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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     Słowa uznania skierował Pan 
Jezus do kobiety w dzisiejszej 
Ewangelii: „O niewiasto wielka 
jest twoja wiara; niech ci się sta-
nie, jak chcesz!” (Mt 15,21-28). 
     Czasem, gdy wołamy w udręce 
do Boga, On zdaje się „nie odzy-
wać do nas ani słowem” – tak jak 
Jezus zdawał się być obojętny na 
wołanie kobiety kananejskiej. Łat-
wo wówczas zwątpić w Bożą mi-
łość i zniechęcić się. Kobieta pro-
sząca o uzdrowienie córki odkryła 
sekret Serca Jezusa. Przeczuwała, 
że nie oprze się on modlitwie za-
noszonej z bezgraniczną ufnością 
i pokorą, dlatego śmiało i z upo-
rem przedstawiała Mu swoją proś-
bę. 
     Odpowiedzią Jezusa nigdy nie 
jest odrzucenie, choć zbolałej lu-
dzkiej duszy nieraz może się tak 
wydawać. On zawsze ma dla nas 
współczucie i miłosierdzie, zwłasz-
cza w tym, co dla nas najtrudniej-
sze i co najbardziej boli. 
 

 

W DROGĘ Z NAMI 

 
     W ostatnim tygodniu sierpnia (24-30.08) Dzieci z Koła 
Misyjnego, działającego przy naszej Parafii, wyjadą na wa-
kacyjny odpoczynek do Sielpi Wielkiej w Woj. Świętokrzys-
kim. Miejscowość jest położona wśród pięknych lasów so-
snowych na Wzgórzach Koneckich, nad malowniczo poło-
żonym zalewem Czarnej Koneckiej. Czyste powietrze 
i woda, gdzie można korzystać z wszelkich atrakcji wod-
nych: kąpiele, pływanie, kajaki, rowery wodne itp. 
     W najbliższym otoczeniu Sielpi znajduje się rezerwat 
przyrody nieożywionej - skały w „Piekle”, od którego nie-
bieskim szlakiem turystycznym można dojść do miejsco-
wości „Niebo”. Turystyczną atrakcją wypoczynku w Sielpi 
jest możliwość zwiedzenia Gór Świętokrzyskich, a wśród 
nich takich miejscowości jak: Kielce, Św. Katarzyna, Św. 
Krzyż, Jaskinia Raj, Chęciny, Oblęgorek, Zagnańsk z Le-
gendarnym Dębem Bartkiem i inne. Nawiedzimy Sanktuar-
ia Maryjne w Kałkowie-Godowie i Skarżysku Kamiennej. 
     Wakacje z Bogiem przeżywać będziemy na wesoło. 
Przy śpiewie i zabawie odkryjemy jak dobrze być Dziec-
kiem Bożym. Rozważając Ewangelię poznamy lepiej plan 
Boży i przypowieści Pana Jezusa o królestwie Bożym. Za-
praszamy Dzieci do udziału, a wszystkich prosimy o wspa-
rcie i modlitwę na czas wyjazdu.  Ks. Sławek i S. Anuncjata 

 
      Do bardzo realnej pomocy mieszkańcom wschodniej 
Ukrainy zachęca Zespół Pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie. Proponuje, by rodziny zapraszały matki z dziećmi z 
ogarniętego konfliktem terenu na wypoczynek do Polski. 
Ważny jest nawet krótki wypoczynek, jaki polskie rodziny 
mogą zaoferować matkom z dziećmi z okolic Doniecka i 
Ługańska. Pobyt w Polsce pozwoli im choć na chwilę 
zapomnieć o traumie konfliktu, który w dramatyczny 
sposób dotyka mieszkańców wschodniej Ukrainy. 
     Rodziny, które chciałyby zaprosić do siebie na wypo-
czynek rodziny z Ukrainy, mogą się zgłaszać do Biura Ze-
społu Pomocy Kościołowi na Wschodzie (e-mail: wschod 
@misje.pl; tel. 22-5304872). Na Ukrainie akcję koordynuje 
mieszkanka Doniecka polskiego pochodzenia. Z tej formy 
pomocy skorzystało już kilkadziesiąt osób z Donbasu. Cią-
gle też zgłaszają się rodziny, które są gotowe przyjąć pod 
swój dach rodziny z Ukrainy. 
     Caritas Polska do tej pory przekazała m.in. fundusze 
na pomoc poszkodowanym na Majdanie, na kolonie dla 
ponad 1300 dzieci z 8 diecezji na Ukrainie, dla ponad 600 
dzieci ukraińskich wypoczywających w Polsce oraz na ży-
wność i środki czystości dla uchodźców na Krymie, a tak-
że dla przesiedleńców ze wschodniej Ukrainy w okolice 

