa Więsaka oraz zm. Rodziców i Teściów z obu stron Ro-

dziny, of. Żona 
 3. + Czesława Jurczaka (w 9 r.) i zm. z Rodziny, of. Irena Góral 
 4. + Pawła Gałeckiego (w 14 r.) i Adama, of. Siostra 
 5. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

10.00 Dziękczynna w intencji Męża Jana, z prośbą o Bożą opiekę dla nie-
go i łaskę nawrócenia, of. Żona 

19.15 Różaniec pielgrzymkowy pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. 
Grażyna Litwiniak), Nabożeństwo do Św. Józefa i Apel Duchowych 
Pielgrzymów na Jasna Górę. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. Poza Parafią: + Mieczysława Stańczuka, of. Sąsiedzi 
 3. Dziękczynna w 4 r. urodzin Maksymiliana, z prośbą, by nieustan-

nie wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, of. Dziadkowie 
 4. O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla 

Sióstr z Koła Żywego Różańca nr 11 oraz dla ich Rodzin, zel. Miro-
sława Kłos  

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 7 sierpnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Sykstusa II, Papieża i Towarzyszy, 

Św. Kajetana, Kapłana, Św. Klaudii i Bł. Edmunda Bojanowskiego 
Czyt.: Jr 31, 31-34 (Nowe przymierze); 

Mt 16, 13-23 (Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki). 

6.30 + Stanisławę Kudaś (w 7 r.), Cecylię i Edwarda oraz zm. Dziadków z 
obu  stron Rodziny, of. Hanna i Wiesław Ptak 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Marię Guzek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. Dziękczynna w intencjach Apostolatu Złotej Róży wraz z darem 

gorliwej modlitwy i postu za Kapłanów, of. Wanda Matwiejczuk 
19.00 Czuwanie Godziny Świętej, Różaniec pielgrzymkowy pod przewodni-

ctwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak), Nabożeństwo do NMP 
Nieustającej Pomocy i Apel Duchowych Pielgrzymów. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Stanisława Stańczuka, Wiktorię, Józefa, Jana i Leokadię Goch-

nio, of. Halina z Córkami 
 3. + Aleksandra (w 45 r.), Janinę, Zbigniewa, Zdzisława i Józefa, of. 

Helena Świniarska 
 4. Poza Parafią: + Alicję Szulawa i Zygmunta, of. Córka z Koleżan-

kami z pracy 
Piątek – 8 sierpnia 2014  r. 

Wspomnienie Św. Dominika, Kapłana, Patrona Kół Żywego Różańca 
i wszystkich modlących się na Różańcu; Czyt.: Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7 (Biada 

miastu krwawemu); Mt 16,24-28 (Konieczność wyrzeczenia). 

6.30 1. + Rodziców Mariannę i Tadeusza, zm. z Rodzin Bieleckich i Paw-
łowskich, of. Brat Antoni Bielecki 

 2. Dziękczynna w 90 r. urodzin Antoniego i w 30 r. urodzin Sylwii, z 
prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa na dalsze lata, of. Ewa 
Paczuska 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Franciszka, zm. Rodziców i Dzieci, Stefana, Tadeusza, Jadwi-

gę, zm. z Rodzin Gorzałów i Grzebiszów oraz Prawnuczkę Katarzy-
nę Możdżonek, of. Stanisława Gorzała 

19.15 Różaniec pielgrzymkowy pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. 
Grażyna Litwiniak), Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego oraz Apel 
Duchowych Pielgrzymów. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Stanisława Ługowskiego i Irenę, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Mikołaja Hyclowskiego, z prośbą, by 

wzrastał w zdrowiu oraz w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 
Sobota – 9 sierpnia 2014  r. 

Wspomnienie Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Dziewicy i 
Męczennicy, Patronki Europy. Czyt.: Oz 2, 16b. 17b. 21-22 (Poślubię cię sobie 

na wieki); Mt 25, 1-13 (Przypowieść o dziesięciu pannach lub): 
Mt 16, 24-27 (Konieczność wyrzeczenia). 

6.30 1. + Romana (w 36 r.), Apolonię i Bolesława, of. Zofia Frankowska 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

 2. + Stanisława Golca, of. Rodzina 
 3. + Krzysztofa Zagajewskiego, Alfonsa Pogonowskiego oraz Cecy-

lię i Henryka Przekopiaków, of. p. Sikorscy 
19.15 Różaniec pielgrzymkowy pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. 

Grażyna Litwiniak) i Apel Duchowych Pielgrzymów na Jasna Górę. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Florentynę (w r.), of. Rodzina Strzalińskich 
 3. + Stanisława Mitrzaka, of. Syn 
 4. Poza parafią: + Mariannę (w 2 r.) i Ryszarda (w 20 r.) oraz zm. 

