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W TYM NUMERZE: 
 1. Myśl tygodnia 
 2. Śnieżna Madonna 
 3. Pielgrzymka trwa 
 4. Przemieniony Chrystus 
 5. Różańcowy Patron 
 5. Kalendarz nowego tygodnia 
 6. Miłosierny kierowca 
 7. Elektrośmieci 
 8. Wzory świętości 
 9. W Parafii i w Diecezji 
10. Co piszą w „Echu” nr 31 
11. Dobry humor 
12. Redakcyjna stopka 

MYŚL TYGODNIA 
    Jezus dziś woła do nas: „strzeż-
cie się wszelkiej chciwości” (Łk 
12,15). 

 
    Chrystus uczy właściwego spoj-
rzenia na relację pomiędzy prag-
nieniem szczęścia w życiu a dob-
rami materialnymi. Wartość tych 
ostatnich mierzy się sposobem ich 
użycia. One nie mogą przeszka-
dzać w szukaniu prawdziwego 
bogactwa, które czyni ludzi bo-
gatymi przed Bogiem. 
     Dziś łatwo stać się wyznawcą 
religii posiadania, która może znie-
wolić każdego. Bożki majątku, 
chciwości, zazdrości i zawiści po-
jawiają się na firmamentach. Ku-
szące reklamy przekonują, że ludz-
ka wartość zależy od posiadania 
różnych rzeczy, zniewalają nas. 
Tymczasem prawdziwa wolność 
przychodzi w Bogu, ponieważ On 
jest jedynym Panem mojej przysz-
łości. Wszystko pochodzi od Nie-
go i przed Nim zdam kiedyś rachu-
nek, również z tego, jak dobra ma-
terialne służyły mojemu duchowe-
mu rozwojowi. Moje życie zależne 
jest od stopnia zażyłości z Bo-
giem. On jest Ojcem, w którego rę-
ku zawsze mogę się czuć bezpie-
czny. 

 

„ŚNIEŻNA” MADONNA 
     Jutro (5.08) wypada rocznica poświęcenia Bazyliki 
NMP w Rzymie, nazywanej „Santa Maria Maggiore”, 
gdzie czczony jest obraz Matki Bożej „Śnieżnej”, który 
jest jednym z symboli Światowych Dni Młodzieży. 

 
     W 358 r. za papieża Liberiusza, w Rzymie żył wraz 
z żoną patrycjusz Jan. Byli bezdzietni, dlatego postano-
wili swój majątek oddać na budowę świątyni. 5 sierpnia 
obojgu małżonkom przyśniła się Maryja. Życzyła sobie 
aby tam, gdzie znajduje się śnieg na wzgórzu, zbudo-
wali kościół ku Jej czci. W sierpniu Rzym nawiedzają 
największe upały, ale wtedy nocą część wzgórza Es-
kwilin pokryła się śniegiem. Jan powiadomił o tym pa-
pieża. Liberiusz udał się rano z uroczystą procesją na 
pokryte śniegiem wzgórze i tam oznaczył miejsce na 
budowę kościoła Panny Maryi. 
     W świątyni do dziś znajduje się ikona Matki Bożej 
„Salus populi romani" („Ocalenie Ludu Rzymskiego”). 
Nazwa nawiązuje do przekonania mieszkańców Wiecz-
nego Miasta, że Matka Boska Śnieżna wiele razy spie-
szyła im z pomocą. 

PIELGRZYMKA TRWA 

 
     W miniony czwartek (1.08) wyruszyły z najdalszych 
zakątków grupy Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jas-
ną Górę. W piątek dołączyły do nich cztery grupy sied-
leckie. Kilka tysięcy ludzi w swoim i naszym imieniu 
zmierza pieszo do tronu Maryi na Jasnej Górze. 
     Powinniśmy do nich dołączyć biorąc udział w Du-
chowej Pielgrzymce, której spotkania odbywają się 
w naszym Sanktuarium od 2 do 14 sierpnia. Zaprasza-
my więc codziennie na wspólną modlitwę. O godzinie 
19.30 będzie Różaniec Duchowych Pielgrzymów (w 
tym tygodniu pod przewodnictwem KŻR nr 18). O 20.00 
rozpocznie się wieczorna Msza Św., a po niej Apel Jas-
nogórski Duchowych Pielgrzymów. I tu uwaga: w czasie 
trwania Pielgrzymki nie będzie Mszy Św. wieczorowej 
o godzinie 18.00, a kancelaria parafialna będzie czynna 
od godziny 18.00 do 19.30. 

