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MYŚL TYGODNIA 
  Jezus dziś mówi uczniom: „Bądź-
cie gotowi, gdyż o godzinie, której 
się nie domyślacie, Syn Człowie-
czy przyjdzie” (Łk 12,40). 

       
     Każdy, kto ma świadomość, jak 
wielkie i niewysłowione są Boże da-
ry udzielone nam w Chrystusie, 
chciałby je jak najlepiej przyjąć i jak 
najowocniej spożytkować, aby 
w ten sposób oddać chwałę Bogu 
i uczynić swoje życie szczęśliwe.  
     Jezus dziś mówi: „Szczęśliwi 
słudzy, których pan zastanie czu-
wających, gdy przyjdzie” (Łk 12, 37). 
Dziwna może się wydawać ta Jezu-
sowa recepta na szczęście. Czuwa-
nie kojarzy się przecież z życiem 
w napięciu, w ciągłym niepokoju. 
Ale ta recepta pochodzi od Jezusa, 
nie jest ludzkim wymysłem. 
     To w pewien sposób egzamin 
z wiary, która musi być nieustannie 
poddawana próbom, aby stawała 
się coraz mocniejszym fundamen-
tem dla gmachu życia, nie tylko 
własnego. 

 

Z DALEKIEJ FATIMY 

 
     Czwarte w tym roku Nabożeństwo Fatimskie będzie 
we wtorek (13.08) o godzinie 19.15. Przyjdźmy pamię-
tając o zabraniu lampionów i różańców. 
     Nasza Ojczyzna szczególnie ostatnio bardzo potrze-
buje modlitwy. Wiele zależy od niej, a jutro świata jest w 
naszych rękach. Św. Jan Paweł II uczył: „Chrześcijańst-
wo jest religią współdziałania Boga i człowieka”. Anga-
żujmy się po zwycięskiej stronie współpracując z Mary-
ją. 
 

PATRONKA NARODU 

 
     W czwartek (15.08) wypada najważniejszy „Maryjny” 
dzień w Polsce: uroczystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, w polskiej tradycji nazywana Świę-
tem Matki Bożej „Zielnej”. Na zakończenie każdej Mszy 
Św. będzie piękny obrzęd błogosławieństwa ziół i kwia-
tów. Msze Św. w tym dniu będą o godz. 7.00, 8.30, 
10.00, 11.30 i 18.00. Oprócz tego o godzinie 12.00 bę-
dzie suma odpustowa w Purzecu (w kaplicy pw. Wnie-
bowzięcia NMP), na którą zapraszają mieszkańcy tej 
wioski. 
     Dzień ten jest także Narodowym Świętem Polaków, 
a szczególnie Wojska Polskiego. Przypomina rocznicę 
„Cudu nad Wisłą” i zobowiązuje wierzących do modlit-
wy za polskich żołnierzy. Nie zapomnijmy o tym, aby 
w tym dniu wywiesić flagę narodową.  
 

DZIEŃ PAMIĘCI 
     Najbliższa środa (14.08) 
jest dniem wspomnienia 
Św. Maksymiliana Kolbego, 
Kapłana i Męczennika, pat-
rona walczących o trzeź-
wość. To także dzień pa-
mięci o poległych w obo-
zach koncentracyjnych, wię-
zieniach i innych miejscach 
kaźni.   

TRZEŹWY SIERPIEŃ 
 Zespół Konferencji Epis-
kopatu Polski ds. Aposto-
lstwa Trzeźwości i Osób 
Uzależnionych kieruje do 
nas Apel na sierpień – 
miesiąc abstynencji 2019. 
Dziś prezentujemy jego 
pierwszą część:  

Siostry i Bracia w Chrystusie. 
     Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby przemienić 
pogrążony w grzechu świat w królestwo dobra i miłości. 
Nam, swoim uczniom, nakazał głosić Dobrą Nowinę 
w mocy Ducha Świętego wszystkim ludom i narodom.  
     Jednym z potężnych środków przemiany świata 
w Królestwo Boże jest gorliwa i wytrwała modlitwa. Dla-
tego w sierpniu, miesiącu abstynencji, będziemy prosić 
Dobrego Ojca w intencji wszystkich synów i córek pols-
kiej ziemi, aby odrzucili to wszystko, co ich zniewala, co 
odbiera im wolność wewnętrzną, a jednocześnie grozi 
naszej Ojczyźnie utratą wolności zewnętrznej. Czynimy 
to w duchu odpowiedzialności za budowanie Królestwa 
Bożego na naszej ojczystej ziemi. Czynimy to w duchu 
odpowiedzialności za „to wielkie, wspólne dziedzictwo, 
któremu na imię Polska” (Św. Jan Paweł II, Jasna Góra 

