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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Pan Jezus dziś mówi do nas: 
„Odstąpcie ode Mnie wszyscy 
dopuszczający się niesprawiedli-
wości!... Tak oto są ostatni, którzy 
będą pierwszymi, i są pierwsi, któ-
rzy będą ostatnimi (Łk 13,22-30). 
     W obliczu bolesnego i nieo-
czekiwanego doświadczenia pyta-
my: Dlaczego? Co złego zrobiłem? 
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli 
odpowiada na te pytania: „tego 
Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze 
każdego, którego za syna przyjmu-
je” (Hbr 12,5-7). Bóg jest mądrym 
Ojcem i Wychowawcą, który przez 
doświadczenia i próby prowadzi 
nas do zbawienia. Przyjmijmy Je-
go Słowo, jako Słowo nadziei, mi-
łości i życia. 
 

 
 

KRÓLOWA ŚWIATA I POLSKI 
   Sierpień jest pełen Ma-
ryjnych dni. I tak jutro 
(w poniedziałek 22 sierp-
nia) obchodzimy wspom-
nienie Najświętszej Ma-
ryi Panny, Królowej. Przy-
pomina ono, że dla każ-
dego  Matka  Boża  jest  
Królową naszych serc. Natomiast w piątek (26.08) ob-
chodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częs-
tochowskiej. To ważny dzień dla wszystkich, którzy Ma-
donnę z Jasnej Góry czczą, jako Królową naszego Na-
rodu. Dla Kościoła w Polsce jest to dzień patronalny 
Pomocników Maryi Matki Kościoła. Ponieważ w tym 
roku wypada on w piątek, dlatego z racji Uroczystości 
nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. Msze Św. w naszym kościele w tym dniu 
będą o godzinie 7.00, 10.00 i 18.00. 

KOLEJNY „DZIEŃ ŻYCIA” 

 
     Najbliższy czwartek (25.08) to kolejny Dzień Świę-
tości Życia, obchodzony każdego 25 dnia miesiąca. 
Obrońcy życia i członkowie Dzieła Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego zapraszają w tym dniu na wspólną 
modlitwę różańcową o godzinie 17.30 i na Mszę Św. 
o godzinie 18.00. 
     Nikt z nas nie jest dziełem przypadku. Nasze poja-
wienie się na ziemi nie było pomyłką ani trafem losu. 
Nasze życie nie jest wybrykiem natury. Być może dla 
swoich rodziców byliśmy nieplanowanym dzieckiem, 
ale nie dla Boga. On nie był zaskoczony naszym przyjś-
ciem na świat. Tak naprawdę, On tego oczekiwał. To 
dlatego w oczach Boga każde życie jest takie ważne! 

BISKUP WACŁAW 
     We czwartek (25.08) minie 
15 lat od śmierci Ks. Biskupa 
Wacława Skomoruchy (1915-
2001), długoletniego biskupa 
pomocniczego Diecezji Siedle-
ckiej. Urodził się w miejscowo-
ści Chądzyn, w parafii Ster-
dyń. 8 września 1940 r. otrzy-
mał w katedrze siedleckiej 
święcenia kapłańskie. Był wi-  
kariuszem w parafiach: Starawieś, Ulan, Radzyń Podla-
ski, Borowie i Sarnaki, potem prefektem gimnazjum i li-
ceum w Łukowie, a dwa lata później ojcem duchowym, 

następnie wykładowcą w Seminarium. Nominowany na 
biskupa pomocniczego Diecezji Siedleckiej 21 listopada 
1962 r., przyjął sakrę biskupią z rąk kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Uczestniczył m.in. w II i IV sesji Soboru 
Watykańskiego II. W 1992 roku, po 30 latach pełnienia 
posługi biskupiej, przeszedł na emeryturę. 
     Niech odpoczywa w pokoju. 

ŻEGNAJCIE WAKACJE 
     Już tylko 9 dni do 
pierwszego dzwonka 
w szkole. Szkoda, że 
wakacje     mijają    tak  
szybko. Minęły upały. Słońce jakby przygasło. Dni co-
raz krótsze. Zrobiło się chłodniej. Pozostały jedynie cie-
płe i miłe wspomnienia z pobytu nad wodą, z morskich 
kąpieli, górskich wędrówek, wieczornych spacerów, 
a może też dyskotek. 1 września spotkamy się najpierw 
w kościele, potem w szkole. To będzie początek „szkol-
nej sztafety” na której poprosimy Boga o siły, mądrość 
i wytrwałość, by czas nauki uczynił wszystkich ludźmi 
mądrzejszymi i lepszymi. W przyszłą niedzielę (28.08) 
podamy szczegółowy porządek szkolnych Mszy Św., 
jakie w naszym kościele będą w dniu 1 września. 

