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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

  Chrystus mówi do uczniów:  „Ko-
mu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie” (Łk 12, 32). 
  Chrześcijaństwo jest dla nas 
wielką szansą, ale także niezwykle 
odpowiedzialnym zadaniem. To 
ewangeliczny program na życie, 
którego cel wyznaczył Bóg, a śro-
dki do niego prowadzące dobiera-
my dzięki wolności i rozumowi oś-
wiecanemu przez Ducha Świętego. 
     Dar życia, otrzymane talenty, 
a przede wszystkim ofiara Odkupi-
ciela są dla nas wezwaniem do 
służby. One podnoszą nasze czło-
wieczeństwo i potwierdzają naszą 
godność dzieci Bożych. 
 

 

SOBOTNIA FATIMA 

 
    W sobotę, 13 sierpnia, będzie kolejny (czwarty w tym 
roku) Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. W tym samym 
dniu czcimy Maryję z Kalwarii Zebrzydowskiej, jednego 
z ważniejszych w Polsce Sanktuariów Maryjnych.  
    Warto przypomnieć, co wydarzyło się w sierpniu 1917 
roku w Fatimie.  Pisze o tym w swoim pamiętniku Siostra 
Łucja, świadek wydarzeń: 

   „Według mnie dnia 15 sierpnia pod wieczór – ponie-
waż wówczas nie umiałam odróżnić poszczególnych 
dni miesiąca - być może, że się mylę. Ale zdaje mi się, 
że było to tego samego dnia, kiedy wróciliśmy z więzie-  
nia w Vila Nova de Ourem. 
(Łucja myli się, gdy uważa, że 
objawienie zdarzyło się w tym 
samym dniu, kiedy wyszli z wię-
zienia. Objawienie miało miejs-
ce w następną niedzielę, tj. 19 

sierpnia). Z Franciszkiem i je-
go bratem Janem prowadzi-
łam owce do miejsca, które się  
nazywa Valinhos, odczułam, że zbliża się i otacza nas 
coś nadprzyrodzonego, przypuszczałam, że Matka Bo-
ska może nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta 
może Jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, 
żeby po nią poszedł. Tymczasem zobaczyłam z Franci-
szkiem blask światła, które nazwaliśmy błyskawicą. 
Wkrótce zaś po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Mat-
kę Boską nad dębem skalnym. Zapytaliśmy: 
- „Czego Pani sobie życzysz od nas?" 
- „Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria 13 
dnia i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim mie-
siącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli". 
- „Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają 
w Cova da Iria?" 
- „Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz 
nosiła ty z Hiacyntą i dwie inne dziewczynki ubrane na 
biało, drugi niech nosi Franciszek i trzech chłopczyków. 
Pieniądze, które ludzie ofiarują, niech będą na budowę 
kaplicy, która ma tutaj powstać". 
- „Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych". 
- „Tak, niektórych uleczę w ciągu roku" 
     I przybierając wyraz smutniejszy powiedziała: 
- Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszni-
ków, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie 
mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił". I jak 
zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu. 
     Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie w sobotę, 
dnia 13 sierpnia, o godzinie 19.00. Pamiętajmy o zab-
raniu różańców i lampionów. 

BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY 
     Tydzień temu pisaliśmy o pomyśle naszych Para-
fian, dotyczącym renowacji kościelnych sztandarów 
i chorągwi. Czym się różnią? Te pierwsze są mo-
cowane do drążka z boku, te drugie zaś od góry. 
     Najstarsze z nich mają ponad 60 lat i były ufundo-
wane przez mieszkańców naszej Parafii, gdy należeli 
oni do społeczności parafialnej Katedry. 

 
     Gdy został wybudowany nasz kościół, powróciły i są 
tutaj do dziś. Śmiało możemy mówić, że są to świadko-
wie naszej historii. Są na nich piękne aplikacje: obrazy, 
ręczne hafty i napisy mówiące o fundatorach lub okoli-
cznościach ich powstania. 

