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MYŚL TYGODNIA 

 
    Pan Jezus mówi dziś do nas: 
„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, 
umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec 
z nieba da Ducha Świętego tym, 
którzy Go proszą” (Łk 11,13). 
    Sprawiedliwość Boża tak bardzo 
różni się od ludzkiej, że za każdym 
razem, gdy odkrywamy tę prawdę, 
zdumiewa nas ona na nowo. Bar-
dzo często postrzegamy sprawied-
liwość Boga jako oczywiste wyna-
gradzanie dobrych i karanie złych, 
bez możliwości odwołania się od 
wyroku. Tymczasem Bóg usprawie-
dliwia wielu dzięki dobrym uczyn-
kom Jednego Sprawiedliwego.  
     Dziś zaprasza nas, abyśmy czy-
nili dobro nie tylko ze względu na 
własne zbawienie, ale także ze 
względu na naszych potrzebują-
cych braci. 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA 

     Już wkrótce przybędzie do Polski następca Św. Pio-
tra i zastępca Chrystusa na ziemi - Papież Franciszek. 
Podajemy w skrócie program Jego wizyty:   

 
Dzień 1. 27 lipca (środa) o godz. 14.00 samolot 
linii Alitalia z papieżem Franciszkiem na pokładzie wys-
tartuje z rzymskiego lotniska Fiumicino, by ok. godz. 
16.00 wylądować na lotnisku im. Jana Pawła II w Kra-
kowie-Balicach. Tam odbędzie się 15-minutowa cere-
monia powitania Ojca Św. przez prezydenta RP An-
drzeja Dudę i Kardynała Stanisława Dziwisza. Oficjalne 
powitanie Papieża nastąpi o godz. 17.30 na Zamku 
Królewskim na Wawelu w Krakowie. Tam Ojciec Św. 
oraz prezydent Duda wygłoszą przemówienia. O godz. 
18.00 na Wawelu planowana jest kurtuazyjna wizyta 
papieża u prezydenta Andrzeja Dudy. Po zakończeniu 
uroczystości w katedrze wawelskiej o godz. 19.00 od-
będzie się spotkanie papieża z Konferencją Episkopa-
tu. Wieczorem Ojciec Św. uda się do rezydencji arcybi-
skupów krakowskich przy Franciszkańskiej 3 (przyjazd 
ok. godz. 20.15), gdzie pojawi się w oknie papieskim. 

Dzień 2. 28 lipca (czwartek). Przedpołudnie bę-
dzie poświęcone wizycie papieża na Jasnej Górze. Oj-
ciec Święty uda się tam z Krakowa helikopterem. Jego 
przybycie do klasztoru zaplanowano na godz. 9.45. Ta 
część wizyty to osobista modlitwa Ojca Świętego przed 
wizerunkiem Czarnej Madonny. O godz. 10.30 rozpocz-
nie się Msza Św. na Wałach Jasnogórskich z udziałem 
wiernych z całej Polski. Intencją uroczystej Eucharystii 
będzie uczczenie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Po jej 
zakończeniu Papież powróci do Krakowa. O godz. 
17.30 tego dnia na Błoniach odbędzie się pierwsze 
spotkanie papieża z młodzieżą z całego świata, zgro-
madzoną w Krakowie na Światowych Dniach Młodzie-
ży. O godz. 19.15 spodziewany jest przyjazd Francisz-
ka do rezydencji kard. Dziwisza i ponowne pojawienie 
się w oknie papieskim. 

Dzień 3. 29 lipca (piątek). O godz. 9.30 planowa-
na jest wizyta Papieża Franciszka w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Ojciec Św. bę-
dzie się modlić przy Ścianie Śmierci (Blok 11) oraz 
w celi Św. Maksymiliana. Następnie uda się pod pom-
nik ofiar obozu w Birkenau. W południe powróci do Kra-
kowa. O 17.30 będzie uczestniczył na Błoniach w Dro-

dze Krzyżowej, która zgromadzi młodzież z całego 
świata. Wieczorem powrót do rezydencji arcybiskupów 
krakowskich i pojawienie się w oknie papieskim. 

