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MYŚL TYGODNIA 

 
     Piękne są Ewangelie wakacyj-
nych niedziel. W minioną nie-
dzielę rozważaliśmy jak Jezus 
posyła Apostołów do głoszenia 
Ewangelii. Dzisiaj słyszymy jak 
Apostołowie wracają z tej dzia-
łalności i opowiadają Jezusowi 
wszystko, co zdziałali. 
     Musieli być szczęśliwi, ale 
jednocześnie bardzo zmęczeni 
skoro Jezus mówi do nich: „Pój-
dźcie wy sami osobno na miejs-
ce pustynne i wypocznijcie nie-
co. Tak wielu, bowiem przycho-
dziło i odchodziło, że nawet na 
posiłek nie mieli czasu” (Mk 

6,31-32). Możemy w tym zdaniu 
poznać, w jakich warunkach żył 
Jezus i Apostołowie. A kiedy 
przeprawili się na drugi brzeg 
zobaczyli tłum i Jezus „zlitował 
się nad nimi, byli, bowiem jak 
owce nie mające pasterza. I za-
czął ich nauczać” (Mk 6,34). 

 

„Zbyt mało jest ludzi szczęśliwych” 
(Phil Bosmans) 

WARTO IŚĆ NA PIELGRZYMKĘ 

 
     Już za dwa tygodnie (2.08) na Jasną Górę wyrusza 
Piesza Pielgrzymka Podlaska. To czas nie tylko modlit-
wy, śpiewu, marszu. To przede wszystkim czas pozna-
wania siebie i sprawdzania. Pielgrzymka wbrew pozo-
rom nie jest dla każdego, o nie! Jest dla ludzi wyjątko-
wych. Tych, którzy czegoś szukają. Tych, którzy chcą 
czegoś więcej. Tych, którzy nie zdążyli przyzwyczaić 
się do wygodnego fotela i pilota od TV. 
     Ci, którzy jeszcze nie szli stawiają sobie pytania: 
Czy dam radę? Czy podołam? Czy wytrwam? Czy war-
to?! Za pierwszym razem nie wyobrażamy sobie, że 
można tyle iść. Przecież przejdę pół godziny szybszym 
tempem i muszę odpocząć! A na pielgrzymce się tak 
nie da. Dwie godziny, chwila odpoczynku i dalej. I dalej. 
Kolejnego dnia to samo. 
     Za pierwszym razem Pielgrzym jest zdziwiony, że 
kolejne etapy mijają tak szybko. I że wcale nie jest nud-
no! Że każdy chce pomagać! Że wszyscy się ze sobą 
dzielą tym, co mają! Dzisiaj? W dobie konsumpcjoniz-
mu i dewaluacji wartości? Dzisiaj?! Ktoś chce dać mi 
się napić, choć sam jest spragniony i niewiele dla niego 
zostaje? Niewiarygodne, a prawdziwe i takie bliskie. 
     Pielgrzymka to czas otwierania swojego serca 
i oczu. Czy ktoś obok mnie czegoś nie potrzebuje, a to 
takie niemodne, a jakie piękne! Idąc na pielgrzymkę, 
zostawiam na prawie dwa tygodnie (cóż to jest wobec 
wieczności) świat materializmu, biegania z jednego 
spotkania na drugie, z jednej pracy do drugiej i jeszcze 
załatwiania 10 innych spraw. Zostawiam moje codzien-
ne sprawy, a jednocześnie zabieram je w sercu do Ma-
ryi! By to Ona je uspokoiła, poukładała, wstawiła się 
u Syna w kwestiach trudnych. By właśnie Ona mnie 
przytuliła i powiedziała: cicho, już dobrze, już się tak 
tym wszystkim nie martw i nie przejmuj. Dobrze, że jes-
teś, dobrze, że tu do Mnie przychodzisz. Przecież Cię 
kocham i nie pozwolę, by stało Ci się coś złego. 
     Pielgrzymka to czas dziękowania Panu Bogu i Mat-
ce Bożej, przepraszania i proszenia w swoich intenc-
jach. To czas łaski! Ale że i tutaj, jak to się mówi, nie 
ma lekko i nic za darmo (chociaż łaska Boża jest zaw-
sze za darmo) – to modlitwy te można „przypieczęto-
wać” trudem pielgrzymowania. Dlaczego warto? Bo 
zbyt mało jest ludzi szczęśliwych. A na pielgrzymce, 

