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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Pan Jezus zadał Św. Piotrowi i 
innym Apostołom ważne pytanie: 
„Za kogo ludzie uważają Syna 
Człowieczego?” (Mt 16,13-20). 
 
     Bardzo obdarowany był Szy-
mon Piotr: otrzymał łaskę rozpo-
znania w Jezusie Mesjasza. 
Otrzymał też niezwykłą misję: stał 
się skałą, na której Pan zbudował 
swój Kościół. Prosty rybak, słaby 
człowiek - taki jak my. Bo Pan Bóg 
zna nasze możliwości i powierza 
nam zadania według swojej logiki. 
Realizuje swój plan zbawienia nie-
koniecznie przez tych, którzy mają 
odpowiednie dyplomy i przygoto-
wanie, ale przez tych, którzy po-
kornym sercem szczerze Go szu-
kają, pokładają w Nim ufność i da-
ją Mu się prowadzić. Czyli przez 
każdego z nas, jeśli tylko Mu po-
zwolimy. 
 

 
 

APEL BISKUPÓW 
     Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. 
     APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU 
POLSKI W SPRAWIE USTANOWIENIA 26 SIERPNIA BR. 
DNIEM MODLITWY ZA PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ 
NA BLISKIM WSCHODZIE 

 
     Umiłowani w Chrystusie Panu, 
     W ostatnich dniach docierają do nas budzące przeraże-
nie wiadomości dotyczące losu naszych braci i sióstr w 
wierze żyjących w Iraku, Syrii i Palestynie. Informacje te 
sprawiają, że w naszych sercach rodzi się ból, a jednocze-
śnie poczucie solidarności oraz chęć niesienia im pomocy. 
     Jak informuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Koś-
ciołowi w Potrzebie, fundamentaliści islamscy dokonują 
rzezi na społeczności chrześcijańskiej w Mosulu i w innych 
miejscowościach zamieszkanych przez chrześcijan. 
     Jakże niepokoi fakt, że jeszcze jedenaście lat temu, 
przed interwencją Sił Koalicyjnych w 2003 roku, w Iraku 
mieszkało 1,4 mln chrześcijan, natomiast dzisiaj jest ich 
zaledwie 150 tysięcy. Smutek i współczucie budzi w nas 
wołanie ponad miliona naszych braci - wygnanych, umę-
czonych, pozbawionych domu i ojczyzny, którzy proszą: 
„nie zostawiajcie nas samych!". 
     Odpowiadając, w imieniu całego Kościoła w Polsce, na 
apel Ojca Świętego Franciszka oraz katolickiego Patriar-
chy Babilonii obrządku chaldejskiego, Louisa Raphaela I 
Sako, który błaga Polaków o gest solidarności, prosimy 
Was, aby dzień 26 sierpnia br., który jest obchodzony 
w Polsce jako uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, 
był Dniem modlitwy za Prześladowany Kościół 
na Bliskim Wschodzie. Zachęcamy do uczestnictwa 
we Mszy Świętej i ofiarowania Komunii św. w intencji usta-
nia prześladowań w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. 
Prosimy także o podjęcie praktyk pokutnych (droga krzy-
żowa, różaniec, post, jałmużna), aby w ten sposób wyrazić 
jedność z cierpiącymi braćmi i uprosić u Boga łaskę poko-
ju dla nich.       Abp Stanisław Gądecki - Przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski 

PRACE GOSPODARCZE 2014 
     Wiosna i lato to najlepsza pora do realizacji prac gos-
podarczych w Parafii. Potrzeb jest wiele. Zawsze coś się 
psuje, wymaga remontu, albo wymiany. Niektóre prace zo-
stały już zrealizowane, inne zaś cierpliwie czekają w kolej-
ce. Rozpoczęliśmy je od starej kaplicy. Tam dookoła budy-
nku zostały „odbite” odpadające tynki, a ściany pozosta-
wione na pewien czas do osuszenia. Od strony zachod-

niej, po odkopaniu fundamentów na głębokości 1,5 m. zo-
stały założone pionowe izolacje. Krawężnikami został wy-
dzielony pas przy fundamentach i wypełniony kamykami, 
dla lepszego odparowania wody. Zostały naprawione 
i uzupełnione rynny, płotki śniegowe na dachu oraz beto-
nowe korytka odpływowe. Uszkodzone fragmenty asfaltu 
przy kaplicy i na parkingu zostały „zaplombowane”. 

