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MYŚL TYGODNIA 

 
     Nie wyobrażamy sobie życia 
bez chleba, który jest niezbędny 
do życia doczesnego. Chcemy 
żyć? Trzeba jeść! Życie doczes-
ne wymaga pokarmu doczesne-
go. Życie wieczne pokarmu wie-
cznego. „Jeżeli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki” – mó-
wi Chrystus (J 6, 51-58). 
     Jeśli chcemy żyć, musimy na 
chleb pracować, wyciągnąć po 
niego rękę. Sam do nas nie 
przyjdzie. Tak jak mieszkańcy 
wsi zbierają z pól ziarna zbóż, by 
z nich upiec chleb, wyżywić sie-
bie i innych, tak i my, jeśli chce-
my żyć wiecznie, musimy karmić 
się Bożym Chlebem, sięgać po 
niego, nie bać się go. 
     Eucharystia to największy 
skarb, jaki posiada ziemia, depo-
zyt, jaki Jezus ludziom pozosta-
wił. Od pierwszego Wielkiego 
Czwartku, gdy Chrystus ustano-
wił Eucharystię, świat stał się 
jedną wielką monstrancją Boga, 
który chce pozostawać z nami. 

 

 
     W różańcowej pobożności - tak samo jak 
w miłości - nie przykrzy się częste powtarzanie 
tych samych słów, gdyż ogień miłości, która nas 
rozpala, sprawia, że zawsze zawierają coś nowe-
go.                                                                      Papież Pius XI  

 

 

RÓŻAŃCOWY  ŚW. JACEK 
 

   Jutro, w poniedziałek  17 
sierpnia, Kościół obchodzi 
wspomnienie Św. Jacka, 
Kapłana ze śląskiego rodu 
Odrowążów, Patrona pols-
kich Kół Żywego Różańca, 
który do Polski przywiózł 
dominikański zwyczaj od-
mawiania tej modlitwy. 
Jest to także dzień czuwa-
nia i modlitwy Wspólnoty 
Różańca Nieustającego. 
    Święty Jacek Odrowąż 
(żył 1180-1257) założył 
pierwszy w Polsce klasztor 
Dominikanów, był aposto-
łem Polski, Czech, Rusi 
i Prus, stąd nazywany był 
„Apostołem Północy”, wiel-  
kim zdobywcą dusz, siewcą klasztorów. Jako płomien-
ny kaznodzieja szerzył cześć świętej Eucharystii i 
chwałę Matki Bożej. 
     Po kilkuletnim pobycie w Rzymie i na południowej 
Słowiańszczyźnie w 1222 roku powrócił do Polski. 
Wyjechał w orszaku swego stryja, Iwona Odrowąża, 
biskupa krakowskiego i kanclerza Królestwa Polskiego, 
jako młody kanonik kapituły krakowskiej, a wrócił jako 
ubogi i pokorny zakonnik, obleczony w biały habit przez 
samego Św. Dominika. Uczył on Św. Jacka, zwierzał 
się mu i dzielił swym doświadczeniem, stąd Św. Jacek, 
jest jedynym kanonizowanym uczniem Św. Dominika i 
głównym spadkobiercą jego idei apostolstwa głoszenia 
prawdy Chrystusowej, głęboko ujętej i zrozumiałej, bo 
przemyślanej i przemodlonej, popartej świętością życia 
oraz wielkim nabożeństwem do Królowej Nieba i ziemi 
okazywanym modlitwą różańcową. 
     „Weźmij, Synu Jacku - mówił Św. Dominik - te pa-
ciorki Różańca, tę Księgę Maryjną i siej te ziarna 
w Twojej Ojczyźnie, a rozplenią się i rozkwitną w wielki 
ogród Maryi, jakiego równego nie masz w całym świe-
cie. Wyrwij tylko ciernie i chwasty, a plon będzie stokro-
tny. Mówię ci to, Bracie mój, bo niedługo pójdę do Pa-
na. Dlatego Tobie zdaję największy mój skarb: Królową 
Różańca Świętego” („Libellus” – Bł. Jordana z Saksonii). 
„Tajemnicą Jackową i jego największą zasługą jest to, 

