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MYŚL TYGODNIA 
    Jezus mówi: „Przyszedłem rzu-
cić ogień na ziemię” (Łk 12,50). 

 
     Dzisiejsza Ewangelia wydaje się 
potwierdzać opinię, że chrześcijań-
stwo, tak jak inne religie, jest źró-
dłem konfliktów i przemocy wśród 
ludzi. Tymczasem Jezus ogłasza 
nadejście królestwa Bożego, które 
napotka opór sił i mentalności tego 
świata. On sam będzie ich ofiarą. 
Jezus nie przystał na to, co było do 
tej pory. Przyniósł rewolucję miłoś-
ci, która wyrywa z egoizmu i otwie-
ra na dar drugiego i dla drugiego. 
Spala siebie, aby inny mógł żyć. 
Jest naszym współudziałem w tym, 
czego sam dokonał na krzyżu. Ot-
worzył Serce gorejące pełnią miłoś-
ci. Przestrzega nas, aby się nie dzi-
wić, jeśli przyjęcie Jego miłości 
wzbudzi nawet w najbliższych zaz-
drość i odrzucenie. Nie można wte-
dy tracić entuzjazmu wiary. Pamię-
tajmy, że Eucharystia to trwanie 
pod krzyżem, z którego wypływa 
Jezusowy ogień. Niech przeze mnie 
zapłonie w innych. 

 

KRÓLOWA NASZYCH SERC 
   Czwartek 22 sierpnia to 
dzień Wspomnienia Naj-
świętszej Maryi Panny, Kró-
lowej. W części chwalebnej 
modlitwy różańcowej (tak, 
jak w sierpniu) sąsiadują ze 
sobą dwie tajemnice: Wnie-
bowzięcia NMP i Ukorono-
wania NMP na Królowę nie-
ba i ziemi.  Sobór Watykań-
ski II w Konstytucji Dogma-
tycznej o Kościele „Lumen 
gentium” przypomina: „Nie-
pokalana Dziewica, zacho-
wana  wolną  od  wszelkiej  
winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego 
z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej 
i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, 
aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana pa-
nującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i 
śmierci (KK 59). Tytuł „Królowa” podkreśla stan Maryi 
w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok 
swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się 
słowa Magnificat: „Oto bowiem odtąd błogosławić mnie 
będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny”. 

CZCICIEL MARYI 
     Wtorek (20.08) to dzień 
wspomnienia Św. Bernarda 
z Clairvaux, Opata i Doktora 
Kościoła, wielkiego czciciela 
Matki Bożej. To jedna z naj-
wybitniejszych postaci Koś-
cioła średniowiecznej Euro-
py, francuski opat i główny 
reformator zakonu cyster-
sów, do którego wstąpił 
wraz z braćmi. Żył w latach 
1090-1153.  Założył  69  kla-  
sztorów, w tym najbardziej znany w Clairvaux. Mimo 
nieśmiałego i skromnego usposobienia święty był jedną 
z najbardziej wpływowych osób w ówczesnej Europie 
     Istnieje średniowieczna modlitwa zwana Memorare, 
której autorem jest św. Bernard: 
    Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy 
nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie 
ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno 
nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przy-
chodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, 
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

KORONA Z NOTRE DAME 

 
     W przyszłą niedzielę (25.08) wypada wspomnienie 
Św. Ludwika IX, Króla Francji, czciciela korony ciernio-
wej Pana Jezusa. To właśnie on sprowadził do katedry 
paryskiej bezcenną relikwię, którą uratowano podczas 
pożaru. Miała ona niezwykle ciekawą historię. 
     Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa była prze-
chowywana w Jerozolimie, a w 1063 korona trafiła do 
Bizancjum. W 1239 roku łaciński cesarz Konstantyno-
pola Baldwin II de Courtenay, potrzebując pieniędzy na 
obronę przed islamistami, sprzedał ją Ludwikowi IX. Od 
tej pory aż do dziś, jest traktowana, jako najcenniejsza 
relikwia we Francji. Korona Chrystusa jest bez cierni, 
ponieważ na przestrzeni wieków zostały one oddane do 
wielu świątyń w Europie. Są między innymi w Polsce 
w Zamościu, Miechowie, Miejskiej Górce koło Rawicza 
oraz bliskich nam Boćkach w Diecezji Drohiczyńskiej. 
     Tę najcenniejszą relikwię chrześcijaństwa można 
było oglądać w Notre Dame, w każdy pierwszy piątek 
miesiąca o godzinie 15.00, zaś w okresie Wielkiego Po-
stu co tydzień w dniu, w którym wspominamy Mękę 
Zbawiciela. Mamy nadzieję, że po odbudowie paryskiej 
katedry powróci ten piękny zwyczaj. 
 