 
     Od zachodniej strony kaplicy zostały wymienione okna 
na bezpieczne i energooszczędne. 

 
     Na domu parafialnym zrekonstruowano 2 rozsypujące 
się kominy, a pozostałe naprawiono. 

 
     Na nowo zostały wykonane schodki prowadzące do 
podziemi kościoła oraz trawnik sąsiadujący ze schodami. 

 
     Przęsła kościelnego ogrodzenia są oczyszczane z 
korozji i malowane emalią antykorozyjną. 

 
     O dalszym postępie prac gospodarczych w naszej Pa-
rafii będziemy na bieżąco Parafian informowali. 
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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 – 25 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Ludwika, Króla Francji (czciciela korony cierniowej Pa-
na Jezusa) oraz Św. Józefa Kalasantego, Kapłana, twórcy szkół katolickich 

i założyciela Zgromadzenia OO. Pijarów i Sióstr Pijarek. 
13 r. rocznica śm. Ks. Biskupa Wacława Skomoruchy (2001 r.). 

DZIEŃ ŻYCIA (obchodzony każdego 25 dnia miesiąca). 
Czyt.: 2 Tes 1, 1-5. 11b-12 (Dziękczynienie za wytrwanie Tesaloniczan w wierze), 

Mt 23, 1. 13-22 (Zaślepienie faryzeuszów). 

6.30 1. + Józefa (w 30 r.) i Natalię oraz zm. z Rodziny Wymiatałów, of. 
Rodzina Wymiatał 

 2. + Stefana Okoniewskiego (w 8 r.), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

 2. + Janinę i Stanisława Stolarzyków, of. Syn Stanisław 
 3. Dziękczynna w 30 r. ślubu Elżbiety i Bogusława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, 
of. Małżonkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia i członków Dzieła 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Tadeusza (w 8 r.), Antoniego i Bronisławę, of. Kazimiera Kosio-

rek 
 3. Dziękczynna z racji urodzin Roberta, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Maryi i Św. Józefa dla niego oraz dla jego Rodzi-
ny, of. Mama 

Wtorek – 26 sierpnia 2014  r. 
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. 
Uroczystość patronalna Pomocników Maryi Matki Kościoła. 

Czyt.: Prz 8,22-35 (Maryja stolicą mądrości), 
lub Iz 2,2-5 (Góra świątyni Pana); 

Ga 4, 4-7 (Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty); 
J 2, 1-11 (Wesele w Kanie Galilejskiej). 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Edwarda (w 8 r.), zm. Rodziców i Teściów oraz Aleksandrę, Ma-

riana, Ryszarda i Marka, of. Halina Prokurat 
 3. O uzdrowienie wewnętrzne w Rodzinie, of. Bezimienna 
 4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Krystyny Branowskiej, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. 
Brat z Rodziną 

10.00 1. O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla 
Dzieci, Wnuków i Prawnuków, of. Marta Mroczek 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Mariannę (w 20 r.), Wincentego, Zygmunta i Józefa, of. Jadwiga 
Stańska 

 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Tomasza, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, potrzebne łaski i opiekę Anioła Stróża, of. Rodzice 

Środa – 27 sierpnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Moniki (matki Św. Augustyna) 

Czyt.: 2 Tes 3, 6-10. 16-18 (Kto nie chce pracować, niech nie je); 
Mt 23, 27-32 (Biada obłudnikom).  