że wychował Naród Maryjny, ożywił kult Maryjny i złoty-
mi ogniwami Różańca oraz bogatym kultem Maryjnym 
związał Naród z Jej tronem na wieki. Naród polski, wie-
dziony nadprzyrodzonym instynktem, nie dał sobie wy-
drzeć z rąk różańca, z serc – miłości, a z obyczaju ro-
dzimego – cnót Maryjnych (o. Mirosław Wylęgała OP). 

 

RÓŻAŃCOWY PAPIEŻ 
 

 Św. Jan Paweł II (zm. 
2005) niezwykle cenił 
różaniec. Rok Maryjny 
(1987-88) rozpoczął mo-
dlitwą różańcową, trans-
mitowaną przez telewiz-
ję watykańską i inne sta-
cje na cały świat. Wska-
zał na Różaniec w cza-
sie Synodu (25.XI.87), 
jako na „uprzywilejowa-
ny sposób okazywania 
wobec Maryi naszego   
oddania się oraz pogłębiania wiary i miłości do Jej Syna 
Jezusa”. Pod koniec 2002 r. wystosował do wiernych 
całego świata List Apostolski „Rosarium Virginis Ma-
riae”, w którym „nie tylko obdarzył Kościół pogłębioną 
i oryginalną teologią modlitwy różańcowej, nie tylko po-
dniósł ją do rangi zbawczej kontemplacji tajemnic ziem-
skiego życia Jezusa, ale jako Pasterz ludu Bożego du-
żo miejsca poświęcił praktyce odmawiania Różańca” 
(ks. prof. Józef Kudasiewicz). Mając wielką osobistą cześć 
dla tej modlitwy rok 
2003 ogłosił „Rokiem 
Różańca Świętego”, a 
do trzech istniejących 
części Różańca, dodał 
jeszcze jedną, IV 
część, którą nazwał 
„Tajemnicami Światła”, 
zawierając w nich pub-
liczną działalność nau-
czycielską Jezusa 
Chrystusa, aby róża-
niec rzeczywiście poz-
wolił poznać całość ży-  
cia Jezusa i Maryi. Odtąd rozważania różańcowe przy-
pominają wiernym nie tylko o tym, co wiąże się z na-
szym zbawieniem i odkupieniem, ale i o tym, co nam 
przybliża działalność Jezusa, Jego chwałę, gdy z nami 
żył na ziemi, jak również o tym, czego nas uczył po-
przez swój własny przykład i poprzez swoje słowo. 
W ten sposób w tajemnicach Różańca Świętego zosta-
ły zawarte wszystkie najważniejsze wydarzenia z całej 
Ewangelii... 
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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 – 17 sierpnia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Jacka, Kapłana ze śląskiego rodu Odrowążów, 

Patrona polskich Kół Żywego Różańca, który do Polski przywiózł domi-
nikański zwyczaj odmawiania tej modlitwy. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego; 
Czyt.: Sdz 2, 11-19 (Niewierność Izraela w czasach Sędziów); 

Mt 19, 16-22 (Rada ubóstwa).  
6.30 1. + Pelagię Frankowską (w 3 r.), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona 

 2. + Zofię (w r.), Stanisława, Kazimierza i Stefana, zm. z Rodziny 
Talachów, of. Krystyna Wakuła 

 3. + Zdzisława Ławeckiego (w 3 r.) oraz jego zm. Rodziców Ste-
fana i Zofię, Stanisława i Henrykę Dmowskich, of. p. Ławecka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Eugenię, Pelagię, Mieczysława i Zygmunta, zm. z Rodzin 
Protasiuków i Kłosiów, of. Krystyna Protasiuk 