cóż, szczęście dają tak drobne rzeczy, że w życiu co-
dziennym niemal niedostrzegalne. Banalnie może 
brzmi podany kubek wody albo talerz ciepłej zupy. Ale 
co ja na to poradzę, że po przebyciu 30 km nie ma się 
ochoty myśleć o tym, żeby sprawdzić pocztę e-mail, 
a cieszy kromka chleba z masłem i kawałek podłogi do 
spania (ach, jak docenia się wówczas swoje łóżko). 
     Taka pielgrzymka wystarcza na cały rok. Idziemy, 
aby się „duchowo naładować” i później już przez 360 
kolejnych dni można spokojnie pracować. Ale te 14 dni 
każdego roku musi być. Jak się już raz pójdzie, to póź-
niej nie da się nie iść. Jak się raz zacznie, to już trzeba 
chodzić, bo to tak „wciąga”. Nie wierzysz? A tak mówią 
wszyscy, którzy szli. Pielgrzymka nie jest dla każdego. 
Jest dla ludzi wyjątkowych. I jeszcze jedno. W oczach 
Bożych każdy człowiek jest wyjątkowy. A zatem, nieza-
leżnie ile masz lat i jak bardzo jesteś przyzwyczajony 
do wygodnego fotela. Do zobaczenia na szlaku! 

                Pielgrzymi z Parafii Św. Józefa 
 

ŻYCIE JEST DROGĄ 

Vlastimil Hofman „Święty 
Krzysztof”, 1937, olej na płótnie, 

70 x 50 cm, Muzeum Karkonoskie 

     W sobotę (25.07) Koś-
ciół czci Św. Jakuba „Star-
szego” Apostoła oraz Św. 
Krzysztofa, Męczennika, 
Patronów automobilistów, 
motocyklistów i kierowców 
pojazdów mechanicznych. 
     Święty Krzysztof był 
postacią historyczną. Po-
chodził z Azji Mniejszej, 
z prowincji rzymskiej Licji 
(dzisiejsza Turcja) gdzie 
poniósł śmierć męczeńską 
za panowania cesarza 
Decjusza, około 250 roku. 

     Przez wiele lat służył pogańskim możnym tego świa-
ta. Kiedy jednak zetknął się z nauką Chrystusa, przyjął 
Chrzest Św. Osiedlił się nad Jordanem i przenosił przez 
rzekę pielgrzymów, idących ze wschodu do Ziemi Świę-
tej. W trakcie jednej z przepraw, niosąc na plecach 
dziecko, na środku Jordanu poczuł ogromny ciężar 
przekraczający jego siły. Bliski utopienia usłyszał głos: 
Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwi-
gasz cały świat. Stąd też imię świętego Krzysztof – 
Christoforos – niosący Chrystusa.  

MODLITWA KIEROWCY 
     Boże, daj pewną rękę i bystre oko, abym na drogach 
nikomu nie wyrządził krzywdy. Nie pozwól dawco ży-
cia, abym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a 
także zachowaj mnie od nieszczęścia i wypadku. Amen 
 
     W sobotę po Mszy Św. o godz. 18.00 błogosławieńs-
two Kierowców, ich pojazdów samochodowych, moto-
cykli i rowerów na dużym parkingu przy naszym koś-
ciele. 
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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 – 20 lipca 2015 r. 
Wspomnienie Bł. Czesława Kapłana 

Czyt.: Wj 14, 5-9a. 10-18 (Bóg obiecuje ocalić Izraelitów); 
Mt 12, 38-42 (Znak Jonasza).  