6.30 1.+ Stanisława Andraszka (w 30 dzień) of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2.  Dziękczynna w 3 r. ślubu Małgorzaty i Artura Sosnówków, z proś-

bą o dary Ducha Świętego i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata mał-
żeńskiego i rodzinnego życia, of. Małżonkowie  

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Stanisława Gręziaka (w 14 r.), zm. Rodziców, Siostrę i Daniela, 

of. Cecylia Gręziak 
 3. + Elżbietę Izdebską oraz zm. Rodziców Anielę i Konstantego, of. 

Syn 
 4. O uzdrowienie wewnętrzne w rodzinie, of. Bezimienna 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Jana Szostka, of. Honorata Bogusz 
 3. + Andrzeja Grucę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 4. Dziękczynna w 3 r. ślubu Agnieszki i Łukasza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Syna Filipka, of. 
Rodzice 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

 

Czwartek – 28 sierpnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła, 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. Czyt.: 1 Kor 1, 1-9 (Po-
zdrowienie Koryntian i dziękczynienie); Mt 24, 42-51 (Wezwanie do czujności). 

6.30 1. + Helenę (w 25 r.) i Piotra Olizaruka, Anielę i Stanisława Rypina 
oraz Mariannę i Stanisława Kasprzaków, of. Barbara Olizaruk 

 2. O uzdrowienie wewnętrzne w Rodzinie, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

 2. + Hannę-Marię Łęczycką (w 3 r.), of. Józef Łęczycki 
 3. + Jana (w 32 r.) i Annę Staniszewskich, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 
 3. Dziękczynna z racji urodzin Łukasza i Marcina, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy, modlitwy do Św. Joanny i uca-

łowanie relikwii. 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 29 sierpnia 2014  r. 
Wspomnienie Męczeństwa Św. Jan Chrzciciela, Czyt.: Jr 1, 17-19 (Mów 

wszystko, co ci rozkażę); Mk 6, 17-29 (Ścięcie Jana Chrzciciela). 

6.30 1. + Barbarę Celińską-Mysław (w 12 miesiąc), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 

 2. + Danutę Kamińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. O uzdrowienie wewnętrzne w Rodzinie, of. Bezimienna 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Izydora, Zofię, Mariana Fedorczuka i Michała Zduniuka, of. He-
lena Mroczek 

 3. + Stanisława Zwolińskiego (w 5 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona Krystyna 

 4. Dziękczynna z racji urodzin Kamila, z prośbą o wypełnienie woli 
Bożej i potrzebne łaski dla niego na dalsze lata życia, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 30 sierpnia 2014  r.  
Wspomnienie NMP Patronki Sobotniego dnia; Czyt.: 1 Kor 1, 26-31 (Chrystus 

stał się dla nas mądrością); Mt 25, 14-30 (Przypowieść o talentach). 

6.30 1. W Bogu znanej intencji Ofiarodawcy, of. Bezimienna 
 2. + Martę i Stanisława, zm. z Rodziny Ostolskich, of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Krzysztofa Kwiatkowskiego (w 10 r.), Hipolita, Helenę i Jerzego 

Mitrzaków, of. Rodzina 
 3. + Anielę Kleszcz (w 14 miesiąc), Feliksę i Bronisława, of. Córka 
 4. + Kazimierza Kryńskiego (w 7 r.), of. Żona i Dzieci 

17.00 W intencji nowożeńców Agnieszki i Michała 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 
 2. + Annę Mamcarz (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. O uzdrowienie wewnętrzne w Rodzinie, of. Bezimienna 

XXII Niedziela Zwykła – 31 sierpnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Nikodema i Św. Józefa z Arymatei, którzy zdjęli Ciało Pa-
na Jezusa z krzyża. Zakończenie miesiąca trzeźwości i pamięci narodowej. 
Czyt.: Jr 20, 7-9 (Prorok poddany próbie); Rz 12, 1-2 (Rozumna służba Boża); 

Mt 16, 21-27 (Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Barbarę Florczuk, of. Rodzina 
 2. + Artura (w 8 r.), of. Rodzice 
 3. + Bronisława Wakułę (z racji imienin), Wacławę i Mariana, of. 

