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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZUS CICHY I POKORNEGO SERCA (Mt 11, 25-30)
Bóg chce, abyśmy okazali się zwycięzcami  
i dlatego nie obiecuje zwolnienia z trudów, lecz 
wsparcie i siłę. To co po ludzku dotąd wydawało 
się być poza naszymi możliwościami, z Bogiem 
staje się możliwe. Bo ci, „co zaufali Panu, odzy-
skują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną 
bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,31). 
Czy przychodzę do Pana ze swoimi trudnościa-
mi? Czego od Niego oczekuję? Z Jezusem każde 
brzemię staje się możliwe do udźwignięcia. 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” 
(Flp 4,13). Człowiek pokorny ma świadomość, 
że sam z siebie jest niczym, a wszystko co ma 
pochodzi od Boga. Dlatego pokorny nie unosi 
się pychą, nie ponosi go ambicja, nie oddaje 
się próżności, nie wykrzykuje swoich racji, nie 
pragnie uznania, nie zazdrości. W jego sercu 
jest pokój. Co jest w moim sercu? [www.onjest.pl] 

Modlitwa św. Józefa Sebastiana Pelczara:
Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, na to wszystko, coś 
uczyniło, aby zbawić nasze dusze, i nie pozwól, żeby 
one zginęły. Pomnij na wieczną i nieskończoną mi-
łość, jaką masz dla nich. Nie odrzucaj tych dusz, 
które przychodzą do Ciebie, upadając pod ciężarem 
swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem. Ulituj się nad 
naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebez-
pieczeństw, jakie nam grożą ze wszystkich stron. 
Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi 
wśród cierpień życia codziennego.
Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Ser-
ca, jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego 
i najbardziej współczującego Przyjaciela. Przyjmij 
nas, o Serce Najświętsze, w swym nieskończonym 
dla nas miłosierdziu. Daj nam odczuć skutki Twe-
go współczucia i Twojej miłości. Okaż się naszym 
Wspomożycielem, naszym Pośrednikiem wobec 
Ojca i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi użycz 
nam siły w niemocy, pociechy w utrapieniach oraz 
łaski do miłowania Ciebie w czasie i posiadania  
Cię w wieczności. Amen.

Módlmy się.  Boże, Ty przez uniżenie się Twoje-
go Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel 
swoim wiernym duchowej radości i spraw, 
aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli 
wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje  
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.                     xIJ

Odpoczynek stworzył Bóg 
Rozpoczęło się lato, a wraz z nim przyszły 

upragnione wakacje. Jest to czas przez nas 
szczególnie oczekiwany, kiedy możemy się 
zrelaksować, odpocząć na plaży, przy lekturze 
dobrej książki, czy też na szlaku górskim. 

Żadna z tych form nie wyklucza możliwo-
ści odpoczynku naszego serca tylko w Bogu. 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni  
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) 
– mówi do nas Chrystus, zachęcając nas do 
oddania swoich trudów w zamian za odnowę 
serca. 

Odpoczynek w Bogu nie oznacza rezygnacji 
z zaplanowanych form wypoczynku, nie trzeba 
siedzieć całymi dniami w kościele. Wypoczynek  
i Bóg nie są dla siebie konkurencją. Należy jed-
nak czuwać, by czas odpoczynku nie stał się 
zupełnym lenistwem i zaniechaniem relacji 
z Bogiem. Takie postępowanie może wprost 
prowadzić do kryzysu duchowego. Odczuwa-
my wówczas wewnętrzne zmęczenie, tak jakby 

nam czegoś brakowało, choć na ogół atrakcji  
i z pozoru pozytywnych emocji mamy wiele.

Warto przygotować się i zaplanować oprócz 
fajnych atrakcji dla ciała, nieco wyjątkowych 
chwil dla ducha. Pamiętajmy, że nasze serce 
pochodzi od Boga i dlatego Jego Słowo przyno-
si nam wytchnienie i prawdziwy odpoczynek. 