Charkowa. W marcu br. Caritas Polska prowadziła wraz z 
Pocztą Polską akcję „Rodzina Rodzinie”, dzięki której mo-
żna było wysyłać bezpłatnie paczki z żywnością i ubrania-
mi dla Ukraińców. 

KS. JOHN BASHOBORA 

 
     Kontynuacją ubiegłorocznych Rekolekcji na Stadionie 
Narodowym jest w tym roku całodniowe spotkanie w Li-
cheniu 23 sierpnia pod przewodnictwem o. Johna Bosho-
bory. Rekolekcje „jednego dnia” rozpoczną się o godz. 
9.00 na placu przed bazyliką i trwać będą do godz. 20.30.  
     Licheńskie spotkanie z katolickim charyzmatykiem 
z Ugandy odbędzie się pod hasłem „Słowo stało się Cia-
łem i zamieszkało między nami”. Spotkanie to wpisuje się 
w  Rok Syna Bożego obchodzony w Kościele katolickim 
w Polsce. Wstęp na rekolekcje możliwy będzie wyłącznie 
po okazaniu wejściówki, którą można zamówić na stronie 
internetowej www.slowostalosiecialem.pl. Wejściówki są 
darmowe. Od 18 do 21 sierpnia w licheńskiej bazylice 
o godzinie 12.00 sprawowane będą Msze Święte z udzia-
łem o Bashobory. Podczas tych Mszy Św. o. John wygłosi 
homilie i poprowadzi modlitwy o uzdrowienie.  
     Ksiądz John Baptist Bashobora jest diecezjalnym koor-
dynatorem Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w połud-
niowo-zachodniej Ugandzie. Studia wyższe oraz doktorat 
z teologii uzyskał na uniwersytecie w Rzymie. Mieszka i 
pracuje w Ugandzie, choć większość czasu spędza w pod-
róży, głosząc Ewangelię. Charyzmaty, jakie ojciec John ot-
rzymał od Boga w posłudze uzdrawiania i uwalniania, 
owocują wielkimi znakami i cudami wszędzie tam, gdzie 
kapłan głosi Słowo. W 2007 roku był gościem konferencji 
„Strumienie Miłosierdzia", która odbyła się pod patronatem 
kard. Stanisława Dziwisza w krakowskich Łagiewnikach. 
Ksiądz Bashobora znany jest w Kościele jako osoba akty-
wna w ewangelizacji. Na co dzień zajmuje się sierotami 
i dziećmi wojny. Zapewnia utrzymanie ponad czterem ty-
siącom dzieci, opłaca ich codzienne wyżywienie a także 
dba o ich edukację. 
     Plan spotkania 23 sierpnia 2014 r.: 
9.00 Rozpoczęcie i różaniec, 9.30 Uwielbienie, 10.00 
I konferencja, 11.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
12.00 II konferencja, 13.30 Przerwa obiadowa, 15.00 Ado-
racja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Mi-
łosierdzia, 15.30 III konferencja, 17.00 Przygotowanie do 
Eucharystii, 17.30 Eucharystia – przewodniczy bp Wies-
ław Mering – modlitwa o uzdrowienie, prowadzi o. J. Bash-
obora, 20.30 Zakończenie. 
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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 – 18 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Heleny, Cesarzowej, która odnalazła Drzewo Krzyża Św. 

i Bł. Sancji Szymkowiak, Zakonnicy 
Czyt.: Ez 24, 15-24 (Zapowiedź zburzenia Jerozolimy), 

Mt 19, 16-22 (Rada ubóstwa). 