Dzień 4. 30 lipca (sobota). O godz. 8.30 Papież 
nawiedzi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach. Najpierw będzie się modlić w Kaplicy Św. Siostry 
Faustyny, gdzie złożone są relikwie Świętej. Następnie 
przejdzie w łagiewnickiej bazylice przez sanktuaryjne 
Drzwi Miłosierdzia i tam odprawi Mszę Św. Kolejnym 
punktem tego dnia będzie wizyta w Sanktuarium Św. 
Jana Pawła II. Tam Ojciec Święty wyspowiada pięcioro 
młodych ludzi. Po południu Ojciec Święty w rezydencji 
krakowskich arcybiskupów zje obiad z młodzieżą z róż-
nych kontynentów, co jest już tradycyjnym punktem 
Światowych Dni Młodzieży. Wieczorem tego dnia przy-
będzie na Campus Misericordiae w Brzegach pod Wie-
liczką, miejscu największego zgromadzenia młodych. 
Tam zaplanowano wieczorne czuwanie z młodzieżą. 

Dzień 5. 31 lipca (niedziela). To ostatni dzień 
pobytu Papieża Franciszka w Polsce. O godz. 10.00 na 
Campus Misericordiae rozpocznie się Msza Św. rozes-
łania, wieńcząca Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 
Papież odmówi także w południe z młodzieżą modlitwę 
Anioł Pański i ogłosi miejsce kolejnych Światowych Dni 
Młodzieży. Powróci na krótko do rezydencji kard. Dziwi-
sza, a o godz. 17.00 odbędzie się w krakowskiej Tau-
ron Arena spotkanie z wolontariuszami ŚDM, Komite-
tem Organizacyjnym ŚDM i dobroczyńcami. O godz. 
18.15 na lotnisku w podkrakowskich Balicach ceremo-
nia pożegnania Papieża Franciszka przez władze Rze-
czpospolitej i przedstawicieli Episkopatu. Papież wyleci 
do Rzymu polskimi liniami LOT kwadrans później. 

 

WARTO TAM BYĆ! 
     Wizyta Apostolska Ojca Św. Franciszka w Polsce 
jest niewątpliwie wielkim wydarzeniem historycznym, 
które prędko się nie powtórzy. Dlatego warto w te dni 
być w Krakowie lub w Częstochowie, warto wziąć 
udział w spotkaniu z Papieżem. 
     Zwłaszcza spotkanie na błoniach pod Wałami Jas-
nogórskimi (28.07) jest łatwe w zorganizowaniu. Można 
tam dojechać pociągiem, samochodem lub autobusem. 
Nie trzeba rezerwować kart wstępu. Wystarczy przyje-
chać odpowiednio wcześnie i zająć sobie dogodne 
miejsce. 
     Eucharystia sprawowana na Wałach Jasnogórskich 
będzie okazją do podziękowania Bogu za Kościół 
i Państwo Polskie, za 1050 lat Chrztu Polski. Pięćdzie-
siąt lat temu nie mieliśmy okazji, by świętować tak uro-
czyście 1000-lecie Chrztu, to były inne – komunistycz-
ne czasy, które większość z nas jeszcze pamięta. 
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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 lipca 2016 r. Dzień Życia. 
Święto Św. Jakuba „Starszego” Apostoła oraz Św. Krzysztofa, Męczen-
nika, Patronów motocyklistów i kierowców pojazdów mechanicznych. 