Ciało człowieka odpocznie we śnie, na pla-
ży, na górskiej wędrówce. Umysł odpocznie 
przy lekturze dobrej książki, w teatrze czy  
w kinie. Serce człowieka zaś odpocznie tylko 
w Bogu. Wszystkie te trzy rodzaje wypoczynku 
połączone w całość stworzą jedność cielesną, 
psychiczną i duchową. Nasz Ojciec w Niebie  
o wszystkim dla nas pomyślał i nam podarował, 
więc aby zachować równowagę należy również 
pamiętać o swoim Ojcu. 

Na czas odpoczynku zapamiętajmy słowa 
św. Augustyna: Niespokojne jest serce ludzkie, 
dopóki nie odpocznie w Bogu.

 A więc odpocznijcie. (G Ł-K)

Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską 
niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską lu-
dzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej 
czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia 
się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie zapracować na życie  
i utrzymanie.   (Kobyłka, 8 września 1970 r.)

Witamy w Załodze  
Świętego Józefa!

Zgodnie z dekretem biskupa siedleckiego Ka-
zimierza Gurdy z dniem 1 lipca br. pracę duszpa-
sterską w naszej parafii rozpoczynają nowi księża 
wikariusze. Z parafii Sosnowica przybył do nas  
ks. Grzegorz Osipacz, urodzony w roku 1981, 
wyświecony na kapłana 10 czerwca 2006 r. Z pa-
rafii Konstantynów przybywa do naszej wspól-
noty ks. Grzegorz Walczuk, urodzony w roku 
1984, wyświęcony na kapłana 12 czerwca 2010 r. 

Serdecznie witamy nowych kapłanów. Życzy-
my Wam obfitości darów Ducha Świętego, coraz 
większego upodobnienia do Jezusa Chrystusa, 
radości z bycia dzieckiem Boga Ojca. Niech Mat-
ka Boża otacza Was swoją opieką, a święty Józef 
wspomaga w pracy i modlitwie. 

Kapłaństwo jest naprawdę czymś bardzo 
wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero 
w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest 
kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz  

z miłości. Kapłan nie jest jednak kapłanem sam 
dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrze-
szenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego 
sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla 
was. Kiedy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw 
atakuje kapłanów, gdyż tam, gdzie nie ma kapła-
na, nie ma już ofiary Mszy Świętej, nie ma kultu 
Bożego. Kapłaństwo jest umiłowaniem Serca  
Jezusa. Kiedy spotykacie kapłana, zawsze myślcie 
o Jezusie. (Św. Jan Maria Vianney) 

Ks. Grzegorz Osipacz i ks. Grzegorz Walczuk

Numer 27 (1047) 5 lipca 2020 r.

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
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 Świętą.

Poniedziałek 6 lipca 2020 r.
WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY

1. czytanie (Iz 58, 6, 10)  
Bóg wynagrodzi jałmużnę

Psalm (Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Ewangelia (J 4, 34-38)  
Siewca cieszy się razem ze żniwiarzem

6.30 1. + Jana Remiszewskiego – of. Barbara i Ignacy Lewiccy
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. + Helenę, Jana Pobożnych, zm. dziadków z obu stron rodziny 
– of. córka 

3. Dziękczynno-błagalna w 13 r. urodzin Natalii Radzikowskiej  
z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski Boże, opiekę Świętej Rodzi-
ny i Anioła Stróża – of. mama 

4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. Apostolstwo Pomocy Duszom 
Czyśćcowym 

3. Poza parafią: Dziękczynna w intencji ofiarodawców 1% Huberta 
Wójcika – of. rodzice 

Wtorek 7 lipca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Oz 8, 4-7. 11-13)
Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów

Psalm (Ps 115 (113B), 3-4. 5-6. 7ab i 8. 9-10 (R.: por. 9a))
Naród wybrany ufa swemu Panu. Albo: Alleluja

Ewangelia (Mt 9, 32-38)  
Jezus lituje się nad ludźmi

6.30 1. + Jadwigę w 10 r. 
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. + Roberta Makaruka w 2 r. – of. rodzice i brat Zbigniew
3. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. + Bolesława i Wacława – of. Barbara Kołodziejczyk 
3. + Stanisławę Stefaniuk w 18 r., Antoniego i Aleksandra  