 3. Dziękczynna w intencji Synów, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo w pracy, łaskę zdrowia, dobry wybór drogi życiowej oraz 
opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Maria Zbyszyńska 

Wtorek – 18 sierpnia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Heleny, Cesarzowej, która odnalazła Drzewo Krzyża 
Św. i Bł. Sancji Szymkowiak, Zakonnicy; Czyt.: Sdz 6, 11-24a (Powołanie 

Gedeona); Mt 19, 23-30 (Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Halinę i Aleksandra Kasjanowicz, of. Dzieci 
 3. Dziękczynna w 60 r. ślubu Aliny i Czesława Starak, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa na dalsze lata życia, of. Dzieci 

Środa – 19 sierpnia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Jana Eudesa, krzewiciela kultu Najświętszego Serca 

Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi 
Czyt.: Sdz 9, 6-15 (Przypowieść o drzewach wybierających króla); 

Mt 20, 1-16a (Przypowieść o robotnikach w winnicy). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona 

 2. + Amelię Stańczuk, of. Koło Żywego Różańca z Purzeca 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Leokadię Król (w 11 r.), of. Syn 
 3. + Andrzeja, Elżbietę, Romana, Teklę, Jana i Mieczysława, zm. 

z Rodziny Szupłaków oraz Kazimierę, Piotra i Józefa Lipińskich, 
of. Helena Kulgawczyk 

 4. + Rodziców Zofię i Franciszka oraz zm. Dziadków z obu stron 
Rodzin Rybickich i Rzewuskich, of. Bożena Marciniuk 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 20 sierpnia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Bernarda z Clairvaux, Opata i Doktora Kościoła, 
krzewiciela czci Matki Bożej oraz Bł. Władysława Mączkowskiego, 

Kapłana i Męczennika (zagłodzonego w Oświęcimiu). 
Dzień imienin Ks. Bernarda Błońskiego 

Czyt.: Sdz 11, 29-39a (Nierozumny ślub Jeftego); 
Mt 22, 1-14 (Przypowieść o zaproszonych na ucztę). 

6.30 1. + Antoninę i Adama Węgrzynów (w 9 r.) oraz Stefanię i Broni-
sława Paczuskich, of. Barbara Orzełowska 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona 
 2. + Tadeusza, of. Żona z Dziećmi 
 3. + Dariusza i Ryszarda oraz zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Rodzina Zieniuków 
 4. + Henryka Zaliwskiego, Zuzannę i Franciszka, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna z racji Imienin Ks. Prałata Bernarda Błońskiego 

za dar powołania kapłańskiego, z prośbą o opiekę Św. Józefa na 

dalsze lata posługi duszpasterskiej, of. Bezimienna 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 
18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Milenę (w 2 r.), of. Rodzina 
 3. + Bogumiłę, Jana, Genowefę i Elżbietę oraz zm. Dziadków, of. 

Córka 
 4. Dziękczynna w 5 r. urodzin Wiktora, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dalszym życiu, of. 
Babcia 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

Piątek – 21 sierpnia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Piusa X, Papieża, reformatora liturgii i prawa ko-

ścielnego 
Czyt.: Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22 (Rut Moabitka zostaje wierna Bogu i Noemi); 

Mt 22, 34-40 (Największe przykazanie). 

6.30 1. + Norberta Wiśniewskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pog-
rzebu 

 2. + Helenę Ostas, of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona 

 2. + Stefana Bednarczyka i zm. z Rodziny, of. Mariola Strus 
15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina 
 2. + Tomasza Wojewódzkiego (w 18 r.), of. Rodzice 
 3. + Weronikę Kobylińską (w 5 r.), of. Córka 
 4. + Jadwigę Tkaczuk (w 9 miesiąc), of. Córki 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 22 sierpnia 2015 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. + Janinę (w 25 r.), zm. z Rodzin Jerominiaków i Krzyckich, of. 
Elżbieta Jerominiak 

