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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Eucharystia daje życie
Katecheza o Modlitwie Eucharystycznej (cz. 7): 

Oaza Młodzieży w parafii „Pan z wami”

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
ZROZUMIELIŚCIE TO WSZYSTKO? 

ODPOWIEDZIELI MU: «TAK». (Mt 13, 44-52)
•	Mając na uwadze „jutro” królestwa Boże-

go - czas sądu i nagrody bądź kary - spróbuj  
w osobistym rachunku sumienia szukać rze-
telnej odpowiedzi na pytanie: jaką rybą je-
stem w sieci Pana? W którą stronę podążam 
z dnia na dzień w mojej życiowej wędrówce: 
od dobrego ku lepszemu, czy od złego ku gor-
szemu? Przemiana ryby złej w dobrą nie jest  
w naturze możliwa, ale nadprzyrodzona łaska 
Chrystusa może przemienić charakter i sposób 
życia człowieka, który ma w sercu skruchę  
i otwartość na miłosierdzie Boże.

•	Spróbuj też dostrzec działanie Bożej łaski, któ-
ra nieustannie zagarnia cię do sieci królestwa 
przez słowo, sakramenty, dobre natchnienia 
etc. Zobacz, że Bóg cały czas zabiega o to, żeby 
cię zdobyć dla siebie i obdarować zbawieniem.

•	W świetle dwóch pierwszych przypowieści 
odkrywamy wezwanie do tego, by nie utracić 
tej pierwotnej radości i zachwytu nad skarbem 
Jego królestwa. Trzeba pielęgnować w sobie 
miłość do owego jedynego skarbu i najcen-
niejszej perły, by ona nie wygasła (por. Ap 2,3-
4). Spróbuj przypomnieć sobie takie momenty,  
w których ostatnio przeżyłeś coś z tego ocza-
rowania i radości z objawienia piękna Boga. 
Pozwól, by twoje serce na nowo zapłonęło.

•	Przypowieści o skarbie i perle są pełne czasow-
ników opisujących intensywne działanie. Aby 
zdobyć skarb, posiąść najcenniejszą perłę, trze-
ba się zaangażować, nie można tkwić bezczyn-
nie w fotelu. Do jakiego działania pobudza cię 
ta Ewangelia? Spróbuj otworzyć się na jej dyna-
mizm rozpalający serce, a następnie podejmij 
jedno, konkretne i roztropne postanowienie, 
które stanie się „wprowadzeniem słowa w czyn” 
(por. Jk 1,22). [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. 
Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic 
nie jest mocne ani święte, spraw w swoim wiel-
kim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami  
i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy 
przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra 
wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wie-
ki wieków. Amen. (xIJ)

MODLITWY WSTAWIENNICZE 
Po anamnezie oraz ofiarowaniu następują 

modlitwy wstawiennicze. Kapłani celebrujący li-
turgię modlą się za Kościół: za żyjących i za zmar-
łych. Warto zwrócić uwagę na to, że wymienione 
zostaje wtedy imię papieża oraz biskupa diece-
zjalnego. Jest to wyraz jedności Kościoła, który 
na całym świecie sprawuje jedną ofiarę Jezusa 
Chrystusa. Jedność ta byłaby tylko fikcją, gdy-
by nie było widzialnej głowy, którą jest papież. 
Nie można również mówić o trwaniu w jedności  
z papieżem, jeżeli zapomni się o posłuszeństwie 
i czci względem biskupa diecezjalnego. Podczas 
modlitwy wstawienniczej prosimy więc Boga 
szczególnie za cały Kościół hierarchiczny. Warto, 
abym dziękował wtedy Panu Bogu za hierarchię 
– za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów. 
Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to dla nas 
dosyć trudne. Słowa takie jak „hierarchia” czy 
„posłuszeństwo” dla wielu wydają się reliktem 
przeszłości. Musimy jednak pamiętać, że jed-
ność Kościoła nie jest utopią – nie powinniśmy 

o niej myśleć w sposób magiczny ani marzyciel-
ski. Duch Święty jest sprawcą jedności Kościoła,  
a urzeczywistnia się ona dzięki konkretnym struk-
turom. Struktury te buduje zaś każdy z nas. Jeżeli 
Chrystus wzywa nas do jedności, to powinienem 
odnieść to wezwanie najpierw do samego siebie. 
Czy buduję jedność Kościoła przez moje posłu-
szeństwo papieżowi oraz mojemu biskupowi? 
Czy potrafię uwierzyć, że ten konkretnie istnie-
jący Kościół, chociaż zmaga się z grzechami swo-
ich członków, to jest prawdziwym narzędziem  
w rękach Boga? Czy wierzę w Kościół Święty? 
Cdn.