1983 r.). 
Zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie 

   To właśnie odpowiedzialność każe nam stanąć w pra-
wdzie i z odwagą ocenić sytuację zagrożenia wolności 
w naszej Ojczyźnie. Sytuacja ta jest bardzo poważna, 
związana przede wszystkim ze stałym wzrostem spoży-
cia alkoholu i popadaniem w różnorakie uzależnienia 
coraz większej liczby rodaków. 
    Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie. 
Można go kupić całą dobę, także na stacjach paliw. Og-
romna liczba punktów sprzedaży alkoholu w przelicze-
niu na mieszkańców oznacza, że ta destrukcyjna subs-
tancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki. To po-
głębia proces degradacji społecznej. 
    Na szczególne potępienie zasługuje reklama alkoho-
lu, utrwalająca stereotyp picia jako formy relaksu, 
a przemilczająca straszliwe skutki pijaństwa i popada-
nia w alkoholizm. Konieczne jest wprowadzenie zakazu 
reklamy alkoholu. Wpływa ona na podświadome wybo-
ry młodych ludzi, których efektem bywa uzależnienie 
i stopniowe staczanie się w dół. To właśnie obecność 
reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej powoduje, że 
narosłe przez wieki szkodliwe wzory spożycia tak łatwo 
są przekazywane w kolejnych pokoleniach. 
   W świadomości wielu Polaków alkohol to powszech-
ny napój, produkt spożywczy, nawet prozdrowotny, 
a przecież ten „oswojony” kulturowo produkt jest niebe-
zpieczną substancją, której niewłaściwe używanie po-
woduje utratę zdrowia i prowadzi do przedwczesnej 
śmierci.                                        Ciąg dalszy na str. 3 
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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 – 12 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Joanny Franciszki de Chantal, Zakonnicy, 

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Wizytek. 
XVIII Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I: 

Pwt 10,12-22 (Obowiązki wobec Boga); Mt 17,22-27(Podatek na świątynię). 
6.30 1. + Jadwigę Rosa (w 10 r.), of. Córka 

 2. + Mieczysława Sikorę (w 30 dzień) 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kali-

cka 
 2. + Bogusławę (w 17 r.), Grażynę i Grzegorza, of. Elżbieta Ka-

szubska 
 3. + Kazimierza Kaniewskiego (w 24 r.), of. Żona Daniela 
 4. Poza parafią: Dziękczynna w intencji Moniki, z prośbą o dary 

Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze 
lata życia, of. Rodzina 

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

19.30 Różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem KŻR nr 
1 (zel. Barbara Rytel) 

20.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Antoniego i Krzysztofa Grabowskich, of. Mama i Żona 
 3. Dziękczynna w 12 r. ślubu Marty i Michała, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich 
i dla ich dzieci, of. Małżonkowie 

Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 
Wtorek – 13 sierpnia 2019 r. 
Dzień Nabożeństwa Fatimskiego. 

Wspomnienie Św. Męczenników Poncjana, Papieża i Hipolita 
Kapłana, Bł. Marka z Aviano, Kaznodziei na dworze Jana III 

Sobieskiego oraz NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej 
Czyt.: Pwt 31,1-8 (Jozue następcą Mojżesza); 

Mt 18,1-5.10.12-14 (Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy). 
6.30 1. + Pelagię (w 16 r.), jej zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kali-

cka  
 2. + Henryka Popka (w 4 r.), zm. z Rodzin Popków i Chenclów, 

of. Barbara Popek 
 3. + Sylwię (w 10 r.), of. Rodzice 
 4. + Joannę (w 21 r.), Teofila (w 36 r.), Janusza, Krzysztofa 

i Henryka, zm. z Rodzin Orzełowskich i Borkowskich, of. p. 
Orzełowscy 

19.15 Różańcowe Nabożeństwo Fatimskie  

20.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. Dziękczynna w 8 r. ślubu Sylwii i Mariusza Dmowskich, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Córki Mai, of. 
Małżonkowie 

 3. Dziękczynna w intencji całej rodziny, z prośbą o uwolnienie 
z nałogów, umocnienie wiary oraz dary Ducha Świętego i wsta-
wiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu, of. 