6.30 1. + Czesławę Jaszczuk (w dniu imienin), of. Córki 
 2. + Czesławę i Henryka Kowal (z racji imienin), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2. + Czesława (w 2 r. i z racji imienin), Józefa, Mariannę, Jaro-

sława i Zofię Chojnowskich oraz teścia Ludwika Kondrackiego, 
of. Siostra 

 3. + Dariusza i Ryszarda oraz zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Rodzina Zieniuków 

 4. + Stanisława (w 16 r.), Zofię i Barbarę oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące, of. Rodzina  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szcze-
panik) 

18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 
 2. + Jana (w 15 r.), of. Córka 
 3. + Czesława Kociubę, Józefa i Jakuba, of. Żona 
 4. + Tadeusza, of. Żona z Dziećmi 

Wtorek – 21 lipca 2015 r. 
Wspomnienie Św. Wawrzyńca z Brindisi, Kapłana i Doktora Kościoła 

oraz Św. Apolinarego, Biskupa o Męczennika 
Czyt.: Wj 14, 21 – 15, 1 (Przejście przez Morze Czerwone); 

Mt 12, 46-50 (Prawdziwa rodzina Jezusa). 
6.30 1. Dziękczynna w 17 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o dary Du-

cha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze la-
ta życia, of. Rodzice 

 2. + Czesława Bryzka (z racji imienin) i Stanisławę oraz zm. Ro-
dziców z obu stron Rodziny, of. Syn Czesław Bryzek 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2. + Anielę Filipek (w 17 r.), of. Syn 
 3. + Michalinę, Stanisława, Sabinę i Wacława, zm. z Rodzin Głu-

chowskich i Nasiłowskich, of. Franciszek Głuchowski 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szcze-

panik) 
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 

 2. + Jana (w 21 r.), Jadwigę i Andrzeja, of. Monika Gmitrzak 
 3. + Jadwigę Tkaczuk (w 9 miesiąc), of. Córki 
 4. Dziękczynna w intencji Henryka, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i powrót do zdrowia, of. Żona 
 5. Dziękczynna w 10 r. urodzin Jakuba, z prośbą by wzrastał w 

łasce u Boga i u ludzi pod opieką swego Patrona, of. Rodzice 
 6. Dziękczynna w 1 r. urodzin Agatki, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo dla niej oraz dla jej Rodziców Grzegorza i Aniki, of. 
Rodzice 

Środa – 22 lipca 2015 r. Wspomnienie Św. Marii Magdaleny 
oraz Św. Marii z Betanii (siostry Łazarza i Marty) 
Czyt.: Pnp 8, 6-7 (Jak śmierć potężna jest miłość); 

J 20, 1. 11-18 (Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie). 
6.30 1. + Annę Ogrodnik, of. Sąsiadki 

 2. Dziękczynna w intencji Ks. Piotra Wasyljewa, z prośbą o pot-
rzebne łaski w nowym miejscu posługi kapłańskiej, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2. + Mariana Cioka, zm. Rodziców Juliana i Mariannę oraz Julia-

na i Władysławę, of. Danuta Ciok 
 3. Dziękczynna w 7 r. urodzin Wnuczka Krzysia Wielgosza, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa w dalszym życiu, of. Babcia 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szcze-
panik) 

18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 
 2. + Wandę i Michała Kłak oraz Michalinę i Ludwika Wysokiń-

skich, of. Wnuczka 

 3. + Józefa (w 11 r.), Zofię, Andrzeja, Roberta i Jerzego, of. Ro-
dzina 

 4. + Krzysztofa i jego Rodziców Mariannę i Józefa oraz Mariannę 
i Stanisława Marciniaków, of. Mama 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 23 lipca 2015 r. 
Święto Św. Brygidy, Zakonnicy i Patronki Europy 

Czyt.: Ga 2, 19-20 (Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus); 
J 15, 1-8 (Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc). 