 2. + Wiktorię (w 6 r.) i Romana Kałużnych, Annę Przybylską oraz 
zm. z Rodzin Kałużnych i Przybylskich, of. Córki z Mężami 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona 
 2. + Jana (w 33 r.) i Annę Staniszewskich, of. Córka Krystyna 

Staniszewska 
 3. + Stanisława Jastrzębskiego (w 19 r.), Zofię i Henryka, of. Córki 
 4. + Piotra Żukowskiego (w 2 r.), Stanisławę, Kazimierza, Rysza-

rda i Danutę Chomków oraz dusze w czyśćcu cierpiące, of. Bar-
bara Żukowska 

15.00 W intencji nowożeńców Ewy i Przemysława 
16.00 W intencji nowożeńców Katarzyny i Igora 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 9 (zel. Irena Borkowska) 

18.00 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 50 r. urodzin Tomasza, z prośbą o potrzebne 

łaski, zdrowie i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Żona 
Mariola Cielemęcka 

 3. Dziękczynna w 5 r. urodzin Klaudii i nowonarodzonego Ada-
sia, z prośbą o opiekę Św. Aniołów Stróżów dla nich oraz dla ich 
Rodziców Roberta i Magdaleny, of. Dziadkowie 

XXI Niedziela Zwykła – 23 sierpnia 2015 r. 
Wspomnienie Św. Róży z Limy, Patronki Ameryki Łacińskiej oraz 
Bł. Władysława Findysza, Kapłana i Męczennika polskiego reżimu 

komunistycznego; 
Czyt.: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b (Przypomnienie powołania narodu); 

Ef 5, 21-32 (Miłość małżeńska naśladowaniem miłości Chrystusa i Kościoła); 
J 6, 54. 60-69 (Słowa życia wiecznego). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Józefa (w 31 r.) i Natalię, zm. z Rodziny Wymiatał, of. Rodzina 
8.30 1. Gregorianka: + Mieczysława Stańczuka, of. Rodzina 

 2. + Rodziców Stanisławę i Stanisława (w 8 r.) Kowalczyk oraz 
siostrę Hannę Soszyńską, of. Dzieci i Rodzeństwo 

 3. + Jadwigę Stachowicz (w 13 r.), of. Dzieci  
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 4. + Wandę (w 3 r.) i Jana, of. Synowa i Wnuczki 
10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Krzewniaka, of. Żona 

 2. + Stanisława (w 37 r.) i Halinę Stańczuków, zm. Rodziców 
z obu stron Rodziny, of. Córki 

 3. + Krzysztofa, Józefa i Martę Karpowicz, of. Małgorzata Kar-
powicz 

 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 30 r. ślubu Barbary i Szczepa-
na, z prośba o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 
i Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Synowie 

11.30 1. + Franciszka (w 14 r.) i Krystynę Lipińskich oraz zm. z ich Ro-
dziny, of. Dzieci 

 2. + Tadeusza, Cecylię, Antoniego, Marka, Krzysztofa i Józefa 
Szczepaników, of. Rodzina 

13.00 W intencji Parafian i Gości  
17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych 
18.00 1. + Stanisława (w 24 r.), of. Helena Jurdyga 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 1. Dziękczynna w 11 r. ślubu Anny i Jakuba, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci Zosi, Jadzi i Helenki, 
of. Elżbieta Kaszubska 