 
 

 
 

     Są one dobrze przechowy-
wane, dzięki staranności naszej 
Zakrystianki, Siostry Agnieszki. 
Mają jednak „swoje lata”, dlate-
go widać na nich ślady zużycia, 
a nawet zniszczenia materiałów, 
czy faktury obrazów. Najprościej 
byłoby zakupić nowe, ale one 
już nie będą dokumentami na-
szej historii. Dobrze byłoby pod-
dać je renowacji. Powstaje więc 
zasadne pytanie: czy są u nas 
specjaliści („złote rączki”), którzy 
znają ten fach? A może trzeba 
znaleźć złoty środek i pogodzić 
historię z nowymi rozwiązania-
mi? To są pytania, na  które  po- 

 
 

winniśmy znaleźć wkrótce wyczerpujące odpowiedzi. 
Rada Różańcowa przy Parafii Św. Józefa 
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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 – 8 sierpnia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Dominika, Kapłana, Patrona Kół Żywego Różańca 

i wszystkich modlących się na Różańcu,  
Rok C, II. Dziewiętnasty tydzień okresu zwykłego 
Czyt.: Ez 1, 2-5. 24-28c (Widzenie chwały Boga), 

Mt 17, 22-27 (Podatek na świątynię). 
6.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski przez Aleksandrę i Mariusza, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich 
oraz pomoc Świętych i Aniołów Stróżów dla ich Dzieci, of. Mary-
la Popowska 

 2. + Florentynę (w 16 r), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. + Leona (w r.), Jadwigę, Annę i Bronisławę, of. Syn Jerzy 
 3. + Stanisława (w r.), zm. z Rodzin Szalachów i Muszków, of. 

Syn 
Uwaga: podczas Pielgrzymki Kancelaria Parafialna czynna w godz.18.00-19.30  

19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. 
nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

20.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Janinę Rusinek, of. Mąż 
 3. + Stanisława, Józefa i Wiktorię Stańczuków oraz Jana i Leo-

kadię Gochnio, of. Halina z Córkami 
 4. + Barbarę Walerzak (w 3 r.), of. Mąż z Rodziną 

Jasnogórski Apel Pielgrzymów Duchowych 

Wtorek – 9 sierpnia 2016 r. 
Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), 

Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy.  
Czyt.: Oz 2, 16b. 17b. 21-22 (Poślubię cię sobie na wieki), 

Mt 25, 1-13 (Przypowieść o dziesięciu pannach), 
lub: Mt 16, 24-27 (Konieczność wyrzeczenia). 

6.30 1. + Zm. Rodziców z obu stron Rodziny, zm. z Rodzin Bagińskich 
i Telickich, of. Helena Bagińska  

 2. + Władysławę, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. + Romana  (w 38 r.), Apolonię i Bolesława, of. Rodzina 
 3. + Andrzeja Arciszewskiego (w 30 dzień), of. Rodzina 

Uwaga: podczas Pielgrzymki Kancelaria Parafialna czynna w godz.18.00-19.30  

19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. 
nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

20.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Jana (w 30 r.) i Bolesławę (w 17 r.) oraz zm. Rodziców i 

Krewnych: Hipolita i Bolesławę, of. 
 3. + Bronisławę, Leonarda, Zofię, Jana i Anielę, zm. z Rodziny 

Owczarczyków, of. Rodzina 
 4. + Andrzeja Arciszewskiego (w 30 dzień), of. Przyjaciele 

Jasnogórski Apel Pielgrzymów Duchowych 

Środa – 10 sierpnia 2016 r. 
Święto Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika, 

Czyt.: w kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią 
jest jedno czytanie. Mdr 3, 1-9 (Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę), 

2 Kor 9, 6-10 (Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie), 
J 12, 24-26 (Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity). 

6.30 1. + Zygmunta Radzikowskiego, zm. z Rodziny Radzikowskich, 
of. Córka 

 2. + Mariannę (w 4 r.), Ryszarda (w 22 r.), zm. z Rodzin Somlów, 
Szczepaników, Kępków i Szmajserów oraz Ks. Jerzego Górskie-
go i dusze w czyśćcu cierpiące, of. 