6.30 1. + Joannę Mazurek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

 2. + Sławomira Wiechowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-
bu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Krzysztofa, Józefa (w 10 r.) i Martę Karpowicz, of. Małgorzata 
Karpowicz 

 3. Poza Parafią: + Ewę Bujalską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Po-
grzebu 

 4. Dziękczynna w 3 r. ślubu Sylwii i Mariusza, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo w życiu i opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Córki 
Mai, of. Jubilaci 

Wtorek – 19 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Jana Eudesa, Kapłana 

Czyt.: Ez 28, 1-10 (Proroctwo przeciw pysze króla Tyru), 
Mt 19, 23-30 (Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa). 

6.30 1. + Zm. Rodziców Jozafata, Kazimierę, Władysława i Mariannę, 
zm. z Rodzin Oklińskich i Charutów, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Stefana i Zofię, of. Synowa 
 3. + Anielę i Bolesława Wójcików oraz Grażynę i zm. z Rodziny Ka-

szubskich, of. Elżbieta Kaszubska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Rodziców: Zofię i Franciszka Rybickich oraz zm. Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Córka 

 3. + Bogumiłę, Jana, Genowefę, Elżbietę i Zofię oraz zm. Dziadków, 
of. Córka 

 4. Poza Parafią: + Mieczysława Stańczuka (w 30 dzień), of. Uczest-
nicy Pogrzebu 

Środa – 20 sierpnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Bernarda z Clairvaux, Opata i Doktora Kościoła 

i Bł. Władysława Mączkowskiego, Kapłana i Męczennika (zagłodzonego 
w Oświęcimiu).  Czyt.: Ez 34, 1-11 (Bóg gani złych pasterzy), 

Mt 20, 1-16a (Przypowieść o robotnikach w winnicy).  
6.30 1. + Janusza Kamińskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

 2. + Antoninę i Adama Węgrzynów (w 8 r.) oraz Stefanię i Bronisła-
wa Paczuskich, of. Barbara Orzełowska 

 3. Dziękczynna w 30 r. urodzin Dariusza i 28 r. urodzin Aleksandry, 
z prośbą o opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich Rodzin, 
of. Mama 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Henryka Zalewskiego (w 8 r.), of. Rodzina 
 3. + Helenę i Aleksandra Kasjanowicz oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Dzieci 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 21 sierpnia 2014 r. Wspomnienie Św. Piusa X, Papieża 
Czyt.: Ez 36, 23-28 (Dam wam serce nowe i nowego ducha), 

Mt 22, 1-14 (Przypowieść o zaproszonych na ucztę). 

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

 2. + Czesławę Jaszczuk (w 6 miesiąc), of. Córki 
 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Michała i Przemysława Łąckich, z 

prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Św. Józefa dla nich i dla ca-
łej Rodziny, of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Milenę (w 1 r.), of. Rodzina 
 3. + Stanisława i Stanisławę Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską, 

of.  

 4. Poza Parafią: + Ks. Tomasza Muszyńskiego (w 2 miesiąc), of. 
Uczestnicy Pogrzebu 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 22 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Czyt.: Iz 9, 1-3. 5-6 (Syn został nam dany), 
Łk 1, 26-38 (Bóg da Jezusowi tron Dawida). 

6.30 1. + Eugenię Piechowicz oraz Józefa i Felicję Michalak, of. Mąż Jó-
zef z matką Władysławą  

 2. Dziękczynna w 45 r. ślubu Haliny i Janusza Rosów, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia, of. 
Jubilaci 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Wacława i Marię Barańskich, of. Córka z Rodziną 

15.00 W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Henryka Zaliwskiego (w 8 r.), of. Rodzina 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 23 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia, Św. Róży z Limy i Bł. Włady-
sława Findysza, Kapłana i Męczennika polskiego reżimu komunistycznego 

Czyt.: Ez 43, 1-7a (Chwała Boża wraca do świątyni), 
Mt 23,1-12 (Kto się wywyższa, będzie poniżony). 