PRZEMIENIONY CHRYSTUS 

 
  Wtorek (6.08) to świąteczny dzień Przemienienia Pańs-
kiego. Na górze Tabor Jezus przemienił się w obecności 
uczniów. Jego zewnętrzny wygląd jest symbolem tego, 
co działo się w Jego wnętrzu; bliskości i całkowitej więzi 
z Ojcem. Życie jest wiernym kroczeniem za Jezusem na 
wszystkie góry, na których On sam przebywał; nie tylko 
na górę Przemienienia, ale również na górę walki wew-
nętrznej (Oliwną) i górę męki i cierpienia (Kalwarię). Naś-
ladowanie Jezusa jest wiernym podążaniem za Mist-
rzem - w chwilach radości, cierpienia i trudu oraz chwały. 
  Czy chcę wstępować z Jezusem na szczyty życia wew-
nętrznego? Której góry się najbardziej boję, unikam? Czy 
doświadczyłem już przemieniającej mocy modlitwy? Czy 
moja twarz „promieniuje” dobrocią, życzliwością, miłoś-
cią? Czy doświadczenie Bożej obecności rodzi we mnie 
radość i bojaźń bożą? Co we mnie wymaga jeszcze 
przemienienia? 
  Msze Św. w Święto Przemienia Pańskiego będą w na-
szym kościele o godzinie 6.30, 10.00 i 20.00. Serdecz-
nie zapraszamy. 
   

RÓŻAŃCOWY PATRON 
     W czwartek (8.08) Koś-
ciół czci Św. Dominika, Kap-
łana, Patrona Kół Żywego 
Różańca i wszystkich mod-
lących się na różańcu. 
     Kościół już w XII i XIII w. 
zderzył się z kulturą promu-
jącą związki homoseksual-
ne, czy antykoncepcję. Św. 
Dominik zaproponował wte-
dy jako lekarstwo odmawia-
nie różańca. Powodem tej 
propozycji była działająca 
wtedy  sekta  „albigensów”,   
nazywanych także „katarami”, którzy odrzucali prawdę 
o wcieleniu Boga i negowali wartość ciała, a przez to 
stworzenia, co wpływało na głoszoną przez nich  moral-
ność. Uważali, że jest dwóch „bogów”. Dobry stworzył 
duszę, a zły ciało, jako więzienie duszy. Nie zawierali 
małżeństw i unikali potomstwa. 
     Ważna była wtedy misja Św. Dominika i jego braci, 
dla której duchowym wsparciem była różańcowa modlit-
wa przez wstawiennictwo Maryi. Jej symbolem stał się 
pies z płonącą pochodnią w pysku, która miała zapalić 
cały świat do gorliwej modlitwy różańcowej. 
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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 – 5 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie rocznicy poświęcenia Bazyliki Najświętszej Maryi 

Panny w Rzymie: Santa Maria Maggiore (gdzie czczony jest obraz Mat-
ki Bożej „Śnieżnej”). XVIII Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I:  

Lb 11,4b-15 (Szemranie Izraelitów; Mt 14,13-21(Cudowne rozmnożenie chleba). 
6.30 1. Dziękczynna w 8 r. urodzin Michalinki, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niej i dla całej Rodziny, 
of. p. Karcz 

7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 
 2. + Salomeę i Ludwika Blicharzów oraz zm. Rodziców, of. Ro-

dzina 
 3. Poza Parafią: + Stanisławę i Władysława Bilińskich, zm. 