Dziadków, of. Córka 

XIX Niedziela Zwykła – 10 sierpnia 2014 r. 
Święto Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika 

Czyt.: 1 Krl 19, 9a. 11-13 (Bóg objawia się Eliaszowi); 
Rz 9, 1-5 (Izrael jest ludem Bożym); Mt 14, 22-33 (Jezus chodzi po jeziorze). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Marię, Leopolda, Janusza, Aleksandra i Stanisławę oraz zm. z 

Rodzin Borkowskich i Izdebskich, of. Krzysztof i Danuta Borkowscy 
8.30 1. + Wiesława, Natalię i Ignacego Czarnockich, of. Edward Czar-

nocki 
 2. + Krzysztofa Korporowicza (w 22 r.), Aleksandra i Janusza Wil-

czyńskich, of. Danuta Korporowicz   
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10.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Piotra Araźnego (w 9 r.) i zm. z Rodziny, of, Barbara Araźna 
 3. + Eugeniusza (w 5 r.), Janinę i Marka, of. Rodzina 
 4. Poza parafią + Tadeusza (w 9 r.) i Pelagię (w 3 r.), zm. z Rodziny 

Kozieł, of. Dzieci 
11.30 1. + Mariannę Harasim (z racji imienin), Salomeę i Ludwika Blicharz, 

of. Mąż Wiesław 
 2. + Franciszka, Wacławę, Marka i Jacka Stelęgowskich, of. Córki 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. Poza parafią: Dziękczynna w 50 r. ślubu Mieczysława i Barbary z 

prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa w dalszym życi, of. Ju-
bilaci 

18.00 1. + Eugenię Andraszek (w 17 r.), Mariannę Krupa i Antoniego Ku-
charskiego i Stanisława Andraszka, of. Krystyna Ornowska  

19.00 II Katecheza Chrzcielna 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec piel-

grzymkowy pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwi-
niak) i Apel Duchowych Pielgrzymów na Jasna Górę. 

20.00 1. + Helenę Iwanek (w 11 r.) i Dominika, of. Wnuczka  

      
     Hasło Golgoty Młodych 2014 to „Wędrowcy do świtu”. Tegoroczne 
spotkanie rozpocznie się 22 i potrwa do 26 sierpnia w Serpelicach. 

 
     „Co oznacza być wędrowcem do świtu? To pytanie stoi przed tymi, któ-
rzy chcą uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu Młodych w Serpelicach nad 
Bugiem, czyli Golgocie Młodych. Ta inicjatywa kapucynów i wielu ludzi w nią 
zaangażowanych gromadzi co roku prawie 900 osób, aby w atmosferze mo-
dlitwy i radości spotkać się w Słowie i Sakramentach z Jezusem Chrystu-
sem. W ciągu pięciu dni od 22 do 26 sierpnia zapraszamy, aby ponownie 
zacząć naszą wędrówkę ku światłości. Jest to już VIII edycja tego wydarze-
nia na wschodzie Polski. Jednakże spotkanie w tym roku będzie miało tro-
szeczkę inną dynamikę. 

 
     Wiara jest wędrówką i dlatego domaga się od nas nieustannego wędro-
wania od niejasności do zrozumienia. Podczas spotkania odkryjemy pięć 
dróg: wody, wina, słowa, światła i chleba, które zaprowadzą nas na spotka-
nie z Panem. W tym roku na tej drodze będą nam towarzyszyli tacy goście 
jak: Anna Golędzinowska – nawrócona modelka, która mając wszystko sła-
wę i pieniądze odkryła drogę jaką jest Jezus. Ciekawą osoba będzie raper 
Pezet, który poprowadzi dla nas rozważania drogi krzyżowej. Obecny bę-
dzie także dr Jakub Kołodziej terapeuta z Lublina, który będzie mówił dla-
czego tak trudno nam cieszyć się życiem. Nie zabraknie pięknych wieczor-
nych nabożeństw, czy też spotkań w grupach, muzyki, atmosfery braterst-
wa, długich rozmów i cichej modlitwy. Tegoroczna Golgota Młodych w Ser-
pelicach nad Bugiem będzie niezwykłą duchową wędrówką. Zaproszeni są 
wszyscy, którzy nie boją się podjąć tego wezwania do drogi. 
     Mamy nadzieję, że razem  z nami odkryjecie, że wędrówka to nie tylko 
kierunek, ale stan i sposób życia. Więcej informacji na golgotamlodych.pl 
lub naszej stronie na facebooku.      Organizator Główny Br. Łukasz Pyśk 
 

RÓŻANIEC W OBJAWIENIACH NMP 
     Śledząc wiekowe dzieje modlitwy różańcowej, nie sposób nie zauważyć 
znaków, którymi Boża Opatrzność potwierdzała jej wartość i skuteczność. 
Do najbardziej wymownych należą objawienia Matki Bożej, która w ciągu 
dwóch ostatnich stuleci wiele razy przychodziła na ziemię, nie mając w 
swych dłoniach nic prócz różańca. Potwierdza to, że dla Niej nie ma mil-
szej i cenniejszej modlitwy niż Różaniec. 