6.30 1. + Anielę Kęcel (w r.), of. Rodzina 
 2. + Władysława i Weronikę oraz zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

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

 2. + Rodziców i Teściów Kazimierza i Janinę Janiak oraz Martę i 
Pawła Stawskich, of. Dzieci 

 3. + Piotra Żukowskiego (w 1 r.), of. Mama i Rodzeństwo 
 4. Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Jakuba, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla nich i dla ich Dzieci: Zosi, Jadzi i Helenki, of. Elżbie-
ta Kaszubska 

 5. Dziękczynna w 40 r. ślubu Teresy i Jerzego, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Dzieci 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Wojciecha Mendyka (w 6 r.), of. Rodzice, Siostra i Siostra z Mę-

żem  

XXI Niedziela Zwykła – 24 sierpnia 2014 r. 
Święto Św. Bartłomieja Apostoła 

(w ludowej tradycji patrona odlatujących bocianów). 
Czyt.: Iz 22, 19-23 (Klucz domu Dawidowego), 
Rz 11, 33-36 (Hymn na cześć mądrości Bożej), 

Mt 16, 13-20 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
8.30 1. + Halinę Grzebisz (w 18 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Mąż 
 2. + Józefa (w 17 r.), Zofię i zm. z Rodziny Rucińskich, of. Krystyna i 

Szczepan Borutowie 
 3. + Leokadię i Wacława Piekart oraz Henryka, of. 

10.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Stanisława (w 36 r.) i Halinę Stańczuk, of. Córki 
 3. + Helenę i Stanisława Adamowicz, of. Córka 

11.30 1. + Stanisława (w 22 r.), of. Bezimienna 
 2. + Tomasza Wojewódzkiego (w 17 r.), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 12 r. urodzin Kingi, z prośbą by wzrastała w łasce 

u Boga i u ludzi, of. p. Wójcikowie 
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 

2. Poza Parafią: Dziękczynna w 25 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o 
wypełnienie się woli Bożej w jego życiu, przez wstawiennictwo Nie-
pokalanego Serca Maryi, of. Mama   
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18.00 1. + Tadeusza (w 9 r.), jego Rodziców i Braci, Cecylię, Antoniego, 
Marka, Krzysztofa i Józefa, of. Zdzisława Szczepanik 

 2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Haliny i Krzysztofa, z prośbą o opiekę 
Matki Bożej i Św. Józefa, of. Halina Iskra 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
17.30 IV Katecheza Chrzcielna 

20.00 1. + Stanisława i Stanisławę Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską, 
of. Dzieci i Rodzeństwo 

     Sierpień to miesiąc trzeźwości, upływający pod hasłem: „Mama za-
wsze trzeźwa”. Z tej racji Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski Przewodni-
czący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwo-
ści wystosował list pasterski do Katolików w Polsce, którego ostatni 
fragment prezentujemy: 