z Rodzin Bilińskich i Steciów, of. Syn 
Uwaga: Podczas Pielgrzymki Kancelaria Parafialna 

jest czynna w godz. 18.00-19.30 
19.00 Spotkanie formacyjne Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym 
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem Apos-

tolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym  

20.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Mariannę (w 19 r.) i Franciszka Soczewków oraz zm. z obu 

stron Rodziny, of. p. Michalscy 
 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o potrzebne łaski dla czło-

nków Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym, of. APDC 
 4. Dziękczynna w 40 r. ślubu Małgorzaty i Mariana, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i dla całej Rodziny, of. 
Jubilaci 

Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 

Wtorek – 6 sierpnia 2019 r. 
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO; 

Rocznica śmierci Papieża Pawła VI (+1978), który zakończył Sobór 
Watykański II; Czyt.: Dn 7,9-10.13-14 (Wieczne panowanie Syna 

Człowieczego); 2 P 1,16-19 (Naoczni świadkowie wielkości Jezusa); 
Łk 9,28b-36 (Przemienienie Pańskie). 

6.30 1. + Roberta (w 18 r.) i Jerzego (w 11 r.)Krasuskich, of. Żona 
i Mama 

 2. + Czesława (w 14 r.) i Jadwigę, of. Irena Góral 
 3. Poza parafią: + Stanisława Seńko (w 3 r.), jego zm. Rodziców 

Wandę i Stefana oraz Braci Zdzisława, Henryka i Bolesława, of. 
Alicja Seńko  

10.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kali-
cka  

 2. Dziękczynna w intencji Barbary i Adama Ornowskich, z proś-
bą o zdrowie i potrzebne łaski dla nich i dla ich dzieci, of. Mał-
żonkowie 

19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem KŻR nr 
18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

20.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. Za zmarłych polecanych w Wypominkach 2018/2019  
 3. Poza parafią: + Barbarę Polkowską, of. Siostry 

Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 

Środa – 7 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Sykstusa II, Papieża i Towarzyszy, 
Św. Kajetana, Kapłana, Św. Klaudii i Bł. Edmunda Bojanowskiego; 

Czyt.: Lb 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35 (Kara Boża za szemranie); 
Mt 15,21-28 (Wiara niewiasty kananejskiej). 

6.30 1. + Barbarę Walerzak (w 6 r.), of. Mąż i Dzieci 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 

 2. + Aleksandra, Janinę, Mariana, Zdzisława, Zbigniewa, Józefa, 
zm. z Rodzin Soszyńskich i Świniarskich, of. Helena Świniarska 

 3. + Czesławę (w 33 r.), Aleksandra, Jana, Aleksandra, i Zbignie-
wa oraz zm. Dziadków i Pradziadków, of. Janina Matejczuk 

19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem KŻR nr 
18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

20.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Krzysztofa Korporowicza (w 26 r.) i Sylwestra, zm. Rodzi-

ców z obu stron Rodziny, of. Żona z Dziećmi 

 4. + Stanisława, Józefa i Wiktorię Stańczuków oraz Jana i Leo-
kadię Gochnio, of. Rodzina Stańczuków z Córkami 

 2. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii 
Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 

Czwartek – 8 sierpnia 2019 r.  
Wspomnienie Św. Dominika, Kapłana,  

Patrona Kół Żywego Różańca i wszystkich modlących się na Różańcu; 
Czyt.: Lb 20,1-13 (Wody Meriba); 

Mt 16,13-23 (Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki). 
6.30 1. Dziękczynna w 80 r. urodzin męża Zenona, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nie-
go i dla jego Rodziny, of. Żona z Dziećmi i Wnukami 

 2. + Adriana Sobiczewskiego, of. Sąsiedzi z klatki 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 

 2. + Florentynę (w 19 r.), of. Urszula Strzalińska  
 3. Dziękczynna za łaskę chrztu Natalii, z prośbą o łaskę stałego 

wzrostu w wierze, of. Rodzice 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem KŻR nr 

18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

20.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Jana, Leokadię, Zofię, Jana, Karola, Annę i Wacława, of. 