Ewa Wakuła 
8.30 1. + Mirosława Małymin (w 11 r.) oraz zm. Rodziców Antoninę i Fe-

liksa, of. Żona 
 2. + Ludwika, Antoniego, Jolantę i Tadeusza Kowalczyków oraz 

Władysławę i Henryka Zająców, of. Rodzina  
 3. + Aleksandra (w 28 r.), Wacława (w 6 r.), zm. z Rodzin Skorups-

kich, Tarkowskich, Głuchowskich i Trębickich, of. Krystyna Głucho-
wska   
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 1. + Ludwikę, Antoniego, Jolantę i Tadeusza zm. z Rodzin Kowal-

czyków oraz Władysławę i Henryka Zająców, of. Rodzina 
10.00 1. Gregorianka: + Janinę Borkowską, of. Andrzej Borkowski 

 2. + Piotra (w 11 r.) i ich Rodziców z obu stron Rodziny, of. Mama 
 3. O uzdrowienie wewnętrzne w Rodzinie, of. Bezimienna 
 4. Dziękczynna w 25 r. ślubu Doroty i Mirosława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo na dalsze lata małżeńskiego życia, of. 
11.30 1. + Bogusławę (w 8 r.) i Ryszarda Harasimów, of. Dzieci 
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 

 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Magdaleny, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo i dary Ducha Świętego w całym dorosłym życiu, of. Dzia-
dkowie 

 3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Małgorzaty i Adama Skolimowskich, 
z prośbą z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa na 
następne lata małżeństwa, of. Małżonkowie 

18.00 1. + Jadwigę (w 40 r.), Stanisława, Mariana i Zdzisława, zm. z Ro-
dzin Aniołków oraz Henryka, Mariannę i Grażynę, zm. z Rodzin Koj-
czuków, of. Andrzej Aniołek 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
Uwaga: następna seria czterech Katechez Chrzcielnych będzie w I, II, III i IV 

niedzielę października 2014 r. 

20.00 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Michała Sobczaków, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze 
lata wspólnego życia, of. Jubilaci 

JEDZIEMY DO LEŚNEJ 
     Jubileuszowa, bo 30-ta (1984-2014) siedlecka Diecezjalna Pielgrzymka Ży-
wego Różańca do Sanktuarium Leśniańskiego będzie miała miejsce w dniach 
30-31 sierpnia br. Także z naszej Parafii uda się do Leśnej, w niedzielę 31 
sierpnia, autokarowa pielgrzymka Kół Różańcowych, wyjazd o 8.00 z parkingu 
przy kościele. Zapisy przyjmowane są w zakrystii. 

 
     Oto program uroczystości w Leśnej Podlaskiej: 
30.08. SOBOTA. 17.00 Powitanie Pieszej Pielgrzymka z Sarnak, 18.00. 
Msza Św. w Bazylice Leśniańskiej pod przewodnictwem Ks. Kanonika Paw-
ła Wiatraka, Moderatora Diecezjalnego Żywego Różańca, 21.00. Apel Jas-
nogórski pod przewodnictwem Ks. Pawła Wiatraka. 24.00. Pasterka Maryj-
na w Bazylice Leśniańskiej pod przewodnictwem Ks. Prałata dra Andrzeja 
Jakubowicza, Proboszcza z Sarnak 
31.08.2014. NIEDZIELA. 7.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, 
7.30 Msza św. w Bazylice Leśniańskiej pod przewodnictwem O. Leszka 
Wielgosa OSPPE (z Zakonu OO. Paulinów), 9.30 Msza św. w Bazylice Le-
śniańskiej pod przewodnictwem O. Przemysława Kopy OSPPE, 11.00. Ró-
żaniec, 11.45 Przywitanie Pieszych Pielgrzymek z Białej Podlaskiej i okolic 
przez Proboszcza i Kustosza Sanktuarium Leśniańskiego O. Jana Tybur-
czego, 12.00 Suma na Placu Św. Józefa pod przewodnictwem Ordynariu-
sza Siedleckiego Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, 15.00 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, 16.00. Msza św. pod przewodnictwem O. Marcina 
Oparcika OSPPE i zakończenie Pielgrzymki. Zapraszam do udziału 

