
Opłata dowolna

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
POZWÓLCIE OBOJGU RÓŚĆ AŻ DO ŻNIWA  

(Mt 13, 24-43)
•	Chwast i pszenica mogą rosnąć na polu razem 

obok siebie. Jednak między nimi jest zasadni-
cza różnica: pszenica, gdy dojrzeje jest pokar-
mem dla innych, chwast natomiast nie nadaje 
się do tego. Pszenica jest symbolem ludzi 
wzrastających, jeszcze niedojrzałych, ulegają-
cych pokusom, stąd na tym etapie można ich 
pomylić z chwastem. Dlatego Jezus nie pozwa-
la od razu wyrywać chwastów, ale cierpliwie 
czeka i pozwala każdemu dojrzewać we wła-
snym czasie, aż do żniw. Czy jestem pszenicą? 
Jak i w czym upodabniam się do chwastów?
•	Odrobina zaczynu sprawia, że ze zwykłej mąki 

można upiec pyszny chleb. Tak małe, czasami 
błahe wydarzenia, pojedyncze osoby mogą mieć 
ogromny wpływ na całe społeczeństwa. Zaczyn 
jest też symbolem obecności i działania mocy 
Bożej, w każdym najzwyklejszym, najdrobniej-
szym wydarzeniu naszego życia. Czy jestem 
zaczynem? Czy przez znajomość ze mną ludzie 
mogą zmienić się na lepsze? Kiedy ostatnio do-
strzegłem działanie Boga w moim życiu?

[www.onjest.pl] 

Św. Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”: 
W tym przypadku wspomnienie żniwa odno-

si się do ostatniej fazy historii, do eschatologii. 
[sądu ostatecznego, gdzie dusza odbiera nagrodę 
lub karę]. Można powiedzieć, że ta przypowieść 
jest kluczem do rozumienia całych dziejów czło-
wieka. W różnych epokach i w różnym znaczeniu 
„pszenica” rośnie razem z „kąkolem”, a „kąkol” 
razem z „pszenicą”. Dzieje ludzkości są widownią 
koegzystencji dobra i zła. Znaczy to, że zło istnieje 
obok dobra; ale znaczy także, że dobro trwa obok 
zła, rośnie niejako na tym samym podłożu ludz-
kiej natury. Natura bowiem nie została zniszczo-
na, nie stała się całkowicie zła, pomimo grzechu 
pierworodnego. Zachowała zdolność do dobra i to 
potwierdza się w różnych epokach dziejów.”

Módlmy się. 
Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swo-

im wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, 
aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie 
zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.(xIJ)
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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Dzieło Biblijne naszej diecezji zaprasza dorosłych i młodzież na weekendowe rekolekcje 
biblijne: 24-26 lipca – Dom Rekolekcyjny w Nowym Opolu oraz 14-16 sierpnia – Dom 
rekolekcyjny w Siedlanowie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Dzieła: 
https://dzielojp2siedlce.com/2020/06/24/zaproszenie-na-rekolekcje/ oraz na profilu 
społecznościowym: https://www.facebook.com/dzielojp2siedlce. 
 
 

 

Album o zbiorach  
Muzeum Diecezjalnego

Dzieło Biblijne naszej diecezji zaprasza doro-
słych i młodzież na weekendowe rekolekcje 
biblijne: 
•	24-26 lipca – Dom Rekolekcyjny w Nowym Opolu 
•	14-16 sierpnia – Dom rekolekcyjny w Siedlanowie.

Szczegółowe informacje na stronie: www.
dzielojp2siedlce.com/2020/06/24/zaproszenie
-na-rekolekcje/ oraz na FB: dzielojp2siedlce.

ZAPROSZENIE BISKUPA SIEDLECKIEGO KAZIMIERZA GURDY  
NA I DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ TEŚCIÓW W PARCZEWIE
Drodzy Diecezjanie!
Zapraszam Was serdecznie na I Diecezjalną Pielgrzymkę Teściowych i Teściów do Sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Rodzin do Parczewa w niedzielę 26 lipca br. pod hasłem: „Teściowie z nie-
ba rodem?”. Ufam, że będzie to dobry czas słuchania słowa o misji Teściów oraz czas modlitwy  
za swoje dzieci i wnuki. 