Dzieci 
 3. Dziękczynna nauczycieli i wychowawców, uczestników Pielg-

rzymki na Jasną Górę, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Św. 
Józefa w pracy pedagogicznej, of. Uczestnicy Pielgrzymki 

Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 

Piątek – 9 sierpnia 2019 r. 
Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Dziewicy 

i Męczennicy, Patronki Europy. 
Czyt.: Pwt 4,32-40 (Wielkość Bożego wybrania); 

Mt 16,24-28 (Konieczność wyrzeczenia). 
6.30 1. + Stanisława Mitrzaka (w 10 r.), of. Syn 
7.00 1. Gregorianka:+ Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 

 2. + Irenę Głuchowską, zm. Rodziców z obu stron Rodziny: Sta-
nisława i Marcelinę oraz Wacława i Sabinę, of. Franciszek Głu-
chowski 

19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem KŻR nr 
18 (zel. Grażyna Litwiniak)  

20.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Stanisława, zm. z Rodzin Golców, of. Dzieci 
 3. + Stanisława Studzińskiego (w 24 r.), of. Żona i Dzieci 
 4. Poza parafią: + Irenę Szewczak, of. Bratanica 

Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 

Sobota – 10 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

oraz Święto Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika 
Czyt.: 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. + Zenobiusza (w 3 r.), Danielę, Hannę i Małgorzatę, of. Żona 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga 

Kalicka 

 2. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 3. + Mariannę, Ryszarda, Piotra, Anielę, Janinę i ks. Jerzego 

Górskiego, zm. z Rodziny Szmajserów oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące, of. Wioletta Szmajser  

 4. + Helenę Iwanek i Dominika (w 16 r.), of. 
 5. Poza parafią: + Stanisława Potyrę i zm. z obu stron Rodziny, 

of. Żona 
17.00 W intencji Nowożeńców: Magdaleny i Krzysztofa 
18.00 W intencji Nowożeńców: Ewy i Mariana 
19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem KŻR nr 

18 (zel. Grażyna Litwiniak) 

20.00 1. + Eugeniusza (w 10 r.), Janinę i Marka Wójcików, of. Rodzina 
Wójcików 

Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów  
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Klary, Dziewicy, Siostry Św. Franciszka. Wspomnie-

nie Najświętszej Maryi Panny ze Świętej Lipki oraz Św. Zuzanny, 
Dziewicy i Męczennicy; Rok C, I; Czyt.: Mdr 18,6-9 (Izraelici oczekują 

wyzwolenia); Hbr 11,1-2.8-19) lub krótsze Hbr 11,1-2.8-12 (Wielkość wiary); 
Łk 12,32-48 lub krótsza Łk 12,35-40 (Gotowość na przyjście Pana). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Wiesława (w 7 r.), Hannę i Krzysztofa, of. Żona Honorata 

Kowalczyk 
8.30 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 

 2. + Zofię Łastowiecką, zm. z Rodzin Łastowieckich, Tomaszew-
skich, Siennickich i Tarasiuków, of. Rodzina 

 3. Poza Parafią: + Wacława, Franciszka, Marka i Jacka Stelęgo-
wskich, of. Rodzina 

10.00 1. + Annę i Gustawa Jasińskich oraz zm. z obu stron Rodziny, 
of. Syn z Rodziną 

 2. + Zenona (w r.), zm. z Rodzin Stańskich, Skorupków, Kudels-
kich, Sikorskich i Getlerów, of. Córka 

 3. Poza parafią: Dziękczynna w 3 r. urodzin Lidii, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice 

11.30 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. Dziękczynna w 6 r. ślubu Anny i Krzysztofa, w 4 r. urodzin 

Zosi i w 2 r. urodzin Hani, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Julii Lenartowicz, z prośbą o da-
ry Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w doro-
słym życiu, of. Rodzice i Siostra 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
18.00 1. + Witolda Szulawę (w 2 r.), zm. Rodziców Anielę i Aleksandra 

oraz Aleksandrę i Bogusława Łazowskich, of. 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

i Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem KŻR nr 18 
(zel. Grażyna Litwiniak) 