– of. wnuczka 
4. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie,  

Boże błogosławieństwo w życiu Sebastiana – of. rodzina 
Środa 8 lipca 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PREZBITERA
1. czytanie (Oz 10, 1-3. 7-8. 12)  
Nadszedł czas, by szukać Pana

Psalm (Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 4b))
Zawsze szukajcie Bożego oblicza Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 10, 1-7) Rozesłanie Dwunastu 

6.30 1. + Annę, Bronisława, Mariana, Wojciecha – of. rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Joanny i Roberta z prośbą o potrzebne 
łaski – of. Małżonkowie

3. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. + Joannę Zembek z okazji rocznicy ślubu – of. mąż z rodziną
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach 
Nowenna do św. Józefa

Czwartek 9 lipca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, 
prezbitera, i Towarzyszy

1. czytanie (Oz 11, 1-4. 8c-9) 
Moje serce się wzdryga, ale nie przychodzę, żeby zatracać

Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16 (R.: por. 4))
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Ewangelia (Mt 10, 7-15) Wskazania na pracę apostolską
6.30 1. + Mariannę Sulej
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 

2. + Eugeniusza, Jadwigę, Mariana – of. rodzina 
3. + Bogdana Nowaka w 7 dz. – of. rodzina
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara)
1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 
2. + męża Czesława w 2 r., rodziców z obu stron rodziny i brata 

Stanisława – of. rodzina 
3. Dziękczynna za Monikę, Karolinę, Antosia, Marysię, Józia  

z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. rodzice chrzestni Bobakowie 

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 10 lipca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Oz 14, 2-10) Wróć do Pana, Boga twojego

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 17b))
Usta me będą głosić Twoją chwałę

Ewangelia (Mt 10, 16-23) Apostołowie będą prześladowani
6.30 1. + Antoniego Suchodołę w 6 r. – of. syn Grzegorz Suchodoła 

2. W intencji Heleny z okazji 80 r. urodzin z prośbą o błogosławień-
stwo Boże

7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 
2. + Konstantego w 50 r., Juliannę w 30 r., Krzysztofa w 7 r.,  

zm. z rodz. Szarków, Barbarę i Bogdana Pozińskich,  
Elżbietę Idzikowską – of. rodzina 

3. Dziękczynna w 31 r. urodzin Jana z prośbą o łaskę wiary  
– of. Jadwiga Machała 

4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 7 (zel. Teresa Kafara)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 

2. + Zofię Kirylczuk w 14 r. – of. córka 
3. + Amelię i Wacława Daniluków – of. rodzina 
4. Poza parafią: W intencji Ewy i Marcina w 10 r. ślubu z prośbą  

o Boże błogosławieństwo dla nich i ich syna Miłosza 
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sobota 11 lipca 2020 r.
ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY
1. czytanie (Prz 2, 1-9) Nakłoń serce ku roztropności

Albo 1. czytanie (Dz 4, 32-35) Życie pierwszych chrześcijan
Psalm (Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2))

Po wieczne czasy będę chwalił Pana
Ewangelia (Mt 19, 27-29) Porzucić wszystko dla Chrystusa

6.30 1. + Mariana w 4 r. – of. Elżbietę Łęczycką 
2. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna w 75 r. urodzin Jerzego  

Abramowskiego z prośbą o opiekę Świętej Rodziny  
– of. żona i dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 
2. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 
3. Dziękczynna w 28 r. ślubu Leszka i Beaty – of. Jubilaci z córką 
4. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Zenona w 70 r. urodzin – of. żona 
5. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.00 Ślub: Katarzyna Krasuska i Cezary Prokurat 
18.00 1. + Adaminę Tomczyńską – of. Wiesława Soćko 
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Przeczytaj w „Echu Katolickim”

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Waldemar Szmurło
+ Bogdan Nowak 

•	Tomasz Borysowski, kawaler i Marlena Deniszewska, panna, oboje 
z parafii tutejszej – zapowiedź 1;

• Mateusz Flażyński, kawaler z parafii Niepokalanego Serca NMP  
w Sokołowie Podlaskim i Katarzyna Dmowska, panna z parafii tutej-
szej  – zapowiedź 2;

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi 
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

• z ul. Chrobrego 5 – 50 zł 
• z ul. Nowy Świat 6 – 50 zł 
• z ul. Sokołowskiej 83 – 200 zł 
• z ul. Sokołowskiej 84 – 200 zł 

• z ul. Żytniej 28 – 100 zł  
Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę i wpłacają na konto 
parafialne. 