Rok C, II. Siedemnasty tydzień okresu zwykłego. 
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 wypełnienie 

się woli Bożej i wstawiennictwo Św. Patrona, of. Rodzice 
 2. + Michała Ficka (w 33 r.) i Andrzeja, of. Dorota Doroszenko 
 3. + Eugeniusza, Annę, Irenę i Henryka, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Mama 
 2. + Władysława (w r.), Juliannę, Michała i Franciszka, zm. z Ro-

dziny Wakułów, of. p. Wakuła 
 3. Dziękczynna w 12 r. urodzin Pauliny, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla jej 
Rodziców, of. Babcia 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia i członków Dzie-
ła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Krzysztofa i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona 
 3. + Mariana Szkup (w 22 r.) oraz jego zm. Rodziców Kazimierę 

i Juliana, of. Żona 
 4. + Iwonę Soczyńską i Grzegorza Oknińskiego, of.  

Błogosławieństwo Kierowców i ich pojazdów mechanicznych 

Wtorek – 26 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Joachima i Anny. 

Dzień wdzięczności Rodzicom, Dziadkom i Emerytom 
Czyt.: Jr 14, 17-22 (W czasie klęski nadzieja w Bogu); 
Mt 13, 36-43 (Wyjaśnienie przypowieści o chwaście). 

6.30 1. Dziękczynna w 41 r. ślubu Danuty i Adama, z prośbą o potrze-
bne łaski na dalsze lata ich małżeńskiego i rodzinnego życia, of. 

 2. + Annę Grabelską (z racji imienin), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 

 2. + Krystynę Matwiejczuk (w 3 r.), of. Mąż z Rodziną 
 3. Dziękczynna w intencji Anny i Piotra Kosyl, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla ich Syna Juliana, of. Babcia 

 4. Dziękczynna w dniu imienin Anny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, łaskę zdrowia oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, 
of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Bolesława i zm. z Rodziny Chęclów, of. Barbara Popek 
 3. + Annę i Józefa Szachnowskich oraz Krzysztofa, Witolda 

i Grażynę, of. Córki 
 4. + Hannę i Krzysztofa Kowalczyków, of. Honorata Kowalczyk 
 5. + Dziękczynna z racji 2 r. ślubu Weroniki i Andrzeja, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo w życiu rodzinnym i małżeńskim na 
dalsze lata, of. Rodzice 

Środa – 27 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Bł. Marii Klemensy od Jezusa Ukrzyżowanego (Heleny 
Staszewskiej), Zakonnicy i Męczennicy (ze 108 męczenników II Wojny 

Światowej). Czyt.: Jr 15, 10. 16-21 (Rozpacz i nawrócenie się proroka); 
Mt 13, 44-46 (Przypowieści o skarbie i perle). 

6.30 1. + Jana Chalimoniuka (w 16 r.), Mariannę i Stanisława oraz zm. 
Rodziców z obu stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 

 2. + Janinę Pol, of. Córka i Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 

 2. + Genowefę (w 17 r.) i Stanisława Wierzchowskich oraz Annę 
i Stanisława i zm. z Rodziny Grochowskich, of. Elżbieta Grocho-
wska 

 3. + Stanisława Sowę (w 1 r.), of. Żona i Dzieci 
 4. Dziękczynna w 3 r. ślubu Sylwii i Dawida, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz 
dla ich Córek Leny i Amelki, of. Jubilaci 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Marię i Jana Strus oraz zm. z Rodziny, of. Jadwiga Strus 
 3. + Barbarę Sułek (w 3 r.) i dusze w czyśćcu cierpiące, of. Ro-

dzina 
 4. Dziękczynna w 50 r. urodzin Bożeny, z prośbą o zdrowie i pot-

rzebne łaski dla niej i dla jej Rodziny na dalsze lata życia, of. 
Mama. 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 28 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Sarbeliusza Makhlufa, Kapłana oraz Bł. Marii 
Teresy Kowalskiej, Dziewicy i Męczennicy (ze 108 męczenników II 

Wojny Światowej). Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla; 
Czyt.: Jr 18, 1-6 (Przypowieść o garncarzu); 

Mt 13, 47-53 (Przypowieść o sieci). 
6.30 1. Dziękczynna w 5 r. urodzin Jadzi i w 2 r. urodzin Leonka, 

z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Św. Józefa, of. Dziad-
kowie 

