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1. Myśl tygodnia 
2. Wniebowzięta Maryja 
3. Kto ty jesteś? Polak mały! 
4. Dzięki Bogu za Pielgrzymkę 
5. Być czcicielem Maryi 
6. Kalendarz nowego tygodnia 
7. Patron pięćdziesiątej Róży 
8. Młodzi nie dajcie się zniewolić 
9. Rodzina Różańcowa 
10. Powitanie Nuncjusza 
11. W Parafii i w Diecezji 
12. Co piszą w „Echu” nr 32 
13. Dobry humor 
14. Redakcyjna stopka 
 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Pan Jezus mówi dziś Słowa, 
które nas zaskakują: „Czy myśli-
cie, że przyszedłem dać ziemi po-
kój?” (Łk 12,50). 
     Tymczasem, jakby przywołując 
igrzyska olimpijskie w Rio de Ja-
neiro, Św. Paweł nazywa zmagania 
na drodze ku chrześcijańskiej dos-
konałości „zawodami”. 
     A zatem nie będzie lekko! Jezus 
potwierdza to z całą mocą. Mówi: 
„Przyszedłem rzucić ogień na zie-
mię i jakże bardzo pragnę, żeby on 
zapłonął!”. Cóż to oznacza?  
     Stary porządek, zbudowany na 
naszych złych przyzwyczajeniach, 
będzie musiał zostać zburzony. 
Czeka nas wewnętrzna walka 
i przeorganizowanie dotychczaso-
wej hierarchii wartości, abyśmy 
osiągnęli „obiecane dziedzictwo, 
które przewyższa wszelkie prag-
nienia”. 

 

WNIEBOWZIĘTA MARYJA 

 
     Jutro, w świąteczny poniedziałek 15 sierpnia, Koś-
ciół obchodzi Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, nazywaną w polskiej tradycji Świętem 
Matki Bożej „Zielnej”. Nazwa ta pochodzi zapewne 
stąd, że na zakończenie każdej Mszy Św. sprawowany 
jest obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów. Tradycja 
Włoch i Austrii każe w tym dniu obchodzić wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny „Zwycięskiej” lub „Kwietnej”. 
Natomiast Kościoły Wschodnie czczą tego dnia „Zaś-
nięcie Matki Bożej”. Tradycje wszystkich Kościołów 
15-go sierpnia głoszą zgodnie teologiczną prawdę, że 
Maryja po ziemskim życiu, została wraz z duszą i cia-
łem wzięta do nieba. 
     Znajdźmy czas, aby w tym dniu oddać cześć Maryi 
przez udział we Mszy Św. Będą one celebrowane w na-
szym kościele o godzinie 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 
i 13.00. Po południu zaś o godzinie 18.00. Oprócz tego 
przy wiejskiej kaplicy w Purzecu będzie Msza Św. od-
pustowa o godzinie 12.00. Wybierając się jutro na Mszę 
Św. pamiętajmy o zabraniu wiązanek ziół, kwiatów oraz 
pierwszych owoców naszych ogrodów i pól, które zos-
taną pobłogosławione i będą zapowiedzią zbliżających 
się dożynek. 

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY! 

 
     Także jutro (15.08) obchodzimy Narodowe Święto 
Polaków, ustanowione w rocznicę „Cudu nad Wisłą”. 
Upamiętnia ono powstrzymanie przez armię polską 
wojsk sowieckich, które w 1920 roku, zamierzały zdo-
być Europę i podporządkować ją systemowi komuni-
stycznemu. Jest to także dzień modlitw za Żołnierzy 
Wojska Polskiego. Pamiętajmy również o wywieszeniu 
flagi narodowej na naszych domach. 
      W poniedziałek (15 sierpnia) w Siedlcach odbędą 
się uroczystości „miejskie” z okazji Święta Wojska Pols-
kiego oraz 96 rocznicy  Bitwy  Warszawskiej.  Ich  prog- 