6.30 1. + Amelię Stańczuk, of. Wnuki Arek i Robert z Rodzinami 
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 

 2. + Teresę Kupa, of. Koło Żywego Różańca ze wsi Żytnia 
 3. + Lucjana i Cecylię Bielińskich, of. Tadeusz Krupa 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szcze-
panik) 

18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 
 2. + Grażynę Andraszek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Czesława (w 33 r.), Leokadię Lipińskich, Barbarę (w 1 r.) i 

Czesława Koroś, of. Rodzina 
 4. + Stanisławę (w 8 r.), Cecylię i Edwarda oraz zm. Dziadków z 

obu stron Rodziny, of. Rodzina 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 
Piątek – 24 lipca 2015 r. Dzień Życia 

Wspomnienie Św. Kingi, Dziewicy 
oraz Św. Krystyny z Bolseny, Dziewicy i Męczennicy 
Czyt.: Wj 19, 17; 20, 1-17 (Bóg ogłasza przykazania); 

Mt 13, 18-23 (Wyjaśnienie przypowieści o siewcy). 
6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Anny, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Patronki, of. Siostra 
 2. + Dziękczynna za życie Joasi w 1 r. jej odejścia do grona 

Aniołów, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny 
Mazurków, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2. + Stanisława Kryńskiego (w 30 r.), Mariannę, Kazimierza, Ka-

tarzynę i Józefa, of. Marianna Kryńska 
 3. + Stefanię (w 2 r.) i Henryka Wrzosków oraz zm. Teściów Ste-

fanię i Władysława Patelka, of. Syn 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 

 2. + Eugeniusza Sawickiego (w 2 miesiąc), of. Rodzina 
 3. + Stanisławę (w 9 r.), of. Bezimienna 
 4. + Pawła Sopińskiego (w 3 r.), of. Rodzina 
 5. + Wiesławę (w 5 r.) i Małgorzatę (w 32 r.), zm. z Rodzin We-

redów, Zaliwskich i Zalewskich, of. Rodzina 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 25 lipca 2015 r. 
Dzień Życia 

Święto Św. Jakuba „Starszego” Apostoła 
oraz Św. Krzysztofa, Męczennika, Patronów automobilistów, 

motocyklistów i kierowców pojazdów mechanicznych 
Czyt.: 2 Kor 4, 7-15 (Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa); 

Mt 20, 20-28 (Kielich mój pić będziecie). 
6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Krzysztofa, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, wstawiennictwo Św. Patrona i wypełnienie się 
woli Bożej w jego życiu , of. Rodzice 

 2. + Michała Ficka (w 32 r.), of. Danuta Doroszenko 
 3. + Eugeniusza (w 25 r.) i Annę Szysz oraz Irenę i Henryka Ob-

rępalskich, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 

 2. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

 3. Dziękczynna w r. ślubu Anny i Piotra Kosyl, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i 
ich Syna Juliana, of. Babcia   
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 4. Dziękczynna z okazji imienin i urodzin Ks. Jakuba, z prośbą o 
potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej, Św. Józefa i Św. Jaku-
ba w służbie kapłańskiej, of. Rodzice 

16.00 W intencji Nowożeńców Andżeliki i Adriana 
17.00 W intencji Nowożeńców Moniki i Ireneusza 
18.00 1. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 

 2. + Helenę Łaszczyk (w 13 r.), of. Dzieci i Mąż 

 3. Dziękczynna z racji imienin Córki Anny i Synowej Anny, z pro-
śbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla ich Mężów 
Krzysztofa i Waldemara oraz ich Dzieci, of. Barbara Stańczuk 

 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jakuba, z prośbą o łaskę zdrowia 
Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
w dorosłym życiu, of. Rodzice 

Po Mszy Św. błogosławieństwo Kierowców, ich pojazdów samochodo-
wych, motocykli i rowerów na dużym parkingu przy kościele. 

XIII Niedziela Zwykła – 26 lipca 2015 r. 
Wspomnienie Św. Joachima i Anny. 