7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 
 2. + Henryka (w 30 dzień), of. Żona z Rodziną 
 3. + Helenę Iwanek, Dominika i Zbigniewa, of. Wnuczka 

Uwaga: podczas Pielgrzymki Kancelaria Parafialna czynna w godz.18.00-19.30  

19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. 
nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

20.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Jana Plichtę (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Eugeniusza (w 7 r.), Janinę i Marka, of. p. Wójcikowie 

 4. Dziękczynna w intencji Moniki, z prośbą o łaskę zdrowia i pot-
rzebne dary, za przyczyną Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 

Jasnogórski Apel Pielgrzymów Duchowych 

Czwartek – 11 sierpnia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Klary, Dziewicy, Siostry Św. Franciszka, Najświętszej 
Maryi Panny ze Świętej Lipki oraz Św. Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy 

Czyt.: Ez 12, 1-12 (Prorok zapowiada wygnanie), 
Mt 18, 21 – 19, 1 (Przypowieść o niemiłosiernym słudze). 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Danuty, z prośbą o szczęśliwy prze-
bieg operacji serca i wypełnienie się woli Bożej w jej życiu, of. 
Rodzina 

 2. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o potrzebne łaski, 
uwolnienie z nałogów, umocnienie wiary oraz dary Ducha Świętego 
przez wstawiennictwo Św. Rodziny z Nazaretu, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 
 2. + Henryka (w 19 r.) i Wiesława Walerczaków oraz Eugeniusza 

Pływacza, of. Ewa Walerczak 
 3. + Natalię, Stanisława, Tadeusza i Stanisława, zm. z Rodziny 

Szalachów, of. Zygmunt Szalach 
Uwaga: podczas Pielgrzymki Kancelaria Parafialna czynna w godz.18.00-19.30  

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. 

nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

20.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Irenę, zm. Rodziców Bronisławę i Juliana, Rodzeństwo oraz 

zm. z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 3. + Andrzeja Arciszewskiego, of. Sąsiedzi z klatki 
 4. + Cecylię i Kazimierza Medak oraz Jana, of. Córka 

Jasnogórski Apel Pielgrzymów Duchowych 

Piątek – 12 sierpnia 2016 r. Wspomnienie Św. Joanny Franciszki 
de Chantal, Zakonnicy, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Wizytek. 

Czyt.: Ez 16, 59-63 (Bóg odnawia przymierze z Jerozolimą) 
Mt 19, 3-12 (Nierozerwalność małżeństwa). 

6.30 1. Dziękczynna z okazji imienin Anny, z prośbą o potrzebne laski 
i Bożą opiekę dla całej Rodziny Bagińskich, of. Helena Bagińska 

 2. + Julię i Tadeusza Rossów, zm. z Rodzin Rossów i Skolimow-
skich, of. Syn i Synowa 

7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 
 2. + Kazimierza (w 21 r.), of. Żona 
 3. + Romana Stańczuka, zm. Rodziców Józefa i Wiktorię, of. 

Siostra 
Uwaga: podczas Pielgrzymki Kancelaria Parafialna czynna w godz.18.00-19.30  

19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem K.Ż.R. 
nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

20.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. Dziękczynna w 1 r. ślubu Agnieszki i Przemysława, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i szczęśliwe narodziny Dziecka, of. Mał-
żonkowie 

 3. + Józefa Ryszarda Więckowskiego (w 30 dzień), of. Uczestni-
cy Pogrzebu 

 4. + Romana Stańczuka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
Jasnogórski Apel Pielgrzymów Duchowych 

Sobota – 13 sierpnia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Poncjana, Papieża i Hipolita Kapła-
na, Bł. Marka z Aviano, Kaznodziei na dworze Jana III Sobieskiego 

oraz NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzień Nabożeństwa 
Fatimskiego. Czyt.: Ez 18, 1-10. 13b. 30-32 (Odpowiedzialność osobista), 