Proszę Księży Proboszczów o zachętę oraz pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Parczewa.
Niech Maryja Królowa Rodzin misję Teściów otacza swoją opieką i wstawiennictwem.
Z pasterskim błogosławieństwem Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda

Weekend ze Słowem Bożym

Muzeum Diecezjalne w Siedlcach wydało 
pierwszy album o zbiorach muzealnych, w któ-
rym prezentowane są nie tylko wyjątkowe dzie-
ła jak El Greco czy Ribera, ale także pozostałe 
zgromadzone muzealia. 

Album składa się z dwóch rozdziałów: ka-
lendarium, w którym ukazaliśmy najważniejsze 
wydarzenia z bogatej historii naszej placówki  
z przestrzeni 100 lat oraz zbiorów zgromadzo-
nych w 12 salach muzealnych. Zbiory usystema-
tyzowane tematycznie i epokami w poszczegól-
nych salach ukazują niezwykle ciekawą kolekcję 
i stanowią jedną z największych we Wschodnim 
Mazowszu. Naszym najważniejszym i najcen-
niejszym dziełem jest jedyny w Polsce obraz  
El Greca Ekstaza Św. Franciszka (1578 r.) oraz 
nabyty w ostatnim czasie obraz Jose de Ribe-
ry Św. Andrzej Apostoł (poł. XVII w.). 

Album przybliży fantastyczne zbiory siedlec-
kie mówiące o świadectwie wiary, patriotyzmu 
i wielowiekowej tradycji ludzi tej ziemi. Zdjęcia 
do albumu oraz koncepcję graficzną opraco-

wał znany siedlczanin grafik Mirosław Zdro-
dowski, co dodatkowo podnosi jego wartość 
artystyczną. Z kolei liczny komitet naukowy 
(prof. Juliusz Chrościcki, prof. Irena Rolska,  
ks. prof. Andrzej Witko) wsparł historycz-
no-merytoryczną stronę albumu. Album  jest 
wydany w języku polskim, dodatkowo posiada 
komentarz w j. angielskim i hiszpańskim. 

Ta publikacja jest doskonałą okazją do pro-
mowania dobrej sztuki oraz wspaniałym pre-
zentem. Album można nabyć w zakrystii  
w cenie 70 zł.

Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
W poznaniu woli Bożej znajdujemy pełny 

i całkowity spokój. Wola Boża jest zawsze po-
wiązana z miłością, dobrocią i miłosierdziem,  
z mądrością i wszechwiedzą Boga, który patrzy 
na początek i kres naszego życia. On jeden jest 
nieomylny w układaniu planów.

(z rozważań o modlitwie „Ojcze Nasz”)

•	„On	niczego	mi	nie	odmówi”	 
- o s. Róży Niewęgłowskiej

•	 „Korczak	w	habicie”.	Kim	
była bł. s. Julia Rodzińska? 

•	 Jak	sprawić,	by	czas	wa-
kacji nie był dla młodych 
ludzi czasem bez Boga? 

•	 W	Siedlcach	powstaje	dom	
dla osób z Alzheimerem.

W „Echu Katolickim”
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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 20 lipca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
1. czytanie (Mi 6, 1-4. 6-8) Istota prawdziwej religii

Psalm (Ps 50 (49), 5-6. 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Ewangelia (Mt 12, 38-42) Znak Jonasza
6.30 1. + Czesława Ryska, Stanisławę i rodziców obojga stron
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. + Leokadię w 28r. Mariana i Waldemara Barszczów – of. synowa
3. + Stanisława w 21r., Zofię, Wiesława, Barbarę i dusze w czyśćcu 

cierpiące – of. rodzina
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 9 (zel. Halina Mioduszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. + Halinę Kasjanowicz w 9 r., Stanisławę i Aleksandra – of. dzieci
3. Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla dzieci i wnuków, światło i 

dary Ducha Świętego oraz opiekę Maryi i św. Józefa
4. Poza parafią: + Stanisława Potyrę i zm. z rodziny obojga stron
5. Poza parafią: + Stanisława w rocznicę śmierci,  Anielę, Irene-

usza, Józefę, Józefa, zm. z rodzin Bujalskich, Boguckich
Wtorek 21 lipca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO 
albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi,  

prezbitera i doktora Kościoła 
albo wspomnienie św. Apolinarego, biskupa i męczennika