MAMA ZAWSZE TRZEŹWA 
     Kochająca i odpowiedzialna matka zdaje so-
bie sprawę, że głęboko religijne wychowanie to 
najpewniejszy sposób ochrony dzieci i ich przy-
szłych rodzin przed nadużywaniem alkoholu, 
przed chorobą alkoholową. Jezus uczy nas bo-
wiem życia w miłości, prawdzie i odpowiedzial-
ności, czyli w wolności dzieci Bożych. W wolnoś-
ci od wszelkiego zła i od wszelkich uzależnień.  
Badania pokazują, że osoby wierzące i praktykujące, świadome swojej 
chrześcijańskiej misji, są w mniejszym stopniu narażone na uzależnienia. 
     Odpowiedzialna matka nie myli miłości z rozpieszczaniem czy nadopie-
kuńczością. Potrafi stawiać dziecku właściwe wymagania, potrafi wytłuma-
czyć, dać właściwe argumenty, a gdy trzeba - także nakazać lub zakazać. 
Wspiera dziecko, które się rozwija, chętnie nagradza, ale też stanowczo 
upomina, gdy błądzi. Pozwala ponosić konsekwencje popełnianych błędów. 
Dzięki mądrze okazywanej miłości, dziecko nie tylko wie, że jest kochane, 
ale też stopniowo uczy się odpowiedzialnej miłości wobec siebie i innych. 
     W obliczu poważnych zagrożeń młodego pokolenia kochająca matka re-
zygnuje z alkoholu, by dać swoim bliskim – mężowi, dzieciom, rodzicom, 
krewnym i znajomym – przykład radosnego życia w abstynencji. Modli się o 
abstynencję swoich dzieci i o trzeźwość dorosłych w rodzinie. Potrafi też 
stanowczo upominać tych, którzy krzywdzą samych siebie sięganiem po al-
kohol. Potrafi zaprotestować, gdy nieodpowiedzialni i nierozważni ludzie 
próbują w imię fałszywej wolności wprowadzać alkohol do szkół, na stud-
niówki, obozy młodzieżowe, juwenalia, festyny czy stadiony. Potrafi zachę-
cić, by wybierano takich radnych, którzy nie będą mnożyć pozwoleń na 
handel alkoholem w imię fałszywej troski o rozwój gospodarczy. Taka matka 
odważnie protestuje, gdy innym dzieciom sprzedawany jest alkohol. Takich 
wspaniałych matek potrzebuje nasza ojczyzna. 
     Apelujemy do osób odpowiedzialnych za stanowienie i egzekwowanie 
prawa, aby swoimi decyzjami i działaniami pomagali matkom w ich wznio-
słej, a zarazem trudnej roli wychowywania dzieci w całkowitej abstynencji 
przynajmniej do osiemnastego roku życia. 
     Trzeźwe i  kochające matki, dziękujemy za waszą odpowiedzialną mi-
łość! Dziękujemy za wasze piękne świadectwo. Wiemy, że bez trzeźwych 
matek,  matek abstynentek, nie będzie trzeźwej Polski. Jednocześnie mo-
dlimy się w intencji matek skrzywdzonych, płaczących, cierpiących przez 
nałogi mężów i dzieci, opłakujących przegrane życie najbliższych. Modlimy 
się w intencji tych matek, które same stały się więźniami poniżającego i wy-
niszczającego nałogu. Wasze dramaty, wasze łzy są głośnym wołaniem do 
osób sprawujących władzę: nie pozwalajcie rozpijać rodzin i narodu! Nie 
troszczcie się o interesy bogatych, najczęściej zagranicznych koncernów, 
lecz o przyszłość swoich obywateli, o przyszłość polskich rodzin. Nie uda-
wajcie, że nie wiecie o szkodliwości reklamy alkoholu oraz nadmiernej fi-
zycznej i ekonomicznej jego dostępności. 
     Nie będziemy się rozwijać jako naród, nie będziemy wzrastać jako nowo-
czesne europejskie społeczeństwo, jeżeli przygniotą nas problemy z nadu-
żywaniem alkoholu. Uczyńmy to w  imię wiary i miłości, w imię odpowie-
dzialności za nasze rodziny, za ojczyznę. Święty Jan Paweł II prosił nas o 
wyobraźnię miłosierdzia. Z tej prośby wynika też wołanie o nową wyobraź-
nię abstynencji i trzeźwości. Tego potrzebują nasze rodziny, nasz naród 
i Kościół. Niech na tej drodze prowadzi nas i wspiera Maryja, Matka Chrys-
tusa i Kościoła. Jej Niepokalanemu Sercu z ufnością zawierzamy zwłaszcza 
wszystkie polskie matki, aby wpatrzone w Maryję wzrastały w miłości i były 
odważnymi świadkami  oraz nauczycielkami  abstynencji i trzeźwości. 