ram będzie następujący: 
   9.20  złożenie kwiatów na Cmentarzu Wojennym, 
10.00 Msza Św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy Wojs-
ka Polskiego w Kościele Garnizonowym, 
11.15 przemarsz kompanii honorowej, pocztów sztan-
darowych oraz uczestników na Skwer Niepodległości, 
11.30 uroczystości główne: wciągnięcie flagi państwo-
wej, hymn państwowy, wystąpienie prezydenta, apel 
pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy, 
12.30 Dzień Otwartych Koszar na terenie Jednostki 
przy ul. Składowej. W programie: wystawa i pokazy 
sprzętu wojskowego, atrakcje dla dzieci, żołnierska gro-
chówka. 

DZIĘKI BOGU ZA PIELGRZYMKĘ 

 
     Zakończyła się Piesza Podlaska Pielgrzymka na Ja-
sną Górę. Pomimo obolałych nóg i poranionych stóp, 
z resztkami sił, ale z uśmiechem, radością i ze łzami 
w oczach, wielu pielgrzymów uklękło u stóp Maryi. Tru-
dy pielgrzymowania ofiarowali oni we własnych inten-
cjach, nie zapominając o tych, którzy zostali w domach 
i jako „Duchowi Pielgrzymi” wspierali ich swoją modlit-
wą. Szczególnie dziękujemy tym, którzy trwali na modli-
twie w naszym kościele. Najpierw kapłanom, a szcze-
gólnie Ks. Kamilowi, a także młodzieży, za piękne i ra-
dosne śpiewy oraz modlitwy. Niech Maryja prowadzi 
wszystkich przez kolejny rok życia, które jest nieustan-
nym pielgrzymowaniem do naszego Ojca, do wymarzo-
nego i wymodlonego „pałacu, tam ponad górami 
w tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa, 
gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą, 
gdzie nam nasz Zbawca koronę da”.  

BYĆ CZCICIELEM MARYI 

 
Scena z filmu „Maryja Matka Jezusa” 

     W tym tygodniu wspominamy dwóch wielkich czci-
cieli Maryi, którzy „pasują” do sierpniowych dni. W pią-
tek, 19 sierpnia, Św. Jana Eudesa, krzewiciela kultu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Se-
rca Maryi, zaś w sobotę, 20 sierpnia, Św. Bernarda 
z Clairvaux, Opata i Doktora Kościoła. To oni zachęcają 
nas w sierpniowe dni, abyśmy oddawali cześć Najświę-
tszej Maryi, jako naszej Matce i Wspomożycielce. 
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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 – 15 sierpnia 2016 r. UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 

w polskiej tradycji: Święto Matki Bożej „Zielnej”. 
Narodowe Święto Polaków. Rocznica „Cudu nad Wisłą”. 

Dzień modlitw za Żołnierzy Wojska Polskiego (wywieszamy flagę naro-
dową); Dziś na zakończenie każdej Mszy Św. obrzęd błogosławieństwa 

ziół i kwiatów. Czyt.: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab (Niewiasta obleczona 
w słońce); 1 Kor 15, 20-26 (W Chrystusie wszyscy będą ożywieni); 

Łk 1, 39-56 (Bóg wywyższa pokornych). 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. + Wacława Skaruza (w 22 r.) i Stanisława (w 10 r.), zm. z Ro-
dzin Skaruzów i Księżopolskich, of. Córka 

 3. + Kornelię i Zdzisława Chłopeckich, of.  
8.30 1. + Marię Gajowniczek, Marcela i Ignacego, of. Zofia Szczepanik 

 2. + Dariusza, Jana, Pawełka, Katarzynę zm. z Rodzin Olszews-
kich i Brodzików, of. Elżbieta Olszewska 

10.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Władysławę i Stanisła-
wa Dąbrowskich oraz zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. 
Halina Dąbrowska 

 2. + Antoniego (w 19 r.), Kaliksta, Bronisławę i Mariana, of. Żona 
 3. + Franciszka, Stanisławę i Wiesława oraz zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of.  
11.30 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 

 2. + Stanisława i Mariannę Koć, of. Syn z Rodziną 
12.00 Msza Św. odpustowa w Purzecu 
13.00 1. + Jana (w 30 r.) i Helenę Kowalina oraz Jolantę Szpryngier, of. 

