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MYŚL TYGODNIA 

 
     Na dramatyczne wołanie Piotra 
Apostoła w dzisiejszej Ewangelii: 
„Panie, ratuj mnie”!  Pan Jezus 
odpowiada: „Czemu zwątpiłeś, 
małej wiary”? (Mt 14,22-33). 
     Miłość prowadzi na drogi rady-
kalne i ryzykowne. To ona każe 
Św. Pawłowi złożyć szokujące wy-
znanie (II czytanie z dzisiejszej nie-
dzieli): „Wolałbym (...) sam być 
pod klątwą i odłączonym od Chry-
stusa dla zbawienia braci”. Bóg 
napełnia nas ogniem miłości, któ-
ra pozwala zapomnieć o sobie dla 
ratowania drugiego człowieka. 
     Dzieje się to nie od razu, ale 
krok po kroku, w codzienności 
małych wyborów. Wyborów niekie-
dy rysujących się wyraźnie, ale 
częściej podejmowanych wśród 
rozterek i przeszkód, ze spojrze-
niem skierowanym ku Jezusowi, 
który w Eucharystii każdemu i każ-
dej z nas mówi: „Odwagi, Ja jes-
tem”, „przyjdź!” 

 

WNIEBOWZIĘTA 

 
     Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej 
Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele od 
najdawniejszych wieków. Przeświadczenie o tym, że ciało 
Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to 
miejsce w przypadku wszystkich innych ludzi, podległych 
skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zostało w cią-
gu historii Kościoła w wielu świadectwach i dokumentach. 
     W najbliższy piątek (15 sierpnia) Kościół obchodzi  Uro-
czystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w  pol-
skiej tradycji nazywaną Świętem Matki Bożej „Zielnej”. We 
Włoszech i w Austrii jest to wspomnienie „N.M.P. Zwycięs-
kiej” związane z wiktorią wojsk chrześcijańskich podczas 
bitew pod Wiedniem, Belgradem i Lepanto nad islamskimi 
wojskami tureckimi. Nieraz też jest nazywane „Świętem 
Matki Bożej Kwietnej”, w nawiązaniu do wschodniej trady-
cji „Zaśnięcia NMP”, według której, w grobie, gdzie naprę-
dce Ją pochowano, nie odnaleziono ciała, ale kwitnące 
kwiaty. Tradycję tę na zachodzie Europy podtrzymuje mia-
sto Florencja (co znaczy: „Kwitnąca”), w którym znajduje 
się katedra „Santa Maria dei Fiori” (czyli Matki Bożej Kwie-
tnej). 
     W naszej Ojczyźnie ten dzień, to nie tylko obchody Ma-
ryjnego Święta, ale także Narodowe Święto Polaków, 
przypominające rocznicę „Cudu nad Wisłą”, czy zwycięst-
wa nad bolszewikami, dążącymi do objęcia bezbożnym 
komunizmem całej Europy. To także dzień modlitw za Żoł-
nierzy Wojska Polskiego, którzy stoją na straży suweren-
ności naszej Ojczyzny.  

 

      W czasach reżimu komunistycz-
nego wielu kleryków było przymuso-
wo wcielanych do wojska, mimo, że 
byli studentami Seminariów. Spośród 
kapłanów, którzy pełnią posługę w na-
szej Parafii, przymusowo do wojska 
był wcielony nasz Ks. Proboszcz (fo-
tografia obok), a także ks. Prałat Ber-
nard Błoński i ks. Kanonik Stanisław  

Grochowski, który służbę wojskową odbywał razem z Bł. 
Ks. Jerzym Popiełuszko. Dzień Wniebowzięcia NMP jest 
dla nich szczególnie ważny, gdyż pomimo represji powró-
cili do seminarium. Nie zapomnijmy 15 sierpnia wywiesić 
flagę narodową na naszych domach i balkonach. 
     Msze Św. w tym dniu będą celebrowane prawie tak, jak 
w niedzielę: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00. Nie 
będzie Mszy Św. o godzinie 13.00. Ponieważ Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP wypada w piątek (15 sierpnia), w tym 
dniu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. 

MAM W CO SIĘ UBRAĆ? 