20.00 1. + Piotra Araźnego (w 14 r.), of. Barbara Araźna z Dziećmi 
Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 

 
     Od 21 do 28 lipca br. obchodziliśmy tydzień modlitw za pielgrzymów, 
kierowców i wszystkich, poruszających się po naszych drogach, z racji 
dnia ich Świętych patronów Jakuba i Krzysztofa. Była to okazja do ra-
chunku sumienia i dla kierowców i dla pieszych. Wiemy o tym, że kie-
rowcy niemal nagminnie przekraczają dozwolone prędkości, za to piesi 
poruszają się jezdnią w sposób wygodny dla siebie, niejednokrotnie 
przebiegając na czerwonym świetle.  
     Tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 roku w wypadkach 
zginęło ponad 500 osób. Zaniepokojenie budzi wzrost śmiertelnych wy-
padków z udziałem pieszych. Policja przestrzega: prędkość naprawdę 
zabija! Już przy prędkości 40 km na godzinę potrącenie pieszego może 
skończyć się jego śmiercią. Przy dużych prędkościach, rzędu 100 km/h, 
w czasie jednej tylko sekundy pojazd przebywa drogę długości około 30 
m. Ta jedna sekunda może decydować o ludzkim życiu. Powinni pa-
miętać o tym kierowcy, którzy lubią szybką jazdę. Ale piesi nie są bez 
winy. Stąd apel policji: „Nie ryzykuj! Nie przechodź (nie przebiegaj) na 
czerwonym świetle”. W miastach takie zachowania pieszych zalicza się 
do głównych przyczyn wypadków z ich udziałem. 
     Biskupi w odezwie do kierowców przypomnieli, że „każde świadome 
przekroczenie przepisów ruchu drogowego, a więc narażanie na niebez-
pieczeństwo życia własnego lub innych ludzi jest grzechem przeciwko 
piątemu przykazaniu Bożemu – „nie zabijaj”. Krajowy duszpasterz kie-
rowców ks. dr Marian Midura zwraca uwagę, że w roli kierowców wielu 
z nas zachowuje się jak poganie. Wieszamy w samochodach różańce, 
wozimy wizerunki świętych, przyklejamy na karoserie znak pierwszych 
chrześcijan – rybę, a jednocześnie nie szanujemy bliźnich - innych użyt-

kowników dróg, jesteśmy egoistami, klniemy, wykonujemy obraźliwe ge-
sty, lekceważymy przepisy ruchu. Takie zachowania to grzech, z które-
go katolik powinien się spowiadać i zdecydowanie dążyć do poprawy. 
     Mimo nieustannych apeli o bezpieczeństwo na drogach, wciąż wielu 
ludzi traci życie w wypadkach drogowych, wciąż wielu pozostaje ran-
nych, wciąż wielu nietrzeźwych kierowców. Największym grzechem 
w tym momencie byłoby ulec zniechęceniu i zaniedbać dalszych działań 
w tym zakresie. Wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
przynoszą owoce. Przykładem jest projekt Program Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego GAMBIT, który przyczynił się do zmniejszenia liczby 
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych prawie o 50% w 2012 r. Dzia-
łania instytucji państwowych i samorządowych, policji, duszpasterzy, 
znanych osób przyczyniają się do tego, że w ciągu lat realizacji pro-
gramu ilość ofiar wypadków na drogach spadła. 