KS. KAMIL DUSZEK

W dniach 19-24 lipca młodzież w naszej 
parafii przeżywała swoje oazowe rekolekcje. 
Przez 6 dni młodzi gromadzili się na Eucharystii, 
wspólnej modlitwie, rozważaniu słowa Bożego 
w małych grupach prowadzonych przez anima-
torów. W tym czasie odkrywali, że kochający 
Bóg jest blisko. Poniżej zamieszczamy wypo-
wiedzi – świadectwa uczestników. Młodych już 
od września zapraszamy do grup formacyjnych 
Ruchu Światło-Życie. (xIJ)

n Gabriel: Na parafialnej oazie robiliśmy 
wiele ciekawych rzeczy. Najważniejszym punk-
tem dnia była oczywiście Msza Święta. Dla mnie 
najciekawsze były spotkania w małych grupach. 
Tam w luźnej atmosferze razem z animatorami 
przerabialiśmy konspekt. Największą zasługę 
mają w tym ani-
matorzy, którzy 
wraz z księdzem 
wszystko przy-
gotowywali i to 
dzięki nim oaza 
była taka fajna.

n  Asia: Na 
oazie parafialnej 
bardzo mi się po-
dobało. Namioty 
spotkania poka-
zały mi, że warto 
odnosić słowo 

Boże do naszego życia. Cieszę się, że mogłam 
skorzystać z sakramenty pokuty i przyjąć Jezusa 
podczas Eucharystii. Nie zabrakło również fajnej 
zabawy podczas pogodnego popołudnia. 

n Michał: Na wakacyjnej oazie spędzamy 
swój czas z Panem Bogiem jak również z naszymi 
kolegami i koleżankami. Niektórzy przychodzą 
razem z rodzeństwem W ciągu tych 4 godzin 
wspólnego przebywania bardzo często gramy  
w gry zespołowe. Jedna z animatorek umila 
nam czas swoim śpiewem. W czwartek było 
pyszne jedzonko – pizza. Ksiądz Irek zatroszczył 
się, żebyśmy codziennie mieli ciacho do osłody 
oraz wodę dla ochłody. Kogo nie ma niech żałuje  
i za rok niech przylatuje.

n  Paweł: Na oazie było fajnie. Niestety  
w tym roku nie 
ma oaz waka-
cyjnych. Na oazie 
jest dużo modli-
twy. Poza modli-
twą jest również 
dużo zabaw y. 
Poznałem kilka 
nowych osób.
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K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 27 lipca 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO 
1. czytanie (Jr 13, 1-11) Bóg zapowiada karę
Psalm (Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 18b))

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie
Ewangelia (Mt 13, 31-35) Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie

6.30 1. + Hannę z ok. imienin, Stefana, zm. z rodziny Wymiatał i Stań-
czuków – of. dzieci

2 + Danutę Mikiciuk w 7 dz. od pogrzebu – of. rodzina 
7.00 1. + Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. + Jana Chalimoniuka w 20 r. śm., Wandę, Wacława, Mariannę i 
Stanisława – of. żona

3. + Genowefę i Stanisława Wierzchowskich, Ferdynanda, Stanisła-
wa, Annę i zm. z rodz. Grochowskich – of. Elżbieta Grochowska 

4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. + Mirosławę, Witolda, Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Da-
riusza, zm. rodz. Krupów i Kowalczyków – of. Danuta Kruk

3. + Mariannę, Bronisława Sagana i zm. z ich rodzin – of. córka 
4. Poza parafią: + Hannę Półtorak (im.) – of. pracownicy SP w Skórcu 

Wtorek 28 lipca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla 

1. czytanie (Jr 14, 17-22) W czasie klęski nadzieja w Bogu
Psalm (Ps 79 (78), 5 i 8. 9. 11 i 13 (R.: por. 9cd))

Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego
Ewangelia (Mt 13, 36-43) Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