Apel Jasnogórski Duchowych Pielgrzymów 
Środa – 14 sierpnia 2019 r. 

Wspomnienie Św. Maksymiliana Kolbego, Kapłana i Męczennika, 
patrona walczących o trzeźwość. 

Dzień pamięci o poległych w obozach i więzieniach 
Czyt.: Pwt 34,1-12 (Śmierć Mojżesza); Mt 18,15-20 (Braterskie upomnienie). 

6.30 1. + Milana Dera (w 22 r.), Ambrożego Olkiewicza i Dariusza De-
ra, of. p. Dera 

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

 2. + Marię (z racji imienin), Lucjana, Lucjana, Czesława, Mirosła-
wa, Marcina, Marię, Annę i Pawła, of. p. Strzalińska 

 3. + Zofię (w r.), Stanisława, Kazimierza i Stefana, zm. z Rodzi-
ny Talachów, of. Krystyna Wakuła 

 4. + Czesława Remiszewskiego, Kazimierza i Jadwigę, zm. Ro-
dziców z obu stron Rodziny, Siostry Czesławę i Helenę, zm. 
z Rodziny Paczuskich, of. Córka 

17.00 W intencji nowożeńców Adrianny i Karola 
19.30 Ostatni różaniec Duchowych Pielgrzymów pod przewodnictwem 

KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
Msza Św. wieczorna Wigilii Wniebowzięcia NMP: 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. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 

 2. + Kazimierza Celińskiego – Mysław, of. rodzina 
 3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Darii Piwko, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej, dla 
jej Rodziców i Brata Filipa, of. Rodzice 

Zakończenie Apeli Jasnogórskich Duchowych Pielgrzymów 

Czwartek – 15 sierpnia 2019 r. 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY, w polskiej tradycji: Święto Matki Bożej „Zielnej”. Narodowe 

Święto Polaków. Rocznica „Cudu nad Wisłą”. Dzień modlitw za 
Żołnierzy WP (wywieszamy flagę narodową); 

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. + Wiesława Duka i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Ja-
dwiga Duk 

 2. + Kornelię i Zdzisława Chłopeckich, of. Ewa Wakuła 
8.30 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kali-

cka 
 2. + Dariusza (w 15 r.), Jana, Pawełka, Mariannę, Wacława, Ja-

ninę, Franciszka, Janinę, Kazimierza i Katarzynę, zm. z Rodzin 
Olszewskich i Brodzików, of. Elżbieta Olszewska 

 3. + Wacława (w 26 r.) i Stanisława (w 13 r.), zm. z Rodzin Ska-
ruzów i Księżopolskich, of. Córka i Syn 

10.00 1. + Jana (w 32 r.) i Helenę Kowalina oraz Jolantę Szprynger, of. 
Rodzina 

11.30 1. + Zdzisława (w 15 r.) i Lucję (w 3 r.), zm. z Rodzin Dmowskich 
i Smuniewskich, of. Córka 

 2. + Andrzeja Szczepaniaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-
bu 

12.00 Suma odpustowa w Purzecu 
18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 

 2. + Marię Gajowniczek, Zofię, Alinę, Tadeusza, Ignacego, Mar-
cela i Dariusza, of. Zofia Szczepanik 

 3. + Henryka Wilka (w 2 r.), zm. z Rodzin Wilków i Mazurcza-
ków, of. Żona Wiktoria 

 4. + Antoniego (w 22 r.), Kaliksta, Bronisławę, Mariana, Stanisła-
wa, Mariannę i Urszulę, of. Janina Borkowska 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 16 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Stefana Węgierskiego 

Czyt.: Joz 24,1-13 (Jozue przypomina dobrodziejstwa Boże); 
Mt 19,3-12 (Nierozerwalność małżeństwa). 