Dzień wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Emerytom 
Czyt.: 2 Krl 4, 42-44 (Eliasz rozmnaża chleb); 

Ef 4, 1-6 (Usiłujcie zachować jedność); J 6, 1-15 (Jezus rozmnaża chleb). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Bolesława (w 14 r.), Stanisławę, Jana i Stefanię, zm. z Ro-

dzin Chęclów i Popków, of. Barbara Popek 
 2.  + Genowefę (w 4 r.), Edwarda, Tadeusza, Alfredę i Bogdana, 

of. Jadwiga Szakowska 

8.30 1. + Mariana Szkopa (w 20 r.) oraz jego Rodziców Kazimierę i 
Juliana, of. Żona 

 2. + Łukasza (w 4 r.), Wiesława i Stanisława Troć, Helenę (w 4 
r.) i Stanisława Mazurczaków oraz zm. z Rodziny, of. Bernarda 
Troć 

 3. + Stanisławę Kalisz (z racji imienin), of. Koleżanki i Koledzy z 
pracy 

10.00 1. Gregorianka: + Ryszarda Nakaziuka, of. Żona z Córką 
 2. Gregorianka: + Marię Siłuch, of. Rodzina 
 3. + Annę i Józefa Szachnowskich oraz Krzysztofa, Grażynę 

i Witolda, of. Córki 

 4. + Annę Grabelską (z racji imienin), of. Rodzina 
11.30 1. + Krzysztofa Skolimowskiego i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Żona 
 2. + Hannę i Krzysztofa (z racji imienin), of. Honorata Kowalczyk 
 3. Poza Parafią: + Jakuba Puchałę (w 10 r.), Czesława i Zdzisła-

wa Ostas, Stanisławę Wasilewską oraz Aleksandrę i Wiktora 
Staniak, of. Rodzina 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych  
2. + Halinę (w 20 r.) i Stanisława Trybel (w 31 r.), of. Ewa Plichta 

18.00 1. + Hannę (w dniu imienin) i Stefana, zm. z Rodzin Wymiatałów 
i Stańczuków, of. Dzieci 

19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. + Józefa (w 38 r.) i Krystynę, zm. Rodziców obu stron Rodzi-

ny, of. Syn 

RZUCAMY PALENIE 

 
     W Polsce tytoń pali wciąż ok. 8 mln dorosłych osób. Co roku, z po-
wodu chorób powodowanych przez palenie umiera w naszym kraju 50 
tys. ludzi, z czego 25 tys. z powodu nowotworów złośliwych. W 2014 r. 
w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Onkologii odnotowano 
wprawdzie najniższe od lat odsetki osób, które palą - było to 28% męż-
czyzn i 19% kobiet. Palenie staje się też coraz mniej popularne wśród 
młodzieży, zwłaszcza wśród chłopców. Badania realizowane w Polsce 
przez Instytut Matki i Dziecka potwierdzają, że wśród 15-letnich chłop-

ców odsetek palaczy zmalał w latach 2002-2014 z 22% do 10%, w tym 
samym czasie wśród dziewcząt był znacznie mniejszy - z 12 do 10%. 
     Niestety, badania wskazują też, że połowa polskich nastolatków 
w wieku 13-15 lat jest narażona na bierne palenie, w tym na bierne pale-
nie w domu rodzinnym, a dwie piąte dorosłych Polaków przyznaje się, 
że pali w obecności dzieci. Osoby palące biernie wdychają te same sub-
stancje chemiczne i rakotwórcze, co osoby palące aktywnie. Ma to ogro-
mny negatywny wpływ na przyszły stan zdrowia dzieci. 
     Dla osób palących motywem do zerwania z nałogiem tytoniowym 
może być nie tylko chęć poprawy swojego stanu zdrowia, ale też troska 
o najbliższych i o zapewnienie lepszej przyszłości swoim dzieciom 
i wnukom. Rzucenie palenia może być najlepszym wakacyjnym prezen-
tem dla dziecka. Rzucając palenie rodzice stają się też wiarygodnym 
wzorem do naśladowania dla swoich dzieci, kształtują ich postawy proz-
drowotne. Ponad 70% młodzieży palącej ma palących rodziców. Jeśli 
rodzic rzuca palenie, to zwiększa szanse na to, że jego dziecko będzie 
w przyszłości niepalącym rodzicem. 
     W Polsce dostępne są wszystkie skuteczne metody wsparcia w pro-
cesie rzucania palenia. W ramach realizacji zadania funkcjonuje strona 
internetowa www.jakrzucicpalenie.pl, na której każda osoba paląca znaj-
dzie praktyczne wskazówki, jak krok po kroku przejść przez proces rzu-
cania palenia oraz jakie najskuteczniejsze metody powinna wybrać. Po-
moc w rzuceniu palenia można też uzyskać dzwoniąc do ekspertów 
z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym (801 108 108). 
 