ŚWIĘTA JOANNA 

 
     W ostatnią niedzielę sierpnia (28.08) w naszym koś-
ciele obchodzić będziemy parafialne wspomnienie Św. 
Joanny Beretty Molla. Ma ona w naszej Parafii wielu 
gorliwych sympatyków i czcicieli. Patrzymy na nią, jako 
na wspaniałą żonę, matkę i lekarkę. Jej mąż Piotr tak 
się modlił: „Dziękuję Panie za to, że dałeś mi Joannę, 
jako bardzo łagodną towarzyszkę mego życia. Spraw, 
byśmy się kochali zawsze miłością najmocniejszą, naj-
łagodniejszą i czystą. Spraw, abym był jej godzien i by 
nasza rodzina była święta i błogosławiona w Niebie”.  
     W przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkich rodzi-
ców i małżonków na modlitwę różańcową o godzinie 
17.30, na Mszę Św. o godzinie 18.00, zaś po Mszy Św. 
na uroczyste błogosławieństwo zapraszamy Rodziców 
oczekujących narodzin swego Dziecka, a chętnych na 
ucałowanie relikwii Św. Joanny i niedzielną adorację 
Najświętszego Sakramentu (do 20.00). 
   

Uwaga: 
Jeszcze tylko dziś i w przyszłą niedzielę, 

Msze Św. popołudniowe będą 
o godzinie 18.00 i 20.00. 

Od I-szej niedzieli września (4.09) wracamy 
do zwykłego porządku popołudniowych 

niedzielnych Mszy Św. Będą one o 16.30 i 18.00 
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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 – 22 sierpnia 2016 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej 

Rok C, II. XXI tydzień okresu zwykłego 
Czyt.: Iz 9, 1-3. 5-6 (Syn został nam dany); 

Łk 1, 26-38 (Bóg da Jezusowi tron Dawida). 
6.30 1. + Stanisława Seńko, of. Stanisława i Władysław 
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. + Henryka Zaliwskiego (w 10 r.), Franciszka, Zuzannę i Jani-
nę, of. Rodzina 

 4. + Lucjana Talachę (w 1 r.), of.  Żona 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Janinę (w 26 r.), zm. z Rodzin Jerominiaków, Wójcików i 

Krzyckich, of. Elżbieta Jerominiak 
 3. + Bogumiłę, Jana, Genowefę i Elżbietę oraz zm. Dziadków, of. 

Córka 
Wtorek – 23 sierpnia 2016 r. 

Wspomnienie Św. Róży z Limy, Patronki Ameryki Łacińskiej oraz 
Bł. Władysława Findysza, Kapłana i Męczennika polskiego reżimu 

komunistycznego; 
Czyt.2 Tes 2, 1-3a. 14-17 (Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami); 

Mt 23, 23-26 (Biada obłudnikom). 
6.30 1. + Zdzisława (w 2 r.), Wandę (w 4 r.), Stefana, Henryka i 

Bolesława, zm. z Rodziny Seńko, of. Alicja Seńko 
 2. Dziękczynna w 47 r. ślubu Haliny i Janusza Rosów, z prośbą 

o potrzebne łaski, zdrowie i szczęśliwą operację Janusza, of. 
Małżonkowie 

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. + Piotra Żukowskiego (w 30 r.), Stanisławę, Kazimierza, Ry-

szarda i Danutę Chomków, of. Barbara Żukowska 
 4. + Janinę (w 6 r.), Jana, Janusza i Jadwigę, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Marię i Wacława Barańskich, of. Córka z Rodziną 
 3. + Męża Tadeusza oraz jego Rodziców i Braci, of. Żona 
 4. + Stanisława (w 10 r.) i Stanisławę Kowalczyk oraz Hannę So-

szyńską, of. Dzieci i Rodzeństwo 
Środa – 24 sierpnia 2016 r. 