Syn z Rodziną 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. + Jana Paczuskiego (w 17 r.) oraz zm. Rodziców: Aleksandrę 
i Feliksa, of. Żona 

 2. + Mariannę Łydkowską, Polikarpa, Edwarda, Czesława, Irenę, 
Mariannę i Mieczysława, of. Bogusław Łydkowski 

Wtorek – 16 sierpnia 2016 r. Wspomnienie Św. Stefana Węgiers-
kiego. Czyt. Ez 28, 1-10 (Proroctwo przeciw pysze króla Tyru); 
Mt 19, 23-30 (Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa). 

6.30 1. + Pelagię oraz zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Córka 
 2. + Zofię (w r.), Stanisława, Kazimierza i Stefana, zm. z Rodzin 

Talachów i Miszczaków, of. p. Wakuła 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. + Marię, Lucjana, Brata Lucjana, Czesława, Marcina, Mirosła-
wa i Marię, zm. z Rodziny Radzikowskich, of. p. Strzalińska 

 4. + Edwarda Gadomskiego (w 5 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Józefa (w 30 r.), zm. z Rodzin Grzegorczuków i Zubkowi-

czów, of. Córka 
 3. + Pelagię Frankowską (w 4 r.), of. 
 4. Dziękczynna w 50 r. urodzin Krzysztofa, z prośbą o Boże bło-

gosław. oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Żona z Dziećmi 
Środa – 17 sierpnia 2016 r. Wspomnienie Św. Jacka, Kapłana ze 
śląskiego rodu Odrowążów, Patrona polskich Kół Żywego Różańca, 

który do Polski przywiózł dominikański zwyczaj odmawiania tej modlit-
wy. Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego; 

Czyt. Ez 34, 1-11 (Bóg gani złych pasterzy); 
Mt 20, 1-16a (Przypowieść o robotnikach w winnicy). 

6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. Dziękczynna w intencjach Członków Koła Żywego Różańca nr 
21, pw. Św. Jacka, z prośbą o potrzebne łaski dla nich i dla ich 
Rodzin, za przyczyną Św. Jacka, zel. p. Stanisława   

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Zofię (w 2 r.), Helenę, Feliksa, Julię, Stanisława, Tadeusza, 

Hannę i Mariannę, of. Rodzina 
 3. + Za zm. z Rodziny Drabarków, of. Feliksa Drabarek 
 4. + Krzysztofa Drabio, of. Sąsiedzi z klatki 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 18 sierpnia 2016 r. Wspomnienie Św. Heleny, 
Cesarzowej, która odnalazła Drzewo Krzyża Świętego i Bł. Sancji 

Szymkowiak, Zakonnicy; Czyt.: Ez 36, 23-28 (Dam wam serce nowe i nowego 
ducha); Mt 22, 1-14 (Przypowieść o zaproszonych na ucztę). 

6.30 1. + Leszka, Teresę i Henryka Rybków, of. Jadwiga Chalimoniuk 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. + Andrzeja, Elżbietę, Romana, Teklę, Jana i Mieczysława z 
Rodziny Szupłaków oraz Kazimierę, Piotra i Józefa z Rodziny 
Lipińskich, of. Helena Kulgawczyk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Zbigniewa Iwanka oraz zm. Rodziców: Helenę i Dominika, 

of. Córka 
 3. Dziękczynna w intencji Szymona Oleksiuka, z prośbą o zdro-

wie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józe-
fa dla niego i dla całej Rodziny, of. Tata Piotr 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 19 sierpnia 2016 r. Wspomnienie Św. Jana Eudesa, Kap-
łana, krzewiciela kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i 

Niepokalanego Serca Maryi; Czyt.: Ez 37, 1-14 (Duch ożywia wyschłe kości); 
Mt 22, 34-40 (Największe przykazanie). 