 

     Zrobiło się bardzo gorąco, a w na-
szych kościołach na Mszach Św. za-
panowała rewia mody, a w zasadzie 
plaża. Chciałam napisać coś na ten 
temat. Jaki strój obowiązuje w koś-
ciele? Jakiego unikać i dlaczego?  
     Rzeczywiście dziś jest to problem. 
Kiedyś ludzie mieli jedno odświętne 
ubranie, które zakładali na szczegól-
ne okazje, do teatru, do opery, do ko- 

ścioła. Dzisiaj wielu o tym zapomniało, a lato sprzyja ubie-
raniu się w skąpe stroje. U kobiet często możemy zoba-
czyć krótkie spódniczki i bluzki z dużymi dekoltami, lub 
prawie gołymi plecami, a mężczyźni idąc do kościoła częs-
to zakładają szorty. Czasami księża mówią o tym wiernym, 
ale trzeba zwracać uwagę jeszcze częściej. 
     W krajach śródziemnomorskich są służby, które pilnują, 
by nieodpowiednio ubrani nie wchodzili na nabożeństwa. 
Do Bazyliki św. Piotra w Watykanie nie wejdziemy, jeśli nie 
mamy zakrytych ramion. Są osoby, które tego pilnują przy 
wejściu. Do krajów katolickich, które przestrzegają tzw. 
„dress code” w kościele należą między innymi Portugalia 
i Hiszpania, gdzie kobieta nie zostanie wpuszczona do ko-
ścioła, jeśli nie ma spódnicy za kolano i zakrytych ramion. 
Odpowiedni strój do kościoła przestrzegany jest także we  
Francji. W Polsce nie wymaga się, by wierni mieli 
szczególny garnitur, czy sukienkę, zarezerwo-
waną na pójście na Mszę Św. Nie może być to 
strój niechlujny, lub co gorsze zbyt mocno odsła-
niający ciało. Po pierwsze nie jest to estetycz-
ne - strój powinien oddawać nasz stosunek do 
rangi wydarzenia. Po drugie mamy dbać o ubiór 
ciała, ponieważ jest ono Świątynią Ducha Świę-
tego. W Starym Testamencie odsłanianie nagoś-
ci, było naganne, a nagości kobiety tak dawniej, 
jak i dziś wzbudza w mężczyźnie pożądanie, a z 
czasem prowadzi do grzechu. Skromność poma-
ga w zachowaniu czystości. Podobnie jest z ma-
kijażem, przez który uczestniczka Liturgii nie 
może wyglądać wyzywająco. Jeden z dowcip-
nych kapłanów udzielających Komunii Św. wi-
dząc kobietę z przesadnie wymalowanymi usta- 
mi powiedział: „Panie Jezu uważaj, świeżo malowane”. Na 
plażę ubieramy się inaczej, na oficjalne spotkania inaczej, 
do kościoła również powinniśmy przyjść odpowiednio ub-
rani „Dlatego w progi Boże wchodzimy w godnym ubiorze”. 
     W ogłoszeniach z ubiegłej niedzieli ks. Proboszcz ape-
lował: „Pomimo upałów zakładajmy właściwy strój przy-
chodząc do kościoła. Wczoraj w taki upał Ks. Biskup Ordy-
nariusz szedł z Pielgrzymką w czarnej sutannie aż do Wo-
dyń. Krótkie spodenki, odkryte ramiona, sukienki mini, na-
dmiernie odkryte dekolty to raczej strój na plaże a nie do 
kościoła. Uszanujmy świętość tego miejsca w którym jest 
sprawowana Najświętsza Ofiara. Tutaj w Świątyni Pańs-
kiej obowiązuje strój bardziej godny niż swobodny”. 

 Zofia Antoniak 
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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 – 11 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Klary, Dziewicy, Siostry Św. Franciszka, Najświętszej 
Maryi Panny ze Świętej Lipki oraz Św. Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy 

Czyt.: Ez 1, 2-5. 24-28c (Widzenie chwały Boga); 
Ez 1, 2-5. 24-28c (Widzenie chwały Boga). 

6.30 1. + Jana Matejczuka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Eugenię i Stanisława Andraszek, of. Syn Andrzej z Żoną 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Jadwigę Zielińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

19.15 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) i 
Apel Duchowych Pielgrzymów na Jasna Górę. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Gustawa Jasińskiego (w r.), of. Janina Jasińska 
 3. + Irenę Troć, of. Elżbieta Dmowska 
 4. Poza Parafią: Antoniego Suchodoła (w 30 dzień), of. Uczestnicy 

Pogrzebu 
  5. Dziękczynna w 80 r. urodzin Jana Makaruka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Żona  
Wtorek – 12 sierpnia 2014  r. 