• Dobrze widzi się tylko sercem. 
• O technikach przewrotu ideologicznego i zasadach obrony przed nim.
• Była kobietą z krwi i kości. Jej droga do świętości nie była prosta  

i oczywista. Kim była św. Weronika Giuliani?
• I Diecezjalna Pielgrzymka Teściowych i Teściów, 26 lipca w Parczewie.
Zachęcamy do lektury!

Niedziela 12 lipca 2020 r. 
XV NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Iz 55, 10-11) Skuteczność słowa Bożego
Psalm (Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13. 14 (R.: por. Łk 8, 8))

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony
2. czytanie (Rz 8, 18-23) Oczekujemy chwały

Ewangelia (Mt 13, 1-23) Przypowieść o siewcy
7.00 1. + Władysława w 7 r., Teresę, Honoratę, Józefa oraz rodziców  

z obu stron rodziny – of. rodzina Rosów 
8.30 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 

2. + Mariannę, Wacława, Mariana Malinowskich – of. rodzina 
3. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

10.00 1. Dziękczynna w 36 r. ślubu Marka i Wiesławy oraz w 10 r. ślubu 
Katarzyny i Krzysztofa o Boże błogosławieństwo dla małżon-
ków i ich dzieci – of. Małżonkowie 

2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Marcela z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i dary Ducha Świętego w dalszym życiu – of. dziadkowie 

11.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 
2. Dziękczynna w 12 r. urodzin Mikołaja i w 9 r. urodzin Julii z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – of. babcia 
13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Jadwigę w 6 r., Jana w 26 r., Andrzeja – of. Gmitrzak 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00.
20.00 1. + Leszka w 18 r. – of. żona 

Eucharystia daje życie
KATECHEZA O MODLITWIE EUCHARYSTYCZNEJ (CZ. 4):  

EPIKLEZA 
Po aklamacji Sanctus następuje modlitwa błagalna o zesłanie Ducha 

Świętego, którego moc przemieni chleb i wino w Ciało i Krew Pana Je-
zusa. Modlitwa ta nosi miano epiklezy. Jest to ten moment Mszy, kiedy 
kapłan wyciąga ręce nad darami i prosi Boga, aby je uświęcił mocą swego 
Ducha. Najczęściej wtedy ministrant dzwoni dzwonkami, a wierni padają 
na kolana, oczekując w skupieniu na moment przeistoczenia. Modlitwa 
do Ducha Świętego jest tu konieczna, ponieważ bez Jego mocy w ogóle 
nie byłoby Eucharystii. Gdyby nie Duch Święty, to słowa konsekracji by-
łyby tylko pobożnym życzeniem kapłana. Przecież nawet najpobożniejszy 
ksiądz nie ma mocy, aby samemu przemienić wino i chleb w Krew i Ciało 
Pana – może tego dokonać tylko Duch Święty, którego przyzywamy. Jest 
to odpowiednia chwila, aby uświadomić sobie, jak niewiele możemy sami 
z siebie uczynić. Na każdą Mszę Świętą przychodzisz zapewne z różnymi 
intencjami, sprawami i problemami. Niektóre rzeczy mogą tak mocno  
w Tobie „siedzieć”, że aż nie potrafisz się skupić – nawet podczas modli-
twy eucharystycznej. Może wydaje Ci się, że twoje problemy przerastają 
Cię i nie widzisz wyjścia z wielu ślepych zaułków własnego życia. Oddaj 
to wszystko Duchowi Świętemu właśnie wtedy, gdy kapłan modli się, 
aby zstąpił On na wino i chleb. Proś wtedy Bożego Ducha, aby przemie-
niał twoje życie, podobnie jak przemienia dary ofiarne. Duch Święty ma 
moc, aby nawet największą ciemność przemienić w światło. Przecież to 
dzięki mocy Ducha Świętego mrok grobu Jezusa przemienił się w blask 
Zmartwychwstania. Dlaczego więc wątpisz w to, że Duch Święty może 
zmienić także twoje życie?  Cdn.                                           Ks. KAMIL DUSZEK