 
     Człowiek wierzący obok działania stawia modlitwę. O ostrożną jazdę 
trzeba się modlić, zwłaszcza za młodych kierowców, o bezpieczne po-
wroty z urlopów i wakacji, czy też za rodziców, by dawali dzieciom przy-
kład bezpiecznego poruszania się po drogach. W intencjach tych modlą 
się także misjonarze polscy na całym świecie, szczególnie w pierwsze 
soboty miesiąca. Wraz z polskimi kierowcami tradycyjnie misjonarze 
modlą na Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców. 
To forma modlitewnego podziękowania za akcję „1 grosz za każdy bez-
piecznie przejechany kilometr”. Dzięki wsparciu polskich kierowców 
MIVA Polska mogła przekazać misjonarzom w ubiegłym roku 35 samo-
chodów, 24 rowery, 6 motocykli, 2 ambulanse, 1 bus i jednego słonia 
(za łączną kwotę 236 500 euro). 
     Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców organizatorzy przy-
pominają o Św. Janie Pawle II. Papież w trakcie pontyfikatu przebył po-
nad 1,6 mln kilometrów – to tak jakby 40 razy okrążył ziemię i czterokro-
tnie pokonał odległość między Ziemią, a Księżycem. Nasze poruszanie 
się po drogach niech stanie się wyrazem hołdu, składanego przez pol-
skich kierowców polskiemu Papieżowi, który tak często był w drodze. 
W kalendarium duszpasterstwa kierowców znajdują się: Ogólnopolska 
Niedziela Modlitw za Kierowców (ostatnia niedziela kwietnia), Tydzień 
Św. Krzysztofa (w lipcu), Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy 
(25 lipca) oraz Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 
(w listopadzie). 

ELEKTROŚMIECI 
     Zbiórka elektro złomu będzie przy naszym kościele 
we wtorek, dnia 6 sierpnia, do godziny 13.00 (wyzna-
czona godzina to czas zakończenia zbiórki i odbioru ze-
branego sprzętu, przez Green Office Ecologic). Zużyty 
sprzęt najlepiej złożyć na naszym parkingu we wtorek 
rano (6.08), a w razie konieczności można to zrobić już 
w poniedziałek (5.08) po południu lub wieczorem. Strefa 
składowania  sprzętu  będzie  oznakowana. Zachęcamy  
do pomocy osobom starszym lub samotnym, nie mającym własnego 
transportu, w dostarczeniu sprzętu. 

RADA RÓŻAŃCOWA zaprasza na pielgrzymkę 6 i 7 

września br. trasą Niepokalanów – Licheń - Toruń. Koszt 190 zł. 
Zapisy w zakrystii lub pod numerem telefonu 606 902 159. 

O szczegółach napiszemy za tydzień. 
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WZORY ŚWIĘTOŚCI 
SYKSTUS. Środa (7.08) to dzień wspomnienia 
Św. Męczenników Sykstusa II, Papieża i Towa-
rzyszy. Zostali ścięci mieczem 6 sierpnia 258 r. 
podczas sprawowania liturgii w katakumbach 
Kaliksta. Imię Św. Sykstusa jest wymieniane 
w pierwszym „Kanonie Rzymskim”. 
DOKTOR „OBOJGA PRAW”. 7 sierpnia 1547 
r. zmarł Św. Kajetan. Był prawnikiem. Nazywano 
go „łowcą dusz”. Był czcicielem relikwii Żłóbka 
Betlejemskiego w rzymskim kościele Santa Maria 
Maggiore. Działał w Rzymie, Neapolu i rodzinnej 
Vizenzy. Założył zakon „Kleryków Regularnych” 
nazywany także Teatynami. 
EDMUND BOJANOWSKI. Głównym nurtem 
jego życia była praca społeczna i charytatywna 
ukierunkowana na dzieci i młodzież. Chociaż był 
człowiekiem świeckim, założył Zgromadzenie za-
konne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej, 
do którego należą dwie Siostry z naszej Parafii. 
Celem Zgromadzenia było organizowanie ochro-
nek dla dzieci i opieka nad chorymi, a także tros-
ka o podniesienie moralności dorosłych. Kościół 
czci Bł. Edmunda w najbliższą środę (7.08). 
MĄDRA ŻYDÓWKA. W piątek (9.08) obcho-
dzimy Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża 
(Edyty Stein), Dziewicy i Męczennicy, Patronki 
Europy. Pochodziła z rodziny żydowskiej. Z wyk-
ształcenia była filozofem. W 1922 r. przyjęła 
chrzest. Została zamęczona w niemieckim obo-
zie koncentracyjnym.  
DIAKON. 10 sierpnia 258 r. poniósł śmierć mę-
czeńską Św. Wawrzyniec Diakon i Męczennik, 
wyznaczony wraz z gronem innych diakonów do 
pomocy Apostołom w niesieniu pomocy charyta-
tywnej. Św. Augustyn napisał, że „jak Jerozoli-
ma szczyci się Św. Szczepanem, tak Rzym jest 
dumny ze Św. Wawrzyńca”. 
WIELKA SIOSTRA. W przyszłą niedzielę (11. 
08) uczcimy Św. Klarę, dziewicę i duchową sios-
trę Św. Franciszka. Pochodziła z bogatej rodziny 
w Asyżu. Uciekła z domu, aby podjąć drogę ży-
cia zakonnego. Wspierała duchowo Św. Franci-
szka i jego współbraci w apostolskim dziele. By-
ła wielką czcicielką Eucharystii. Jest patronką 
telewizji. 
ZUZANNA. W III w. żyła Św. Zuzanna, Dziewi-
ca, którą Kościół czci w przyszłą niedzielę 
(11.08). Poniosła śmieć męczeńską za wiarę. 
Ku jej czci w Rzymie wybudowano kościół, który 
stoi do dziś w pobliżu Term Dioklecjana. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
PIERWSZE DNI. Dziś Pierwsza Niedziela Mie-
siąca. Po Sumie o g. 13.00 wystawienie i Adorac-
ja Najświętszego Sakramentu oraz wymiana taje-
mnic różańcowych i katecheza dla Kół Żywego 
Różańca 
WAKACYJNY PROGRAM. W okresie waka-
cji niedzielne Msze Św. popołudniowe są o go-
dzinie 18.00 i 20.00. Oznacza to, że nie ma 
Mszy Św. o godzinie 16.30. 
KANCELARIA PARAFIALNA. Podczas trwa-
nia Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Gó-
rę Kancelaria Parafialna jest czynna w godz. 