Wspomnienie Św. Joanny Franciszki de Chantal, Zakonnicy, Założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Wizytek. 

Czyt.: Ez 2, 8 – 3, 4 (Wizja księgi); 
Mt 18, 1-5. 10. 12-14 (Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy). 

6.30 1. Dziękczynna z racji urodzin Moniki, z prośbą o dary Ducha Świę-
tego i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu, of. Rodzice 

 2. Dziękczynna w 4 r. ślubu Magdaleny i Janusza, z prośbą o pot-
rzebne łaski dla nich i dla ich Córki Oli w 2 r. urodzin, of. Małżonko-
wie 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Kazimierza (w 18 r.), of. Daniela Kaniewska 

19.15 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) i 
Apel Duchowych Pielgrzymów na Jasna Górę. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Franciszka (w 17 r.), Bronisławę (w 15 r.) i Mieczysława, of. Ja-

dwiga Kaciniel 
 2. Dziękczynna z racji urodzin Elżbiety, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę św. Józefa i wypełnienie się woli Bożej w Jej życiu 
przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, of. Mama 

Środa – 13 sierpnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Poncjana, Papieża i Hipolita, Kapłana; 

Bł. Marka z Aviano, Kaznodziei na dworze Jana III Sobieskiego 
oraz NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzień Nabożeństwa Fatimskiego 

Czyt.: Ez 9, 1-7; 10, 18-22 (Wizja zniszczenia Jerozolimy); 
Mt 18, 15-20 (Braterskie upomnienie). 

6.30 1. O szczęśliwe i bezpieczne wakacje dla Iwo, Joanny, Mariusza i 
Haliny, of. Babcia 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Bogusława (w 12 r.), Grażynę i Grzegorza, zm. z Rodziny Ka-

szubskich oraz Jerzego Kosmalskiego, of. Elżbieta Kaszubska 
19.00 Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie i Apel Duchowych Pielgrzymów 

na Jasna Górę. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Sylwię Sulej (w 5 r.), of. Rodzice 
 3. + Zofię i zm. z Rodzin Łastowieckich, Tomaszewskich, Siennic-

kich, Tarasiuków i Skolimowskich, of. Stanisław Łastowiecki 
 4. Poza Parafią: + Jana Sobańskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy 

Pogrzebu 
 5. W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, z proś-

bą o triumf Jej Niepokalanego Serca w ludzkich sercach, of. Krucja-
ta Wyzwolenia Człowieka 

Czwartek – 14 sierpnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Kapłana i Męczennika, 

patrona tych, którzy walczą o trzeźwość. 
Czyt.: Ez 12, 1-12 (Prorok zapowiada wygnanie); 

Mt 18, 21 – 19, 1 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze).  
Czytania wieczornej Mszy Św. Wigilii Uroczystości Wniebowstąpienia NMP: 

1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 (Wprowadzenie Arki do Miasta Świętego); 
1 Kor 15, 54-57 (Zwycięstwo nad śmiercią); 

Łk 11, 27-28 (Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa). 

 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

 2. + Jadwigę (w 16 r.) i Franciszka, zm. z Rodzin Księżopolskich i 
Sobotków, of. Córka 

17.00 W intencji nowożeńców Anny i Sebastiana 
19.15 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) i 

Apel Duchowych Pielgrzymów na Jasna Górę. 

20.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Czesława Korniluka (w 4 r.), of. Żona, Dzieci i Wnuczki 
 3. + Stanisławę, Teofilę, Piotra, Józefa i Czesławę, zm. z Rodzin 

Stańczuków i Harasimów, of. Rodzina Sysików 

Piątek – 15 sierpnia 2014  r. UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

(W polskiej tradycji: Święto Matki Bożej „Zielnej”. We Włoszech i w Austrii 
wspomnienie NMP „Zwycięskiej”, lub NMP „Kwietnej”) 

Narodowe Święto Polaków. Rocznica „Cudu nad Wisłą”. Dzień modlitw za 
Żołnierzy Wojska Polskiego (wywieszamy flagę narodową); Czyt.: Ap 11, 
19a; 12, 1. 3-6a. 10ab (Niewiasta obleczona w słońce); 1 Kor 15, 20-26 (W 
Chrystusie wszyscy będą ożywieni); Łk 1, 39-56 (Bóg wywyższa pokornych). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Franciszka (w 53 r.), Stanisławę i Antoniego oraz zm. z czyśćcu 

cierpiących, of. Rodzina 
8.30 1. + Józefa i Halinę Major, Marcina Popka, Jana i Janinę Sobiczew-

skich, Barbarę i Stanisławę Hejda oraz Krewnych, Znajomych i Przy-
jaciół, of. 