     Podczas wszystkich objawień w Fatimie Matka Boża prosiła dzieci, aby 
codziennie odmawiały różaniec. Polecała im także intencje, w jakich mają 
się modlić. Dotyczyły one spraw najważniejszych: pokoju na świecie, ry-
chłego zakończenia wojny, zadośćuczynienia za grzechy i nawrócenia 
grzeszników. Prosiła o codzienne odmawianie różańca także podczas ob-
jawień w Gietrzwałdzie. Gdy dzieci zwracały się z różnymi prośbami Ona za 
każdym razem powtarzała „Odmawiajcie różaniec”. Oznacza to, że jest 
on skutecznym ratunkiem w każdym utrapieniu, w każdej niedoli, we 
wszystkich trudnościach duchowych i ludzkich słabościach. Dobitnie po-
twierdzają to słowa siostry Łucji z Fatimy: „W życiu ludzkim nie ma ta-
kiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać za pomocą modlitwy 
różańcowej”. 

 
 

OBIETNICE  RÓŻANCOWE  DANE PRZEZ MARYJĘ BŁ. ALANOWI 
1) Którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając Różaniec, otrzymają pewną 
szczególną łaskę. 
2) Wszystkim odmawiającym pobożnie Różaniec, przyrzekam moją szcze-
gólną opiekę i wielkie łaski. 
3) Różaniec będzie najpotężniejszą zbroją przeciwko piekłu, wyniszczy zdroż-
ności, usunie grzechy, wytępi herezje.  
4) Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od 
Boga, serce odwróci od próżnej miłości świata, a podniesie do miłości Boga. 
Ileż dusz uświęci się tą modlitwą! 
5) Dusza, która poleca się Mi przez Różaniec, nie zginie. 
6) Ktokolwiek będzie odmawiać Różaniec, pobożnie rozmyślając tajemnice, 
nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą 
śmiercią, nawróci się jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym wytrwa 
w łasce i osiągnie życie wieczne. 
7) Prawdziwi czciciele mego Różańca nie umrą bez sakramentów świętych. 
8) Chcę, aby odmawiający mój Różaniec mieli w życiu i przy śmierci światło 
i pełnię łask, w życiu i śmierci mieli udział w zasługach świętych. 
9) Codziennie uwalniam z czyśćca dusze czczące Mnie modlitwą różańcową. 
10) Prawdziwi synowie mojego Różańca wielką chwałę osiągną w niebie. 
11) O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz, otrzymasz. 
12) Rozszerzającym mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie. 
13) Uzyskałam u mego Syna, aby zapisani do bractwa mojego Różańca mieli 
w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców niebios. 
14) Odmawiający Różaniec są moimi dziećmi- a braćmi Jezusa, mojego Syna. 
15) Nabożeństwo do mego Różańca-jest wielkim znakiem przeznaczenia do 
nieba. 
     Objawienia te uznane są przez Kościół za autentyczne i należą do najważ-
niejszych po objawieniach św. Dominika. Maryja powiedziała do Alana: „Ty 
byłeś w młodości wielkim grzesznikiem, ale Ja wyjednałam ci nawrócenie 
u mojego Syna. Modliłam się za ciebie i gdyby to było konieczne zniosłabym 
wszelkiego rodzaju cierpienia, by cię ratować. Nawróceni grzesznicy są moją 
chlubą. Zresztą chciałam ciebie uczynić godnym głosicielem mojego Ró-
żańca”.                                                                    Zebrała Barbara Popek 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 31 