1. czytanie (Mi 7, 14-15. 18-20)
Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy

Psalm (Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a))
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje

Ewangelia (Mt 12, 46-50) Prawdziwa rodzina Jezusa
6.30 1. + Antoniego i Kazimierę Dziendzikowskich – of. syn
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. + Tadeusza Kluczka w 3 r. – of. dzieci
3. + Czesława Strzalińskiego z racji imienin
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 9 (zel. Halina Mioduszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. Dziękczynno – błagalna w 13 r. ślubu Ewy i Piotra oraz w 10 r. 
urodzin Marcela o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

3. + Józefa w 16 r., Zofię, Andrzeja, Roberta i Jerzego – of. rodzina
4. Poza parafią: W 80 r. urodzin Elżbiety z prośbą o Boże Błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia
Środa 22 lipca 2020 r.

ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY
1. czytanie (Pnp 8, 6-7) Jak śmierć potężna jest miłość

albo 1. czytanie (2 Kor 5, 14-17) Miłość Chrystusa przynagla nas
Psalm (Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2))

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Ewangelia (J 20, 1. 11-18) 

Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie
6.30 1. + Marię Wójcik – of. Anna Kirchner
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. Dziękczynna w intencji synów Marcina i Tomasza  
z prośbą o dobry wybór drogi życiowej – of. mama

3. + Helenę i Zdzisława Świniarskich – of. rodzina
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 9 (zel. Halina Mioduszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. + Helenę Łaszczyk w 18 r., Józefę, Kazimierza Łaszczyka, Tele-
sfora i Zofię Kucharczuk

3. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of rodzina
4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. chrześniak Michał

Nowenna do św. Józefa

Czwartek 23 lipca 2020 r.
ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY

1. czytanie (Ga 2, 19-20) Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus
Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

6.30 1. Dziękczynna w 40 urodziny Pawła z prośbą o potrzebne łaski  
i opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata życia dla niego 
i jego rodziny – of rodzice

7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 
2. + Janusza Montewkę i zm. rodziców obojga stron – of żona
3. Włodzimierza Bazyla, Witolda Krewnio, rodziców i zm. z rodziny 

Krewniów – of. matka
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.00 Ślub: Mateusz Flażyński i Katarzyna Dmowska 
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 

2. Z okazji 50 rocznicy urodzin Agnieszki z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla niej oraz jej rodziny

3. + Stanisławę w 15 r. 
4. Poza parafią: + Bogdana Nowaka – of. Jagiełłowie

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 24 lipca 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. KINGI, DZIEWICY
1. czytanie (Jr 3, 14-17) Zapowiedź religii powszechnej

Psalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d))
Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Ewangelia (Mt 13, 18-23) Wyjaśnienie przypowieści o siewcy
6.30 1. + Władysława, Juliannę, Kazimierza i zm. z rodz. Wakułów

2. + Waldemara Szmurło w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 

2. + Stanisława Kryńskiego w 35 r., Mariannę, Kazimierza, Joan-
nę, Katarzynę i Józefa – of. rodzina

3. + Krzysztofa z racji imienin i ojca Stanisława – of. mama
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 9 (zel. Halina Mioduszewska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 

2. + Waldemara Jakubasa w 3 r. – of. żona i syn
3. + Krzysztofa, Mariannę, Józefa, zm. z rodz. Kaniewskich, Ma-

riannę i Stanisława Marciniaków
4. Poza parafią: + Bogdana Nowaka – of. Władysława Adamczyk

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Sobota 25 lipca 2020 r.

ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
1. czytanie (2 Kor 4, 7-15)

Bóg, który wskrzesił Jezusa, przywróci życie także nam
Psalm (Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5))

Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości
Ewangelia (Mt 20, 20-28) Kielich mój pić będziecie

6.30 1. Dziękczynna z racji imienin Krzysztofa z prośbą o wypełnienie 
się woli Bożej i wstawiennictwo św. Krzysztofa – of. rodzice

2. + Jana Remiszewskiego – of. córka z mężem
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 

2. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 
3. + Krzysztofa z racji imienin oraz Juliannę i Konstantego  

– of. rodzina
4. + Mieczysława w 33 r., Irenę w 22 r., Krzysztofa w 21 r. i zm.  

z rodziny Jurzyków, Jarząbków i Centarów
5. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. + Janinę Sadowską w 7dz. – of. rodzina
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

•	 Hubert Górski, kawaler z parafii tutejszej i Agnieszka Włodarek, 
panna z parafii tutejszej - zapowiedź 1; 

•	 Piotr Michał Sikorski, kawaler z parafii tutejszej i Wioletta Kłos  
 panna z parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu - zapowiedź 1; 

•	 Piotr Gołęgowski, kawaler z parafii tutejszej i Anita Lipiec, panna  
z parafii bł. Męczenników Podlaskich w Siedlcach – zapowiedź 2;

•	 Paweł Szkup, kawaler z Księżopole Budki w parafii Rozbity Kamień  
i Małgorzata Malinowska, panna ze Strzały z parafii tutejszej  
– zapowiedź 2;

•	 Dawid Cielemęcki, kawaler z parafii katedralnej w Siedlcach  
i Dominika Giergun, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2; 

•	 Przemysław Nasiłowski, kawaler z parafii tutejszej i Klaudia Wik- 
toria Biarda, panna z  parafii Bożego Ciała w Siedlach  – zapowiedź 2.

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

•	 z ul. Chrobrego 15 – 200 zł 
•	 z ul. Konopnickiej – 50 zł 
•	 z ul. Mieszka I 4 – 150 zł 
•	 z ul. Sokołowskiej 91 – 50 zł 

•	 z ul. Żytniej 26 – 50 zł 
•	 ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 500 zł 
Dziękujemy osobom, które składają 
ofiary na tacę i wpłacają na konto 
parafialne. 

Informacje o życiu parafii (19.07)
•	 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) odbędzie się w dniach 19 – 24 lipca; szcze-
gólnie 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 godzi-
nę 10.00. W programie: zawiązanie wspólnoty, spotkania w grupach, 
Eucharystia, adoracja Jezusa, możliwość spowiedzi, śpiew, gry i zaba-
wy. Można z Jezusem i wierzącymi rówieśnikami spędzić kilka godzin. 
Rodzice dzieci i niepełnoletniej młodzieży wypełniają kartę zgłosze-
niową, którą można otrzymać w zakrystii lub pobrać ze strony parafii. 
Zgłoszenia uczestników 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 miejsco-
wości Łapsze Niżne w dniach 24 – 29 sierpnia. W planie formacja ducho-
wa, integracja, odpoczynek na górskich szczytach i szlakach, zwiedzanie 
ciekawych miejsc. Czekamy na zgłoszenia. Koszt 700 zł. Tel. 500 636 490. 

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

•	 W sobotę 25 lipca wspominamy św. Krzysztofa – patrona kierujących 
różnymi pojazdami. W tym dniu zapraszamy kierowców na Mszę Świętą 
o godz. 18.00. Po zakończeniu liturgii kapłani będą święcić pojazdy na 
parkingu parafialnym. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone 
na zakup środków transportu używanych przez polskich misjonarzy. Wię-
cej informacji na stronie: www.miva.pl 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Eucharystia daje życie
KATECHEZA O MODLITWIE EUCHARYSTYCZNEJ (CZ. 6):  