 2. + Dariusza (w 10 r.), Jana, Pawełka i Katarzynę (w 5 miesiąc), 
zm. z Rodzin Olszewskich i Brodzików, of. Elżbieta Olszewska 

10.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Wacława (w 21 r.) i Stanisława (w 8 r.), zm. z Rodzin Skaruzów, 

Olszewskich i Księżopolskich, of. Dzieci 
 3. + Antoniego (w 17 r.) oraz jego Rodziców Mariannę i Stanisława, 

of. Janina Borkowska 
11.30 1. W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 

 2. + Stanisława Koć (w 1 r.), of. Syn z Żoną 
12.00 W Purzecu: Msza Św. odpustowa w wiejskiej kaplicy 
17.00 W intencji nowożeńców Joanny i Przemysława 

18.00 1. + Mariannę Łydkowską, Polikarpa, Edwarda, Czesława, Irenę, 
Mariannę i Mieczysława, of. Bogusław Łydkowski 

19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec pod przewodnic-
twem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 

20.00 1. + Jana (w r.), of. Rodzina 
Sobota – 16 sierpnia 2014  r. 

Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, Św. Stefana Węgierskiego 
i Św. Rocha Pielgrzyma, Więźnia i Żebraka. Czyt.: Ez 18, 1-10. 13b. 30-

32 (Odpowiedzialność osobista); Mt 19, 13-15 (Jezus błogosławi dzieci).   
6.30 1. + Lecha Oleszczuka, of. Bezimienna 

 2. + Zofię (w r.), Stanisława i Kazimierza, zm. z Rodzin Talachów i 
Miszczaków, of. p. Wakuła 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Jana (w 15 r.), Feliksa i Aleksandrę, zm. z Rodzin Paczuskich, 

of. Lidia Paczuska 
 3. + Marię, Lucjana, Brata Lucjana, zm. z Rodziny Radzikowskich, 

Czesława Strzalińskiego, Mirosława Biernackiego, Marcina Zubka 
i Marię Niedziałko, of. Michalina Strzalińska 

 4. + Pelagię Frankowską (w 2 r.), of. Rodzina 
 5. Dziękczynna z racji imienin Jacka, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i potrzebne łaski w jego życiu, of. Mama 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel)  

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

XX Niedziela Zwykła – 17 sierpnia 2014 r. Wspomnienie Św. Jacka, 

Kapłana ze śląskiego rodu Odrowążów, Patrona Kół Żywego Różańca, 
który do Polski przywiózł dominikański zwyczaj odmawiania Różańca. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego 
Czyt.: Iz 56, 1. 6-7 (Powszechność zbawienia); Rz 11, 13-15. 29-32 (Bóg poddał 

wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie); 
Mt 15, 21-28 (Wiara niewiasty kananejskiej). 
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6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Zdzisława i Kornelię Chłopeckich, of. Ewa Wakuła 

8.30 1. + Zdzisława Ławeckiego (w 2 r.) i jego Rodziców oraz Stefana i 
Zofię, of. Żona 

 2. + Pelagię (w 11 r.) i zm. z jej Rodziny, of. Córka 
10.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Franciszka (w 13 r.), Krystynę i Edytę oraz Dziadków z obu 
stron Rodziny, of. Anna Jastrzębska 

 3. + Andrzeja (w r.), Elżbietę, Romana, Teklę, Jana i Mieczysława, 
zm. z Rodzin Szupłaków, Annę i Mikołaja Kulgawczyków oraz Euge-
nię i p. Kołodzieja, of. Helena Kulgawczyk 

11.30 1. + Jadwigę (w 11 r.) i Jana Stachowiczów, of. Dzieci 
 2. Dziękczynna w 9 r. ślubu Katarzyny i Rafała, z prośbą o potrzeb-

ne łaski i opiekę Św. Józefa w dalszym wspólnym życiu, of. Rodzice 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
18.00 1. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ojczyzny, 

of. Wspólnota Różańca Nieustającego 
19.00 III Katecheza Chrzcielna 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec pod prze-

wodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego. 