Święto Św. Bartłomieja Apostoła 
(w ludowej tradycji patrona odlatujących bocianów). 

Czyt. Ap 21, 9b-14 (Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów); 
J 1, 45-51 (Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu). 

6.30 1. + Józefa (w 19 r.) i Zofię, zm. z Rodziny Rucińskich, of. Krys-
tyna i Szczepan Borutowie  

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. + Anielę i Stanisława Kęcel, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Stanisława (w 25 r.), of. Bezimienna 
 3. Dziękczynna z racji imienin Roberta, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Mama 
 4. Dziękczynna w 14 r. urodzin Kingi, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i wstawiennictwo św. Patronki, of. Rodzice 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 25 sierpnia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Ludwika, Króla Francji, czciciela korony cierniowej 

Pana Jezusa oraz Św. Józefa Kalasantego, Kapłana, twórcy szkół 
katolickich i założyciela Zgromadzenia OO. Pijarów i Sióstr Pijarek. 

15 r. rocznica śm. Ks. Biskupa Wacława Skomoruchy (2001 r.). 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA (obchodzony każdego 25 dnia miesiąca). 
Początek ostatniego tygodnia wakacji!! 

Czyt.: 1 Kor 1, 1-9 (Pozdrowienie Koryntian i dziękczynienie); 
Mt 24, 42-51 (Wezwanie do czujności). 

6.30 1. + Ludwikę, Antoniego, Tadeusza i Jolantę Kowalczyków oraz 
Władysławę i Henryka Zająców, of. Rodzina 

 2. + Stefana Okuniewskiego (w 10 r.), of. Córka 
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. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of.  Bezimienna 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Tadeusza Kosiorka (w 10 r.), of. Żona 
 3. + Janinę i Kazimierza Janiak oraz Martę i Pawła Stawskich, of. 

Dzieci 
 4. Dziękczynna w 8 r. urodzin Zuzanny i w 2 r. urodzin Francisz-

ka, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz 
opiekę Św. Aniołów Stróżów, of. Rodzice 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 26 sierpnia 2016 r. 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

CZĘSTOCHOWSKIEJ. 
Dzień patronalny Pomocników Maryi Matki Kościoła. 

Dziś z racji Uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych. 

Czyt.: Prz 8, 22-35 (Maryja stolicą mądrości) lub: Iz 2, 2-5 (Góra świątyni 
Pana); Ga 4, 4-7 (Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty); 

J 2, 1-11 (Wesele w Kanie Galilejskiej). 
7.00 1. Gregorianka: + Janusza, Lecha i Elżbietę Tatarczuk, of. Żona 

 2. + Krzysztofa Brulińskiego (w 8 r.), of. Rodzina 
 3. + Artura Stachowicza (w 10 r.), Halinę i Czesława Chwedoru-

ka, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w intencji KŻR nr 13, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo dla Sióstr z Koła oraz dla ich Rodzin, zel. Zofia Dmow-
ska 

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

 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Adama i Joanny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, 
of. Małżonkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 

18.00 1. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci 
 2. + Mariannę (w 22 r.), Wincentego, Zygmunta, Mariana i Józe-

fa, of. Jadwiga Stańska 
 3. + Stanisława Myrchę (w 1 r.) i zm. Dziadków z obu stron 

Rodziny, of. Barbara Duk 
 4. Dziękczynna KŻR nr 11, z prośbą o zdrowie i Boże błogosła-

wieństwo dla Sióstr oraz dla ich Rodzin, zel. Mirosława Kłos 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 27 sierpnia 2016 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz  Św. Moniki (matki Św. Augustyna) 
Czyt.: 1 Kor 1, 26-31 (Chrystus stał się dla nas mądrością); 

Mt 25, 14-30 (Przypowieść o talentach). 
6.30 1. Dziękczynna w r. ślubu Katarzyny i Marka, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Świętej Rodziny na dalsze lata 
rodzinnego życia, of. Małżonkowie 

 2. + Elżbietę Izdebską (w 43 r.) i Rodziców, of. Brat 
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. Gregorianka: + Tomasza Supryna, of. Mama i Dzieci   
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 4. + Stanisława Gręziaka (w 16 r.) oraz zm. Rodziców, Siostrę, 
Brata i Daniela, of. Cecylia Gręziak 