 2. + Tadeusza Wronę, of. Sąsiedzi ze Strzały 
7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 

 2. + Stanisława Kublikowskiego i Sylwestra Pachurka, of. Barba-
ra Kublikowska 

 3. + Dr Kalinę Komenda, of. Koleżanki Córki Marii z MZOiŻ w 
Mielcu 

 4. Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji Bogu wiadomej, 
of. Dorota Sosnowska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Janinę (w 7 r.) i zm. z Rodziny, of. Rodzina 
 3. + Barbarę Grzyb (w 11 r.), of. Rodzina 
 4. W intencjach czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestnicy 

Liturgii 
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy i błogosławieństwo Rodzi-

ców oczekujących narodzin swego Dziecka oraz ucałowanie relikwii Św. 
Joanny 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha) 

Piątek – 29 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Marty z Betanii (siostry Marii i Łazarza oraz 

Św. Olafa, pierwszego chrześcijańskiego Króla Norwegii; 
Czyt.: 1 J 4, 7-16 (Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas); 

J 11, 19-27 (Wiara Marty) lub: Łk 10, 38-42 (Jezus w gościnie u Marty). 

6.30 1. + Wacławę Okuniewską, of. Córka 
 2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące, of. 

7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 
 2. + Kazimierę i Antoniego Dziędzikowskich, of. Syn 
 3. + Janinę Kurek (w 9 r.), zm. z Rodzin Kurków i Borkowskich, 

of. p. Matwiejczuk 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. + Irenę (w 18 r.), Krzysztofa (w 17 r.) i Mieczysława (w 30 r.), 

zm. z Rodzin Jurzyków, Jarząbków, Sosnowskich i Cetnarów, of.  
 3. + Karolinę i Konstantego Kołacińskich, Zbigniewa i Ryszarda 

Rosa oraz Stefanię Głuszczak i Gabrielę Stelmaszczyk, of. p. 
Kołacińscy 

 4. + Wandę (w 2 r.), zm. z Rodzin Kozaków i Ciozdów, of. Krys-
tyna Ciozda  

 5. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agaty i Adama, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich oraz dla ich Dzieci, 
of. Mama 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 30 lipca 2016 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Św. Piotra Chryzologa, Biskupa i Doktora Kościoła; 
Czyt.: Jr 26, 11-16. 24 (Jeremiasz ocalony od śmierci); 

Mt 14, 1-12 (Śmierć Jana Chrzciciela).  
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6.30 1. Dziękczynna w intencji Joanny, Mirosława, Agnieszki i Juliana, 

z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w ich życiu, of. Ma-
ma 

 2. Dziękczynna w 31 r. urodzin Tomasza, z prośbą o silną wiarę 
i dary Ducha Świętego, przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św. 
Józefa, of. Rodzina 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mirosława Brodzika, 
of. Mama 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Bohdana Sobiesia-
ka, of. Rodzina 

 3. + Dorotę Zając, Andrzeja Pietkiewicza, Mariannę i Irenę Popek 
oraz Jana, of. Rodzina 

 4. + Hipolita (w 11 r.), Teresę i Leszka, of. Syn 
 5. + Bogumiłę Grzywacz (w 5 r.), of. Córka Marzena z Mężem 
 6. + Wojciecha Markiewicz (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 4 (zel. Teresa Niedziółka) 

18.00 1. W intencji Nowożeńców Karoliny i Kevina 

XVIII Niedziela Zwykła - 31 lipca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, Założyciela Zakonu Jezuitów oraz 
Bł. Michała Oziębłowskiego, Kapłana i Męczennika z Dachau (ze 108 

męczenników II Wojny Światowej). 
Czyt.: Koh 1, 2; 2, 21-23 (Marność doczesnych osiągnięć); 

Kol 3, 1-5. 9-11 (Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przy-
ziemne); Łk 12, 13-21 (Marność dóbr doczesnych). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Mirosława Brodzika, of. Matka 