Biskup Tadeusz Bronakowski 

BOHATEROWIE NASZYCH DNI 

 

     Aktor Marek Cichucki zgłosił 
się 5 sierpnia rano do Teatru 
Nowego na próbę nowej, pre-
mierowej sztuki. Jednak inspic-
jentka przekazała mu informac-
ję, że wcześniej chce z nim roz-
mawiać dyrektor Zdzisław Jas-
kóła. W trakcie rozmowy aktor 

otrzymał wypowiedzenie z pracy, bez obowiązku jej świadczenia, aż do 
końca listopada 2014 r. Jego przyczyną jest „utrata zaufania”, będąca bez-
pośrednim skutkiem postawy Cichuckiego wobec prezentacji w Łodzi tekstu 
sztuki „Golgota Picnic”. „Drugi Chazan jest mi w teatrze niepotrzebny” - 
usłyszał aktor od dyrektora Jaskóły. 
     Gdy pod koniec czerwca łódzki Teatr „Pinokio” organizował publiczne 
czytanie treści sztuki „Golgota Picnic”, Cichucki – mimo swojego urlopu – 
poszedł na próbę. Po przeczytaniu tekstu uznał, że jest to „bełkot” i podczas 
następującej zaraz potem lektury odmówił udziału w przedstawieniu. Za-
miast tego dołączył do ludzi, którzy, w ramach protestu, przed teatrem czy-
tali bajki (Teatr „Pinokio” znany do tej pory głównie z przedstawień dla dzie-
ci). Ciekawe jak daleko posunie się współczesny reżim w ograniczaniu Po-
lakom wolności sumienia, zagwarantowanej Konstytucją RP. 

JUBILEUSZ W KRZESKU 

 
     Były wikariusz naszej Parafii Ks. Krzysztof Wałek, zaprasza nas wszyst-
kich na Uroczystości Jubileuszowe 100-lecia konsekracji kościoła parafial-
nego oraz na odpust parafialny ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w 
Krzesku. Oto porządek uroczystości: 

Piątek (22.08): 9.00 Msza Św. z nauką; 10.00 Wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłych dobro-
dziejów kościoła w Krzesku; 19.00 Msza św. z nauką; 20.00 Modlitwa ró-
żańcowa za żyjących dobrodziejów kościoła, 21.00 Apel Jasnogórski. 
Sobota (23.08): 9.00 Msza Św. z nauką; 10.00 Wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i nabożeństwo dziękczynne; 19.00 Msza Św. z nauką; 20.00 
Modlitwa różańcowa w intencji Księży posługujących w kościele w Krzesku; 
21.00 Apel Jasnogórski. 
Niedziela (24.08): 8.00 Msza Św. z nauką, 10.00 Msza Św. z nauką, 12.00 
Suma pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Sawczuka i proboszczów 
posługujących w tej świątyni. 17.00 Msza Św.; 18.00 Koncert Jubileuszowy. 

BURSA 
     Bursa Św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodsta-
wowych ma siedzibę w Siedlcach przy ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego 
56. Jest instytucją w centrum miasta, placówką katolicką, zapewniającą 
religijno-moralne i patriotyczne wychowanie oraz opiekę nad powierzoną 
młodzieżą. Przeznaczona jest dla chłopców szkół ponadpodstawowych, 
uczących się poza miejscem stałego zamieszkania, słuchaczy szkół poma-
turalnych oraz studentów. Zapewnia wychowankom całodzienne wyżywie-
nie, bardzo dobre warunki zakwaterowania i nauki w pokojach jedno i dwuo-
sobowych. Miesięczny koszt utrzymania to 320 zł. za osobę (zamieszkanie i 
pełne wyżywienie od poniedziałku do piątku). Cieszymy się uznaniem Ro-
dziców i samej młodzieży. Zapraszamy do zamieszkania. 

Ks. Marcin Olek, dyrektor Bursy (tel. 500 157 407) 
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W KOŚCIELE, CZY POZA? 