 5. + Kazimierza Kryńskiego (w 9 r.), of. Żona 
 6. Dziękczynna w 5 r. ślubu Agnieszki i Łukasza, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na 
dalsze lata życia. of. Rodzina  

16.00 W intencji Nowożeńców Łukasza i Haliny 
17.00 W intencji Nowożeńców Aleksandrę i Artura 
18.00 W intencji Nowożeńców Bożeny i Mariusza 

XXII Niedziela Zwykła - 28 sierpnia 2016 r. 
Wspomnienie Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła, 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. 
Czyt.: Syr 3, 17-18. 20. 28-29 (Bóg miłuje pokornych); 

Hbr 12, 18-19. 22-24a (Stare i Nowe przymierze); 
Łk 14, 1. 7-14 (Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 

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

 2. + Józefa (w 32 r.) i Natalię oraz zm. z Rodziny Wymiatał, of. 
Rodzina 

8.30 1. + Stanisława (w 38 r.) i Halinę Stańczuków, oraz zm. Rodzi-
ców z obu stron Rodziny, of. Córki 

 2. + Hannę-Marię Łęczycką, of. Bezimienna 
 3. + Jana (w 34 r.) i Annę Staniszewskich, of. Bezimienna 

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. + Halinę Grzebisz (w 20 r.), zm. Rodziców: Janinę i Stefana 

oraz Alinę i Józefa Szczepanik, of. 
 4. Dziękczynna w 1 r. ślubu Aleksandry i Tomasza, z prośbą 

o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w całym życiu, of.   
11.30 1. + Bogusławę Harasim (w 10 r.), of. Dzieci 

 2. + Izydora, Zofię i Mariana, zm. z Rodzin Fedorowiczów oraz 
Michała Zduniaka, of. Helena Mroczek  

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
17.30 IV Katecheza chrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny B. Molla 

18.00 1. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Czciciele 
Św. Joanny 

 2. + Franciszka Krzymowskiego (w 5 r.), of. Rodzina 
19.00 Błogosławieństwo Rodziców oczekujących narodzin swego Dzie-

cka, ucałowanie relikwii Św. Joanny i niedzielna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu (do 20.00) 

20.00 1. + Jana Szostka (w 10 r.), of. Dzieci 
Uwaga: od I-szej niedzieli września (4.08) wracamy do zwykłego po-

rządku popołudniowych niedzielnych Mszy Św. Będą one o 16.30 i 18.00 

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

(ciąg dalszy z ubiegłej niedzieli) 

 
     Współczesnym apostołom trzeźwości towarzyszy niepokój, by nie ut-
racić dorobku poprzedników. Pomimo wysiłku wielu duchownych i świe-
ckich, coraz trudniej bronić trzeźwości w naszym narodzie. Wiele statys-
tyk pokazuje, że powinniśmy być zawstydzeni zbyt wysokim spożyciem 
alkoholu w Polsce. Prawie milion Polaków jest uzależnionych, a 3 milio-
ny pije ryzykownie i szkodliwie. Polak średnio spożywa prawie 10 litrów 
czystego alkoholu, a dodatkowo co najmniej 3 litry alkoholu nierejestro-
wanego. Rocznie ponad 10 tysięcy Polaków umiera przez legalnie 
sprzedawany alkohol. 
     Obecnie alkohol można kupić niemal wszędzie i o każdej porze. Na 
jeden punkt sprzedaży przypada dzisiaj 270 mieszkańców, a ich liczba 
czterokrotnie przekracza standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Gdy 