 2. + Genowefę (w 5 r.), Edwarda i Tadeusza, of. Jadwiga Szako-
wska 

8.30 1. + Eugenię (w 19 r.) i Stanisława (w 2 r.) Andraszków, of. Córka 
 2. + Zenona (w 26 r.), Józefa, Magdalenę, Antoniego i Mariannę, 

zm. z Rodzin Stańskich, Skorupków, Sikorskich, Kudelskich i Ge-
tlerów, of. Eugenia Getler 

10.00 1. Gregorianka: + Bohdana Sobiesiaka, of. Rodzina 
 2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Stanisławy i Wojciecha oraz w 12 r. 

ślubu Agnieszki i Krzysztofa, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich, dla ich Dzieci 
i Wnuków na dalsze lata życia, of. Jubilaci 

 3. Dziękczynna w 64 r. ślubu Wacława i Barbary Piskorz, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa, of. Córka Urszula Jastrzębska 

11.30 1. + Hieronima (w 36 r.) i Jadwigę, zm. z Rodzin Lewickich 
i Montewków, of. Rodzina 

 2. + Józefa (z okazji urodzin), of. Żona Małgorzata 
13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
18.00 1. + Tadeusza (w 17 r.), Stanisławę i Józefa, of. Córka 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

20.00  Dziękczynna w intencji Anny, z prośbą o potrzebne łaski, dar 
wiary oraz światło Ducha Świętego, of. Urszula i Marcin 

Z GŁOWĄ ZA KÓŁKIEM 

 

     W jutrzejszy poniedziałek (25 
lipca) Kościół w Polsce modli się 
za kierowców pojazdów mecha-
nicznych, motocyklistów i rowe-
rzystów, czyli wszystkich tych, 
którzy poruszają się po drogach 
publicznych, czym kto ma. 

     Patronami ich wszystkich są Św. Jakub „Starszy”, Apostoł, pierwszy 
Biskup Jerozolimy i niestrudzony pielgrzym oraz Św. Krzysztof, Męczen-
nik. Według tradycji chrześcijańskiej i pobożnych legend na swoich 
ramionach nosił samego Chrystusa. Rosnąca liczba pojazdów sprawia, 
że na drogach robi się coraz bardziej niebezpiecznie; każdy chce 
dojechać na czas, nie zważając nierzadko na innych uczestników ruchu 
drogowego. Wielu kierowców myśli tylko o sobie, nie zważa na innych, 
co często jest przyczyną wypadków. To dlatego kierowcom potrzebna 
jest modlitwa. Obrońcy Życia zapraszają w tym dniu na modlitwę ró-

żańcową o 17.30, a Ks. Proboszcz po Mszy Św. o godz. 18.00 na ob-
rzęd błogosławieństwa Kierowców i ich pojazdów. 
 

DZIEŃ PIĘKNEGO ŻYCIA 
     Zostaliśmy stworzeni z Miłości i bez 
Miłości nas nie ma. Bez miłości życie 
staje się nonsensem i powolną agonią. 
Żadne prawo, żadna konstytucja, ani 
żaden kodeks karny nie potrafi skutecz-
nie chronić ludzkiego życia. Taką ochro-
nę może gwarantować tylko miłość. Ży-
cie ludzkie jest owocem miłości, a jego 
wartość odkrywają i szanują jedynie ci, 
którzy kochają, czyli żyją w przyjaźni 
z Bogiem. Ci, którzy  żyją  w  obecności  

Boga i którzy uczą się Jego miłości - wiernej i ofiarnej - budują cywilizac-
ję miłości. To jedyna cywilizacja życia. Jutro (w poniedziałek 25 lipca) 
kolejny Dzień Życia, obchodzony każdego 25 dnia miesiąca. Obrońcy 
Życia i członkowie Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zapra-
szają o godzinie 17.30 na modlitwę różańcową w intencji kierowców 
oraz za rodziców oczekujących narodzin swych dzieci. 
 