20.00 1. + Tomasza (w 13 r.), zm. Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, 
of. Danuta Chomka 

 

MAMA ZAWSZE TRZEŹWA 
(Fragment z listu Biskupów Polskich na sierpień 2014) 

     Od lat przypominamy, że rodzina 
jest najważniejszą szkołą trzeźwości, 
jest ostoją w budowaniu trzeźwego 
społeczeństwa. Przed rokiem mówiliś-
my o ojcach. Podkreślaliśmy, że powin-
ni być świadkami wiary i trzeźwości. W 
tym roku naszą uwagę poświęcamy 
matkom. Mówimy: Kochająca matka 
jest zawsze trzeźwa! Kochająca matka 
dba o trzeźwość rodziny i dzieci! Ko-
chająca matka pomaga budować trzeź-  
we społeczeństwo! Od pierwszych chwil życia dziecka kobieta staje się straż-
niczką jego zdrowia. To ona przez pierwszych dziewięć miesięcy istnienia jest 
dla niego domem i schronieniem. Podczas ciąży nawet niewielka ilość alko-
holu wypitego przez matkę może bardzo poważnie zaszkodzić dziecku, za-
działać toksycznie na jego rozwijający się organizm. Im większa ilość alkoholu, 
tym większe jest ryzyko poważnych uszkodzeń. Szkody wyrządzone przez al-
kohol znane pod nazwą Alkoholowego Zespołu Płodowego (tzw. Zespołu FAS 
– Fetal Alcohol Syndrome), mają poważne konsekwencje zarówno w sferze fi-
zycznego, jak i psychicznego rozwoju dziecka. FAS jest chorobą nieuleczalną, 
która trwa do końca życia człowieka, a której można całkowicie uniknąć za-
chowując abstynencję w okresie oczekiwania na narodziny dziecka. Gdyby 
nienarodzone dzieci mogły mówić, to prosiłyby, wręcz wołałyby z wielką mocą: 
„Mamo, nigdy nie pij za moje zdrowie!”. 
     Duchowni, lekarze, pielęgniarki i położne mają obowiązek przestrzegać 
matki przed skutkami picia alkoholu w ciąży. A zadaniem ojców, najbliższej 
rodziny i przyjaciół jest wspieranie kobiet w ciąży w zachowywaniu całkowitej 
abstynencji od alkoholu. Pokażmy wszyscy, że potrafimy być odpowiedzialni 
za życie i zdrowie innych, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, nienaro-
dzonych. Przejawem kobiecego geniuszu jest wielka wrażliwość i gotowość 
do chronienia dziecka przed wszelkimi zagrożeniami. Matki przez swą obec-
ność, miłość i czułość chronią najmniejsze dzieci przed światem zewnętrznym 
oraz przed wewnętrznymi niepokojami. One budują poczucie bezpieczeństwa, 
otwartość na wiarę, nadzieję i miłość. Najlepszą wychowawczynią jest matka 
dobra, mądra i szczęśliwa, która bardziej swoim przykładem życia niż słowami 
pozytywnie wpływa na męża i dzieci. 
     Mądra matka rozumie, że dzieci sięgają po alkohol nie tylko z ciekawości. 
Czynią tak, ponieważ w jakimś stopniu nie radzą sobie z życiem, z emocjami, 
z własnymi słabościami. Ona wie, że sięganie po alkohol nawet w najmniej-
szych ilościach przez dzieci czy młodzież to szybka droga do uzależnienia i 
zablokowania ich rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, religijnego, 
moralnego i społecznego. Mądra matka nie ulega nieodpowiedzialnym rekla-
mom, które zachęcają do sięgania po alkohol, które tworzą pro-alkoholową 

mentalność. Ona uczy, jak pięknie i szczęśliwie żyć bez substancji uzależnia-
jących. Daje wraz z ojcem przykład świętowania i dobrej zabawy bez alkoholu. 
To rodzice uczą dojrzałego radzenia sobie ze stresem i problemami oraz po-
kazują, na czym polega sens prawdziwej wolności. 
     To rodzice, a szczególnie matka, stwarzają dziecku klimat serdeczności i 
bezpieczeństwa. Mądra i kochająca matka wie, że dziecko, które żyje w przy-
jaźni z Jezusem i które słucha Boga bardziej niż samego siebie, potrafi 
trzeźwo myśleć i ma siłę potrzebną do wypełnienia zobowiązań i pokonywania 
trudności, jakie niesie codzienne życie. Odpowiedzialna i trzeźwa matka wie, 
że dziecko wychowywane w Bożej łasce i mądrości poradzi sobie z życiem 
bez szukania alkoholu. Taka wspaniała matka pomaga synom odkryć w Jezu-
sie wzór uczciwości i wierności w postępowaniu, przykład odwagi w obronie 
słabszych oraz zdolność do podejmowania decyzji na zawsze. Córkom po-
maga odkryć w Jezusie przyjaciela i obrońcę przed tymi mężczyznami, którzy 
nie potrafią kochać.                                             Bp Tadeusz Bronakowski 