patrzymy na tę sytuację, skojarzenie może być tylko jedno – te punkty 
są niczym komórki nowotworowe, które za aprobatą wielu samorządów, 
mnożą się i niszczą zdrowy organizm. 
     Prawie 1,5 miliona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholo-
wym, w których bardzo często dochodzi do przemocy. Ze spożywaniem 
alkoholu wiąże się ponad 60 różnego typu chorób i urazów. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu 
wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Polacy co roku tracą mi-
liardy złotych opłacając ze swoich podatków ekonomiczne koszty nad-
miernego spożycia alkoholu. 
     Chociaż większość Polaków zachowuje umiar lub abstynencję, to 
fakt ten nie może usypiać naszej czujności. Nie można zapomnieć, że 
uzależnienie czy nadużywanie alkoholu niszczy nie tylko osobę nim do-
tkniętą, ale także najbliższych, czyli małżonków, dzieci, rodziców. Nie 
jest to zatem problem jednostek, ale problem wielu milionów Polaków. 
Dzisiaj część polskiego społeczeństwa przypomina śmiertelnie chorego, 
który udaje, że nie widzi objawów. Nie reaguje na coraz gorsze wyniki 
badań, nie podejmuje leczenia. Powtarza sobie, że jakoś to będzie. Nie-
stety, to droga do tragedii. Statystyki nie pokazują całej prawdy o cier-
pieniu, łzach, poniżeniu i przegranym życiu. 
     Dar sierpniowej abstynencji niech będzie odpowiedzią na cierpienie 
tak wielu naszych sióstr i braci. Jesteśmy Kościołem, wspólnotą wiary, 
a nadużywanie alkoholu prowadzi do jej osłabienia, a nawet utraty. Zaw-
sze wiąże się z grzechem, zanikiem więzi z Bogiem i ludźmi. Jest więc 
poważnym zagrożeniem dla życia wiecznego. Dlatego tak bardzo po-
trzebujemy apostolstwa trzeźwości, będącego formą nowej ewangeliza-
cji. Podejmując dar sierpniowej abstynencji bronimy Bożego życia w du-
szach naszych sióstr i braci. 
     Rok Miłosierdzia przypomina nam także o ludzkim wymiarze miło-
sierdzia. Wzywa nas do „wyobraźni trzeźwości”, czyli do troski o ludzi 
uzależnionych, nadużywających alkoholu, a także do troski o ich ro-
dziny. Zastanówmy się, czy nie przyczyniamy się do tragedii innych 
przez brak rozwagi, wrażliwości i odpowiedzialności? Czy wolno nam 
podczas przyjęć, spotkań oraz innych okazji stosować przymus picia, 
zwłaszcza wtedy, gdy w gronie gości są osoby często dramatycznie 
walczące o powrót do trzeźwości? Zbyt łatwo zapominamy, że trzeź-
wość innych zależy także od naszych decyzji i czynów. 
     W tym roku, przy okazji Światowych Dni Młodzieży, przypominaliśmy, 
jak wiele pracy wymaga ochrona trzeźwości młodych. Badania poka-
zują, że młodzi, którzy zaczęli sięgać po alkohol przed 15 rokiem życia, 
uzależniali się zdecydowanie częściej, niż osoby, które zaczęły używać 
alkoholu po 20 roku życia. Tymczasem z niepokojem obserwujemy, że 
wiek inicjacji alkoholowej w Polsce jest bardzo wczesny, co powoduje 
u młodzieży liczne problemy osobiste i niesie ryzyko utraty zdrowia, 
a nawet życia. Alkoholem, po który najczęściej sięgają młodzi, jest piwo. 
Do jego spożywania przyczynia się przede wszystkim agresywna 
reklama i jego wysoka dostępność. Pomimo tego, że polskie prawo 
zabrania sprzedawania alkoholu nieletnim, to zaledwie 15-20 % z nich 
spotyka się z odmową w przypadku próby jego zakupu. Dlatego za Św. 
Janem Pawłem II prosimy: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” Nie dajcie 
się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których 
później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet 
ze złamanym życiem” (Poznań, 3 czerwca 1997). 
    Drodzy Młodzi! Żyjecie w świecie, w którym wielu mówi o wolności, 
o prawach, o dobrej zabawie, o nieograniczonych możliwościach. Jeżeli 
jednak spojrzycie poza kolorowe reklamy, jeżeli na chwilę wyłączycie 
nowoczesne teledyski, wylogujecie się z sieci społecznościowych, to zo-
baczycie inny obraz. Życie młodych nigdy nie było tak trudne, jak obec-
nie. We współczesnym świecie uczyniono wiele, aby okraść was z mło-
dości. Wiele uczyniono, aby pod hasłem wyzwolenia, ograniczyć i zma-
nipulować wasze myślenie, zagrać na uczuciach, pogwałcić naturalne 
potrzeby. Rozwiązaniem problemów nigdy nie było i nie będzie ucieka-
nie w świat alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, sieci społecznoś-
ciowych czy gier. Prosimy, abyście nie niszczyli swojego życia na sa-
mym starcie.                                                    Bp Tadeusz Bronakowski 

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości 
CIĄG DALSZY ZA TYDZIEŃ 
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DWIE PIELGRZYMKI 
     Rada Różańcowa działająca przy naszej Para-
fii organizuje: 

1. dziękczynną pielgrzymkę w Jubileuszowym 

Roku Miłosierdzia do Torunia, Włocławka i Li-
chenia w dniach 26-27.08. W poniedziałek 22 
sierpnia o godzinie 19.00 w sali przy zakrystii od-
będzie się spotkanie przedpielgrzymkowe wszy-
stkich uczestników. 