 Moderator Diecezjalny Żywego Różańca Ks. Kanonik Paweł Wiatrak 
oraz Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Leśniańskiego O. Jan Tyburczy 

wraz z Konwentem Ojców i Braci Paulinów 
     

DWIE PIELGRZYMKI 
1. RÓŻAŃCOWA. Pielgrzymka Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej 
będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę (31.08). Wyjazd z parkingu 
przy kościele o godz. 8.00. Zapisy przyjmowane są w zakrystii. Szczegó-
łowy program uroczystości w Leśnej podajemy powyżej. 

 

SZALEŃSTWO NASZEGO WIEKU 
     Społeczeństwo polskie zadaje Ministrowi Zdrowia coraz więcej niewy-
godnych i jednocześnie bardzo ważnych pytań dotyczących zapłodnienia „in 
vitro”. Forum Kobiet Polskich przypomina, że sprawa odpowiedzialności 
ośrodków stosujących „in vitro” staje się coraz bardziej paląca. Ministerstwo 
Zdrowia zaproponowało projekt ustawy legalizującej te procedury, w której 
dziecko poczęte jest pozbawione wszelkich praw. W ostatnim czasie opinię 
publiczną głęboko poruszyła sprawa odmowy aborcji u kobiety, której dzie-
cko poczęte metodą „in vitro”, było bardzo poważnie chore. Kobieta, która 
urodziła to ciężko chore dziecko, żąda półtoramilionowego odszkodowania 
za odmowę aborcji przez szpital Św. Rodziny. Odpowiedzialność ma po-
nieść państwowy szpital, czyli wszyscy podatnicy z pieniędzy przeznaczo-
nych na wciąż niedoinwestowaną służbę zdrowia. Tymczasem prywatny oś-
rodek, który doprowadził do pozaustrojowego poczęcia tego chorego dziec-
ka nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Proponowana ustawa ma zalegali-
zować bezprawne działania manipulowania ludzkim życiem, ale nie podej-
muje problemu odpowiedzialności za zdrowie i życie dziecka poczętego „na 
szkle”. W tej sytuacji niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie kontroli 
oraz stałego dozoru medycznego wobec wszystkich ośrodków stosujących 
w Polsce metody „in vitro”. 