6.30 1. Dziękczynna za otrzymaną pracę, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę św. Józefa na nowym stanowisku, of. Monika 
Danielak 

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

zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 
15.00  W intencjach Czcicieli Bożego Miłosierdzia 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Halinę i Aleksandra Kasjanowiczów oraz zm. z Rodzin 

Puścianów i Kasjanowiczów, of. Dzieci 
 3. + Zofię i Franciszka Rybickich, of. Bożena Marciniuk  
 4. + Eugenię, Pelagię, Mieczysława i Zygmunta oraz wszystkich 

zm. z Rodzin Protasiuków i Kłosiów, of. Krystyna Protasiuk 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 20 sierpnia 2016 r. Wspomnienie Św. Bernarda z Clair-
vaux, Opata i Doktora Kościoła, krzewiciela czci Matki Bożej oraz Bł. 

Władysława Mączkowskiego, Kapłana i Męczennika (zagłodzonego 
w Oświęcimiu). Dzień imienin Ks. Prałata Bernarda Błońskiego; Czyt.: 
Ez 43, 1-7a (Chwała Boża wraca); Mt 23,1-12 (Kto się wywyższa, będzie poniżony). 
6.30 1. + Zenobiusza Borkowskiego (w 14 dzień), of. Koło Żywego 

Różańca nr 6 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha, Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. + Antoninę i Adama Węgrzynów oraz Stefanię i Bronisława 
Paczuskich, of. Barbara Orzełowska 

 4. Dziękczynna w 30 r. urodzin Aleksandry i w 32 r. urodzin Dar-
iusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich, of. Mama 

17.00 W intencji Nowożeńców Eweliny i Michała 
18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 

 2. + Wiktorię (w 7 r.) i Romana Kałużnych, Annę Przybylską, zm. 
z Rodzin Kałużnych  i Przybylskich, of. Córki z Mężami  
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 3. + Józefa-Ryszarda Więckowskiego, of. Brat z Rodziną 

XXI Niedziela Zwykła - 21 sierpnia 2016 r. Wspomnienie Św. 
Piusa X, Papieża, reformatora liturgii i prawa kościelnego; Czyt.: Iz 66, 

18-21 (Powszechność zbawienia); Hbr 12, 5-7. 11-13 (Tego Pan miłuje, kogo 
karze); Łk 13, 22-30 (Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha, Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. Dziękczynna w 12 r. ślubu Anny i Jakuba, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
oraz dla ich Dzieci: Zofii, Jadzi i Helenki, of. Babcia  

8.30 1. + Tomasza Wojewódzkiego (w 19 r.), of. Rodzice 
 2. + Milenę (w 3 r.), of. Rodzina 
 3. + Kazimierza Wolanina (w 12 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona z Dziećmi 
10.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 

 2. Gregorianka: + Władysławę i Stanisława Dąbrowskich oraz 
zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych, of. Halina Dąbrowska 

 3. + Helenę i Stanisława Adamowiczów, of. Córka 
 4. + Leokadię (w 4 r.), Wacława (w 28 r.) i Henryka, of. Rodzina 

11.30 1. + Jadwigę Stachowicz, of. Dzieci 
 2, + Krzysztofa, Józefa i Martę Karpowicz, of. Małgorzata Kar-

powicz  
13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
17.30 III Katecheza chrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych 

18.00 1. + Stanisława Zwolińskiego (w 7 r.), of. Żona 
 2. + Franciszka (w 15 r.) i Krystynę Lipińskich oraz zm. z Rodzi-

ny, of. Dzieci 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

20.00 1. + Tomasza (w 15 r.), Stanisława, Stefana, Wiktorię i Stanisła-
wa oraz zm. Braci, of. Danuta Chomka 