KOCHAJMY ŻYCIE 

 
     W przyszłą niedzielę (25.08) wypada kolejny Dzień 
Świętości Życia obchodzony każdego 25 dnia miesiąca 
przez członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczę-
tego. Zapraszają oni na modlitwę różańcową podczas 
wieczornej adoracji. Warto przypomnieć, że Duchowa 
Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego 
zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega 
na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańco-
wej: radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze 
Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy 
w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można 
dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. 
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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 – 19 sierpnia 2019 r. Wspomnienie Św. Jana Eudesa, 
Kapłana, krzewiciela kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepo-
kalanego Serca Maryi; XX Tydzień Zwykły. Czytania liturgiczne z roku C, I: 
Sdz 2,11-19 (Niewierność Izraela w czasach Sędziów); Mt 19,16-22 (Rada ubóstwa). 
6.30 1. + Jana Winiarczyka, zm. Rodziców, Helenę Nurzyńską i zm. 

z Rodziny, of. Syn z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 

 2. + Zm. Rodziców Zofię i Franciszka Rybickich oraz Męża Ed-
munda i zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Bożena Marciniuk 

 3. + Emilię, Szymona, Mieczysława, Zofię Sabinę, Feliksa, Alinę, 
Henryka, Adama, Eugeniusza, Zofię i Kazimierza oraz zm. z ca-
łej Rodziny Waszczyków, of. Rodzina  

 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Jana Dylaka, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of. 
Rodzice  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Martę Mroczek (w 2 r.) i zm. z Rodziny Mroczków, of. Rodzina  
 3. + Józefa (w 15 r.), Zofię, Andrzeja, Roberta i Jerzego, of. Rodzina  

Wtorek – 20 sierpnia 2019 r. 
Wspomnienie Św. Bernarda z Clairvaux, Opata i Doktora Kościoła, 
krzewiciela czci Matki Bożej oraz Bł. Władysława Mączkowskiego, 

Kapłana i Męczennika (zagłodzonego w Oświęcimiu). 
Dzień imienin Ks. Bernarda Błońskiego; Czyt.: Sdz 6,11-24a (Powołanie 

Gedeona); Mt 19,23-30 (Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa). 
6.30 1. + Antoninę i Adama Węgrzynów (w 13 r.), Stefanię i Bronisła-

wa Paczuskich oraz Albinę, Wincentego i Michała Bałdygów, of. 
Barbara Orzełowska   

7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka  
 2. + Halinę i Aleksandra Kasjanowiczów oraz zm. z obu stron 

Rodziny, of. Dzieci  
 3. + Danutę Zając, of. Mąż z Dziećmi  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Henryka Zaliwskiego (w 13 r.), Janinę i Wiktora oraz zm. 

Rodziców Franciszka i Zuzannę, of. p. Księżopolscy  
 3. Dziękczynna w 20 r. urodzin Oli oraz w 18 r. urodzin Gabrysi, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa, of. Gabriela Mrozek 

Środa – 21 sierpnia 2019 r. Wspomnienie Św. Piusa X, Papieża, 
reformatora liturgii i prawa kościelnego; Czyt.: Sdz 9,6-15 (Przypowieść o drze-

wach wybierających króla); Mt 20,1-16a (Przypowieść o robotnikach w winnicy). 
6.30 1. + Barbarę Celińską-Mysław (w 6 r.) oraz jej zm. Rodziców 

i Teściów, of. Mąż 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 

 2. + Rozalię (w 40 r.), Stanisława, Reginę i Tadeusza oraz zm. z 
obu stron Rodziny, of. Syn Ryszard z Rodziną  

 3. + Milenę, of. Rodzina  
 4. Dziękczynna w 15 r. ślubu Anny i Jakuba, z prośbą o opiekę 

Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz dla ich Dzieci Zosi, Jadzi, 
Helenki i Stasia, of. Babcia  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Krzysztofa, Józefa (w 15 r.) i Martę Karpowicz, of. Małgo-

rzata Karpowicz  
 3. + Kazimierza Kalinowskiego, of. Córka  

Nabożeństwo do Św. Józefa 
Czwartek – 22 sierpnia 2019 r. 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. 
Czyt.: Sdz 11,29-39a (Nierozumny ślub Jeftego); 

Mt 22,1-14 (Przypowieść o zaproszonych na ucztę). 
6.30 1. + Ireneusza Kozieła, of. Rodzina Dmowskich  
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 

 2. + Lucjana Talachę (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-
ny, of. Żona  

 3. + Bogumiłę, Jana, Genowefę, Tadeusza i Elżbietę oraz zm. 
Dziadków, of. Danuta Marzec  

 4. Poza Parafią: + Mieczysława (w 32 r.), Irenę (w 21 r.) i Krzy-
sztofa (w 20 r.), zm. z Rodzin Jurzyków, Jarząbków, Sosnows-
kich i Cetnarów, of. Córka  

10.00 Rejonowe spotkanie katechetów w naszej Parafii 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Tomasza Wojewódzkiego (w 22 r.), of. Rodzice  
 3. Poza Parafią: + Romana Sadokierskiego (w 6 miesiąc.), of. 

Siostra z Rodziną  
Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 23 sierpnia 2019 r. Wspomnienie Św. Róży z Limy, Patro-
nki Ameryki Łacińskiej oraz Bł. Władysława Findysza, Kapłana i Mę-
czennika polskiego reżimu komunistycznego; Czyt.: Rt 1,1.3-6.14b-16.22 

(Rut Moabitka zostaje wierna Bogu Noemi); Mt 22,34-40 (Największe przykazanie). 
6.30 1. + Janinę (w 29 r.), Franciszka, Krzysztofa i Kazimierza oraz 

zm. z obu stron Rodziny, of. Rodzina  
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 

 2. + Męża Tadeusza, Rodziców Leokadię i Kazimierza, Teściów 
Cecylię i Antoniego oraz zm. Rodzeństwo z obu stron Rodziny, 
of. Zdzisława Szczepanik  

 3. + Piotra Artycha, of. Mama  
 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 50 r. ślubu Janusza i Haliny Ro-

sów, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na 
dalsze lata życia, of. Jubilaci  

19.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup)  

20.00 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 2. + Stanisława (w 26 r.), of. Bezimienna 
 3. Dziękczynna w r. urodzin Roberta, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niego i dla je-
go Rodziny, of. Mama  

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

Sobota – 24 sierpnia 2019 r. Wspomnienie NMP Patronki sobotnie-
go dnia oraz Święto Św. Bartłomieja Apostoła (w ludowej tradycji 
patrona odlatujących bocianów). Letnie rekolekcje z Ks. Rafałem 
Jarosiewiczem. Czyt.: Ap 21,9b-14 (Kościół zbudowany na fundamencie 

Apostołów) lub Iz 49, 1-6 (Ustanowię Cię światłością dla pogan); 
J 1,45-51 (Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu). 

6.30 1. + Józefa (w 22 r.) i Zofię oraz zm. z Rodziny Rucińskich, of. 
Krystyna i Szczepan Borutowie  

 2. Poza Parafią: Stefana Okuniewskiego (w 13 r.), of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 

 2. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 
 3. + Kazimierza Kryńskiego (w 12 r.), of. Żona, Dzieci i Wnuki  
 4. Poza Parafią: + Zm. Rodziców Stanisława i Irenę Biardzkich, 

of. Córka  
16.00 W intencji Nowożeńców Eweliny i Łukasza  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 

18.00 1. + Zofię, Ludwika, Mariannę, Helenę, Mariana, Antoniego, Ka-
zimierza i Jadwigę, of. Barbara Andraszek 

 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Aleksandra Mędzy, z prośbą o pot-
rzebne łaski oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Anna Mędza  

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 sierpnia 2019 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. 

18 rocznica śm. Ks. Biskupa Wacława Skomoruchy (2001 r.). 
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA (obchodzony każdego 25 dnia miesiąca). 

Rok C, I; 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. + Leokadię (w 7 r.), Wacława (w 31 r.) i Henryka (w 18 r.), of. 