6.30 1. + Pelagię Frankowską (w 7 r.), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kali-

cka 
 2. + Marcina Szczepanika (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Franciszka, Stanisławę, Bronisławę, Antoniego i Andrzeja 

oraz zm. z ich Rodzin, of. Rodzina 
 4. + Zofię, Izydora i Mariana, zm. z Rodzin Fedorczuków oraz 

Michała Zduniuka, of. 
 5. Poza Parafią: + Teofilę, Piotra, Stanisławę, Zygmunta, Józe-

fa, Czesławę, Leona, zm. z rodzin Staniczuków, Harasimów, of. 
Rodzina 

15.00 W intencjach wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Je-
zusowego, of. Uczestnicy Liturgii 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 1 (zel. Barbara Rytel)  

18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona  
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 2. + Romana Frankowskiego (w 41 r.), of. Żona 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Wiktorii Paczuskiej, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 17 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Jacka, Kapłana 
ze śląskiego rodu Odrowążów, Patrona polskich Kół Żywego Różańca, 
który przywiózł do nas dominikański zwyczaj odmawiania tej modlitwy. 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego; 
Czyt.: Joz 24,14-29 (Odnowienie przymierza w Sychem); 

Mt 19,13-15 (Jezus błogosławi dzieci). 
6.30 1. + Mariannę (w 1 r.), of. Rodzina  

 2. + Włodzimierza Dębskiego (w 30 dzień), of. Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. córka Jadwiga Kali-

cka 

 2. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 3. + Zm. Rodziców Bolesława i Stanisławę Ślazów, of. Barbara 

Wereda 
 4. Poza Parafią: + Janinę, Alfonsa, Ambrożego, Natalię, Ambro-

żego i Jerzego, zm. z Rodzin Domańskich i Zalewskich, of. 
13.00 Dziękczynna w 35 r. ślubu Małżonków, z prośbą o potrzebne ła-

ski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata rodzinnego życia, of. 
Małżonkowie 

17.00 W intencji Nowożeńców: Patrycji i Mateusza 
18.00 1. + Zbigniewa Kurowskiego, of. Córki 

Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Heleny Cesarzowej, która odnalazła Drzewo Krzyża 

Świętego i Bł. Sancji Szymkowiak, Zakonnicy; 
Rok C, I; 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. + Kazimierza Wolanina (w 15 r.), zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. 
8.30 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kali-

cka 
 2. + Helenę i Stanisława Adamowiczów, of. Córka 

10.00 1. + Andrzeja, Mieczysława, Teklę i Romana Szupłaków, Annę 
Borutę, Ewę Mróz, Piotra, Kazimierę i Józefa Lipińskich oraz zm. 
Rodziców Chrzestnych, of. Rodzina 

 2. + Franciszka (w 18 r.) i Krystynę, zm. z Rodziny Lipińskich, of. 
Dzieci 

 3. + Józefa Zubkowicza (w 33 r.), Henryka i Mariana, zm. z Ro-
dzin Zubkowiczów i Grzegorczuków, of. Córka Anna 

11.30 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Józefę Strus, zm. z Rodzin Strusów, Rytelów, Kielaków, 

Mieścickich i Burskich, of. Córka 
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
18.00 1. Dziękczynna w 12 r. ślubu Katarzyny i Rafała, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i 
dla ich Dzieci Julii i Mikołaja, of. Rodzina 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

20.00 1. + Tomasza (w 18 r.), Stanisławę, Stefana, Wiktorię i Stanisła-
wa oraz zm. Braci i Dziadków z obu stron Rodziny, of. 

 

TRZEŹWY SIERPIEŃ 

Ciąg dalszy ze str. 1 
     Alkohol stał się dla naszego społeczeństwa czymś tak bardzo waż-
nym, wartościowym, że wszelkie próby ograniczenia sprzedaży, chociaż 
motywowane dobrem obywateli i poparte najnowszymi badaniami nau-
kowymi, traktowane są jako zamach na wolność osobistą. Na przyzwy-
czajanie Polaków do wszechobecności alkoholu biznes alkoholowy nie 
żałuje pieniędzy, gdyż jest to dla niego niewyczerpane źródło zysku.  
     Jeśli nie przeciwstawimy się tej zmasowanej ofensywie, która pochła-
nia coraz większą liczbę młodych ofiar, stracimy to, co dla bytu narodo-
wego jest najistotniejsze – zdrowie i szczęście młodego pokolenia. 