BABCIA, DZIADEK I MY 
     Dwa razy w roku mamy dobrą 
okazję do modlitwy za ludzi star-
szych: babcie, dziadków i emerytów. 
Pierwsza z nich wypada w drugiej 
połowie stycznia (świecki dzień babci 
i dziadka),  druga  zaś  w  najbliższy  
wtorek, gdy czcimy Dziadków Pana Jezusa - Św. Joachima i Annę. 
     Starość jest czasem darowanym nam przez Boga do zrobienia rema-
nentu duchowego, do rozpoznania tego, co było złe w życiu młodzień-
czym i dojrzałym. Jest to zarazem czas stosowny do naprawienia błę-
dów, wyrównania krzywd. Przede wszystkim starość daje wspaniałą 
okazję do odnowienia naszej wiary, nadziei i miłości w stosunku do Bo-
ga i ludzi. To czas stosowny do pogłębionej lektury Pisma Św., do ko-
rzystania z Mszy Św. i życia sakramentalnego” (Ks. Eugeniusz Weron).  
Pamiętajmy o tym. 
 

WIERNI ŚW. JOANNIE 

 

  Po raz kolejny w najbliższy czwartek (28.07), do 
modlitwy zaprasza nas Św. Joanna Beretta Molla 
To dzień jej parafialnego wspomnienia. Czciciele 
Św. Joanny zapraszają na modlitwę różańcową 
o 17.30, Mszę Św. w intencjach podanych przez 
Parafian i Gości, a po Mszy Św. na nabożeństwo 
do NMP Nieustającej Pomocy i błogosławieństwo 
Rodziców oczekujących narodzin swego Dziecka 
z ucałowaniem relikwii Św. Joanny. 

     Kult Św. Joanny rozkwita wszędzie. Wiadomo, że jej teksty zostały 
już przetłumaczone na kilkanaście języków, włącznie z esperanto, języ-
kiem koreańskim, a nawet chińskim. Poza tym czy mógłby nie trafić do 
serc i umysłów przykład świętej, która jest matką, żoną i lekarzem? To 
święta żyjąca w normalnej rodzinie, a rodziny są wszędzie i to one po-
trzebują jasnych wzorców, zwłaszcza w relacji z Bogiem, współmałżon-
kiem, dziećmi i w pracy zawodowej. Możemy więc być pewni, iż przed 
relikwie i obraz świętej Joanny będą przychodziły całe rodziny; że staną 
tu narzeczeni, matki w stanie błogosławionym, ojcowie, lekarze, pielę-
gniarki, pedagodzy i ci, którym zależy na życiu bliskiej im rodziny i ro-
dzin w ogóle. Wszyscy dotrą tu, by przypomnieć sobie albo nauczyć się, 
co to znaczy być rodziną chrześcijańską i co zrobić, by nie ulec pokusie 
życia świeckiego, w którym wiara sprowadza się do przyjęcia chrztu, do 
udziału, od czasu do czasu, w takiej czy innej uroczystości kościelnej. 
Czy jednak taka wiara nie oznacza, że żyjemy jak poganie? 
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NASZA REPREZENTACJA 

 
     Również z naszej Parafii udaje się liczna gru-
pa młodzieży do Krakowa na obchody Świato-
wych Dni Młodzieży i spotkanie z Ojcem Św. 
Franciszkiem. Z parkingu przy naszym kościele 
w godzinach rannych wyruszą w sobotę (30.07) 
dwa autokary pod opieką Ks. Piotra Kruka i Ks. 
Mateusza Gomółki. Dziewczęta i chłopcy wez-
mą udział w spotkaniach z Papieżem przewi-
dzianych dla młodzieży w Krakowie. 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 29 
Historia Światowych Dni Młodzieży, które od 32 
lat ściągają młodych ludzi z całego świata; 
Niezwykłe historie: na czym polega miłosierdzie 
i tajemnica niezawinionego cierpieniu; 150 lat 
temu na Podlasiu urodził się Bł. Ignacy Kło-
potowski. Kim był i czego dokonał? Jak nie dać 
się naciągnąć oszustom na telemedycynę; Su-
perżywność - czyli zdrowe, tanie i powszechnie 
dostępne warzywa, które warto włączyć do jadło-
spisu; Co się wydarzyło w poprzednim tygodniu 
nad Jeziorem Białym?    Zapraszamy do lektury! 