DIALOG OJCA Z SYNKIEM 
SYN: Tato, mogę Cię o coś zapytać? 
TATA: No jasne, o co chodzi? 
SYN: Tato, ile zarabiasz na godzinę? 
TATA: To nie twoje sprawa. Dlacze-
go zadajesz mi takie pytanie? 
SYN: Ciekawy byłem. Powiedz mi 
proszę ile zarabiasz na godzinę. 
TATA: No, jak tak bardzo chcesz 
wiedzieć zarabiam 20 zł. na godzinę.
SYN: Oj! (z opuszczoną głową), tato, 
pożyczyłbyś mi 10 zł.?  
     Tata się wkurza. 
TATA: Zapytałeś, bo chciałeś żebym pożyczył ci pieniądze na zakup ja-
kieś głupiej zabawki. Dlaczego jesteś takim egoistą. Ja pracuję ciężko 
cały dzień a ty zachowujesz się jak gnojek. 
     Chłopczyk poszedł do swojego pokoju i zamknął drzwi. Mężczyzna 
usiadł i myśląc o pytaniu chłopca i jeszcze bardziej się zdenerwował. 
Zaczął rozmyślać. Może miał potrzebę kupić coś niezbędnego za te 10 
zł, nie pyta często o pieniądze. Mężczyzna poszedł do pokoju chłopca i 
otworzył drzwi. 
TATA: Śpisz synku? 
SYN: Nie tato, nie śpię. 
TATA: Tak sobie pomyślałem, że może byłem zbyt surowy dla ciebie. 
To był naprawdę ciężki dzień dla mnie i wyładowałem się na tobie. Oto 
10 zł. o które mnie poprosiłeś. 
     Chłopiec usiadł na łóżko i uśmiechnął się. 
SYN: Ach, dziękuję tato. 
     Po czym spod poduszki wyciągnął pomarszczony banknot. Mężczy-
zna zobaczywszy, że chłopiec miał 10 zł. zaczyna się denerwować: 
TATA: Dlaczego chcesz pieniądze skoro je masz? 
SYN: Ponieważ nie miałem wystarczająco, ale teraz już mam. Tato, 
mam 20 zł. Mogę kupić jedną godzinę z twojego czasu. Proszę przyjdź 
wcześniej jutro z pracy. Chciałbym się z tobą pobawić. 
     Tata oniemiał. Objął synka i prosił o przebaczenie. 
     To jest tylko historyjka. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
czas ucieka nam między palcami, a my za mało spędzamy go 
z bliskimi, którzy nas kochają. Jeżeli umarlibyśmy jutro, firma 
dla której pracujemy łatwo nas zastąpi innym pracownikiem, ale 
rodzina i przyjaciele będą nas opłakiwać przez resztę ich życia. 
Jesteśmy pochłonięci pracą, ale istnieją ważniejsze sprawy. 
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BABCIA I DZIADEK 