2. wyjazd na Siedlecką Diecezjalną Pielg-

rzymkę Rodzin Różańcowych do Sanktuarium 
Maryjnego w Leśnej Podlaskiej 27 sierpnia br. 
Zapisy na Pielgrzymkę są przyjmowane w za-
krystii i kancelarii parafialnej. Oto jej program: 
27 sierpnia sobota 
10.00 Słowo Ojca Przeora i zawiązanie wspólnoty, 
10.15 Czeka nas droga... dialog Moderatora Die-
cezjalnego Żywego Różańca Ks. Ka. Pawła Wiat-
raka z uczestnikami pielgrzymki, 
11.00 Żywy Różaniec a Misje - ks. Andrzej Kubal-
ski, misjonarz, 
12.00 Medytacja różańcowa (tajemnice światła), 
13.00 Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Bis-
kupa dra Piotra Sawczuka, 14.00 Agapa, 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakoń-
czenie Pielgrzymki. 
     Oprócz tego dla chętnych, którzy nie mogli być 
na głównych uroczystościach będzie ciag dalszy 
odpustowych spotkań: 17.00 Powitanie Pieszej 
Pielgrzymki z Sarnak; 18.00 Msza Święta; 21.00 
Apel Jasnogórski; 21.30 Procesja Maryjna ze 
świecami; 24.00 Pasterka. 
28 sierpnia 2016 - niedziela 
7.00 Godzinki Maryjne, 7.30, 9.30, 16.00 Msze 
Św. w Bazylice; 11.00 Różaniec na placu Św Jó-
zefa; 11.45 Przywitanie pielgrzymów przez Przeo-
ra i Kustosza Sanktuarium Leśniańskiego 0. Mar-
ka Moga; 12.00 Suma pielgrzymkowa pod prze-
wodnictwem biskupa Kazimierza Wielikosielca 
Biskupa pomocniczego Diecezji Pińskiej na Biało-
rusi (na placu Św. Józefa). 

W PARAFII I W DIECEZJI 
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 ma Mszy o 16.30. 
PODZIĘKOWANIE. Składamy serdeczne po-
dziękowania za ofiary przeznaczone na nowy 
dach na kościele: Ofiarodawca z ul. Chrobre-
go, bl nr 6 1200,-zł.                      Bóg zapłać! 

PORADNIA. W miesiącu sierpniu br. nie bę-
dzie czynna Poradnia Życia Rodzinnego działa-
jąca przy naszej Parafii. 

PRAWODAWCA. Dziś (21.08) Kościół obcho-
dzi wspomnienie Św. Piusa X, Papieża, refor-
matora liturgii i prawa kościelnego. 
KATECHECI. Jutro, 22 sierpnia, w sali wielo-
funkcyjnej oraz w naszym kościele odbędzie się 
spotkanie katechetów z rejonu siedleckiego pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza. Po-
czątek o godzinie 10.00. 
WTORKOWI ŚWIĘCI. We wtorek (23.08) litu-
rgia wspomina Św. Różę z Limy, Patronkę Ame-
ryki Łacińskiej oraz Bł. Władysława Findysza, 
Kapłana i Męczennika polskiego reżimu komuni-
stycznego; 
APOSTOŁ I BOCIANY. Środa (24.08) to Świę-
to Św. Bartłomieja Apostoła, Męczennika, które-
go odarto ze skóry i zamęczono, a który w pols-
kiej ludowej tradycji jest patronem odlatujących 
bocianów. 
KORONA I PIJARZY. W czwartek (25.08) Ko-
ściół wspomina Św. Ludwika, Króla Francji, czci-
ciela relikwii korony cierniowej Pana Jezusa 
oraz Św. Józefa Kalasantego, Kapłana, twórcy 
szkół katolickich i założyciela Zgromadzenia Oj-
ców Pijarów i Sióstr Pijarek. To dobra okazja do 
modlitwy w intencji naszej Rodaczki Siostry Kasi 
Śledź, należącej do tego Zgromadzenia. 
CIERPLIWA MATKA. W sobotę (27.08) ob-
chodzimy wspomnienie Św. Moniki. Niezwykle 
wytrwale i skutecznie modliła się ona o nawró-
cenie swego syna Augustyna, którego jako Św. 
Biskupa i Doktora Kościoła, czcimy w dniu nas-
tępnym (28.08). 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
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). 