PARAMI DO NIEBA 
     Zgodnie z nauką Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) Komunia 
Św. jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie 
umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie (por. KKK 1405), a przy-
stępowanie do Komunii Świętej to przyjmowanie samego Chrystusa, 
który ofiarował się za nas (por. KKK 1382). Prawdę tę wyrażają słowa 
Jezusa zapisane na kartach Ewangelii według Św. Jana: „Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki” (J 6, 51). 
     Przyjmując Komunię świętą, każdy chrześcijanin musi stać się „ży-
wym tabernakulum”, to znaczy świadczyć swoim życiem o prawdziwej 
miłości do każdego człowieka. Dlatego też nie jest ważne, w jaki sposób 
przyjmujemy Komunię Św. czy to w postawie klęczącej, czy też w stoją-
cej, czy nawet, w przypadku chorych, leżącej, czy nawet na rękę. O wie-
le ważniejsze jest to, że będąc w stanie łaski uświęcającej pozwalamy, 
aby Chrystus wypełnił nas swoim istnieniem. Komunia święta nie może 
być traktowana, jako nagroda dla ludzi świętych, wybitnych, godnych 
i bezgrzesznych (bo takich nie ma). Eucharystia dla każdego z nas jest 
lekarstwem, zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus: „Nie potrzebują le-
karza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12). Eucharystia jest więc 
wielkim darem dla każdego z nas, z którego czerpać możemy potrzebne 
siły do tego, by stawać się prawdziwymi chrześcijanami. Życzmy wszys-
tkim nieustannego głodu Eucharystii. 
     W większości kościołów naszej Diecezji przyjął się piękny zwyczaj 
podchodzenia do Komunii Św. w orszaku procesyjnym. Orszak ten jest 
obrazem i symbolem naszego życia. Idziemy przez kościół, tak, jak 
przez życie, aby na końcu tej drogi spotkać się z Chrystusem. Nie idzie-
my na to spotkanie pojedynczo (w ogonku, jak w sklepie po kiełbasę, lub 
na dworcu po bilety), ale idziemy parami, czyli ze społecznością Ludu 
Bożego – Kościoła. We dwoje, stajemy przed kapłanem, jako okazjonal-
na para ludzi wierzących, uznających Boga za swego Ojca, będących 
dla siebie Bratem lub Siostrą. Ze względów praktycznych, po przyjęciu 
Komunii Św. odchodzimy na „swoją” stronę. Stojący w lewym rzędzie – 
odchodzą na lewo, a w prawym – na prawo, po to, by na końcu orszaku 
wrócić na swoje miejsce, z którego wyszli. 
     Zasada ta pięknie jest reali-
zowana w naszym kościele, 
gdy przy orszaku procesyjnym 
dwóch kapłanów udziela Ko-
munii Św. Ale gdy jest tylko je-
den, zaczyna być śmiesznie, 
gdyż z orszaku komunijnego 
robi się „ogonek”. Zapomina-
my, iż do Komunii Św. idziemy   
we wspólnocie Kościoła, której obrazem jest Brat lub Siostra stojący 
obok nas w parze. Tymczasem my chcemy koniecznie stanąć na środe-

czku przed kapłanem, bo przecież my jesteśmy najważniejszym „pęp-
kiem” świata. Gdy tak staniemy, odpychamy łokciem tego, kto szedł ra-
zem z nami. Ten, kto szedł obok nas, z konieczności musi ustąpić i spu-
ściwszy głowę, staje za nami. Jeśli jest to działanie celowe, powstaje za-
sadne pytanie: czy mamy w takiej sytuacji prawo przyjąć Pana Jezusa, 
jeśli stać nas na upokorzenie Brata lub Siostry w wierze i to w takim mo-
mencie? Wydaje się, że powstawanie „ogonka” z orszaku procesyjnego, 
jest raczej wyrazem naszej bezmyślności, a nie zamierzonego działania. 
Brońmy się więc przed taką bezmyślnością, na którą patrzą wszyscy 
obecni w kościele. 

KOŁO RATUNKOWE 

 
     W czasie tegorocznych wakacji zauważyliśmy, że więcej naszych 
Parafian i Gości przystępuje do Spowiedzi i Komunii Św., niż to miało 
miejsce w latach ubiegłych. Może wielu zrozumiało, że spowiedź nie jest 
żadnym procesem sądowym, ale jednym z sakramentów uzdrowienia 
(obok sakramentu chorych), „odrestaurowaniem” dzieła Chrztu Św. 
     W pierwszych wiekach chrześcijaństwa podstawowym Sakramentem 
odpuszczania grzechów był Chrzest Św., poprzedzony okresem przygo-
towania czyli Katechumenatem. Szybko jednak zwrócono uwagę, że 
ochrzczeni nadal ulegają pokusom. Ostatecznie przyjęto, że nie tylko 
Chrzest Św. gładzi grzechy, ale możliwe jest ponowne oczyszczenie 
przez Sakrament Pojednania (por. dzieło Hermasa z przełomu I i II w. pt. 