Rodzina   
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8.30 1. Gregorianka: + Stefanię Raczyńską, of. Córka Jadwiga Kalicka 
 2. + Bogusławę i Ryszarda Harasimów, of.  
 3. Poza Parafią. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, 

of. Rodzice  
10.00 1. + Halinę (w 23 r.), Alinę i Józefa Szczepaników oraz Janinę 

i Stefana Grzebiszów, of. Mąż Kazimierz  
 2. + Janinę i Kazimierza Janiaków oraz Martę i Pawła Staws-

kich, of. Andrzej i Krystyna  
 3. + Andrzeja Krzysztofa Mroczka (w 1 r.), of. Rodzina  
 4. Poza Parafią: Dziękczynna w 2 r. urodzin Leny Jaszczuk, 

z prośbą, by wzrastała w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 
11.30 1. Gregorianka: + Jana Skupa, of. Żona 

 2. + Jadwigę Stachowicz (w 17 r.), of. Dzieci 
 3. Poza Parafią: + Józefa Rychlika (w 10 r.), zm. z Rodzin Rych-

lików i Dmowskich, of. Żona 
 4. Dziękczynna w 80 r. urodzin Wiesławy Makaruk, z prośbą 

o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Św. Józefa 
dla Jubilatki i całej jej Rodziny, of. Dzieci i Wnuki 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
14.00 Poświęcenie nowej nawierzchni na ul. Malinowej (Strzała-Żytnia)  

18.00 1. + Stanisława i Halinę Stańczuków (w 41 r.), of. Córki 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

i modlitwa różańcowa pod przewodnictwem Obrońców Życia 

20.00 1. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków, of. 

OŚWIADCZENIE 
Pomimo wakacji, które powinny 
być czasem odpoczynku i refleksji 
nad pięknem natury stworzonej 
przez Boga, w kraju rozgorzały 
polemiki odnośnie do „ideologii 
LGBT” (gejów, lesbijek, osób bise-
ksualnych i transseksualnych). 

Ma to zapewne związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym 
wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym 
kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadze-
niem po wakacjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z zało-
żeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej.  
     Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są na-
szymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które 
również chce doprowadzić do zbawienia. Szacunek dla konkretnych osób 
nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za 
cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i 
międzyosobowych relacji. „Ta rewolucja w obyczajach i moralności 
- podkreśla papież Franciszek - często wymachuje «flagą wolności», ale w 
rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym 
ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym” (Watykan, 17.11.2014).  
     Stąd mój apel do władz samorządowych o niepodejmowanie decyzji, 
które - pod pozorem przeciwdziałania dyskryminacji - skrywałyby ideolo-
gię zaprzeczającą naturalnej różnicy płci i komplementarności mężczyzn 
i kobiet. Apeluję także do parlamentarzystów, aby oparli się dalekosięż-
nym planom środowisk LGBT+ polegającym na zmianie polskiego pra-
wa na rzecz wprowadzenia tzw. „małżeństw homoseksualnych” oraz 
możliwości adopcji przez nie dzieci.  
     Fala krytyki, która dotknęła metropolitę krakowskiego, arcybiskupa 
i profesora, a także reakcje pracodawców wobec osób wyrażających 
swoją dezaprobatę wobec ideologii LGBT+, świadczą o zakorzenionym 
w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym, polegają-
cym na usuwaniu poza sferę obszaru wolności ludzi myślących inaczej.  
     Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc o stosowanie zasady 
niedyskryminacji w publicznej dyskusji nie tylko wobec zwolenników 
wspomnianej ideologii, ale o dopuszczenie na równych prawach do de 
baty także jej przeciwników. . 

Abp Stanisław Gądecki, Metropolita 
     Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 8 sierpnia 2019 r.   