 
     Kwestia „in vitro” w Polsce jest kolejną próbą przesuwania granicy wobec 
tego, na ile pozwolimy traktować człowieka jak produkt (który, gdy nie spełni 
oczekiwań, można zabić i wyrzucić). Pytania, które dziś mamy prawo po-
stawić, dotyczą ważnych faktów: liczby dzieci chorych ze względu na po-
częcie przez „in vitro”, liczbę dzieci zabijanych ze względu na to, że w wy-
niku „in vitro” są chore, odpowiedzialności ośrodków „in vitro” za zdrowie 
poczętych tam dzieci i ich matek. Warto też poznać dane Ministerstwa 
Zdrowia, które pokazują wielką nieefektywność tej metody, czego najlep-
szym dowodem jest fakt, że po zakwalifikowaniu do programu 8685 par, 
uzyskano 2559 ciąż. Zainwestowano 72,4 mln zł, a urodziło się zaledwie 
214 dzieci! Ośrodki rozrodu wspomaganego nie podejmują opieki okołopo-
rodowej nad kobietami, które poczęły w programie „in vitro”. Nie ponoszą 
tez odpowiedzialności za zdrowie i życie poczętego w ten sposób dziecka. 
Według wstępnych szacunków, program mógł pochłonąć nawet 50-60 tys. 
ludzkich istnień. Ma być jednak kontynuowany. 
     W tej sytuacji Polacy winni podjać starania o jak najszybsze wprowadze-
nie kontroli oraz stałego dozoru medycznego wobec wszystkich ośrodków 
stosujących w Polsce metody "in vitro” oraz o: 
1. Poinformowanie opinii publicznej, ile dzieci w Polsce poczętych „in vitro” 
zostaje abortowanych, z powodu wykrytych podczas badań prenatalnych 
wad płodu, a ile dzieci rodzi się chorych. 
2. Pełny dostęp do informacji, co się robi z tzw. nadliczbowymi embrionami 
oraz czy stosowana jest selekcja i według jakich kryteriów. 
3. Wprowadzenie obowiązku podejmowania przez ośrodki wspomaganej 
prokreacji pełnej opieki okołoporodowej nad swoimi pacjentkami i ich dzieć-
mi oraz dalsze monitorowanie ich zdrowia, szczególnie w przypadku wystą-
pienia powikłań lub wad rozwojowych. 
4. Poinformowanie społeczeństwa, jakie koszty leczenia chorych dzieci z 
programu „in vitro” ponosi NFZ, czyli wszyscy podatnicy. 
6. Powstrzymanie finansowania przez Ministerstwo Zdrowia ośrodków za-
płodnienia pozaustrojowego oraz refundacji leków stosowanych w tzw. tera-
pii rozrodu, zwłaszcza w kontekście gwałtownej podwyżki cen leków stoso-
wanych m. in. w chemioterapii. 
 

2. DO RZYMU. Zapraszam na dziękczynną Pielgrzymkę, za kanoniza-
cję Św. Jana Pawła II, w dniach 10-19 października br. Celem Pielgrzymki 
jest nawiedzenie relikwii Św. Jana Pawła II i wielu innych miejsc we Wło-
szech. Bliższych informacji udzielę pod numerami telefonów 604641777, 
25-6449090 (w godzinach 9.00 - 17.00), lub email: s_sulej@wp.pl 

             ks. Sławomir Sulej Duszpasterz Pielgrzymów 
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W PARAFII I W DIECEZJI 
W WAKACJE. Jeszcze dziś i w przyszłą nie-
dzielę Msze Św. popołudniowe są celebrowane 
o godz. 18.00 i 20.00. Od pierwszej niedzieli wrze-
śnia (07.09) powrócimy do pozawakacyjnego po-
rządku. 

W DROGĘ. Dziś (w niedzielę 24.08) po Mszy Św. 
porannej, dzieci z Koła Misyjnego udają się na waka-
cyjny wypoczynek, pod opieką Ks. Sławka i S. Anun-
cjaty. Wspierajmy modlitwą Dzieci i ich Wychowaw-
ców. 

HOSANNA FESTIWAL. 30-31 sierpnia odbę-
dzie się XXI edycja Festiwalu Hosanna. W sobotę 
oprócz części konkursowej w CKiS czeka na nas 
widowisko muzyczne „Santo Subito” w wykonaniu 
Teatru „Prowincja”. W niedzielę na deskach Siedle-
ckiego amfiteatru przegląd zespołów pielgrzymko-
wych i koncert laureatów, a gwiazdą wieczoru bę-
dzie znany zespół chrześcijański Trzecia Godzina 
Dnia. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapra-
szam.                                   Ks. Adam Pietrusik 

SIERPIEŃ I TRZEŹWOŚĆ. Pozostał nam 
jeszcze ostatni tydzień sierpnia, miesiąca pamięci 
narodowej i miesiąc trzeźwości. Zespół Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości kie-
ruje do nas Apel, by cały sierpień był dla nas mie-
siącem abstynencji. Pełny tekst Apelu znajdziemy 
na stronie www.duszpasterstwo trzezwosci.pl  

CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych odby-
wają się w miesiące parzyste: X i XII. Najbliższe 
katechezy będą w I, II III i IV niedziele października 
o godzinie 17.30, a Sakrament Chrztu Św. uroczy-
ście jest udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca o 
godz. 13.00 (najbliższy 31.08 i 28.09). 
DZIEŃ ŚWIETOŚCI ŻYCIA. Jutro (w ponie-
działek 25.08)  wypada Dzień Życia obchodzony 
każdego 25 dnia miesiąca. Obrońcy Życia zapra-
szają na modlitwę różańcową o godzinie 17.30 
oraz na Mszę Św. o godzinie 18.00. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:  Rafał Oleszczuk i Katarzyna 
Skulimowska, oboje z naszej Parafii (47). 