 
     Pod drzwiami kościoła, na schodach, przy par-
kanie, a w skrajnych przypadkach w większej odle-
głości. Tak często wygląda uczestnictwo niektó-
rych „katolików” w niedzielnej Mszy Św. w letnie 
dni. Jedni pozostają na zewnątrz z powodu złego 
samopoczucia, inni ze względu na niesforne pocie-
chy. Kilka, lub kilkanaście osób po prostu woli po-
zostać na dworze. 
     Duszpasterze coraz rzadziej zwracają uwagę 
na to zjawisko, ale zdarza się, że próbują trafić do 
wiernych, żeby zmienili swoje zwyczaje. Są orędo-
wnikami ograniczania udziału we Mszy Św. przed 
kościołem, poza wyjątkowymi przypadkami, dla-
tego, że ci, którzy są poza kościołem we Mszy Św. 
nie uczestniczą. Nie śpiewają, ani nie odpowiadają 
na wezwania, są mało zainteresowane tym, co 
dzieje się przy ołtarzu. A niesforne maluchy? Niech 
poznają kościół i na pewno z czasem im się to spo-
doba. Na zewnątrz nie wiedzą gdzie są i zawsze 
będą niesforne kiedy z zewnątrz wejdą do kościo-
ła, zawsze będzie im tu źle. W naszym kościele nie 
zdarza się, żeby kapłani strofowali rodziców z po-
wodu zachowania małych dzieci. Msza Św. o go-
dzinie 11.30 jest wręcz nastawiona na akceptację 
maluchów. Głośniki na zewnątrz są włączone tak, 
aby jedynie w pobliżu wejścia było słychać co się 
dzieje wewnątrz, z myślą o tych, którzy naprawdę 
nie mogą wejść do środka. 
     Inaczej jest w miejscu gdzie kościół niewielki 
i położony w dużym oddaleniu od ruchliwej ulicy, 
a latem oprócz parafian we Mszy Św. uczestniczy 
wielu turystów - to co innego. Przed małym, dusz-
nym kościołem uczestnicy pozostają na zewnątrz 
z powodów zdrowotnych, innym jest gorąco. Ro-
dziny z małymi dziećmi wolą być przed kościołem, 
żeby nie czuć się skrępowanymi zachowaniem ma-
luchów, nie chcą przeszkadzać osobom będącym 
w kościele. Plac przed kościołem jest wtedy nagło-
śniony z myślą o tych osobach. Chyba najlepszym 
doradcą będzie sumienie, które da odpowiedź na 
pytanie czy uczestniczymy we Mszy Św. czy ją tyl-
ko zaliczamy i czy ma na to wpływ miejsce w któ-
rym stoimy. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
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. 
CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych odby-
wają się w miesiące parzyste: VIII, X i XII. Sierp-
niowe katechezy będą jeszcze w niedziele 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. 
PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA do 
Leśnej Podlaskiej będzie miała miejsce w ostatnią 
niedzielę sierpnia (31.08). Zapisy przyjmowane są 
w zakrystii. 
W TYM TYGODNIU 
 Jutro (w poniedziałek 18.08) Kościół obchodzi 
wspomnienie Św. Heleny, Cesarzowej, która odna-
lazła Drzewo Krzyża Św. W liturgii odnalezienie to 
obchodzone jest 14 września, jako Uroczystość 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
 We wtorek (19.08) obchodzimy wspomnienie 
Św. Jana Eudesa, francuskiego kapłana z zakonu 
Oratorianów, krzewiciela kultu „Świętych Serc”, 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalane-
go Serca Maryi, a także założyciela Zgromadzenia 
Misyjnego (Eudystów) oraz Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej od Miłości. 
 Środa (20.08) to dzień Św. Bernarda z Clairva-
ux (1090-1153), Opata i Doktora Kościoła, współ-
założyciela Zakonu Cystersów oraz gorliwego czci-
ciela NMP i Meki Pańskiej. 
 Czwartek (21.08). W tym dniu wypada wspom-
nienie Św. Piusa X, Papieża, który wprowadził re-
formę Kodeksu Prawa Kanonicznego (w 1918 r.) 
i Katechizmu (w 1905 r.) oraz zezwolił na przyjmo-
wanie Komunii Św. przez dzieci (od 9 roku życia). 
 W piątek (22.08) wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Królowej, obchodzone w Kościele od 
1956 r. Maryję nazywamy Królową ze względu na 
królewską godność Jej Syna 
 Sobota (23.08) to dzień wspomnienia Św. Ró-
ży z Limy, Patronki Ameryki Łacińskiej i gitarzys-
tów. 
 Niedziela (24.08) to święto Św. Bartłomieja, 
Apostoła Indii i Armenii, zamęczonego przez po-
gan przez odarcie ze skóry. W polskiej ludowej tra-
dycji jest patronem odlatujących bocianów. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Łukasz Gadomski z Parafii Bo-
żego Ciała w Siedlcach i Katarzyna Podniesińska 
z naszej Parafii (46). 