 

RÓŻNORODNOŚC FORM RÓŻAŃCA 
     W naszej Ojczyźnie mamy wiele form tej modlitwy. Istnieją Bractwa Ró-
żańcowe (Dominikanie), Rodziny Różańcowe (Rodzina Jasnogórska), Kółka 
podwórkowe dzieci, Krucjaty Różańcowe, Margaretka (codzienna modlitwa 
za konkretnych kapłanów), Różaniec wieczysty zw. Różańcem Nieustają-
cym, Różaniec za Zmarłych i wreszcie Stowarzyszenie Żywy Różaniec. 
     Przywilejem i wielkim skarbem w Żywym Różańcu jest to, że wszyscy 
członkowie, odmawiając swoją jedną tajemnicę, otrzymują takie same zas-
ługi, jakby odmawiali cały Różaniec. Nie odmówienie tajemnicy, nie oznacza 
grzechu, a utratę zasługi. Dotyczy to też powstających u nas Róż Różańco-
wych, które skupiają na modlitwie Rodziców, modlących się za swoje dzieci.  
Istnieje też Jerycho Różańcowe. Modlitwa ta nawiązuje do wydarzenia biblij-
nego z Księgi Jozuego. Ta historia nie jest nam obca, więc nie trzeba przy-
pominać  o co chodzi. Ważnym jest fakt, że gdy ważyły się losy pierwszej 
pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, na Jasnej Górze zorganizowa-
no siedmiodniową modlitwę różańcową, zwaną „Oblężeniem Jerycha”, aby 
runęły mury, zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Ojczyzny. Przeszkody 
zostały usunięte, a my radowaliśmy się  obecnością naszego Rodaka - Pa-
pieża pośród nas. 
     Bądźmy więc wytrwali w odmawianiu Różańca, czy to w kościelnej 
wspólnocie, czy w zaciszu naszych rodzin. Modlitwa ta w miarę powtarza-
nych wezwań połączy serca, rozgrzeje płomień domowego ogniska, umocni 
nadzieję oraz sprowadzi na wszystkich wielki pokój i radość Chrystusa, któ-
ry dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał.                   Barbara Popek 

 

LATO MŁODYCH W TAIZÉ 

 
     Na przełomie roku, w tzw. okresie „Sylwestrowym” wielu młodych ludzi, 
także z Siedlec, bierze udział w międzynarodowych spotkaniach młodych 
organizowanych przez Ekumeniczną Wspólnotę z Taizé w różnych miejs-
cach na świecie. Tymczasem spotkania te trwają przez cały rok, a w miesią-
cach letnich są one szczególnie bogate w doświadczenia i przeżycia ducho-
we. Kilkutysięczna rzesza młodzieży przybywa co tydzień na burgundzkie 
wzgórze w małej wioski, liczącej tylko 118 mieszkańców. 
     Przybywają tam młodzi z 70 narodowości, głównie Europejczycy, a także 
wolontariusze ze wszystkich kontynentów. W ubiegłym tygodniu było 600 
Niemców, 500 Włochów, ponad 300 Portugalczyków, po 200 Francuzów 
i Hiszpanów, 100-osobowe grupy z Holandii i Wielkiej Brytanii. Dotarły auto-
kary z młodymi ludźmi z Europy Środkowej i Wschodniej: po trzy z Ukrainy 
i z Polski, dwa z Rumunii, po jednym z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Ser-
bii i Czech. Wśród nich prawosławni, protestanci i katolicy. 
     Wszyscy trzy razy dziennie gromadzą się w Kościele Pojednania, wokół 
braci, na wspólnej modlitwie. Po śniadaniu w grupach wiekowych rozpoczy-
nają się spotkania biblijne. Bracia prowadzą w tym roku rozważania w opar-
ciu o Ewangelię wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. Razem szukają odpo-
wiedzi na pytanie: co zrobić, żeby jedność (komunia) między ludźmi kocha-
jącymi Chrystusa stała się bardziej dostrzegalna.  
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FATIMSKIE 