ANAMNEZA 
Konsekracja jest kluczowym momentem modlitwy eucharystycz-

nej, ale jeszcze nie jest momentem szczytowym – ten pozostaje ciągle 
przed nami. Jednak zanim do niego dojdziemy, chcemy skupić się na 
bardzo ważnej modlitwie zwanej anamnezą. To kolejne trudne słowo, 
które warto zapamiętać. Grecki termin anamnesis oznacza wspominanie  
z uobecnieniem. Anamneza jest więc tą częścią Eucharystii, podczas któ-
rej celebrans wspomina zbawczą Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa. Nie jest to jednak zwyczajne wspominanie. To niesamowite, ale 
w tej właśnie chwili Pascha naszego Pana w sposób sakramentalny staje 
się realnie obecna pośród nas. Nie jest to po prostu przypominanie sobie 
dawnych dziejów, jak ma to miejsce w szkole na zajęciach z historii. Duch 
Święty sprawia, że wydarzenia, które dokonały się na Golgocie dwa ty-
siące lat temu, uobecniają się na eucharystycznym ołtarzu. Są one ukryte 
pod sakramentalnymi i liturgicznymi znakami, jednak nie zmienia to fak-
tu, że realnie i skutecznie w nich uczestniczymy. Jezus jest obecny pośród 
nas w swojej ofierze miłości oraz w chwale swojego zmartwychwstania. 
Przychodzi, aby działać i nieustannie ofiarowuje się za nas Ojcu. Kościół 
włącza się w tę ofiarę Jezusa, składając przed Bogiem Najświętsze Ciało 
i Krew naszego Pana. Wszyscy, którzy uczestniczymy w Mszy Świętej, je-
steśmy wezwani, aby w tej właśnie chwili ofiarować swoje życie Bogu. 
Chcemy oddawać Panu zwłaszcza to, co trudne i bolesne – nasze osobiste 
krzyże. W ten sposób łączymy się z jedyną ofiarą Jezusa Chrystusa. Jeżeli 
przeżywasz jakieś trudności i cierpienia, na przykład chorobę, ofiaruj to 
Bogu. Jezus, który umarł za Ciebie na Krzyżu, sprawi, że także twój krzyż 
nabierze sensu. Możesz włączyć swoje cierpienie w zbawczą Mękę nasze-
go Pana i razem z Nim uczynić swój krzyż ofiarą miłości. Cdn.

Ks. Kamil Duszek

 Eucharystia sprawowana 23 czerwca br. w naszej parafii  
– 36. rocznica święceń kapłańskich Ks. Proboszcza 

i kapłanów wyświęconych w 1984 r.

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Genowefa Wakuła
+ Danuta Mikiciuk 

+ Janina Sadowska
+ Hanna Ptak 

Niedziela 26 lipca 2020 r. 
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (1 Krl 3, 5. 7-12) Modlitwa Salomona o mądrość
Psalm (Ps 119 (118), 57 i 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: 97a))

Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie
2. czytanie (Rz 8, 28-30)

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna
Ewangelia (Mt 13, 44-52) Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

7.00 1. + Genowefę w 9 r., Edwarda, Alfredę, Tadeusza i Bogdana  
– of. Jadwiga Szakowska

8.30 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła 
2. + Annę Grabelską z racji imienin – of. mąż
3. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

10.00 1. Dziękczynna z racji ślubu Anny i Piotra z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich oraz dzieci

2. Dziękczynno-błagalna w 1 rocznicę ślubu Joanny i Marcina  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. mama

11.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego 
2. Dziękczynna w 45 r. sakramentu małżeństwa Elżbiety i Romu-

alda z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów oraz ich 
dzieci z rodzinami

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Mariana Szkupa w 26 r., jego rodziców, Kazimierę i Juliana 

Szkupa, Irenę, Jana Sawickich oraz zmarłych z rodzin Sawic-
kich i Szkupów – of Elżbieta Szkup