TRZEŹWY SIERPIEŃ 

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy pierwszą część Apelu Zespołu 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób 

Uzależnionych na sierpień - miesiąc abstynencji. Oto część II: 

 
 

Młodzi trzeźwi i wolni 
     W tym roku naszym działaniom przyświeca hasło „Młodzi trzeźwi i wol-
ni”. Do najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed 
podejmowaniem zachowań ryzykownych zaliczamy: silną więź emocjonal-
ną z rodzicami, regularne praktyki religijne, zainteresowanie nauką szkol-
ną, a także szacunek do norm, wartości i autorytetów. Te wnioski potwier-
dza życie. Katolickie wychowanie dzieci i młodzieży powinno być podsta-
wą, na której buduje się mocne, zdrowe, wolne i trzeźwe społeczeństwo.  
     Dziś młode pokolenie trzeba uczyć sztuki życia, uczyć kochać odpo-
wiedzialnie. Niezwykle istotne jest również wychowywanie do ofiarności 
i pracowitości. Często młody człowiek sięga po alkohol i narkotyki, czy 
szuka zapomnienia w inny sposób z powodu lęku. Trzeźwi młodzi to ci, 
którzy zachowują abstynencję od alkoholu, a jednocześnie w wolności po-
trafią odrzucić to wszystko, co im szkodzi, co niszczy radość i szczęście. 
Najlepsza ochrona przed uzależnieniami, to miłość. A dobry rodzic, wy-
chowawca, nauczyciel to najlepszy profilaktyk. Dobry, to znaczy kochający 
mądrą miłością, odpowiedzialny i uczący odpowiedzialności, wymagający 
od siebie i od innych. 

Drodzy rodzice i dziadkowie! 
     Pokażcie swoim dzieciom i wnukom, jak piękne jest życie bez alkoholu. 
Poświęćcie czas na wspólne rozmowy, spacery, na radosną zabawę. Pa-
miętajcie o słowach Bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje 
dzieci i młodzież sięgając po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest 
zdrajcą narodu i wiary.  

Drodzy Młodzi! 
     Nie dajcie się zniewolić! Nie lękajcie się zachowywać koniecznej absty-
nencji przez całe swoje młode życie. Tylko to da wam gwarancję, że nie 
popadniecie w ten straszliwy nałóg i tym samym nie zaprzepaścicie szan-
sy na szczęśliwe życie. Nie wierzcie, że alkohol załatwi za was jakiekol-
wiek problemy, że wzmocni waszą atrakcyjność i da wam przyjaciół. Nie 
wierzcie reklamom, które obiecują radość i przyjaźń z butelką piwa w ręku. 
Z odwagą wybierajcie życie w przyjaźni z Jezusem i twórzcie nową kultu-
rę, bo tylko ona daje wspaniałe możliwości doświadczenia piękna, szczęś-
cia, prawdziwej miłości i wolności.  

Motywacja do podjęcia sierpniowej abstynencji 
     Świadomi powagi sytuacji w naszej Ojczyźnie prosimy o podjęcie dob-
rowolnej abstynencji od alkoholu w sierpniu, w miesiącu wielkich patrioty-
cznych rocznic i świąt Maryjnych. Nasi przodkowie nie szczędzili sił i krwi, 
aby bronić ziemi ojczystej. My także pokażmy, że jesteśmy gotowi bronić 
wolności wyrzekając się tego, co zniewala tak wielu spośród nas. Wypra-
cujmy w sobie cnoty, dzięki którym staniemy się oparciem dla młodych, 
autorytetami tak bardzo potrzebnymi w sytuacji upadku wartości. Niech 
decyzja o zachowaniu abstynencji od alkoholu w sierpniu stanie się po-
czątkiem błogosławionej drogi trzeźwości dla wszystkich rodaków w kraju 
i poza jego granicami. Bez praktykowania świadomej abstynencji przez 
wielu Polaków nie będzie trzeźwej Polski. 
     Niech Maryja, Królowa Polski, błogosławi naszym dobrym postanowie-
niom. Niech wspiera nasze wysiłki podejmowane dla otrzeźwienia polskie-
go Narodu, zwłaszcza realizację Narodowego Programu Trzeźwości. 
Niech powoła licznych abstynentów, którzy z radością będą świadczyć, że 
Polska jest krajem ludzi trzeźwych i wolnych.  

Bp Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 
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DO LEŚNEJ PODLASKIEJ 

 
     Podobnie jak w latach ubiegłych w ostatnią 
sobotę sierpnia (31.08) do Leśnej Podlaskiej 
uda się Diecezjalna Pielgrzymka Stowarzysze-
nia Żywy Różaniec. Również w naszej Parafii 
Rada Różańcowa przygotowuje autokarowy wy-
jazd. Zapisy przyjmowane są w zakrystii. Szcze-
gółowy program pielgrzymki podamy w przyszłą 
niedzielę. 
 

STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA 
zapraszają na „Letnie Rekolekcje z ks. Rafałem 
Jarosiewiczem” w sobotę i niedzielę 24 i 25 sier-
pnia. Tematem spotkania będą słowa: „Oblubie-
nica i Duch wołają: przyjdź" (Ap 22,17 ) 
Plan spotkania na 24 sierpnia: 
9.00 wprowadzenie i modlitwa do Ducha Św. 
9.40 i 11.00 Katechezy i o 13,00 przerwa (obiad) 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.30 Modlitwa i Katecheza; 17.00 kawa, herbata 
18.00 Eucharystia; 19.30 Spotkanie Modlitewne 
z Adoracją Najświętszego Sakramentu: „Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
Słowa Bożego" (Łk 1,38). 21.30 – Zakończenie. 
 

WZORY ŚWIĘTOŚCI 
SERDECZNY PATRON. Jutro (19.08) Kościół 
obchodzi wspomnienie Św. Jana Eudesa, Kap-
łana, krzewiciela kultu Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Po-
chodził z francuskiej Normandii. Założył męskie 
zgromadzenie zakonne noszące nazwę „Eudy-
stów”. 
MĘCZENNICY REŻIMÓW. Wśród ofiar nazis-
towskich i stalinowskich represji było wielu kap-
łanów. Jednym z nich był Bł. Władysław Mącz-
kowski zagłodzony w Oświęcimiu. Wspominamy 
go we wtorek (20 sierpnia). Natomiast piątek 
(23.08) to dzień wspomnienia Bł. Władysława 
Findysza, Kapłana zamęczonego 21 sierpnia 
1964 r. przez polski reżim komunistyczny; 
REFORMATOR. W środę (21.08) obchodzimy 
wspomnienie Św. Piusa X, papieża, reformatora 
liturgii i prawa kościelnego. Według śląskiej le-
gendy papież Pius X był potomkiem polskiej ro-
dziny Krawiec (włoskie „sarto”, po polsku znaczy 
„krawiec”), wywodzącej się z terenu woj. opol-
skiego. Według tych podań Ślązak Jan Krawiec 
na początku XIX w. wyemigrował do Włoch, 
zmienił tam imię i nazwisko na Giuseppe Sarto 
i osiadł w miejscowości Riese, gdzie w 1835 r. 
urodził się przyszły papież. Niestety naukowcy 
dementują tę legendę. 
ŚWIĘTA Z GITARĄ. Peruwiańska dziewczyna 
Izabela Flores, ze względu na swą delikatność 
i urodę była nazywana „Różą z Limy”. Wstąpiła 
do III zakonu dominikańskiego. Umarła w opinii 
świętości. Kościół czci ją w piątek (23.08)  jako 

patronkę Ameryki Łacińskiej. 
SIERPNIOWY APOSTOŁ. W sobotę (24.08) 
Kościół obchodzi Święto Św. Bartłomieja Apo-
stoła, w Ewangelii nazywanego także Natanae-
lem, zaś w ludowej tradycji patronem odlatują-
cych bocianów. Aramejskie słowo Bartolmaj zna-
czy tyle, co „syn Tolmaja”. Niektórzy w polskiej 
wersji imienia nawiązują do pszczelarstwa: Bar-
tłomiej, to ten, kto ma barcie (ule). 
ZASŁUGI PIJARÓW. W przyszłą niedzielę 
(25.08) wypada wspomnienie Św. Józefa Kala-
santego, Kapłana, twórcy bezpłatnych szkół ka-
tolickich, założyciela Zgromadzenia OO. Pijarów 
i Sióstr Pijarek. W Polsce Pijarzy (Stanisław Ko-
narski, Hugo Kołłątaj, Grzegorz Piramowicz) byli 
twórcami Komisji Edukacji Narodowej, czyli pier-
wszego w dziejach ministerstwa oświaty. W na-
szej Diecezji największe Kolegium Pijarów było 
w Łukowie. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
W LITURGII przeżywamy XX Tydzień Zwykły. 
Czytania liturgiczne będą z roku C, I: 
SUFRAGAN PODLASKI. Za tydzień (25.08)  
obchodzić będziemy 18 rocznicę śmierci Ks. Bi-
skupa Wacława Skomoruchy (+ 2001 r.), bisku-
pa pomocniczego Diecezji Siedleckiej. 
KATECHECI. Czwartek (22 sierpnia) to dzień 
rejonowego spotkanie katechetów. Rozpocznie 
się ono w naszej Parafii o godzinie 10.00. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Konrad Lalak z Parafii Św. 
Józefa w Puławach i Martyna Świętońska z na-
szej Parafii (49). 
Mariusz Karol Soszyński z Parafii Św. Sta-
nisława w Siedlcach i Anna Cięciel z naszej Pa-
rafii (50).  
Jacek Jan Horabik z Parafii w Mokobo-
dach i Aleksandra Noszczak z naszej Parafii (51). 