PATRON PIĘĆDZIESIĄTEJ RÓŻY 
     Wielka to łaska i wyróżnienie dla 
Dzieci, których zaprosił do Róży Św. 
Antoni Padewski - jeden z najbardziej 
popularnych świętych na świecie. Pat-
ron ludzi i rzeczy zaginionych; dzieci, 
górników, małżeństw, narzeczonych, 
położnic, ubogich i podróżnych.  
     Urodził się w Portugalii w 1169 r. 
Pochodził z rycerskiego rodu. Na 
chrzcie otrzymał imię Fernando. Niez-
wykle utalentowany zdobył ogładę 
i dobre maniery i już w wieku piętnastu 
lat znał na pamięć prawie całe Pismo 
Święte. Wstąpił  do  klasztoru  Kanoni-  
ków Regularnych w Lizbonie, a potem udał się do klasztoru w Koimbrze, 
gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Pragnął ponieść śmierć męczeńs-
ką za wiarę na wzór pięciu braci z zakonu Św. Franciszka, którzy zginęli 
z rąk mahometan. Dlatego znalazł się w klasztorze Braci Mniejszych 
koło Koimbry, przybierając imię Antoni. Udał się na misje, ale zachoro-
wał na febrę i zmuszony był powrócić do ojczyzny. Okręt, którym płynął, 
burza wyrzuciła na wybrzeże Sycylii. W Asyżu spotkał św. Franciszka. 
Trafił do pustelni na Monte Paolo. 
     Był skromny, milczący i nikt na niego nie zwracał uwagi. Zrządze-
niem Bożym trafił na święcenia kapłańskie i zlecono mu wygłosić kaza-
nie. Wtedy zasłynął jako znakomity kaznodzieja, uczony teolog i święty 
zakonnik. Od tej pory otrzymał zezwolenie, aby głosić kazania wszędzie. 
Stał się pierwszym wykładowcą w zakonie franciszkańskim w Bolonii, 
potem w Tuluzie, we Francji i Padwie. Głównym jego zajęciem stał się 
konfesjonał i kaznodziejstwo. Głosił w kościołach, a także na placach 
i łąkach. Skutki jego kazań były nadzwyczajne: grzesznicy nawracali się, 
lichwiarze i złodzieje zwracali mienie niesprawiedliwie zdobyte. Zdarzyło 
się, że banda rabusiów z ciekawości zjawiła się na kazaniu i wszyscy 
skruszeni przystąpili do sakramentu pojednania.  
     Powodem skuteczności jego kazań była gorąca wiara i świętość ży-
cia. Jego słowa były żarem przekonania, płomieniem gorliwości i we-

wnętrzną siłą. Wówczas wytworzyła się sława jego cudotwórstwa. Cuda 
działy się już podczas kazań. Zdarzyło się, gdy ludzie nie chcieli go słu-
chać, że poszedł nad rzekę i tam zaczął głosić. Wtedy napłynęło mnóst-
wo ryb, które wysłuchały kazania do końca. W czasie głoszenia w amfi-
teatrze uciszył rozszalałą burzę, a ambona, która runęła na słuchaczy 
nikomu nie wyrządziła krzywdy. Dzięki płomiennym kazaniom Świętego, 
wszystkich mieszkańców Padwy ogarnął taki zapał religijny, że żaden 
z kościołów nie mógł pomieścić słuchaczy. Na czas jego kazań zamiera-
ło całe miasto, a nawrócenia dokonywały się całymi grupami. Miał dar 
bilokacji, proroctwa, uzdrawiania i czytania w ludzkich sumieniach. 
     Rodzice, którzy powierzyli swoje Dzieci opiece Św. Antoniego, dali 
im najpiękniejszy posag na życie wieczne i mogą być spokojni. On już 
zadba o to, aby żadna „owieczka z jego stada” nie zaginęła. Modlitwę 
Różańcową rozpoczniemy już 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Otrzymaną Tajemnicą będziemy modlić się do 3 
września, po czym przejdziemy do kolejnej. Przypominam, że zmiana 
Tajemnic zawsze odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Życzę 
wytrwałości w modlitwie i wiary, że nasze prośby Najświętsza Maryja 
Panna i Św. Antoni codziennie zanosić będą przed Tron Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego.                                                       Barbara Popek 
 

„MŁODZI, NIE DAJCIE SIĘ ZNIEWOLIĆ!” 
Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. 