„Pasterz”). Nazywano go więc „drugą deską ratunku”.  W tym Sakra-
mencie otrzymujemy pokutę, która ma nam pomóc zmienić swoje do-
tychczasowe życie. Prawdą jest, że dziś pokuta zmalała niemal do sym-
bolicznych rozmiarów, ale nie zawsze tak było. 
     Początkowo, w IV w., pokuta była publiczna i odprawiana tylko raz 
w roku. Grzesznik wyznawał swoje winy przed Biskupem, a ten nakładał 
na niego pokutę. Stanowiła ona podstawową drogę do pojednania z Bo-
giem. Poprzedzało ją wyznanie win, zakończone powrotem do wspólno-
ty wierzących. Dziś spowiedź jest znacznie łatwiejsza, chociaż nawróce-
nie jest tak samo trudne, jak kiedyś. Nie bójmy się spowiedzi, chętnie 
z niej korzystajmy. Przez nią Bóg obmywa nasze sumienie. Tak, jak 
w upalne dni chętnie korzystamy z prysznica lub wanny, aby poczuć się 
świeżym, tak też dobra oczyszczająca z grzechów spowiedź daje nam 
nową radość i chęć do życia. 
     Klękając przy kratkach konfesjonału pamiętajmy o pewnej praktycz-
nej zasadzie, dotyczącej szczególnie starszych spowiedników. Usta 
spowiadającego się, powinny być blisko ucha spowiednika, a co za tym 
idzie, usta spowiednika blisko ucha penitenta. Wszystko po to, aby się 
nawzajem dobrze słyszeć i rozumieć, nie podnosząc niepotrzebnie gło-
su. Niech spowiedź pozostanie osobistą, intymną tajemnicą między Bo-
giem, Kapłanem i Spowiadającym się. 

JEZUS NA STADIONIE 
     Wielkim zainteresowaniem cieszyły się jednodniowe rekolekcje, które 
nazwano „Jezus na Stadionie”. Wielu naszych parafian brało w nich 
udział, inni uczestniczyli w nich dzięki transmisji telewizji internetowej 
Diecezji Warszawsko-Praskiej, którą oglądało ponad 120 tysięcy osób! 
     Organizatorzy spotkania czekają na świadectwa z rekolekcji: „Może 
podczas rekolekcji wydarzyło się coś szczególnie, coś bardzo ważnego 
dla Ciebie lub Twoich bliskich? Może usłyszałeś ważne dla Ciebie słowa? 
Chcemy pokazać Polakom, jak wspaniałe jest doświadczenie tego 
wyjątkowego dnia. Prześlij nam wiadomość na adres mailowy: redakcja 
@razem.tv Pod adresem www.rekolekcje.razem.tv można obejrzeć 
reportaż z rekolekcji Jezus na Stadionie. Oglądaj i powiadom bliskich! 
     Pozdrawiamy,                              Zespół Telewizji Diecezjalnej 
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CESARZOWA I KRZYŻ 

 

     Wtorek 18 sierpnia to 
dzień wspomnienia Św. 
Heleny, Cesarzowej, 
która odnalazła Drzewo 
Krzyża Św. Ten dzień 
rozpoczyna czas wdzię-
czności Panu Jezusowi 
za Jego krzyż - symbol 
chrześcijaństwa i uświa-
damia nam, że nie mo-
żemy traktować Krzyża 
jedynie jako element de-
koracji naszego miesz-
kania, czy miejsca pracy, 

ale jako znak Zbawienia. 14 września Kościół 
przypomni nam to raz jeszcze obchodząc Świę-
to Podwyższenia Krzyża Św. Nasza Parafia jest 
w posiadaniu relikwiarza, zawierającego malutki 
fragment drzewa Krzyża, na którym umarł Chry-
stus. Mamy wiele okazji, aby z szacunkiem uca-
łować ten Święty Znak. 