Zapowiedź I:Ewelina Pietrasik z Parafii pw. 
Św. Kazimierza w Pruszkowie (Archidiecezja War-
szawska) i Bartłomiej Dębski z naszej Parafii (52). 

     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 33 
 Nie obawiajmy się, że Maryja przysłoni nam 
Jezusa. Dlaczego warto Jej zawierzyć - na s. 13; 
 Choć mamy nieograniczony dostęp do informacji, 
nie zadajemy sobie trudu, by dociekać prawdy. O 
zagrożeniach płynących z mediów - w tekście 
„Faktofobia”;  
 Szatan nie kusi człowieka tylko w dwóch sy-
tuacjach: kiedy jest w niebie i gdy idzie prosto do 
piekła. Dlaczego? O tym w „Rozmowie Echa”; 
 Czym jest moralność ekonomiczna i czy zdajemy 
sobie sprawę, że samo „nie kradnij” nie wystarczy? - 
na s. 18; 
 Wcześnie wykryte wady postawy u dzieci dają 
możliwość działania. Na co zwrócić uwagę – w dziale 
„Zdrowie”; 
 O posłudze misjonarzy z naszej diecezji na 
Wschodzie opowiada ks. Kazimierz Jóźwik - na s. 14; 

                            Zapraszamy do lektury. 
 

 
KRÓLIK DO ŚLIMAKA 

 
- Dokąd idziesz? 
- Do sadu po jabłka. 
- Przecież dopiero jest wiosna. 
- Zanim ja dojdę, to jabłka już dojrzeją. 

((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
MIŁOŚĆ ŻONY. W środku nocy żona budzi mocno 
zaspanego męża: 
- Co się stało? – pyta maż. 
- Zapomniałeś wziąć tabletkę na sen! 
ROZMOWA W SPRAWIE PRACY. Dziś nasi prezesi 
są fachowcami, ale kiedyś bywało różnie: 
- Dzień dobry. Ja przyszedłem w sprawie pracy. 
- Dzień dobry, a z kim pan jest umówiony? 
- Nie wiem. 
- A na jakie stanowisko? 
- Też nie wiem. 
- A co pan umie? 
- No, nie wiem. 
- Wie pan co, prezesa to my już mamy. 
ETAPY. Doświadczeni małżonkowie mówią, że mał-
żeństwo przypomina trzy zakony: 
- Na początku franciszkanów, zapatrzonych w przyro-
dę. 
- Z czasem dominikanów, mocnych w słowach i argu-
mentach. 
- Po latach już tylko kamedułów, przestrzegających 
zasad milczenia. 
MYCIE JABŁEK. 
     Mama zauważyła, że córka pije dużo wody: 
- Co ci się stało, że tak dużo pijesz? 
- Zjadłam jabłko, ale zapomniałam je wcześniej umyć. 
CZYTANIE KSIĄŻEK WZBOGACA. Po Mszy Św. 
niedzielnej w epoce 500+ mężczyźni spotykają się 
przed kościołem:  
- Moja żona będąc w stanie błogosławionym czytała 
książeczkę „Jaś i Małgosia” i teraz mamy dwójkę 
dzieci. 
- A moje żona czytała „Trzech muszkieterów” i mamy 
trójkę dzieciaczków. 
     W tym momencie jeden z mężczyzn wyrwał, jak 
z procy. Pytają go: 
- Dokąd tak lecisz? 
- Do domu, bo moja żona dziś czyta powieść „101 
dalmatyńczyków”. 
 

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. 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 w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30. 

Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości 
 