   Przeżywamy wyjątkowy rok. Dzię-
kujemy Bogu za 1050. rocznicę 
chrztu Polski oraz 25. rocznicę IV 
pielgrzymki Św. Jana Pawła II do oj-
czyzny,  podczas  której prosił Pola-  
ków o ochronę życia, zdrowia i godności człowieka oraz budowanie ży-
cia osobistego i społecznego na fundamencie Bożego prawa. Ostatnie 
tygodnie lipca wypełniła radość Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 
Wszystkie te niezwykłe wydarzenia spaja Jubileuszowy Rok Miłosier-
dzia. W tym szczególnym czasie Kościół w Polsce ponawia apel o abs-
tynencję na pozostałe sierpniowe dni. Zrezygnujmy z napojów alkoholo-
wych! Niech będzie to dar naszej miłości do Boga i bliźnich. Pokażmy 
innym, że jesteśmy wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez 
alkoholu. Wesprzyjmy tych, którzy walczą o swoją trzeźwość i potrzebu-
ją naszej pomocy. 
     Abstynencja nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest konieczna 
w wielu sytuacjach ludzkiego życia. Zachowanie całkowitej abstynencji 
jest niezbędne w pracy, podczas kierowania pojazdami, w czasie opieki 
nad dziećmi, w oczekiwaniu na narodziny. Na 7 miliardów ludzi żyjących 
na ziemi, zdecydowana większość w minionym roku nie spożyła żadnego 
napoju alkoholowego. Abstynenci stanowią aktualnie większość ludzkości. 
     Wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski i jej dzieje, myślimy 
z wdzięcznością o wielkiej pracy Kościoła, który zawsze stał na straży 
wolności i godności człowieka, będąc promotorem pracy na rzecz trzeź-
wości. W historii Polski, zwłaszcza w czasach zaborów, kapłani i osoby 
zakonne bronili Polaków przed systematycznym rozpijaniem. Spotykały 
ich za to represje ze strony wrogów narodu, którym zależało, aby spra-
wować nad nim całkowitą kontrolę. Kościół zawsze rozumiał, że byt fizy-
czny i zdrowie moralne narodu są możliwe tylko wtedy, gdy chroniona 
jest trzeźwość. 
     Dziś z wdzięcznością i dumą, ale równocześnie z poczuciem wielkiej 
odpowiedzialności, patrzymy na rozważną i dalekowzroczną pracę Ko-
ścioła. Z szacunkiem wspominamy wielkich apostołów trzeźwości: zało-
życiela Marianów Św. Stanisława Papczyńskiego, jezuitę – O. Karola 
Antoniewicza, założyciela Michalitów bł. ks. Bronisława Markiewicza, 
synów Ziemi Śląskiej: ks. Jana Alojzego Ficka, ks. Jana Kapicę i założy-
ciela Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – sługę Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego. O trzeźwość wszystkich rodaków wielokrotnie upominali 
się: św. O. Maksymilian Maria Kolbe, Prymas Tysiąclecia – sługa Boży 
kardynał Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II i wielu innych ofiarnych 
apostołów trzeźwości, którym okazujemy wdzięczność i szacunek. 

Bp Tadeusz Bronakowski 
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości 

CIĄG DALSZY ZA TYDZIEŃ 
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RODZINA RÓŻAŃCOWA 
 Czekają nas trzy wa-
żne wydarzenia doty-
czące tych, którzy mo-
dlą się na różańcu: 
W najbliższą środę (17.08) Kościół obchodzi 
wspomnienie Św. Jacka, Kapłana ze śląskiego 
rodu Odrowążów. Jest on Patronem polskich 
Kół Żywego Różańca, ponieważ do naszej Oj-
czyzny przywiózł dominikański zwyczaj odma-
wiania tej modlitwy. 
Również w środę (17.08) wypada dzień czu-
wania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustają-
cego. Członkowie Wspólnoty zapraszają na mo-
dlitwę różańcową o godzinie 17.30 
W sobotę 27 sierpnia br. odbędzie się Diecez-
jalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Leśnej 
Podlaskiej. O godzinie 10.00 Ks. Biskup Ordy-
nariusz będzie celebrował dla Pielgrzymów 
Mszę Św. pontyfikalną. Zapisy na Pielgrzymkę 
są przyjmowane w zakrystii i kancelarii parafial-
nej. 