GODZINA PANA BOGA 
     O niedzielnej nieobe-
cności w kościele w rze-
czywistości najczęściej 
decydujemy my sami. 
Nierzadko ktoś mówi, że 
Msza Św. nie spełnia jego  
oczekiwań i mówi, że jest nudna. Chrześcijanie 
często mają problem z pełnym rozumieniem te-
go, co się dzieje na ołtarzu, bo liturgia nas zwy-
czajnie przerasta. Jednak to nie Msza Św. jest 
nieciekawa, to my nie nadążamy za tym, co się 
na naszych oczach dzieje. Pojęcie „nudności li-
turgii” pojawiło się wraz z próbami jej sztuczne-
go uatrakcyjniania. Atrakcyjność z kolei wymaga 
ciągłego unowocześniania, a liturgia jest niez-
mienna. Nieprawdą jest, że liturgia jest nudna, 
ponieważ jest niezrozumiała. „Na lekcjach mate-
matyki rozumiałem wszystko, i mimo to nudzi-
łem się” - ktoś doda z uśmiechem. 

 
     Przychodzimy do kościoła zazwyczaj raz 
w tygodniu i to tylko na jedną godzinę. Skoro już 
przyszliśmy, starajmy się skoncentrować na 
tym, co jest najważniejsze: na tym, co dzieje się 
na ołtarzu Słowa Bożego (czyli na ambonie) 
z którego Chrystus kieruje do nas swoje przesła-
nie i na Ołtarzu Eucharystii, na który przychodzi 
On do nas realnie pod postaciami chleba i wina.  
     Skoro to wydarzenie trwa tylko godzinę, to 
nic nas nie może rozpraszać – ani telefon ko-
mórkowy, który wchodząc do kościoła wycisza-
my lub wyłączamy, ani rozrabiające obok nas 

dziecko, nad którym rodzice nie chcą lub nie 
mogą zapanować, ani też parafialna gazetka 
„Opiekun”, którą zabraliśmy ze sobą do ławki, 
a którą spokojnie, zamiast w kościele, możemy 
przeczytać w domu (ciekawe jest to, że więk-
szość czytelników Opiekuna zaczyna jego lektu-
rę od humorów – a więc od tego, co lekkie łatwe 
i przyjemne). 
     Ta jedna godzina poświęcona całkowicie Bo-
gu da nam siłę do życia i działania na cały nowy 
tydzień. Warto ją dobrze przeżyć! 

W PARAFII I W DIECEZJI 

PODZIĘKOWANIE. Składamy serdeczne po-
dziękowania za ofiary przeznaczone na nowy 
dach na kościele: 
P. Jadwiga Pyziołek 100,-zł 
P. Helena Czerska 100,-zł 
Of. Bezimienna z ul. Mieszka I 50,-zł 
Of. Bezimienna z ul. Chrobrego 100,-zł 
Of. Bezimienna z ul. Bema 100,-zł 
Of. Bezimienna z Chodowa100,-zł 
Of. Bezimienna 100,-zł               Bóg zapłać! 
PIELGRZYMKA. Rada Różańcowa działająca 
przy naszej Parafii zaprasza na dziękczynną 
pielgrzymkę w Jubileuszowym Roku Miłosier-
dzia do Torunia, Włocławka i Lichenia w dniach 

26 i 27 sierpnia. Koszt pielgrzymki około 200 zł 
(w zależności od ilości uczestników). Zapisy 
w zakrystii lub pod nr telefonu 606 902 159. 