18.00-19.30. 
LITURGIA CZYTAŃ. W liturgii przeżywamy 
XVIII Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne są 
z roku C, I: 
SIOSTRA ESTERA. Dziś (4.08) w Parafii Św. 
Teresy (przy ul. Garwolińskiej 19) Wieczystą 
Profesję w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 
o godzinie 12.00 złoży nasza rodaczka S. Estera 
Andrzejewska. Wspierajmy ją naszą modlitwą. 
KATECHEZY CHRZCIELNE dla rodziców na-
turalnych i chrzestnych są w naszej Parafii w mie-
siące „parzyste”. Rozpoczynamy je dziś o godz. 
17.30 w sali przy zakrystii. Będą przez 4 kolejne 
niedziele sierpnia. 
PAPIEŻ PRZEŁOMU. We wtorek (6.08)  ob-
chodzimy 41 r. śmierci Św. Papieża Pawła VI 
(+1978), który zakończył Sobór Watykański II. 
Beatyfikował go Św. Jan Paweł II, a kanonizował 
Papież Franciszek. 
NARZECZENI. W sobotę i niedzielę (10-11.08), 
w domu rekolekcyjnym w Siedlanowie odbędzie 
się I część  nauk przedmałżeńskich dla tych, któ-
rzy nie mogli uczestniczyć w katechizacji parafial-
nej. Szczegóły na stronie http://siedlanow.pl 
W ŚWIĘTEJ LIPCE. Oprócz Gietrzwałdu 
i Studzienicznej, sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny w Świętej Lipce należy do głównych 
miejsc kultu Maryjnego na Warmii i Mazurach. 
W dniu 11 sierpnia wypada tam główny odpust. 
Pielgrzymi, nawiedzający to Sanktuarium, mają 
okazję posłuchać, jak brzmią jedne z najlep-
szych organów w Polsce.  
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Mateusz Konrad Wasiluk 
z Parafii Ducha Świętego w Siedlcach i Patrycja 
Gertruda Lenartowicz z naszej Parafii (45). 