 

     Sierpniowe Nabożeństwo 
Fatimskie przeżywać bę-
dziemy w środę (13 sierp-
nia). Rozpocznie się ono 
o godz. 19.00, jako modlite-
wne czuwanie Duchowych 
Pielgrzymów na Jasną Gó-  

rę. Sierpień to miesiąc Maryjny. 13 sierpnia  wspo-
minamy wizerunek N.M.P. z Kalwarii Zebrzydows-
kiej, którego często nawiedzał Św. Jan Paweł II. Ko-
ściół w tym dniu wspomina także Bł. Marka z Avia-
no, Kaznodzieję na dworze Jana III Sobieskiego. To 
on właśnie po zwycięstwie pod Wiedniem napisał do 
Papieża w imieniu króla krótki list informujący o zwy-
cięstwie: „Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. 
     Oto fragmenty dialogu między Matką Bożą a Hia-
cyntą podczas sierpniowych objawień w 1917 roku: 
- Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych - prosi 
Hiacynta. 
- Tak, niektórych uleczę w ciągu roku - i przybierając 
wyraz smutniejszy dodała: - Módlcie, módlcie się 
wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz 
idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto 
by się za nie ofiarował i modlił. 

BISKUP ZACHĘCA 
     Ks. Biskup pisze w Komunikacie z ubiegłej nie-
dzieli: „Jak co roku, w uroczystość odpustową w Mo-
kobodach-Budziszynie, w II niedzielę sierpnia 
(10.08) będzie okazja, aby stać się honorowym daw-
cą krwi. Diecezja czyni to we współpracy z Oddzia-
łem Terenowym nr 46 w Siedlcach Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w War-
szawie. Ambulans będzie od godz. 09.00 do 14.00. 
Krew można oddać bez żadnego uszczerbku dla 
zdrowia i życia. Może to uczynić każdy zdrowy, 
dorosły człowiek w wieku od 18 do 60 lat. Fachowy 
personel medyczny gwarantuje dobrą obsługę. 
Należy mieć przy sobie dokument stwierdzający 
tożsamość”.        Ks. Bp Kazimierz Gurda 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KOŁO MISYJNE. Spotkanie Rodziców Dzieci z 
Koła Misyjnego, wyjeżdżających na wypoczynek 
będzie dziś (10.08) po Mszy Św. o 11.30. 
DLA TYCH, KTÓRYM SIĘ SPIESZY. Dusz-
pasterstwo Rodzin i Ojcowie Paulini z Leśnej Pod-
laskiej, zapraszają na Weekendowy Kurs Przed-
małżeński, który odbędzie się w dniach 29-31 sier-
pnia br. w Leśnej Podlaskiej. Rozpoczęcie o godz. 
19.00 w piątek, zakończenie obiadem o około 
godz. 13.00. Koszt 160 złotych. Zgłoszenia 
lesnapodlaska.paulini@gmail.com i telefonicznie: 
83-3450700 lub 514-570079 

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 Fragment listu publikujemy na str 3. 

PATRON TRZEŹWYCH. W czwartek (14.08) 
Kościół Wspomina Św. Maksymiliana Marię Kolbe-
go, Kapłana i Męczennika, patrona tych, którzy 
walczą o trzeźwość. 

ODPUST W PURZECU. Mieszkańcy Purzeca 
zapraszają 15 sierpnia na sumę odpustową, która 
będzie celebrowana w kaplicy o godzinie 12.00  

CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych odby-
wają się odbywały w miesiące parzyste: VIII, X 
i XII. Sierpniowe katechezy będą jeszcze w niedzie-
le 10.08, 17.08 i 24.08 o godzinie 19.00, a Sakra-
ment Chrztu Św. uroczyście będzie udzielany w os-
tatnią niedzielę miesiąca (31.08) o godz. 13.00. 
Uwaga: jeszcze do czwartku (do 14.08) podczas 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, 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 Rozważanie 
Pielgrzymkowe i Msza Św. o godzinie 20.00, 

zakończona Apelem Jasnogórskim. 
Serdecznie zapraszamy. 