 
     Za tydzień w XIII Niedzielę Zwykłą (26.07) Ko-
ściół obchodzi wspomnienie Św. Joachima i An-
ny, Rodziców Najświętszej Maryi Panny i Dziad-
ków Pana Jezusa, którą Bóg wybrał na ziemską 
Matkę swojego Syna. Dlatego są oni otaczani 
przez wiernych wielką czcią. Jest to także dzień 
wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Emerytom. 
     Ewangelie nie wspominają Rodziców Maryi, 
ale mówi o nich starochrześcijańska literatura 
apokryficzna, czyli dzieła, które nie zostały zali-
czone do kanonu ksiąg Pisma Św. Choć obok 
faktów zawierają one również elementy baśnio-
we, odwołują się do nich Ojcowie Kościoła, gdyż 
znane im były lokalne tradycje kościelne oraz 
dzieła, które nie ocalały do naszych czasów. 
     Spośród apokryfów opowiadających o dzieciń-
stwie Maryi i Jej rodzicach najważniejsza jest Pro-
toewangelia Jakuba, pochodząca z połowy II w. 
Zachowuje ona więź z tradycją apostolską i może 
zawierać ziarno prawdy. Dwa inne apokryfy to 
„Ewangelia Pseudo-Mateusza” oraz „Księga Na-
rodzenia Błogosławionej Maryi i dzieciństwa Zba-
wiciela” (De Nativitate Mariae). Mamy również mi-
styczne wizje Katarzyny Emmerich czy Marii d'A-
greda, ale egzegeci wskazują na ich zależność 
od „Protoewangelii Jakuba”.            cd. za tydzień 

NIECH CIĘ BÓG PROWADZI 

 
     Przez 9 lat pełnił w naszej Parafii posługę Wi-
kariusza Ks. Sławek Harasimiuk. Decyzją Księ-
dza Biskupa Ordynariusza od dnia 20 lipca br. 
przejmie urząd Proboszcza w Parafii Neple (De-
kanat Terespolski). Neple to piękna miejscowość 
leżąca w tzw. „Szwajcarii Nepelskiej”. Jej urok 
stanowią niepowtarzalnie piękne krajobrazy 
i przełomy Bugu, które można oglądać z wyso-
kich skarp. Stanowisko to Ks. Sławek obejmie po 
swoim starszym koledze, Ks. Mirku Gorzale po-
chodzącym z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach. 
     Życzymy Ks. Sławkowi obfitości Bożych darów 
i szczególnej opieki Św. Józefa, któremu przez 9 
lat służył. Brak nam będzie jego otwartości 
i wspaniałych duszpasterskich pomysłów, doty-
czących szczególnie dzieci, Grup Parafialnych 
Światełka i Koła Misyjnego oraz Kręgów Domo-
wego Kościoła. Za pozostawiony wśród nas trud 
z całego serca dziękujemy! 

W PARAFII I W DIECEZJI 
UWAGA PIELGRZYMI. Dziś (19.07) po Mszy 
Św. o godzinie 18.00 w Sali przy katedrze odbę-
dzie się przedpielgrzymkowe spotkanie dla tych, 
którzy zamierzają wziąć udział w Pieszej Podla-
skiej Pielgrzymce na Jasna Górę z grupą nr 2. 
DZIEŃ ŻYCIA 24 LIPCA. Obrońcy Życia zap-
raszają członków Dzieła Duchowej Adopcji Dzie-
cka Poczętego dzień wcześniej niż zwykle, 
w piątek 24.07. na wspólną modlitwę różańcową 
w intencji poczętego życia.  
WAKACYJNY PORZĄDEK. Przez cały okres 
wakacji nie będzie Mszy św. o godz. 16.30. Po 
południu Msze św. będą odprawiane o godz. 
18.00 i 20.00. 
PODZIĘKOWANIE. Serdecznie dziękujemy 
bezimiennemu Ofiarodawcy za złożoną ofiarę 
100 zł. na termoizolację naszego kościoła. 
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Hubert Cabaj z naszej Para-
fii i Edyta Magdalena Wilkosz z Parafii Św. Józefa 
i M.B. Fatimskiej w Tarnowie (Diecezja Tarnows-
ka) (40). 
Przemysław Sławiński z Parafii Gostynin 
(Diecezja Płocka) i Ewa Gałęzowska z naszej Pa-
rafii (41). 
Maksym Paweł Grochowski z Parafii Św. 
Teresy w Siedlcach i Patrycja Kowalczyk z na-
szej Parafii (42). 
Piotr Jan Borkowski i Katarzyna Joanna 
Ługowska, oboje z naszej Parafii (43). 
Robert Szadkowski z Parafii Ducha Świę-
tego w Siedlcach i Beata Czapska z naszej Pa-
rafii (44). 
Andrzej Tomasz Kurowski z naszej Parafii 
i Dorota Katarzyna Krawczyk z Parafii Św. Ro-
dziny Rokicinach (Archidiecezja Łódzka) (45). 
Zapowiedź I: 
Kamil Stanisław Iwanek z naszej Parafii 
i Jowita Antoniuk z Parafii Św. Józefa w Między-
rzecu Podlaskim (46). 
Kamil Karczewski z naszej Parafii i Ewelina 
Prokopowicz z Parafii Św. Alberta w Łukowie (47). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kap-
łana dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 29 
Czego nie wiemy o in vitro? Fakty i przeina-
czenia na ten temat w dziale „Temat tygodnia”; 
O tym jak Archanioł Michał nawiedził Podlasie 
– w dziale „Kościół”; 
Jak uniknąć uczulenia lub poparzenia na 
słońcu i czym jest alergia słoneczna – w dziale 
„Zdrowie”; 
Co robić, kiedy w domu pojawia się choroba? 
O tym w dziale „Opinie”; 
Jak wygląda życie w Gruzji? Czego nie wie-
my o tym kraju? O tym w rozmowie „Echa”; 
Czy bocian ma dowód osobisty? O akcji obrą-
czkowania ptaków – w dziale „Rolnictwo”; 