MARYJNY SIERPIEŃ 
     Sierpień to miesiąc świąt maryjnych. Wczoraj 
(15.08) czciliśmy Wniebowzięcie NMP, zaś w so-
botę (22.08) wspominamy NMP jako Królowę. 
Wielkim czcicielem Maryi był Św. Bernard z Clair-
vaux, Opat i Doktor Kościoła, którego wspomina-
my w czwartek (20.08). Pamiętamy piękną, ułożo-
ną przez niego modlitwę: 
     Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy 
nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Cie-
bie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczy-
nę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Pan-
no nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przy-
chodzę, przed Tobą, jako grzesznik płaczący sta-
ję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moi-
mi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

DWA SERCA 

 
     Pewnie nie wszyscy obchodzący I-sze Piątki 
i I-sze Soboty wiedzą, że wielkim krzewicielem 
kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepo-
kalanego Serca Maryi był Św. Jana Eudes, któ-
rego liturgiczne wspomnienie obchodzimy w naj-
bliższą środę (19.08). Jako pierwszy wystąpił 
publicznie z rozpowszechnianiem nabożeństwa, 
które było dotąd zarezerwowane tylko dla wy-
branych zakonów. Rozpowszechniał wśród ludu 
i duchowieństwa obrazy i obrazki Najświętszych 
Serc, modlitwy i pobożne wezwania. U biskupów 
poszczególnych diecezji otrzymał zezwolenie na 
obchodzenie święta Serca Jezusa i Serca Maryi 
(wtedy 20 października 8 lutego). Ustalił do teks-
tu Mszy Św. i brewiarza osobne czytania i hym-
ny. Rodziny zakonne, które założył, oddał pod 
opiekę Serca Maryi i Jezusa. Jako hasło i co-
dzienne pozdrowienie wprowadził do swoich kla-
sztorów: „Zdrowaś, Serce Najświętsze! Zdro-
waś, Najukochańsze Serce Jezusa i Maryi”!  

     Nabożeństwo to szerzył także poprzez misje, 
które głosił. Nakazał odprawiać je w seminar-
iach, które prowadził jego zakon. W roku 1650 
Jan założył bractwo Serca Jezusa i Maryi. 
W Coutance wystawił pierwszy kościół ku czci 
Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