Mt 19, 13-15 (Jezus błogosławi dzieci). 
6.30 1. + Bogusława (w 14 r.), Rodziców i Rodzeństwo oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące, of. Elżbieta Kaszubska 
 2. + Jadwigę (w r.), Franciszka, Alicję, zm. z Rodzin Księżopols-

kich i Sobotków, of. Córka z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha, Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. + Zofię, zm. z Rodzin Łastowieckich, Tomaszewskich, Tarasiu-
ków, Siennickich i Ostojskich, of. Stanisław Łastowiecki   
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 3. + Zofię Popek i Czesława, of. Dzieci 
 4. + Józefa Więckowskiego (w 30 dzień), of. Sąsiedzi 

Uwaga: podczas Pielgrzymki Kancelaria Parafialna czynna w godz.18.00-19.30  

19.00 Różańcowa Procesja Fatimska Duchowych Pielgrzymów. 

20.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Stefana Gębarzewskiego i Grzegorza Walaszczyka, of. Ro-

dzina 
 3. + Sylwię (w 6 r.), of. Rodzice 
 4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, 

of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
Jasnogórski Apel Pielgrzymów Duchowych 

XX Niedziela Zwykła - 14 sierpnia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, 

Kapłana i Męczennika, patrona tych, którzy walczą o trzeźwość. 
Dzień modlitewnej pamięci o poległych w obozach i więzieniach. 

Czyt.: Jr 38, 4-6. 8-10 (Bóg czuwa nad Jeremiaszem), 
Hbr 12, 1-4 (Przykład Chrystusa), 

Łk 12, 49-53 (Wymagania służby Bożej). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha, Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. + Teofilę, Piotra, Stanisławę, Zygmunta, Józefa i Czesława, 
zm. z Rodzin Stańczuków i Harasimów, of.  

8.30 1. + Franciszka, Wacławę, Marka i Jacka, zm. z Rodziny Stelę-
gowskich oraz zm. Dziadków, of.  

 2. Dziękczynna w 3 r. ślubu Anny i Krzysztofa oraz w 1 r. urodzin 
Zosi, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na 
dalsze lata, of. Rodzice 

10.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Czesława Remiszewskiego (w 1 r.), zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 50 r. ślubu Marianny i Kazimierza, z prośbą 

o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata wspólnego 
życia, of. Rodzina 

11.30 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Katarzyny i Rafała, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny, of. Mama 

 2. Dziękczynna w 5 r. ślubu Mariusza i Sylwii, z prośbą o dary 
Ducha Świętego dla nich w dalszym życiu, of. Małżonkowie 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
16.00 W intencji Nowożeńców Łukasza i Haliny 
17.00 W intencji Nowożeńców Jarosława i Joanny 
17.30 Katecheza chrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych 

18.00 1. Dziękczynna w 1 r. urodzin Krzysztofa i Natalii, z prośbą o Bo-
że dary i opiekę Świętej Rodziny z Nazaretu dla nich i dla ich Ro-
dziców, of. Babcia 

19.00 Ostatni Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem 
K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) i niedzielna adoracja Najświęt-
szego Sakramentu (do 20.00) 

Msza Św. Wigilii Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Czytania: 
1 Krn 15, 3-4. 15-16, 16, 1-2 (Wprowadzenie Arki do Miasta Świętego), 

1 Kor 15, 54-57 (Zwycięstwo nad śmiercią), 
Łk 11, 27-28 (Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa). 

20.00 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu Małgorzaty i Janusza Kogut, z pro-
śbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i dla ich Dzieci, of. 
Jubilaci 
Zakończenie Jasnogórskich Apeli Pielgrzymów Duchowych 

 

DOMINIK Z RÓŻAŃCEM 
  Jutro (w poniedziałek 8 sierp-
nia) liturgia Kościoła wspomi-
na Św. Dominika, Kapłana, 
Patrona Kół Żywego Różańca 
i wszystkich modlących się na 
Różańcu. W tradycji Kościoła 
jest uważany za ojca Różańca 
świętego, któremu objawiła się  
Matka Najświętsza, każąc rozpowszechniać tę modlitwę na całym świe-
cie. Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej formie. 