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00.
20.00 1. + Krzysztofa z racji imienin, Józefa i Zygmunta – of żona
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Koleżanka żali się koleżance:
– Mam kłopot z moim najmłodszym Jasiem. 
Jest już wprawdzie pełnoletnim, ale nie wiem 
gdzie chodzi i z kim ma kontakty…
– To proste, zadzwoń do Sanepidu, że ma Co-
vida. Już oni znajdą wszystkich, z którymi się 
kontaktował!
POETYCKA ODPOWIEDŹ
W domu dwoje starszych ludzi. Babcia narzeka:
– Nie wiem, co mi jest, ale źle się czuję.
– Kochanie, kiedyś byliśmy piękni i młodzi, ale 
niestety czas nam zaszkodził!
SZTUKA
Młoda dziewczyna rozpoczyna pracę w nowej 
firmie. Pyta koleżankę:
– Słyszę w firmie cały czas: „dyscyplina pracy”, 
„dyscyplina pracy”. Co to takiego jest?
– To sztuka bycia przez cały czas głupszym od 
naszego szefa. 
POWIETRZE
Żona z politowaniem patrzy na męża, który non 
stop ogląda w telewizji kanały sportowe i me-
cze piłki nożnej:
– Powiedz mi, co takiego jest w piłce nożnej, 
bez czego nie można żyć?
 – Jak to co? Powietrze…
MĄDRZEJ
Student filozofii unika jakiejkolwiek pracy i po-
mocy w domu. Ojciec go upomina:
– Czemu ty się lenisz? Wziąłbyś się do jakiejś 
roboty.
– Tato, ja się nie lenię. Ja mam dysfunkcje syste-
mu motywacyjnego. Niby znaczy to dokładnie 
tyle samo co lenistwo, ale mądrzej brzmi.
SAMO PRZYCHODZI
Córka narzeka matce:
– Mamo, ja już sobie nie daję rady z tym 
wszystkim. Jestem taka zabiegana.
– To tak jest, córeczko. Sama to przychodzi 
starość i komornik, a za całą resztą trzeba się 
nabiegać.

Nadchodzący tydzień jest bogaty w liczne 
wspomnienia świętych i błogosławionych Ko-
ścioła Katolickiego. Są wśród nich dwaj starote-
stamentowi prorocy Eliasz (20 VII) oraz Daniel 
(21 VII). Wspominamy oddaną słuchaczkę Pana 
Jezusa św. Marię Magdalenę (22 VII) i jedne-
go z Apostołów Jakuba Starszego (25 VII). 

Prorok w rozumieniu biblijnym to nie ja-
snowidz przepowiadający przyszłość. To osoba 
mówiąca w imieniu Boga. To człowiek, który 
otrzymał od Boga misję ukazania ludziom nie-
dostrzegalnej przez nich rzeczywistości zbawie-
nia. Prorok objawia ludowi wolę Bożą.

Jednym z największych proroków Starego 
Testamentu jest Eliasz. Działał w IX w. przed 
Chrystusem za czasów króla Achaba. Jego imię 
oznacza „Jahwe jest moim Bogiem”. Tak brzmią-
ce imię wyjaśnia co głosił Eliasz. Achab pojął za 
żonę Izebel, przez którą w Izraelu zaczął rozwijać 
się kult Baala, czczonego jako pana pogody, płod-
ności i wegetacji. Eliasz przeciwstawiał się temu 
głosząc, że jedynym Panem natury jest Jahwe. 

O życiu proroka Daniela opowiada starote-
stamentalna Księga Daniela. Nie oznacza to, że 
prorok Daniel był jej autorem. Dla autora na-
tchnionego mniej istotne były wydarzenia i ich 
historyczne i graficzne wyjaśnienie. Najważniej-
sze były istotne cechy wierzącego Izraelity: mą-
drość i wierność, sprawiedliwość oraz pobożność. 
Daniel prawdopodobnie był wywieziony wraz  
z innymi Izraelitami do Babilonu. Ze względu na 
liczne zdolności i talenty trafił na dwór królewski. 
Nazwano go Baltazarem. Dzięki niezachwianej 
wierności tradycji żydowskiej otrzymał od Boga 
dar mądrości i rozeznania. Te istotne zdolności 
pozwoliły mu sięgnąć po wysokie stanowiska na 
dworze kolejnych królów. Pozostał w Babilonii 
również po wyzwoleniu Izraela. Dbał o Izraelitów 
i pilnował interesów Narodu Wybranego.

Jak wskazuje Katechizm Kościoła Katolickie-
go prorocy i patriarchowie Starego Testamentu 
odbierają w Kościele cześć należną świętym.