LEŚNA ZAPRASZA. Dwa dni będą trwały uro-
czystości Maryjne w Leśnej i w Kodniu. Oto prog-
ram przewidywany w Leśnej Podlaskiej: 
14.08. CZWARTEK 17.00 Powitanie Pieszych Pie-
lgrzymek, 18.00 Msza św. w Bazylice Leśniańskiej 
(Ks. Infułat Kazimierza Korszniewicz, Konfrater Za-
konu Paulinów, 21.00 Apel Jasnogórski (O. dr Mie-
czysław Łacek), 22.00 Procesja Maryjna ze świe-
cami (O. Leszek Wielgos), 24.00 Pasterka Maryjna 
o NMP Wniebowziętej w Bazylice Leśniańskiej pod 
przewodnictwem Proboszcza i Kustosza Sanktuar-
ium Leśniańskiego O. Jana Tyburczego 
15.08. PIĄTEK 7.00 Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP, 7.30 Msze Św. w Bazylice Leśnia-
ńskiej (O. dr Mieczysława Łacek), 9.30. Msza Św. 
(Ks. Stanisław Durbas). 12.00. Msza Św. Odpusto-
wa o NMP Wniebowziętej na Placu Św. Józefa (Bp 
Dr Piotr Sawczuk), 15.00 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego (O. Marcin Oparcik), 16.00 Msza Św. (O. 
Marcin Oparcik) i zakończenie odpustu. 
PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA do 
Leśnej Podlaskiej będzie miała miejsce w ostatnią 
niedzielę sierpnia (31.08). Zapisy przyjmowane są 
w zakrystii. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 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).  
Zapowiedź I: Łukasz Gadomski z Parafii Bo-
żego Ciała w Siedlcach i Katarzyna Podniesińska 
z naszej Parafii (46). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tych Małżeństw, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 32 

 Czy kryzys małżeństwa to jego koniec? Jaka 
jest recepta na szczęście w małżeństwie? Co ro-
bić, gdy z wzajemnej miłości i fascynacji pozornie 
nic nie zostało? O tym w dziale „Temat tygodnia”; 
 Nadstawić drugi policzek czy oddać? O tym w ar-
tykule z cyklu „Zapiski na marginesie katechizmu”; 
 Czy sankcje wobec Rosji odbiją się na sytuacji 
polskich rolników? O tym w wywiadzie z ministrem 
rolnictwa; 

 Jak zachować się w sytuacji wypadku na dro-
dze? Bóg, który wyciąga z bagna – poruszające 
świadectwo znanego dziennikarza.  
 Praktyczne porady w dziale „Motoryzacja” (oby 
nigdy się nie przydały!);  Zapraszamy do lektury! 

 

Z DORADCĄ 

 
     W salonie samochodowym sprzedawca zwraca się 
do bardzo oszczędnego mężczyzny, który chce kupić 
auto: 
- Powinien pan kupić ten samochód. Na 100 km pali 
tylko łyżkę benzyny. 
- Stołową czy od herbaty – pyta zainteresowany. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

– Szybko to ja się męczę.  
ZŁE PARKOWANIE. Starszy kierowca parkuje leciwe 
auto pod Sejmem. Podbiega ochroniarz:  
- Panie, zjeżdżaj pan stąd! To jest Sejm, tu się kręcą 
posłowie i senatorowie!  
     Dziadek na to:  
– Ja się nie boję. Ja mam alarm.   
ODWIEDZINY EMERYTA. Emeryt odwiedza daw-
nych kolegów w zakładzie pracy.  
- Jak się czujecie chłopaki? 
- Znakomicie – odpowiedzieli koledzy 
- Co jutro robisz po pracy stary ? 
- Idę z synem za miasto. Kupiłem latawiec, będziemy 
go puszczać w powietrze. 
- A ty? – pyta drugiego. 
- No w sumie prawie to samo - odprowadzam teścio-
wą na lotnisko. 
NIEFART KOLEGÓW. 
     Po latach spotykają się dwaj przyjaciele: 
- Cześć, Marian, co porabiasz? 
- Latam. 
- Zostałeś pilotem? 
- Nie, za pracą latam. A ty? 
- Ja pływam. 
- Jako marynarz? 
- Nie, pływam w długach. 
 

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, ks. Piotr Kruk, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

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. 

UWAGA: Do czwartku 14 sierpnia 2014 r. 
Kancelaria Parafialna 

czynna w dni powszednie od 18.00 do 19.30 
od 16 sierpnia czynna od 16.00 do 17.30. 

 