POWITANIE NUNCJUSZA 

 

     Papież Franciszek mia-
nował Ks. Arcybiskupa Sal-
vatore Pennacchio swoim 
przedstawicielem w Pols-
ce. Nowy Nuncjusz Apos-
tolski urodził się 7 września 
1952 r. w Marano nieopo-
dal Neapolu. Święcenia ka- 

płańskie przyjął 18 września 1976 r. i został in-
kardynowany do diecezji Aversa. Po uzyskaniu 
doktoratu z filozofii i ukończeniu Papieskiej Aka-
demii Kościelnej w 1979 r. podjął pracę w dyplo-
macji watykańskiej. Pełnił ją w Panamie, Etiopii, 
Australii, Turcji, Egipcie, Jugosławii i Irlandii. 
W 1998 r. został nuncjuszem w Rwandzie oraz 
arcybiskupem tytularnym Montemarano. Sakrę 
biskupią przyjął 6 stycznia 1999 r. z rąk Św. Ja-
na Pawła II. 
     W 2003 r. został nuncjuszem w Tajlandii oraz 
w Singapurze, Kambodży a także delegatem 
apostolskim w Birmie, Laosie, Malezji i Brunei. 
8 maja 2010 r. Benedykt XVI mianował go swo-
im przedstawicielem w Indiach. 13 listopada te-
go samego roku został również nuncjuszem 
w Nepalu. 6 sierpnia 2016 został mianowany 
Nuncjuszem Apostolskim w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIELGRZYMKA. Rada Różańcowa działająca  
przy naszej Parafii organizuje dziękczynną pielg-
rzymkę w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia do 
Torunia, Włocławka i Lichenia w dniach 26-27.08. 
W poniedziałek 22 sierpnia o godzinie 19.00 
w sali przy zakrystii odbędzie się spotkanie przed-
pielgrzymkowe wszystkich uczestników. 
KATECHEZY. Trwa cykl 4 katechez dla rodzi-
ców naturalnych i chrzestnych, którzy w najbliż-
szym czasie lub w przyszłości pragną ochrzcić 
swoje dziecko. Spotkania odbywają się przez 
cztery niedziele miesiąca sierpnia w sali przy 
zakrystii o godz. 17.30. 

TRZEŹWY SIERPIEŃ. Zachęcam do składa-
nia przyrzeczeń abstynenckich w Parafialnej 
Złotej Księdze Trzeźwości. Dlaczego warto to 
zrobić? Przeczytajmy słowo Ks. Bpa Bronakow-
skiego na str. 3. 
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: 2 ofiary Bezimienne po 
100,- zł każda.                          Bóg zapłać! 

PORADNIA. W miesiącu sierpniu br. nie bę-
dzie czynna Poradnia Życia Rodzinnego działa-
jąca przy naszej Parafii. 
KATECHECI. W poniedziałek, 22 sierpnia, 
w sali wielofunkcyjnej oraz w naszym kościele 
odbędzie się spotkanie katechetów z rejonu sie-
dleckiego pod przewodnictwem Ks. Biskupa Or-
dynariusza. Początek o godzinie 10.00.  
„W TYM ZNAKU ZWYCIĘŻYSZ”. W czwar-
tek (18.08) Kościół obchodzi wspomnienie Św. 
Heleny, która odnalazła Drzewo Krzyża Św. 
PRAWODAWCA. W przyszłą niedzielę (21.08) 
Kościół obchodzi wspomnienie Św. Piusa X, Pa-
pieża, reformatora liturgii i prawa kościelnego. 