     Dla Św. Dominika różaniec był skuteczną bronią w walce z herezja-
mi. Pomimo postów i modlitw posługa Św. Dominika nie przynosiła owo-
ców. Wtedy objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by nie tylko 
głosił kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, 
czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik prze-
platał swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał wraz ze słu-
chaczami treści zawarte w głoszonych mowach. Już od pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa odczuwano potrzebę proszenia o wstawiennictwo 
Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele 
zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł 
przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez 
Św. Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” 
ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 
roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś 
Maryjo” i tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi. 

ŚWIĘTA OD STARSZYCH W WIERZE 
     We wtorek (9.08) Kościół obchodzi święto, 
pochodzącej z rodziny żydowskiej, Św. Teresy 
Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Dziewicy 
i Męczennicy, Patronki Europy. Jako uczona 
i znany filozof ochrzciła się w Kościele Katolic-
kim, wstąpiła do Zakonu Sióstr Benedyktynek 
i poniosła śmierć męczeńską. Warto poznać kil-
ka jej głębokich i ciekawych myli: 
 Bóg dostraja swoje słowa do miary człowieka. 
 Z Panem Bogiem nie można robić żadnych in-
teresów, ani dla siebie, ani dla drugich. 
 Od pierwszych dni życia wiedziałam, że o wiele 
ważniejszym jest być dobrym niż mądrym.  
 Kiedy zaś Pan przyjdzie do mnie w Komunii Św. wolno mi Go zapytać 
„Czego Panie pragniesz ode mnie?” Potem zabiorę się do tego, co po cichej 
rozmowie z Nim ujrzę, jako najbliższy obowiązek. 
 Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie. 
 Ciągle na nowo czerpię odwagę z tabernakulum, gdy mi ją odbiera 
uczoność innych. 
 Bliźni to nie ten, którego lubię; to każdy, który się do mnie zbliża, każdy 
bez wyjątku. 
 Kto kocha ludzi jak Chrystus, pragnie, by oni należeli do Boga, a nie do 
niego. 

PAMIĘĆ I TRZEŹWOŚĆ 
     W przyszłą niedzielę (XX Niedziela 
Zwykła - 14 sierpnia), w ostatnim dniu 
Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną 
Górę, Kościół obchodzi wspomnienie 
Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Kapła-
na i Męczennika, patrona tych, którzy 
walczą o trzeźwość. Jest to także dzień 
modlitewnej pamięci o poległych w obo-
zach i więzieniach. Zachęcamy do mo-
dlitwy o trzeźwość za przyczyną Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego: 
Święty Maksymilianie, który tyle razy 
przypominałeś, że szatan przy pomocy 
alkoholu zabiera Chrystusowi wiele   
dusz nieśmiertelnych, miej nas w swojej opiece. Poświęcając się dla 
drugiego człowieka, pokazałeś jak wielką wartość ma życie ludzkie. 
Ciebie więc Kościół w Polsce chce uznawać za Patrona Trzeźwości. 
Wyjednaj, prosimy, moc naszemu katolickiemu narodowi, który 
Maryi Jasnogórskiej uroczyście ślubował walkę z pijaństwem. 
Pomóż nam skutecznie zachęcać bliźnich do życia w trzeźwości. 

Amen. 