Zapraszamy do lektury 

 
PRAWDZIWE IMIĘ 

 
     Pewna mała dziewczynka na pytanie, jak się nazy-
wa, zwykle odpowiadała „jestem córką doktora Nowa-
ka”. Mama, obawiając się, że rodzina będzie posą-
dzona o snobizm, wreszcie zdołała przekonać dziec-
ko, że powinna mówić: „jestem Basia Nowak”. Pew-
nego razu po niedzielnej Mszy Św. ksiądz zagaduje 
dziewczynkę: 
- Czy ty jesteś może córką doktora Nowaka? 
      Na co dziewczynka rezolutnie odpowiada: 
- No ja myślałam, że tak, ale mamusia mówi, że nie. 

 

 ((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 

RESTRUKTURYZACJA. Pewien bezrobotny inżynier 
nie mogąc od dłuższego czasu znaleźć zatrudnienie 
postanowił zmienić fach i założyć własną „klinikę” Na 
budynku wywiesił szyld z napisem „Wyleczymy twoją 
dolegliwość za 500 zł, w przeciwnym wypadku damy 
ci 1000 zł”. Przechodzący obok mężczyzna postano-
wił to wykorzystać i trochę zarobić. 
- Dzień dobry, nie wiem co się stało, straciłem smak... 
- Siostro, proszę przynieść pudełko 22, jest w nim sy-
rop. Proszę go podać pacjentowi. 
- Dobrze. Proszę otworzyć usta... 
- Fuj... przecież to benzyna! 
- Gratulacje, odzyskał pan smak, 500 zł. 
     Zdenerwowany „pacjent” zapłacił. Po kilku dniach 
wrócił do „kliniki”: 
- Dzień dobry, straciłem pamięć, pomóżcie mi ją od-
zyskać... 
- Siostro, proszę przynieść pudełko 22, jest w nim sy-
rop. Proszę go podać pacjentowi. 
- Dobrze, już podaję... 
- Ale przecież tam jest benzyna! 
- Gratuluję, odzyskał pan pamięć, 500 zł. 
     Jeszcze bardziej zdenerwowany zapłacił, jednak 
po kilku kolejnych dniach ponownie postanowił się 
„odgryźć”: 
- Dzień dobry, straciłem wzrok, proszę mi pomóc... 
- Przykro mi, nie mamy na to lekarstwa. Proszę, tu 
jest pana 1000 zł. 
- Ale tu jest tylko 500 zł. 
- Gratuluję, odzyskał pan wzrok, należy się 500 zł. 

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: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: Ks. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Piotr Kruk, ks. Mateusz Gomółka, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, p. Barbara 

i Henryk Popkowie, 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. 

 