Zapowiedź I:Piotr Ławecki z Parafii w Czo-
łomyjach i Anna Szumiec z naszej Parafii (46). 
Łukasz Ernest Domański i Ewelina Monika 
Ciok z naszej Parafii (47). 
Michał Wakuła z naszej Parafii i Dorota 
Jóźwicka z Parafii Katedralnej w Siedlcach (48). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia-
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżur-
nego w Kancelarii Parafialnej. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 31 
Do rangi problemu cywilizacyjnego urasta dziś kult 
ignorancji. Rangę nowoczesnej sztuki zyskały wulgar-
ność, prowokacja. Bluzgający politycy i celebryci wpi-
sali się w polski krajobraz. Problem w tym, że mało 
komu to już przeszkadza. Więcej w tekście na str. 15; 
Dlaczego Kościół na zachodzie Europy zepchnięty 
został na margines? Czy Kościołowi w Polsce grozi to 
samo? Próba odpowiedzi w wywiadzie „Echa”; 
Co współczesnemu człowiekowi ma do zaoferowa-
nia bł. Edmund Bojanowski i jak święci działają w na-
szym życiu? Piszemy w tekście na str. 19; 
Ruchu nie zastąpi żaden lek. Dlaczego warto opu-
ścić wygodną kanapę i postawić na aktywność fizycz-
ną? - piszemy w dziale „zdrowie”; 
Paweł za gangsterkę przesiedział w więzieniu po-
nad 10 lat. Jego życie zmienił sen o Bogu i szatanie. 
Niezwykłe świadectwo jego nawrócenia w artykule 
„Gra o najwyższą stawkę”;    Zapraszamy do lektury 

 
KOGUT SPECJALISTA 

 
     Przychodzi kura do kury: 
- Dzień dobry, czy jest mąż? 
- Jest, jak zwykle grzebie coś przy traktorze. 
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LEKTURA. Ojciec uznał, że jego syn za dużo czasu 
poświęca na korzystanie z komputera, a za mało na 
czytanie książek. Tłumaczy mu: 
- Kiedy Abraham Linkoln był w twoim wieku, to czytał 
książki nawet przy świetle kominka. 
     Syn na to: 
- Tato, kiedy Linkoln był w twoim wieku, został już 
prezydentem Stanów Zjednoczonych, a ty? 
FARMACEUTA. Klient pyta w aptece: 
- Czy jest jakiś dobry krem na porost włosów? 
- Tak, mamy wyśmienity. Widzi pan tego wąsacza za 
ladą. 
- Widzę. I co to oznacza? 
- To moja żona. Próbowała tylko zębami odkręcić na-
krętkę z tego kremu i jaki skutek! 
ŻMIJE. W poszyciu leśnym pełzną dwie żmije. 
- Czy my jesteśmy jadowite? 
- Tak. A dlaczego pytasz? 
- Bo ugryzłam się w język. 
TAŃCE I PLĄSY. Na ogródkach działkowych sąsiad 
pyta sąsiada: 
- Wczoraj mieliście zabawę? Dziadek skakał i pląsał 
jak małolat. 
- Nie, to tylko ul się przewrócił i pszczoły z niego wy-
leciały. 
KRAKSA. W szpitalu leżą obok siebie dwaj kierowcy, 
poszkodowani podczas wypadku drogowego. 
- Kolego, czy myśmy się już nie widzieli? 
- Raczej nie. Bo gdybyśmy się widzieli, to byśmy tu 
nie leżeli. 
NOCNA ZMIANA 
     Zdenerwowany sąsiad woła rano przez płot: 
- Wasz pies szczekał całą noc! 
- Nic się mu nie stanie. Odeśpi w dzień. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
1800 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: Santander Bank Polska S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: 
Ks. Sławomir Olopiak, ks. Henryk Drozd, 
ks. Mateusz Gomółka, ks. Kamil Duszek, 

Ks. Ireneusz Juśkiewicz, 
p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
p. Agata Zielińska 

sM Arleta, sM Agnieszka i sM Irena. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały 
do Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną 

na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 
niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna w czasie Pielgrzymki na 
Jasną Górę jest czynna w dni powszednie od 

godziny 18.00 do 19.30. 
Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości 

 