Zapowiedź I: Marcin Aftyka i Jagoda Doms-
ka, oboje z naszej Parafii (48). 

Łukasz Kowalczyk z naszej Parafii i Inez Mał-
gorzata Polak z Parafii Ducha Świętego w Siedl-
cach (49). 
Dawid Pytel i Magdalena Kubuj, oboje z na-
szej Parafii (50). 
      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 

 Czym jest syndrom Piotrusia Pana? Jacy są 
współcześni mężczyźni? Co to znaczy: być ojcem? 
O tym w raporcie „Echa”; 
 Jasna Góra – nasz dom rodzinny. Dlaczego tak 
chętnie wracamy w to miejsce? O tym w dziale 
„Temat tygodnia”; 
 W rozmowie „Echa” - o aferze taśmowej, zagro-
żeniach dla Polski i własności sektora bankowego 
 Czy dzięki spóźnieniu na pociąg można uwie-
rzyć w Boga? O tym w dziale „Zapiski na margine- 

sie katechizmu”; 
 W dziale „Zdrowie” opowiada lekarz: Ból kolan, 
dlaczego i co oznacza?    Zapraszamy do lektury 
 

 
Uwaga: W uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej (Wtorek – 26 sierpnia br.). 
Msze Św. w naszym kościele będą 

o godzinie 7.00, 10.00 i 18.00  

NMP CZĘSTOCHOWSKA 
     26 sierpnia Kościół Katolicki obchodzi święto 
Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz z Jasnej Góry 
ma długą i dramatyczną historię. Jest też nierozłą-
cznie związany z dziejami naszej Ojczyzny. Wed-
ług legendy, powstał na desce ze stołu, przy 
którym posiłki jadała Św. Rodzina. Nieznany autor 
namalował go prawdopodobnie między VII a VIII 
wiekiem.. 
     Do Polski przywiózł wizerunek Madonny książę 
Władysław Opolczyk. Chciał wieźć go do Opola, 
ale gdy zatrzymał się w Częstochowie, bo konie 
nie chciały ruszać dalej. Uznał to za znak Boży 
i pozostawił ikonę w klasztorze paulinów. W roku 
1430 sanktuarium zostało napadnięte przez rabu-
siów, którzy jak podaje Jan Długosz: „Obraz Naj-
chwalebniejszej Pani naszej odarli ze złota i klejno-
tów, którymi go ludzie pobożni przyozdobili. Nieza-
spokojeni łupem, oblicze obrazu mieczem na wylot 
przebili, a deskę, do której wizerunek przylegał, po-
łamali, dopuszczając się czynów srogich i bezboż-
nych. Po dopełnieniu takowego gwałtu, raczej ska-
lani zbrodnią niż zbogaceni, z niewielką zdobyczą 
pouciekali”. Obraz został poddany renowacji przez 
króla Władysława Jagiełłę, otrzymał srebrne „sukien-
ki” i korony. Inne ślady na twarzy Madonny pocho-
dzą z czasów napadu Tatarów, którzy przeszyli ob-
raz strzałą i do dziś widać dwie rysy na twarzy Maryi  
     Obraz od początku pobytu na Jasnej Górze ota-
czany był czcią, o czym świadczą liczne wota przy-
wożone dla Madonny. Wielką cześć w Polsce zy-
skał po odparciu oblężenia Jasnej Góry przez 
Szwedów w 1655 r. Obrońcy modlili się wówczas 
do Maryi, a w 1656 r. Jan Kazimierz ślubował Jej 
we Lwowie i ogłosił ją Królową Korony Polskiej. Po 
zakończeniu „potopu” Matce Bożej Jasnogórskiej 
składał podziękowania za obronę kraju. Po 1945 r. 
kult Matki Bożej stał się symbolem przywiązania 
Narodu Polskiego do wiary i Kościoła. W 1956 r., w 
300-lecie ślubów Jana Kazimierza, Ks. Prymas S. 
Wyszyński ponownie zawierzył Polaków Matce Bożej. 
     Podczas obchodów 1000-lecia Chrztu Polski 
obraz, który wędrował po kraju, został aresztowany 
przez komunistów. Nie przeszkodziło to wiernym 
gromadzić się na nabożeństwach, przy zostawia-
nym dla Pani Jasnogórskiej tronie, na którym umie-
szczano puste ramy. Przez 6 lat obraz był uwięzio-
ny na Jasnej Górze, mimo że cały czas trwała pe-
regrynacja. Dopiero w 1972 r. w tajemnicy przewie-
ziono Go do diecezji sandomierskiej. Komuniści 
nie odważyli się wówczas ponownie Go areszto-
wać. Do Częstochowy w sierpniu z całej Polski 
zmierzają setki tysięcy pielgrzymów, Jej zawierza-
jąc troski i dziękując za otrzymane od Niej łaski. 