     Z wielkim bólem obserwujemy tak częste przekraczanie prawa, pole-
gające na sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Apelujemy do władz 
państwowych i samorządowych o podjęcie zdecydowanych kroków, aby 
prawo w tym zakresie było bezwzględnie egzekwowane.  
     Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów 
modernizacji Polski. Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków 
państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu, wyrażająca się 
między innymi likwidacją reklamy, ograniczaniem fizycznej i ekonomicz-
nej dostępności alkoholu. Ze zdziwieniem i bólem przyjmujemy informa-
cje, że są samorządy, które ciągle zwiększają liczbę punków sprzedaży 
alkoholu i skracają odległości od obiektów chronionych, tłumacząc spo-
łeczeństwu, że istniejące ograniczenia są absurdalne. Samorządy te nie 
biorą pod uwagę ani badań naukowych, ani wiedzy eksperckiej, ani cier-
pień rodzin z problemem alkoholowym. Są to bez wątpienia działania 
nierozumne, niszczycielskie i skrajnie nieodpowiedzialne.  
     Do zadawnionych ran, spowodowanych przez pijaństwo i alkoholizm, 
a także nikotynizm, dochodzą nowe w postaci różnorakich uzależnień, 
jak chociażby uzależnienia od hazardu, mediów społecznościowych, 
gier komputerowych czy też smartfonów. Można śmiało powiedzieć, że 
osłabiony na skutek nadużywania alkoholu i palenia tytoniu naród, jest 
coraz mniej odporny na nowe zagrożenia, prowadzące do groźnych na-
łogów. W obliczu tej tragicznej sytuacji konieczne jest podjęcie natych-
miastowych działań zarówno prewencyjnych, jak i naprawczych. 

Praca Kościoła nad otrzeźwieniem narodu 
     Kościół w Polsce od wieków ofiarnie pracuje nad ochroną trzeźwości 
narodu. Nie jest to praca akcyjna, ale codzienny trud ogromnej liczby 
osób duchownych i świeckich apostołów trzeźwości. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje osobiste świadectwo abstynencji wielu kapła-
nów. Jest to wspaniały przykład dla wiernych potrafiących radośnie żyć 
bez alkoholu, a jednocześnie umocnienie dla tych, którzy walczą o odzy-
skanie utraconej trzeźwości. Kościół cieszy się licznymi inicjatywami po-
dejmowanymi w diecezjach i parafiach, takimi jak rekolekcje trzeźwoś-
ciowe, spotkania modlitewne, pielgrzymki, wykłady i warsztaty, i wiele 
innych. Gorliwy apostolat różnych wspólnot abstynenckich i trzeźwościo-
wych napawa nadzieją, że stale będzie wzrastać liczba tych, którzy pra-
ktykować będą cnotę trzeźwości. 
     Kościół w Polsce prowadząc apostolstwo trzeźwości walczy o czło-
wieka wolnego i szczęśliwego w rodzinie i w społeczeństwie. Tam, gdzie 
brakuje trzeźwości, pojawiają się poważne problemy, mnożą się drama-
ty całych rodzin, wspólnot i środowisk. Trzeźwość jest tamą, która chroni 
życie indywidualne, rodzinne i społeczne przed cierpieniem. Można po-
wiedzieć, że płyniemy po wzburzonym morzu, aby dążyć do upragnione-
go, bezpiecznego portu. Tym portem jest trzeźwa, prawdziwie wolna 
Polska. Żeby ten cel osiągnąć, musi nastąpić mobilizacja wszystkich ży-
wotnych sił, całej wspólnoty narodowej. 
     Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, instytu-
cji państwowych i samorządowych. Nie będzie trzeźwej Polski bez od-
wagi mówienia prawdy, nawet trudnej, o naszych problemach. Nie bę-
dzie trzeźwej Polski bez mocnego sprzeciwu na rozpijanie Polaków, 
zwłaszcza najmłodszych. Czy zdajemy sobie sprawę, że prawie milion 
dzieci w Polsce żyje w rodzinach z problemem alkoholowym? Dzieci te 
potrzebują specjalistycznej pomocy, którą powinny zapewnić władze 
państwowe i samorządowe.  
     W tym roku przypadają trzy piękne jubileusze: 25-lecie Stowarzysze-
nia „Wesele Wesel” – małżeństw, które miały przyjęcia bezalkoholowe, 
40-lecie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i 45-lecie Anonimowych Alko-
holików w Polsce. Osobom zaangażowanym w te ważne dzieła dzięku-
jemy za wytrwałą służbę i życzymy obfitych łask Chrystusa, jedynego 
Pana i Zbawiciela.                                      Ciąg dalszy za tydzień 
 
 