 Kim jest Bóg: osobą, ideą, sposobem na życie? O tym  w naszym no-
wym cyklu: „Zapiski na marginesie katechizmu”; 
 Co dalej z Ukrainą? Czy ten konflikt doprowadzi do wojny światowej? 
 Jak zachowa się Rosja i jakie są szanse na pokojowe zakończenie? – o 
tym w wywiadzie „Echa”; 
 Polski język bywa trudny… Ktoś jest z Borek, Bork, czy Borków? O tym, 
jak poprawnie odmieniać nazwy miejscowości – w dziale „Publicystyka”; 
 Kulisy medialnej manipulacji wokół klauzuli umienia lekarzy i sprawy 
prof. Chazana – w dziale „Temat tygodnia”;               Zapraszamy do lektury!  
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     Parafialny Zespół 
Caritas organizuje Akc-
ję „Plecak”. Akcja pole-
ga na tym, że „Caritas” 
zakupił plecaki szkolne. 
Osoby, rodziny, czy 
grupy osób mogą wziąć 
taki plecak, napełnić go 
przyborami szkolnymi 
i zwrócić go do Parafial-
nego Zespołu Caritas. 

Plecaki zostaną przekazane dzieciom z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w orga-
nizowanej akcji. Plecaki można pobrać w zakrystii. 

Prezes Parafialnego Zespołu „Caritas” 
 

NIE UPIJAJMY SIĘ 

 
     Tysiące Polaków umiera rocznie przez legalnie 
sprzedawany alkohol. Prawie milion osób jest uza-
leżnionych, kilka milionów pije ryzykownie i szkodli-
wie. Na ulicach widzimy tak wielu ludzi, także mło-
dych, trzymających w ręku alkohol, będący przy-
czyną przyszłych rozczarowań, dramatów, a często i 
śmierci. Pijani kierowcy zagrażają zdrowiu i życiu in-
nych  użytkowników dróg. Media, poprzez atrak-
cyjne, a jednocześnie oszukańcze reklamy alkoholu, 
nieustannie gorszą dzieci i młodzież.  Samorządy 
często ulegając grupom nacisku,  nieodpowiedzial-
nie zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu, 
w tym  czynnych całą dobę.  A przecież tych najbar-
dziej bolesnych strat moralnych i duchowych nie wi-
dać, nie można wyrazić ich liczbami. Mimo wielu 
szumnych zapowiedzi rozwiązania przez władze 
państwowe tego trudnego problemu, nadal trwa 
wstydliwa cisza i wielka bezczynność.  
     Wszyscy musimy chronić i umacniać trzeźwość. 
Dlatego ponownie z nadzieją rozpoczynamy sierpień 
– miesiąc abstynencji. Sierpniowy dar abstynencji 
składany przez wielu Polaków to błogosławieństwo 
dla naszej ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi 
przez nadużywanie alkoholu i chorobę alkoholową. 
Prosimy usilnie: Siostry i Bracia, podejmijcie dobro-
wolną abstynencję. Pokażcie, że nie jesteście za-
kładnikami chwytliwych, lecz nieprawdziwych sloga-
nów reklamowych i szkodliwych nawyków. Pokaż-
cie, że jesteście mądrzy, wolni, odpowiedzialni i od-
ważni. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PATRON. Jutro (w poniedziałek 4 sierpnia) Koś-
ciół wspomina Św. Jana Marię Vianneya, Kapłana 
z Ars we Francji i Patrona proboszczów. W modlit-
wach pamiętajmy jutro o naszym Księdzu Probosz-
czu. 
ŚNIEŻNA. „Santa Maria Maggiore” to nazwa jed-
nej z czterech rzymskich bazylik (tzw. Większych) 
poświęconej Najświętszej Maryi Pannie. We wto-
rek (5 sierpnia) obchodzimy wspomnienie rocznicy 
jej poświęcenia. W Bazylice tej czczony jest obraz 
„Matki Bożej Śnieżnej”. 

PIERWSZE DNI. Najbliższy czwartek (7.08) to 
Pierwszy Czwartek Miesiąca. O godzinie 19.00 za-
praszamy na czuwanie Godziny Świętej, Różaniec 
pielgrzymkowy i Apel Duchowych Pielgrzymów. 
RÓŻANIEC. Piątek (8 sierpnia) to dzień patrona-
lny wszystkich modlących się na różańcu. W tym 
dniu Kościół Powszechny czci Św. Dominika, Kap-
łana, który wraz z Św. Katarzyną Sieneńską wpro-
wadził zwyczaj tej modlitwy. 

ŚWIĘTA ŻYDÓWKA. W sobotę (9 sierpnia) ob-
chodzimy wspomnienie Św. Teresy Benedykty od 
Krzyża, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy, 
uczonej, niemieckiej Żydówki zamęczonej w Oś-
więcimiu. 

DIAKON NA KRATACH. W przyszłą niedzielę 
(10 sierpnia) Kościół obchodzi Święto Św. Waw-
rzyńca, Diakona i Męczennika, z I wieku, spalone-
go żywcem na rozgrzanej do czerwoności żelaznej 
kracie, za to, że przyznawał się do wiary w Chrys-
tusa pełniąc posługę Diakona. 