Zofia Sawiak 

PACHNĄCY ŚWIĘTY. W czwartek (28.07) 
Kościół wspomina Św. Charbela (Sarbeliusza) 
Makhlufa, Kapłana. To wielki Święty z Libanu. 
Za jego wstawiennictwem Bóg dokonuje bardzo 
wiele cudów. Po śmierci z jego grobowca zaczął 
wypływać olej z jego ciała o niezwykle pięknym 
zapachu. (Ciało nie uległo rozkładowi, jest takie 
jakby Św. Charbel przed chwilą zasnął). Po-
przez ten olej, za wstawiennictwem Św. Charbe-
la dokonało się już 23 tysiące uzdrowień. 
WAKACYJNY PORZĄDEK. W okresie waka-
cji do (28.08) Msze Św. popołudniowe będą w na-
szym kościele o 18.00 i 20.00. Nie będzie Mszy 
o 16.30. 
PORADNIA. W miesiącu sierpniu br. nie bę-
dzie czynna Poradnia Życia Rodzinnego działa-
jąca przy naszej Parafii. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Łukasz Zaremba z Parafii 
w Nowogrodziu (Diecezja Łomżyńska) i Marta 
Olewińska z naszej Parafii (43). 
Zapowiedź I: 
Przemysław Dąbkowski w Parafii w Sado-
wnem i Joanna Salach z naszej Parafii (44). 
Maciej Harasim z naszej Parafii i Małgo-
rzata Pastor z Parafii Św. Stanisława w Siedl-
cach (45). 
Jarosław Łukasz Kurzawa z Parafii Kowale 
Pańskie (Diecezja Włocławska) i Joanna Marty-
na Salach z naszej Parafii (46). 
Piotr Thel z naszej Parafii i Milena Natalia Ka-
mińska z Parafii Ducha Świętego w Siedlcach (47). 

      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o po-

wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 

 
Z OPOWIEŚCI GAJOWEGO 

 
     Jest środek zimy. Po lesie chodzi zdenerwowany 
niedźwiedź, zamiast spokojnie spać kopie drzewa, 
łamie choinki, przegania zające i wilki. Mruczy też pod 
nosem: 
- Po co ja piłem tę kawę w listopadzie?  
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NA ŚDM BYWAJĄ TRUDNOŚCI JĘZYKOWE. Polak 
z Anglikiem rozmawiają na temat stopnia trudności 
swojego języka narodowego. Anglik próbuje udowod-
nić Polakowi, że jego język jest trudniejszy: 
- Na przykład u nas pisze się Shakespeare, a czyta 
Szekspir.  
- To jeszcze nic - mówi Polak - u nas pisze się Boles-
ław Prus, a czyta Aleksander Głowacki! 
EGZAMIN. Pewien młody student miał egzamin pi-
semny. Siedział sobie w przedostatnim rzędzie, więc 
mógł spokojnie pisać. 
- Pss...! Masz pierwsze? - usłyszał w pewnej chwili za 
plecami.  
- Mam. 
- To daj. 
     Student przepisał zadanie i podał do tyłu. Po kilku 
minutach.  
- Pss...! Masz drugie? 
-  Mam. 
- To daj - student przepisał i podał. 
     Po kolejnych kilku minutach. 
- Pss...! Masz trzecie? 
- Mam. 
- To daj. 
     Po chwili, student słyszy zza pleców cichy, stłu-
miony i chyba znajomy głos:  
- Pss...! Zdał pan, proszę indeks.. 
INFORMACJA MIEJSKA. 
     W tramwaju podróżny pyta drugiego: 
- Ile przystanków jest do Placu Wolności? 
- Trzy. 
     Za dwa przystanki upewnia się: 
- To teraz jeszcze jeden? 
- Nie, teraz pięć. My przecież jedziemy w przeciwnym 
kierunku. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828           www.jozef.siedlce.pl 
jozefsiedlce@wp.pl          Druk: NOWATOR  

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 
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 

 