Św. Maria Magdalena, można powiedzieć, 
reprezentuje Nowy Testament. Pismo wskazu-
je na to, że jest osobą, z której Jezus wypędził 
7 złych duchów. Po tym wydarzeniu została  
z uczniami Jezusa, wsłuchując się w Jego na-
uczanie i posługując ludziom podążającym za 
Jezusem. Maria z Magdali jest jedną z 3 nie-
wiast, które w dzień po szabacie, poszły na-
maścić ciało zmarłego Jezusa. Ona zawiadamia 
Apostołów, że grób jest pusty. Stąd nazywana 
jest apostołką Apostołów.

Również „biblijnym” świętym jest Apostoł 
Jakub Starszy zwany również Większym.  
Z hebrajskiego imię Jakub można rozumieć 
„niech Jahwe prowadzi”. Św. Jakub, którego 
wspominamy w tym tygodniu jest jednym  
z pierwszych uczniów Jezusa. Został powołany 
wraz ze swoim bratem – Janem. Jan i Jakub, 
synowie Zebedeusza, byli rybakami. Św. Łu-
kasz pisze, że bracia byli wspólnikami Szymona  
– Piotra. Również matka apostołów – Salo-
me towarzyszyła Jezusowi w wędrówkach.  
Św. Jakub był z Jezusem w wielu miejscach. 
Był świadkiem uzdrowienia córki Jaira, wi-
dział przemienionego Jezusa na górze Tabor. 
Towarzyszył Panu również podczas modlitwy 

w Ogrójcu. W Dziejach Apostolskich zapisano, 
że Herod ściął mieczem św. Jakuba. W Ewan-
geliach Jakub Starszy wymieniany jest 18 razy.  
Zachęcam do odnalezienia wszystkich 31 wier-
szy mówiących o św. Jakubie. (KZ)

NIOSĄCY CHRYSTUSA Świętego Krzysztofa 
znamy głównie z legend. Niewiele jest informa-
cji o faktach z jego życia. Wiadomo, że pochodził  
z Azji Mniejszej, z prowincji rzymskiej Lucji,  
w dzisiejszej Turcji. Tam również poniósł męczeń-
ską śmierć za panowania cesarza Decjusza ok. 250 
r. Imię Christoforos oznacza niosący Chrystusa. 
Życie świętego nie zawsze było związane z Panem 
Jezusem. Przez wiele lat służył on możnym tego 
świata. Dopiero po nawróceniu przyjął chrzest  
i postanowił odpokutować. Legenda głosi, że 
osiedlił się nad Jordanem i przenosił pielgrzy-
mów ze Wschodu, zmierzających do Ziemi Świę-
tej. W trakcie jednej przeprawy niósł na swoich 
ramionach małe dziecko, a poczuł ogromny 
ciężar. Usłyszał głos: „Jam jest Jezus, twój Zba-
wiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat”. 
Św. Krzysztof stał się patronem przewoźników, 
tragarzy, flisaków i pielgrzymów. Obecnie jest 
czczony jako patron kierowców. W wielu pojaz-
dach możemy znaleźć obraz świętego. Tradycją 
stało się także święcenie pojazdów w dniu wspo-
mnienia świętego Krzysztofa. Nie należy trakto-
wać święcenia samochodu czy obrazka jako czary 
czy amulet. Nie zastępuje to zdrowego rozsądku 
za kierownicą, ale może pomóc w bezpiecznym 
powrocie do domu. 

Modlitwa do św. Krzysztofa:
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, do-

skonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą pła-
czącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - pro-
szę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną 
śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, 
o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć 
od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz 
mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich 
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy 
bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno 
tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością 
Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich 
drogach moich. Amen.

 W dniach 19-26 lipca 2020 będzie obchodzo-
ny 21. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz  
z misyjną  Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za  
1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transpor-
tu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawien-
nictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców  
i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich 
użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla 
wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest 
błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, 
aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzial-
nie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest 
kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof   
i wsparcie misjonarzy w zakupie środków 
transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za 
każdy przejechany kilometr na ten cel. Warto 
dodać, że pochodzący z naszej parafii misjonarz  
w Boliwii ks. Michał Chromiński prosi o pomoc 
w zakupie samochodu terenowego. Warto było-
by okazać mu nasze wsparcie. (Małgorzata Z.)