INFORMACJE O ŻYCIU PARAFII (5.07)
Propozycja dla wszystkich młodych – wakacje spędzone z Bogiem 
• Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Oazach w formie stacjonarnej  

w parafii.
Oaza Młodzieży (od klasy 7 SP) odbędzie się w dniach 19-24 lipca; 
szczególnie zapraszamy kandydatów do bierzmowania;
Oaza Dzieci Bożych (klasy 3-6 SP) w dniach 26-31 lipca. 
Spotkania rozpoczynają się w niedziele 19.07 i 26.07 od udziału  
w Eucharystii o godz. 18.00. W tygodniu młodzi przychodzą na godzinę 
10.00. W programie: zawiązanie wspólnoty, spotkania w grupach, Eu-
charystia, adoracja Jezusa, możliwość spowiedzi, śpiew, gry i zabawy. 
Można z Jezusem i wierzącymi rówieśnikami spędzić kilka godzin. Ro-
dzice dzieci i niepełnoletniej młodzieży wypełniają kartę zgłoszeniową, 
którą można otrzymać w zakrystii lub pobrać ze strony parafii. Zgło-
szenia uczestników (najlepiej do 15 lipca) przyjmują animatorzy naszej 
parafialnej Oazy i ks. Ireneusz Juśkiewicz, moderator (tel. 500 636 490). 
Wypełnioną kartę można zostawić w zakrystii. Koszt udziału to 20 zł. 

• Jest możliwość wyjazdu młodzieży w góry [Pieniny, Gorce] do miej-
scowości Łapsze Niżne w dniach 24-29 sierpnia. W planie formacja du-
chowa, integracja, odpoczynek na górskich szczytach i szlakach, zwie-
dzanie ciekawych miejsc. Zgłoszenia najlepiej do 15 lipca. Koszt 700 zł.  
Tel. 500 636 490. 

• We wrześniu zaprosimy młodzież z klas 8 szkół podstawowych i star-
szych z naszej parafii do rozpoczęcia przygotowań do sakramentu 
bierzmowania. Nowi kandydaci to ludzie, którzy sami chcą się dobrze 
przygotować do bycia uczniem Jezusa w Kościele dzięki przyjęciu daru 
Ducha Świętego. Spotkanie rodziców nowych kandydatów jest zaplano-
wane na niedzielę 13 września na godz. 15.00 w kościele. 

• Potrzebni będą dorośli wierzący wolontariusze do pełnienia posługi ani-
matora grup młodzieży. Szukamy również animatorów do prowadzenia 
grup formacyjnych dzieci i młodzieży w Ruchu Światło-Życie i do pomo-
cy w scholi „Płomyki”. 

• W lipcu i w sierpniu nie będzie planowych wyjazdów do chorych  
w pierwsze soboty miesiąca. 

• Od dzisiejszej niedzieli przez okres wakacji nie będzie Mszy św. o godz. 
16.30. Po południu w niedziele będą Msze św. o godz. 18.00 i 20.00.

• W czasie wakacji nie będzie spotkań Kręgu biblijno-liturgicznego.  
Najbliższe spotkanie dopiero 2 września o godz. 19.00. 

• Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy w czwartki  
od Mszy św. wieczorowej do godz. 21.00. 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach
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WZORY ŚWIĘTOŚCI