PIELGRZYMKA 
     Rada Różańcowa działająca przy naszej Parafii zaprasza na dzięk-
czynną pielgrzymkę w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia 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. 
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MĄDROŚĆ LITURGII 
     Na każdy dzień Roku Liturgicznego są wy-
znaczone czytania mszalne i brewiarzowe, które 
dają nam okazję poznania całego Pisma Św. 
Starego i Nowego Testamentu w cyklu czytań 
rozłożonym na trzy lata. Oprócz tego Liturgia 
Kościoła pokazuje nam, w jaki sposób wskazów-
ki Słowa Bożego wykorzystali Święci żyjąc wed-
ług nich, także często pisząc o nich. Oprócz 
Świętych: Dominika, Teresy Benedykty i Maksy-
miliana, których już wspomnieliśmy na str. 3,  
     Kościół przywołuje w tym tygodniu: 

 
     W środę 10 sierpnia Św. Wawrzyńca, Diako-
na i Męczennika z III wieku, który poniósł śmierć 
na rozpalonych do czerwoności kratach; 
     W czwartek 11 sierpnia Św. Dziewice Klarę, 
o której tradycja mówi, że była siostrą Św. Fran-
ciszka i Zuzannę, Męczennicę rzymską z końca 
III w. pochodzącą z Dalmacji. 
     W piątek 12 sierpnia Św. Joannę Franciszkę 
de Chantal. Była najpierw małżonką i matką, po-
tem wdową, a następnie Zakonnicą i Założyciel-
ką Zgromadzenia Sióstr Wizytek. 
     W sobota 13 sierpnia Św. Męczenników z II 
wieku: Poncjana, Papieża i Hipolita Kapłana 
oraz Bł. Marka z Aviano, kaznodzieję na dworze 
króla Jana III Sobieskiego i wysłannika Stolicy 
Apostolskiej, koordynującego w Europie przygo-
towania „odsieczy wiedeńskiej”. 

DZIĘKCZYNIENIE

 
     „Bądź pozdrowiona ziemio rodząca, z dobro-
ci Boga świat odradzająca tonami zboża, chleb-
nymi kłosami, wstęgami rzeki wonnymi lasami. 
     Bądź pozdrowiona sadów mrokiem, śpiewem 
pszczół roju zachwyconym wzrokiem pięknością 
kwiatów, tęczą na niebie i moim sercem bijącym 
dla ciebie”. 
     Już wkrótce takimi słowami będziemy Bogu 
dziękować za Jego dobro, podczas dożynek pa-
rafialnych i diecezjalnych. W naszej Parafii po-
dziękujemy Bogu za dary ziemi w niedzielę 
4 września. Gospodarzami i organizatorami te-
gorocznych dożynek w naszej Parafii są miesz-
kańcy Strzały. Oni też będą reprezentowali na-
szą Parafię 8 września podczas dożynek diece-
zjalnych w Woli Gułowskiej. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. Dziś przeżywamy Pierwszą 
Niedzielę Miesiąca. Po sumie będzie niedzielna 
adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana 
tajemnic i katecheza dla Kół Żywego Różańca. 

WAKACYJNY PORZĄDEK. W okresie waka-
cji, do 28 sierpnia włącznie, niedzielne Msze 
Św. popołudniowe są w naszym kościele o 18.00 
i 20.00. Nie będzie Mszy o 16.30. 
PODZIĘKOWANIE. Składamy serdeczne po-
dziękowania za ofiary przeznaczone na nowy 
dach na kościele:  
Koło Żywego Różańca nr 8 (zel. Elzbieta Pa-
stor 300,-zł 
P. Bożena Marciniuk 100,- 
P. Franciszek Sawicki 100,- 
Of. Bezimienna 100,-                 Bóg zapłać! 

PORADNIA. W miesiącu sierpniu br. nie bę-
dzie czynna Poradnia Życia Rodzinnego działa-
jąca przy naszej Parafii. 
KONSEKRACJA DZIEWICY. Dziewice Kon-
sekrowane, to kobiety, które żyją w świecie, ale 
nie zawierały małżeństwa, ani nie żyły publicz-
nie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości. 
Przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rę-
kojmię, że wytrwają w życiu czystym oraz po-
święconym służbie Kościołowi i bliźnim, a zo-
stały dopuszczone do konsekracji przez Biskupa 
Diecezjalnego. Dziś (7.08) w Katedrze o godz. 
10.00 będzie Eucharystia, połączona z obrzę-
dem Konsekracji Dziewicy. 
RODZINA RÓŻAŃCOWA. W sobotę 27 sier-
pnia br. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka 
Żywego Różańca w Leśna Podlaskiej. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Tomasz Kordylas i Wioletta Czapska, obo-
je z naszej Parafii (48). 
Łukasz Skorupka i Karolina Kulik, oboje 
z naszej Parafii (49). 