W dniu 19 sierpnia w podziemiach naszego 
kościoła o godzinie 18.00 rozpocznie się 

kurs „NOWE ŻYCIE”. 
Zapisy przyjmuje p. Maria Chromińska 

pod numerem telefonu 507 071 642. 
Więcej na stronie www.sne.siedlce.pl 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Kamil Sawicki i Barbara Krot, oboje z na-
szej Parafii (51). 
Zapowiedź I: 
Sylwester Kurek z naszej Parafii i Ewelina 
Prusińska z Parafii Katedralnej w Siedlcach (52). 
Michał Michalski z naszej Parafii i Mariola 
Justyna Świerczewska z Parafii NMP Matki Koś-
cioła w Łukowie (53). 

      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 32 
Wszyscy znamy postać św. Ojca Maksymilia-
na Kolbego. A kim była jego matka, Marianna 
Kolbe? Jej poruszająca historia oraz świadectwa 
łask wypraszanych przez św. Maksymiliana 
w dziale „Opinie”; 
Ze strachem idzie w parze paraliż, a szczęś-
cie łatwo pomylić z kanapą. Powrót do słów Pa-
pieża podczas ŚDM w dziale „Temat tygodnia”; 
Czy mówienie o Jezusie innym ludziom to za-
danie tylko dla księży? Jak przełamać lęk przed 
dzieleniem się wiarą w życiu codziennym? 
W dziale „Opinie”; 
Jakie zmiany czekają polską służbę zdrowia? 
Czy NFZ zostanie zlikwidowany i co w zamian? 

Zapraszamy do lektury 

 
SMAKOŁYKI

 
     Na przyjęciu mąż wraca z bufetu po raz trzeci 
z kopiastym talerzem. Żona mówi do niego: 
- Opanuj się. Nie wstyd ci, co ludzie o tobie pomyślą? 
- Nic o mnie nie pomyślą. Przy bufecie mówię im, że 
to dla ciebie. 

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

SPOSÓB NA WAGĘ. Koleżanka do koleżanki: 
- Wiesz co, kupiłam wspaniałą herbatkę na odchudza-
nie. Z tortem jest niesamowita. 
PRAWDA: Starszy mężczyzna poucza młodszego: 
- Pamiętaj, że są trzy rodzaje ludzi, którzy zawsze 
mówią prawdę. To dzieci, pijani i zdenerwowani moc-
no na ciebie. 
SKRZYPCE. Babcia kupiła swemu zdolnemu wnuko-
wi skrzypce. Ten nieustannie na nich gra. Zrozpaczo-
na ciągłym „rzępoleniem” wnuka, mówi do siebie: 
- A mogłam mu kupić farbki i pędzle. 
CIEKAWSKI: Mały synek zadaje ojcu wiele pytań: 
- Tatusiu, czy Ocean Spokojny jest zawsze spokojny? 
- A ty nie masz mądrzejszych pytań? 
- Mam. Powiedz mi więc, kiedy umarło Morze Mart-
we? 
MADE IN CHINA. Refleksja filozofa: 
- Chiny. Prawie nikt tam nie był, a wszyscy w domu 
mają stamtąd mnóstwo pamiątek 
U LEKARZA. Przychodzi do lekarza kobieta: 
- Panie doktorze, boli mnie tu, tu, tu, także tu i tam. 
- To dobrze, że pani trafiła do mnie. Bo ja jestem le-
karzem od siedmiu boleści. 
UZBROJONY. 
     Nauczycielka wita w szkole ucznia i pyta: 
- Jasiu, dlaczego dziś przyszedłeś z bronią do szko-
ły? 
- Bo mama powiedziała, że dziś jest chłodno i mam 
wziąć wiatrówkę. 
KOLIZJA, WYPADEK. 
     Kolega dzwoni do szkolnej koleżanki: 
- Cześć, przed chwilą miałem egzamin z prawa jazdy. 
- I co zdałeś? 
- Nie wiem. Czekam, kiedy egzaminator wróci ze 
szpitala, bo mieliśmy kraksę. 

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 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 

 