Zapowiedź I: Rafał Oleszczuk i Katarzyna 
Skulimowska, oboje z naszej Parafii (47). 
      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 33 

Kim jest ks. Lemański? Buntownikiem czy narzę-
dziem rozbijania od środka polskiego Kościoła? - 
próba odpowiedzi w tekście w dziale OPINIE. 
O tym dlaczego mamy tak wiele wizerunków Ma-
ryi, skoro Matka Boża jest jedna, oraz o cudach za 
Jej wstawiennictwem przeczytamy w dziale OPI-
NIE. 
Czego nie mówi się o in vitro? Dlaczego mimo 
niskiej efektywności i dużych kosztów państwo pro-
muje tę metodę?  
Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną i demokra-
tyczną. W jakich okolicznościach terapia ma naj-
większe szanse powodzenia? 
Jak należy zachować się, jeśli jesteśmy świad-
kami wypadku drogowego? W jaki sposób pomóc 
osobom w nim poszkodowanym? - rady w dziale 
ROZMAITOŚCI.               Zapraszamy do lektury 

 
SZYBKOŚĆ 

 
     Podchodzi dziennikarz do posła i mówi: 
- Panie pośle, tak na pana patrzę. Pan już pół roku pi-
sze ustawę i nic. Pan nawet chodzi po sejmie tak wol-
no. Czy jest coś, co pan robi szybko?  
     Poseł spogląda na dziennikarza i odpowiada: 
- Ja, panie redaktorze, bardzo szybko się męczę. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

ALFABET. Mówi mała dziewczynka do koleżanki: 
- Byłam wczoraj z mamą u okulisty. 
- I co ci powiedział ? 
- Żebym się alfabetu nauczyła, bo nie mógł zbadać, 
czy mam dobry wzrok. 
WIELKIE BUCIORY. W sklepie narciarskim klient: 
- Poproszę buty i narty numer 57. 
- Jaki? 
- 57. 
- To po co panu jeszcze narty? 
U FRYZJERA 
- Ale mnie pan ostrzygł! Za mocno, przecież nikt mnie 
nie pozna! 
- Nie szkodzi, za to będzie pan bogaty.. 
KURS DETEKTYWÓW. 
     Wykładowca przedstawia kwestie: 
- Goni pan dwóch przestępców. Na rozstajnych dro-
gach jeden biegnie w prawo, a drugi w lewo. Co pan 
wtedy zrobi ? 
- Pobiegnę za nimi. 
W NOWYM STYLU: Dziewczyna opowiada matce 
o swoim nowym narzeczonym: 
- Mówię ci, on jest fantastyczny! Uczciwy, solidny, ma 
dobrą pracę i samochód. 
- Cieszę się kochanie, że dobrze trafiłaś. 
- Tak! Wyobraź sobie, poznałam jego żonę. Jaka ona 
jest miła! A jego dzieci to są po prostu aniołki! 
WALKA CHŁOPCÓW: Nauczyciel przerywa bójkę: 
- Dlaczego bijesz kolegę? 
- Bo nazwał mnie grubasem! 
- I co, myślisz, że od tego schudniesz? 
 

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, 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. 

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

 