Zapowiedź I: 
Michał Pszczółkowski z Parafii Pruszyn 
i Marta Podniesińska z naszej Parafii (54). 
Janusz Leszek Dobrowolski z Parafii Św. 
Stanisława w Siedlcach i Katarzyna Wyrwas 
z naszej Parafii (55). 
Marcin Stasiak z Parafii Bożego Ciała 
w Siedlcach i Magdalena Katarzyna Staręga 
z naszej Parafii (56). 
Szczepan Jopek z Parafii Ulan i Ewelina 
Katarzyna Pawłoś z naszej Parafii (57). 
      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 
Relacja z uroczystości 15 sierpnia. Niezwy-
kły życiorys o. Dolindo Ruotolo – skromnego ka-
płana, cieszącego się szacunkiem św. o Pio - na 
s. 16; Dlaczego pustoszeją kościoły? Jak ma 
wyglądać nowa ewangelizacja? Odpowiedzi 
w dziale „Temat Tygodnia”; O presji wywiera-
nej na Europę - w „Rozmowie Echa”; Dlacze-
go coraz młodsi sięgają po alkohol i jak im po-
móc w walce z nałogiem - w raporcie „Echa”; 

O tym, jak ZUS kontroluje przebywających na 
urlopach i co wtedy wolno, a czego nie - w dzia-
le „Rozmaitości”;             Zapraszamy do lektury 

 
TEŻ TAK MYŚLISZ? 

 
wg Andrzeja Mleczko 

- Jestem człowiekiem głęboko wierzącym, codziennie 
w modlitwie rozmawiam z Bogiem i wielokrotnie prze-
konałem Go, że to ja mam rację, a nie On! 

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

KONTROLA. Policjant do zatrzymanego kierowcy: 
- Nie widział pan znaku ograniczenia prędkości? 
- No, znak widziałem. Tylko waszego radiowozu nie… 
WODA. Pani w szkole opowiada na lekcji, że woda 
jest podstawowym składnikiem życia. Uczeń pyta: 
- A dlaczego? 
     Jego sąsiad z ławki podpowiada: 
- Bo bez wody nie zrobisz kawy!! 
REKLAMA W RADIO. 
- Uwaga komputerowcy. W sprzedaży pojawiły się no-
woczesne patelnie z systemem antyprzypaleniowym. 
- I jak one działają? 
- Gdy twoje jedzenie zaczyna się przypalać, patelnia 
automatycznie odłącza ci internet. 
JEST PEWNE „ALE”. Chłopak spędzał wakacje 
w Zakopanem. Po powrocie dziewczyna pyta go: 
- I co, ładnie tam było? 
- Trudno powiedzieć. Wszystko góry zasłaniają 
PAMIĘĆ. Rozmawiają dwaj doświadczeni koledzy, 
małżonkowie i ojcowie rodzin: 
- Mam wyrzuty sumienia. Dziś mocno zdenerwowa-
łem żonę. 
- A ja jestem ostrożny i nigdy nie wnerwiam mojej żo-
ny, bo ona potem pamięta rzeczy, które nawet się 
jeszcze nie wydarzyły. 
Z MYŚLI JOHNA PIPERA. (J. Piper to protestancki 
pastor, kaznodzieja i autor wielu książek). Pisze on tak 
o tzw. „fejsie”: 
- Gdy chodzi o życie wieczne, jednym z największych 
pożytków z facebooka będzie wykazanie w dniu osta-
tecznym, że brak modlitwy w naszym życiu nie wyni-
kał z braku czasu, ale z jego złego wykorzystania, po-
nieważ za dużo zmarnowaliśmy go, ślęcząc godzina-
mi przy głupich portalach społecznościowych i stro-
nach www. 

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. Dariusz Wójcik, p. Krystyna i Szczepan Bo-
rutowie, 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 

 