Łukasz Radzikowski z Parafii Radzików Wie-
lki i Katarzyna Romańczuk z naszej Parafii (50). 

Zapowiedź I: 
Kamil Sawicki i Barbara Krot, oboje z na-
szej Parafii (51). 
      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 31 
 Relacja ze Światowych Dni Młodzieży w Kra-
kowie oraz podsumowanie ich przebiegu w die-
cezji - w dziale „Opinie”; 
 O św. Dominika de Guzman, którego wspom-
nienie liturgiczne przypada 8 sierpnia - na s. 18; 
 Przebaczenie to decyzja serca. Czym jest 
i dlaczego musimy przebaczać - w dziale „Opinie”; 
 Choć mamy XXI w., chrześcijanie wciąż są 
prześladowani. Świadectwa tych, którzy wyznają 
wiarę z narażeniem życia - na s. 15; 
 Są młodzi, szanują tradycję i kochają polską 
historię. O członkach grup rekonstrukcyjnych 
i ich działaniach - na s. 22; 
 Jak bezpiecznie pielgrzymować i jak powi-
nien być wyposażony każdy pieszy przemiesz-
czający się drogą poza terenem zabudowanym - 
na s. 10; 
 Czym jest skolioza i jakie daje objawy – 
w dziale „Zdrowie”;         Zapraszamy do lektury 

 
DOBRY SPOSÓB 

 
     Przychodzi kobieta do apteki: 
- Macie jakiś skuteczny środek na odchudzanie? 
- Tak. Plastry. 
- A gdzie się je przykleja? 
- Na usta. To utrudnia jedzenie! 

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

TAJEMNICA LICZB. Refleksje matematyka: 
- Długo myślałem, co to takiego 90x60x90. Okazało 
się, że to 486.000. 
DAWNO, DAWNO TEMU. Jest lekcja w szkole 
w epoce paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na ka-
miennej tablicy pytanie: 
- Ile to jest 2+2? 
     Wzywa do odpowiedzi chłopaka. Ten nie zna od-
powiedzi i zastanawia się. Nagle słychać straszny huk 
i unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta suro-
wo:  
- Dzieci! Kto rzucił kamienną ściągę? 
INNA EPOKA. Spotykają się dwaj jaskiniowcy: 
- Cześć, australopitek!  
- Nie jestem australopitek, tylko neandertalczyk! 
- Gościu! Ale ty zważniałeś przez ten milion lat! 
ŚWIADECTWO SZKOLNE. Praczłowiek krzyczy na 
syna, który wrócił do jaskini z kiepską cenzurką: 
- To, że masz tróję z myślistwa, mogę pojąć, boś 
jeszcze mały, ale ta pała z historii?! Przecież nasza 
historia to tylko dwie kamienne stronice! 
WĘDROWCY. Idzie Beduin z żoną przez pusty-
nię. Wędrowali tak 2 tygodnie. Nagle Beduin zatrzy-
muje się i mówi do żony: 
- Wróć do domu i przynieś mi ołówek i linijkę. 
- Mężu, do domu w jedną stronę są 2 tygodnie drogi! 
- Nie gadaj, tylko idź! 
     Żona posłusznie wróciła do domu i po miesiącu 
przyniosła mężowi to, o co prosił. 
- No to teraz, narysuj mi na plecach szachownicę. 
- Ależ mężu, po co? 
- Nie gadaj, tylko rysuj! 
     Żona narysowała mu na plecach szachownicę, 
a gdy skończyła, Beduin mówi do niej: 
- No dobrze. To teraz, podrap mnie na polu B7. 

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 

 