KATECHEZY CHRZCIELNE dla rodziców naturalnych 

i chrzestnych są w naszej Parafii przez 4 kolejne niedziele sierpnia 
(11, 18 i 25.08), w sali przy zakrystii o godz. 17.30. 
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SMARTFON 
TABLET 

I DZIECKO 
 

    Znawcy tematyki przestrzegają, że zbył wcze-
sny dostęp dzieci do tabletów i smartfonów po-
zostawia w nich katastrofalne skutki. Należą do 
nich: opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia kon-
centracji uwagi, osłabienie motoryki małej, prob-
lemy ze snem i wyciszeniem się, a także wady 
postawy, tak zwany „smartfonowy kark” i zabu-
rzenia emocjonalne. 
    To prawda, że telefon lub tablet są łatwym 
sposobem zajęcia uwagi dzieci po to, by mieć 
chwilę wolnego od nich czasu na relaks, czy do-
mowe obowiązki. Należy jednak podkreślić, że 
te „medialne zabawki” są szczególnie krzywdzą-
ce dla małych dzieci. Jeśli nie chcemy wyrządzić 
im krzywdy pamiętajmy, że  dziecko do 3 roku 
życia może patrzeć na świecący ekran nie wię-
cej niż 15 minut dziennie, zaś do 5 roku życia 
maksymalnie 30 minut dziennie i to tylko pod 
kontrolą rodzica, a nie podczas posiłków.  

Joanna Węglarz – Studio Psychologiczne 
 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
BARONOWA DE CHANTAL. Jutro (12.08) 
obchodzimy wspomnienie Św. Joanny Francisz-
ki de Chantal, zakonnicy, założycielki Zgroma-
dzenia Wizytek (Sióstr Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny). Była uczennicą św. Francisz-
ka Salezego, Św. Roberta Bellarmina i Św. Win-
centego a Paulo. 
RZYMSCY MĘCZENNICY. We wtorek (13.08) 
Kościół czci Św. Poncjana i Św. Hipolita. Pierw-
szego Kościół wybrał na następcę Św. Piotra, 
a drugiego przymusowo cesarz. Obaj ponieśli 
śmierć męczeńską za wiarę w I poł. III w. 
KRÓLEWSKI KAPELAN, Bł. Marek z Aviano, 
był kaznodzieją na dworze króla Jana III Sobies-
kiego. Według tradycji to on pisał do Papieża list 
w imieniu króla po „wiktorii wiedeńskiej”: „Veni-
mus, vidimus Deus vincit” („Przybyliśmy, zoba-
czyliśmy, Bóg zwyciężył”). W kalendarzu Kościo-
ła jego wspomnienie wypada we wtorek (13.08). 
STEFAN Z WĘGIER. Św. Stefan był pierw-
szym chrześcijańskim władcą Węgier. Żył na 
przełomie X i XI w. Współtworzył diecezje i kla-
sztory. Papież Sylwester II nazwał go „Królem 
Apostolskim”. Jego dzień wspomnienia wypada 
16 sierpnia. 
RÓŻAŃCOWY JACEK. Sobota (17.08) bę-
dzie dniem wspomnienia Św. Jacka, kapłana ze 
śląskiego rodu Odrowążów. To on przywiózł do 
Polski dominikański zwyczaj odmawiania modlit-
wy różańcowej. 
CESARZOWA. 18 sierpnia Kościół wspomina 
Św. Helenę, która odnalazła Drzewo Krzyża 
Świętego. W dniu, w którym to się stało, obcho-
dzone jest „Święto Podwyższenia Krzyża Świę-
tego”. 
BŁ. SANCJA Szymkowiak to zakonnica ze 
Zgromadzenia Sióstr Serafitek, którą Kościół 

czci w przyszłą niedzielę (18.08). Podczas II 
Wojny Światowej zasłynęła z pomocy jeńcom 
wojennym. Zmarła w opinii świętości. Beatyfiko-
wał ją Św. Jan Paweł II na krakowskich Błoniach 
18 sierpnia 2002 r. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
W LITURGII przeżywamy XIX Tydzień Zwykły. 
Czytania liturgiczne będą z roku C, I: 
KALWARYJSKA PANI. We wtorek (13.08) 
wypada liturgiczne wspomnienie łaskami słyną-
cego wizerunku NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej, 
który wielokrotnie nawiedzali już pielgrzymi z na-
szej Parafii. 
NIEUSTAJĄCY. Sobota (17.08) jest dniem 
czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieus-
tającego. Członkowie Wspólnoty zapraszają 
w tym dniu na modlitwę różańcową po Mszy Św. 
wieczorowej o godzinie 18.00. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: Piotr Ławecki z Parafii w 
Czołomyjach 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). 