 
CENA ZA PSA 

 
- Ile za tego jamnika ? 
- Pięć stów. 
- Mogę dać trzy. 
- Co pan. Trzy to ja dostaję od właściciela za odnale-
zienie takiego pieska. 

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

GADANIE W STRESIE. Tuż przed wyborami kandy-
dat na posła ma słabe notowania. Wyborcy odkryli, że 
tyle obiecywał, a prawie nic nie zrobił, finanse się 
psują. Przerażony tymi sondażami biegnie do ko-
ścioła. Klęka i modli się:  
- Panie Boże, jeśli pozwolisz mi jeszcze raz wygrać, 
to obiecuję, że nie będę się lenić, będę pracować, do-
trzymamy wszystkich obietnic.  
     Odbyły się wybory. Poseł znowu wygrał. Idzie do 
kościoła i zwraca się znowu do Boga:  
- Oj, panie Boże kochany, jak człowiek jest w stresie, 
to takie głupoty wygaduje.  
W PEWNYM PAŃSTWIE rząd ma brutalny pomysł na 
rozwiązanie problemu głodu i bezrobocia: proponuje, 
żeby głodni zjedli bezrobotnych. 
ZADANIE DOMOWE 
     Pod koniec lekcji religii katechetka przypomina: 
- I proszę się nauczyć Tajemnic Różańca. 
- Mamy je wszystkie znać ? - zapytał Pawełek. 
- Tak. 
- Ale proszę pani! - zawołał Jaś - Wtedy to już nie bę-
dą żadne tajemnice, gdy będziemy je znali! 
IMIĘ. Mama Mateusza spodziewała się dziecka. Cała 
rodzina wymyślała imiona dla maleństwa. 
- Jeśli będzie dziewczynka, to nazwiemy ją Róża - 
powiedziała mama. 
- A jeśli chłopiec to będzie Różaniec! - wykrzyknął 
mały Mateuszek. 
ORTOGRAFIA. - Jasiu, ile to jest 1,1 + 1,1 ? 
- 22, proszę pani. 
- Jasiu, zapomniałeś o przecinku. To jest 2,2. 
- A to dlatego, że ja z ortografii jestem raczej słaby. 
POMYŁKA. Gdzieś na ulicy, za niezbyt piękną dziew-
czyną chodzi chłopak. 
- Dlaczego cały czas pan za mną chodzi? 
- A wie pani, teraz, jak się pani odwróciła, to sam się 
sobie dziwię. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 2000 egzem-
plarzy 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. 

 