Któregoś dnia, bogacz widząc biedaka wręczył 
mu koszyk. Koszyk był pełen śmieci… Biedak 
zabrał koszyk i odszedł. Następnego dnia bo-
gacz usłyszał dzwonek do drzwi. Za drzwiami 
do jego domu zastał biedaka, który oddał mu 
koszyk… ale pełen kwiatów. Bogacz pyta go:
 – Dlaczego dajesz mi kwiaty, skoro ja dałem ci 
śmieci?
 – Każdy daje innym to, co ma we własnym ser-
cu – odrzekł biedak i odszedł.
AKTUALNE ZAJĘCIE
Ksiądz Proboszcz rozmawia ze starszą parafianką:
– Ja już jestem, proszę księdza – na emeryturze.
– A czym się pani obecnie zajmuje?
– Tak, od czasu do czasu, dorywczo wnerwiam 
ludzi i dobrze mi to wychodzi.
SZMINKA I PUDER
Dwie starsze pobożne koleżanki wybierają się 
do kościoła. Jedna z nich długo siedzi w łazien-
ce, a druga się niecierpliwi:
– No chodź wreszcie, bo spóźnimy się do ko-
ścioła.
– Jeszcze momencik. Nałożę tylko szminkę  
i puder.
– Nie odmieni starych ruder, ani szminka,  
ani puder!
WYBÓR
Rozmawiają dwie koleżanki w sile wieku:
 – Wiesz, przerażenie mnie ogarnia, gdy staję 
na wagę. Każdego dnia przybywa mi parę deko.
 – Bo w życiu trzeba wybierać…
 – A co mam wybierać?
 – Albo przestać się ważyć, albo przestać podżerać!
UDOSTĘPNIENIA I „LAJKI”
W Królestwie Niebieskim do Pana Boga przy-
chodzi Jego wierny Anioł:
 – Mój Najlepszy Ojcze.
 – A co tam słychać u ludzi na ziemi?
 – Dałem im tablice z Przykazaniami.
 – I co oni na to?
 – Siedzą przy komputerach. Jest dużo „udo-
stepnień”, a mało „polubień”…
PODANIE
Młoda żona, która musi pogodzić wychowanie 
dzieci oraz domowe i zawodowe obowiązki, 
pisze podanie:
 – „Uprzejmie proszę o zwrócenie mi beztroskie-
go życia” – ale nie wie do kogo zaadresować.
MATCZYNE UPOMNIENIE
Matka upomina najmłodszą córkę:
 – Nie idź tak do kościoła, masz za duży dekolt!
 – Mamusiu, a komu to szkodzi? Nasza starsza 
sąsiadka ma większy niż ja.
 – Każdemu! Ty możesz zbyt szybko złapać 
męża, a sąsiadka szybko złapie katar!
LĘK AUTORA
 – Boję się ludzi bez poczucia humoru... 
Bo jeszcze żywi, a już sztywni! (opr.  xHD)

BŁ. MARIA TERESA LEDÓCHOWSKA (6 VII) 
zakonnica – Maria Teresa urodziła się 29 kwiet-
nia 1863 r. (w czasie powstania styczniowego) 
w Loosdorf w Austrii. 

Rodzina Marii wyemigro-
wała tam po powstaniu li-
stopadowym. Życie rodzinne 
koncentrowało się na rozwoju 
religijnym, każdy dzień koń-
czył się wspólnym pacierzem, 
a niedziela musiała być uświę-
cona Mszą Świętą. Od dziecka 
święta wykazywała wybitne 
talenty literackie, muzyczne  
i aktorskie. W 1883 r. Le-
dóchowscy powrócili z Austrii 
na stałe do Polski, do Lipnicy 
Murowanej koło Bochni (miej-
sce urodzenia św. Szymona  
z Lipnicy). Tam ojciec wykupił 
majątek w nienajlepszym stanie. Burmistrz 
miasta i ludność w strojach krakowskich przy-
witali ich chlebem i solą. Maria, która miała 
wtedy 20 lat, cieszyła się z powrotu do Polski. 
W przerwach od prac gospodarskich lubiła 

zwiedzać pobliski Kraków i brać udział w towa-
rzyskich zebraniach i zabawach. 