WAKACYJNY PORZĄDEK. Jeszcze do 30 
sierpnia włącznie nie będzie Mszy Św. niedziel-
nej o godzinie 16.30. W niedzielne popołudnie 
Msze Św. będą o godz. 18.00 i 20.00. 
WSZYSTKO NORMALNIE. Zakończył się 
czas Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną 
Górę i czuwania Duchowej Pielgrzymki. Dzięku-
jemy wszystkim za udział i wspólną modlitwę. 
Od jutra Msze Św. w dni powszednie będą 
o godzinie 6.30, 7.00 i 18.00. Kancelaria Para-
fialna jest czynna (w dni powszednie) w godzi-
nach 16.00-17.30. 
SULBINY. Dziś (16.08) w miejscowości Sulbiny 
koło Garwolina o godz. 11.00 Ks. Bp Ordynar-
iusz będzie celebrował Eucharystię, z racji roz-
poczęcie budowy nowej świątyni. 
KATECHECI. 22.08 (sobota) to dzień spotka-
nia w naszej Parafii Ks. Biskupa z katechetami 
rejonu siedleckiego, z racji zbliżającego się no-
wego Roku Szkolnego. 
MISJONARZE. W przyszłą niedzielę (23.08) 
w modlitwie pamiętajmy o znanych nam Misjo-
narzach działających w Peru: Ks. Janie Miedzia-
nowskim i Ks. Grzegorzu Saganie. Kościół w tym 
dniu wspomina ich Patronkę Św. Różę z Limy. 
DOŻYNKI. Dożynki parafialne będą w naszym 
kościele w niedzielę 6 września. Ich Gospoda-
rzami są w tym roku mieszkańcy wsi Purzec, 
którzy będą także reprezentowali naszą Parafię 
na dożynkach diecezjalnych w Woli Gułowskiej. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Szymon Szabat z Parafii 
Św. Jana Chrzciciela w Ozimku (Diecezja Opol-
ska) i Monika Belowska z naszej Parafii (51). 
Zapowiedź I: Daniel Łukasz Paczóski 
z Parafii Św. Teresy w Siedlcach i Kamila Powi-
chrowska z naszej Parafii (52). 
 Jarosław Dmowski z Parafii Mokobody 
i Ewelina Piekart z naszej Parafii (53). 
 Paweł Kamil Kropielnicki z Parafii w Kału-
szynie (Diecezja Warszawsko-Praska) i Aleksa-
ndra Zachariasz z naszej Parafii (54). 
Krzysztof Kamil Dumała z naszej Parafii 
i Beata Rurarz z parafii Św. Jana Bosko w Soko-
łowie Podlaskim (55). 
      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 
 Fotogalerie z Pieszej Pielgrzymki na Jasną 
Gorę – znajdź na zdjęciach siebie lub swoich 
bliskich! 
 Czym jest naprotechnologia? Jak przy jej 
pomocy leczy się niepłodność? Czy jest bradziej 
skuteczna od metody in vitro? Dlaczego media 

milczą o tej metodzie? Gdzie można podjąć 
leczenie tą metodą i ile to kosztuje? O tym w 
rozmowie „Echa”; 
 Po co nam pustelnicy? – mówi ksiądz biskup 
Kazimierz Gurda; 
 O świętym Maksymilianie Kolbe i jego wielkim 
dziele; 
 Kim był biskup Adolf Piotr Szelążek, ochrz-
czony w Stoczku Łukowskim? 

Zapraszamy do lektury 

 
POCIESZENIE 

 
     Wnuczek pociesza dziadka narzekającego na kie-
pską pamięć: 
- Dziadku, nie martw się. Czym gorsza pamięć, tym 
czystsze sumienie. 

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

ŻYCIE W INTERNECIE. Pani Katechetka do dzieci: 
- Co robimy kiedy jest post? 
- Komentujemy i dajemy lajka! 
(Dla mniej wtajemniczonych: „post” to internetowa 
informacja, jaką możemy pozostawić na portalu społe-
cznościowym, a „lajk” to piktogram oznaczający ap-
robatę dla treści „postu”). 

KĄPIEL. Trzech facetów rozmawia o zwyczajach hi-
gieny w różnych narodach: 
- Słyszałem, że Grecy kąpali się w oliwie. 
- Tak było - mówi drugi - a Eskimosi raz w roku, na 
wiosnę. 
- A ja - mówi trzeci - co miesiąc, trzeba, czy nie trzeba... 
PLANOWANIE URLOPU. Pewien facet rozgląda się 
z miejscówką na urlop. Namierzył jedną obiecującą; 
napisał zatem maila do właściciela: 
- Chciałbym przyjechać z psem. Jest dobrze ułożony, 
nie narobi kłopotów. Przyjmują państwo psy? 
     I dostał szybką odpowiedź: 
- Od lat prowadzę hotel i nigdy się nie zdarzyło, żeby 
pies ukradł ręcznik, pościel, szlafrok czy obrazy ze 
ścian. Nigdy nie musiałem wzywać policji z powodu 
pijanego psa rozwalającego hotel w środku nocy. Za-
tem pana pies może przyjechać, a jak za pana porę-
czy to i pan będzie mile widziany. 

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. Piotr Kruk, 

ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr Mazurek, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
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. 

 