Zapowiedź I:Konrad Lalak z Parafii 
w Puławach i Martyna Świętońska z naszej Pa-
rafii (49) 
Mariusz Karol Soszyński z Parafii 
Św. Stanisława w Siedlcach i Anna Cięciel 
z naszej Parafii (50).  
Jacek Jan Horacik z Parafii w Mokobodach 
i Aleksandra Noszczak z naszej Parafii (51).  
     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 32 
 Znajdźmy swoich bliskich na zdjęciach! W 
numerze obszerny fotoreportaż z tegorocznej 
Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę; 
Śmierć nie jest końcem. O roli i posłudze księży 
kapelanów w powstaniu warszawskim - w wywia-
dzie „Echa”; 
 Ten, kto poszukuje prawdy, poszukuje Boga. 
Jakie dziedzictwo pozostawiła Karmelowi Św. 
Edyta Stein? Czego jej przykład może uczyć 
współczesnych katolików? Więcej w tekście na 
str. 14; 
 A może szukając przyczyn kolejnych alkoho-
lowych rekordów, spoglądamy nie tam, gdzie na-
leży? W miesiącu trzeźwości - piszemy o nowej 
i niebezpiecznej „pijackiej tradycji”; 
 Jakie znamiona na skórze powinny nas za-
niepokoić? Czerniak - jak go rozpoznać i kto 
w sposób szczególny narażony jest na zachoro-
wania? O statystykach, profilaktyce i przebiegu 
leczenia - w dziale „zdrowie”; 
 W jakim stopniu tegoroczna susza może rzu-
tować na ceny żywności? Próba diagnozy 
w dziale „rolnictwo”; 

 

RANDKA 

 
     Jaś i Małgosia są na rowerowej randce w parku. 
Chłopak deklaruje dziewczynie: 
- Wiesz Małgosiu, świata za tobą nie widzę. 
     Małgosia smutna wróciła do domu i skarży się ma-
mie: 
- Dziś Jasiek powiedział mi, że jestem gruba. 

 

 

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

MODLITWA. Cała rodzina klęczy podczas wieczor-
nego pacierza. Na koniec modlitwy Piotrek dodaje: 
- I spraw, Panie Boże, żeby Ankara była stolicą Fin-
landii. 
- Co ty wygadujesz – pyta mama. 
- Bo ja tak napisałem w ostatniej klasówce z geografii. 
WIĘCEJ. Siedzący przy barze piwosz pyta kelnera: 
- Ile litrów piwa sprzedajecie dziennie. 
- A tak ze 200 litrów. 
- A nie chcielibyście sprzedawać ze trzysta litrów 
dziennie? 
- No pewnie! A jak to zrobić? Ma pan jakąś radę? Po-
mysł? 
- Hm... Nalewajcie pełne kufle. 
PRACODAWCA I PRACOWNIK. Młody chłopak po-
szukuje pracy i w wielu miejscach składa CV. Jedna 
z firm chce go zatrudnić. Chłopak pyta: 
- Ile będę zarabiał „na rękę”. 
- Około 1400 zł., a później więcej. 
- To ja przyjadę później. 
ROWER. Sędzia do oskarżonego: 
- Jak panu nie wstyd?! Ukradł pan rower oparty o par-
kan cmentarza. 
- To właśnie mnie zmyliło, wysoki sądzie. Myślałem, 
że właścicielowi nie będzie już potrzebny. 
SZCZERA SIERPNIOWA ROZMOWA. 
     Mąż wraca późno do domu. Żona do niego: 
- Wydaje mi się tylko, czy ty naprawdę jesteś pijany? 
- Nie. Przepraszam. 
- Co nie? 
- Nie wydaje ci się.  
 

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. Ks Ireneusz 
Juśkiewicz, ks. Kamil Duszek, 

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 czynna od poniedziałku 
do środy (12-14.08) od godziny 18.00 do 19.30, 

zaś w następne dni powszednie od godziny 16.00 
do 17.30. Nieczynna w niedziele i uroczystości. 

 