W 1886 r. po raz pierwszy spotkała zakon-
nice, które przybyły na dwór 
arcyksiężnej, zbierając dat-
ki na misje. Wtedy zetknęła 
się z ideą misyjną Kościoła.  
W pewnej broszurze przeczyta-
ła słowa: „Komu Bóg dał talent 
pisarski, niechaj go użyje na 
korzyść tej sprawy, ponad któ-
rą nie ma świętszej”. Odczytała 
to jako znak z nieba. Odkryła 
cel swojego życia. Postanowiła 
wszystkie swoje siły obrócić dla 
misji afrykańskiej. Zaczęła od 
napisania dramatu „Zaida Mu-
rzynka”. Na własną rękę rozpo-
częła wydawanie Echa z Afry-
ki (1890). Korespondowała tak-

że z misjonarzami. Przy kościele Świętej Trójcy  
w Salzburgu założyła muzeum afrykańskie. Ma-
ria Teresa nazywana jest Matką Afryki ze wzglę-
du na swoje zaangażowanie na rzecz Afryki. 
Jest również patronką dzieł misyjnych w Polsce.

ŚW. BENEDYKT Z NURSJI, OPAT, PATRON 
EUROPY (11 VII) Chociaż św. Benedykt zajmu-
je ważne miejsce w dziejach Kościoła, brak jest 
udokumentowanych wiadomości o tym świę-
tym. Benedykt urodził się prawdopodobnie ok. 
roku 480 wraz ze swoją bliźniaczą 
siostrą, św. Scholastyką. Prowadził 
dość podróżnicze życie. Pierwsze 
nauki pobierał w rodzinnym mia-
steczku. Na studia przeniósł się 
do Rzymu. Nie pozostał tu jednak 
długo. Opuścił Wieczne Miasto, po-
nieważ chciał oddać się Panu Bogu 
na wyłączną służbę i zostać ascetą. 
Udał się ok. 60 km na wschód  
w kierunku Tivoli i osiadł w przy-
siółku Enfide (dzisiaj Affile) przy 
kościele świętych Piotra i Pawła  
u stóp wzgórz Prenestini. Nie wia-
domo dlaczego opuścił jednak i to miejsce i prze-
niósł się do Subiaco. Odnalazł tu zarówno ciszę, 
jak i grotę, gdzie mógł zamieszkać i poświęcić 
się wyłącznie kontemplacji. Przyjął też habit  
z rąk nieznanego mnicha. Obrana przez niego 
grota zapewniała mu zupełny spokój. Zatrzymał 
się tam na trzy lata. Miejscowi górale, wypa-
sający kozy, zapewnili mu konieczną żywność. 
Następnie zaczęli przyłączać się do Benedyk-
ta uczniowie. Pod jego kierunkiem powstało  
12 małych klasztorów po 12 uczniów każdy. Na 
czele każdego z nich Benedykt ustanowił prze-

łożonych, bezpośrednio zależnych od siebie.  
Z pustelnika przeobraził się w cenobitę, czyli 
w ascetę zamieszkującego pustynię wraz z in-
nymi. Nie znamy przyczyn, dlaczego Benedykt 
opuścił również i to miejsce. Benedykt wraz  

z najgorliwszymi i najbardziej 
oddanymi uczniami przeniósł się 
na Monte Cassino do ruin dawnej 
fortecy rzymskiej. Aby rozpocząć 
budowę nowego klasztoru musiał 
wyburzyć pogańską świątynię 
Jowisza i Apollina. Priorytetem 
Reguły Benedykta jest umiar. 
We wszystkim: w modlitwie, 
uczynkach pokutnych, w pracy 
i w spoczynku, w posiłku i piciu 
zaleca umiar: „złoty środek”. Ce-
lem zasadniczym, jaki Założyciel 
wytyczył swoim uczniom, jest 

służba Boża. Dewizą Patriarchy było: Ora et la-
bora – módl się i pracuj. Ze szczególną troska 
dbał o kult liturgiczny, co pozostało do dzisiaj 
pięknym dziedzictwem tego zakonu. Poważną 
część dnia zakonnika przeznaczył na lectio di-
vina – czytanie Pisma Świętego. Wprowadził 
do zakonu profesję czyli prawem zagwaranto-
waną przynależność do zakonu oraz stabilność 
miejsca, czyli zobowiązanie benedyktynów do 
pozostawania w jednym klasztorze na zawsze. 
W Polsce najbardziej znane opactwo benedyk-
tyńskie znajduje się w Tyńcu. (Małgorzata Z.)