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. 
SIERPIEŃ I TRZEŹWOŚĆ. Sierpień to mie-
siąc pamięci narodowej i miesiąc trzeźwości. Zes-
pół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości kieruje do nas Apel, by cały sierpień 
był dla nas miesiącem abstynencji. Pełny tekst 
Apelu znajdziemy na stronie www.duszpasterstwo 
trzezwosci.pl 

CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych będą 
się odbywały tylko w miesiące parzyste: VIII, X i 
XII. Sierpniowe katechezy będą w niedziele 3.08 i 
10.08, 17.08 i 24.08 o godzinie 19.00, a Sakrament 
Chrztu Św. uroczyście będzie udzielany w ostatnią 
niedzielę miesiąca (31.08) o godz. 13.00. 

 
Uwaga: od 2 sierpnia przez czas Pieszej 

Pielgrzymki na Jasną Górę (do 14.08) Kancelaria 
Parafialna będzie czynna w dni powszednie 
od godziny 18.00 do 19.30. O 19.15 Modlitwą 

Różańcową rozpoczyna się czuwanie 
Duchowych Pielgrzymów, po nim będzie 
Rozważanie Pielgrzymkowe i Msza Św. 

o godzinie 20.00, zakończona 
Apelem Jasnogórskim. 
Serdecznie zapraszamy. 

 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:  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). 
Zapowiedź I: Sebastian Karol Grochowski z 
Parafii Bożego Ciała w Siedlcach i Anna Sylwia 
Lech z naszej Parafii (44). 
Michał Brzozowski z Parafii Bł. Męczenników 
Podlaskich w Siedlcach i Agnieszka Zembek z na-
szej Parafii (45).  
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej 

 
WAKACYJNE SPOTKANIA 

 
     W czasie wakacji rozmawiają dwie dziewczyny: 
- Widziałam Cię wczoraj, jak siedziałaś w samocho-
dzie z jakimś chłopakiem. Kto to był, bo nie poznałam? 
- A samochód jakiego był koloru? Bo wczoraj byłam w 
kilku samochodach. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Z GESTEM ZA CUDZE. 
     W ruskiej „bani” siedzi kilku bardzo bogatych mę-
żczyzn. Jest wesoło i gorąco. Nagle dzwoni telefon. 
Jeden z nich odbiera i słyszy w słuchawce:  
- To ty kochanie? Jak wiesz jestem w Londynie. Słu-
chaj!  Ale mają zniżki!  Ponad 30%! Kochanie, mogę 
sobie kupić futerko, które kosztowało 15.000 funtów, 
a teraz w promocji kosztuje 10.000? 
- Noooo, kup sobie.  
- Jest też jedna torba z jakiegoś gada. Ale, jaka 
piękna! Kosztowała 8.000, a w promocji kosztuje 
5.000. Mogę sobie kupić ?  
- Oczywiście kochanie.  
- Dzięki Skarbie, pa pa.  
     Mężczyzna odkłada komórkę i pyta:  
- Chłopaki, czyj to telefon? 
TAK BYŁO KIEDYŚ. Ojciec z małym synkiem siedzą 
przed telewizorem. W pewnym momencie synek mówi: 
- Tato, opowiedz mi jeszcze raz, jak w dzieciństwie 
musiałeś przejść przez pół pokoju, żeby zmienić ka-
nał w telewizorze... 
ROZMOWY KOLEGÓW 
- Serwus Marian! Co u ciebie nowego ? 
- Szkoda gadać! Żona w domu nie sprząta, ciągle 
tylko bałagan, gdzie się nie ruszę. 
- Ale ja pytałem, co nowego?... 
ZATROSKANY. Oszczędny Szkot poślizgnął się 
w trakcie naprawiania dachu. Spada z czwartego pięt-
ra. Lecąc, mija okno swojego mieszkania. Widzi żonę 
przygotowującą obiad. Krzyczy do niej: 
- Dla mnie nie szykuj! Zjem w szpitalu! 
DOBRE WYJŚCIE: Pewien parafianin w kościele nie 
miał drobnych, więc dał na tacę 100 złotych. Przez 
następne pół roku za każdym razem, gdy ksiądz z ta-
cą podchodził do niego, mówił : 
- Abonament. 
OSZCZĘDNY ojciec zwraca się do syna, któremu ku-
pił nowe buty: - Oszczędzaj je ! Rób większe kroki ! 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2200 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. 

Od 2 do 14 sierpnia od 18.00 do 19.30 
 