6.30 1. + Barbarę Sułek w 7 r. – of. rodzina 
7.00 1. + Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. Dziękczynno-błagalna w 30 r. sakramentu małżeństwa Marioli i 
Sławomira z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

3. + Janinę Wilk w 11 r. i zmarłych z rodziny – of. rodzina 
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli św. Joanny Beretta Molla 
18.00 1 Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. W intencji czcicieli św. Joanny Beretty Molla
3. + Barbarę Grzyb w 15 r. – of. rodzina 
4. + Józefa, Annę, Krzysztofa, Grażynę, Witolda, zm. z rodz. Szach-

nowskich – of. córki Maria i Elżbieta 
5. Poza parafią: W intencji Anny i Tomasza w 1 r. ślubu z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i synka Władka
Środa 29 lipca 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. MARTY
1. czytanie (1 J 4, 7-16) Bóg pierwszy nas umiłował
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 11, 19-27) Wiara Marty

albo (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty
6.30 1. + Annę, Bronisława, Wojciecha i Mariana

2. Poza parafią: +Wiesławę Okuniewską w 37 r. – of. córka 
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła

2. + Józefa Duka oraz zm. z rodziny Duków i Myrchów – of. Bar-
bara Duk 

3. + Jadwigę Jaroszczyk z okazji urodzin – of. córka z dziećmi  
i Michał 

4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego

2. + Ewę Bujalską – of. Wioletta Kąkol 
3. + Kazimierza Kalinowskiego w 1 r. – of. córka 
4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. Bogdan i Ewa

Nowenna do św. Józefa

Czwartek 30 lipca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Jr 18, 1-6) Przypowieść o garncarzu

Psalm (Ps 146 (145), 1b-2. 3-4. 5-6b (R.: 5a))
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba Albo: Alleluja

Ewangelia (Mt 13, 47-53) Przypowieść o sieci
6.30 1. + Barbarę Krupę – of. mieszkańcy ul. Łąkowej i Krótkiej
7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła – zakończenie

2. + Czesława w 15 r. oraz zmarłych z obojga stron – of. żona z rodziną 
3. + Dariusza, Ryszarda, Wandę, Tomasza i rodziców z obu stron
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka) – zakończenie
5. Poza parafią: + Anielę i Władysława Troć – of. córka

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego – zakończenie

2. + Bogumiłę Grzywacz w 9 r. – of. córka z mężem 
3. + Dorotę Zając, Mariannę Popek, Andrzeja Pietiewicza – of. rodzina 

Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 31 lipca 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI, PREZBITERA

1. czytanie (Jr 26, 1-9) Jeremiasz skazany na śmierć
Psalm (Ps 69 (68), 5. 8-10. 14 (R.: por. 14c))

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie
Ewangelia (Mt 13, 54-58) Jezus lekceważony w Nazarecie

6.30 1. Dziękczynna w intencji Moniki o potrzebne łaski, dary Ducha 
Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w dalszym życiu

7.00 1. + Romana Grochowskiego – of. siostra Bożena 
2. + Annę Wereda w 3 r., Mariannę Niedziółka w 11 r. – of. Teresa 

Niedziółka 
3. + Bogdana Nowaka w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 
4. + Julię, Tadeusza Rossów, Krystynę Rycielską i zm. z rodziny 

Rossów i Skolimowskich – of. syn z rodziną 
17.00 Ślub: Marlena Deniszewska i Tomasz Borysowski
18.00 1. + Wandę w 6 r. śm., Mieczysława, Romualda, Wiesława i zm.  

z rodziny Kozaków – of. córka 
2. + Józefa i zmarłych z rodziny – of. żona 
3. + Hieronima w 40 r., Jadwigę Lewickich i zm. z rodziny Lewic-

kich i Montewków – of. rodzina 
4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. nadzór z firmy Drosed 
5. Poza parafią: +Andrzeja Dymnego w 1 r. – of. żona i dzieci 

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Sobota 1 sierpnia 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Jr 26, 11-16. 24) Jeremiasz ocalony od śmierci
Psalm (Ps 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34 (R.: por. 14c))

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie
Ewangelia (Mt 14, 1-12) Śmierć Jana Chrzciciela

6.30 1. + Mariana, rodziców i braci z obu stron – of. Helena Radzikowska
2. + Zdzisława Marciniaka w 2 r., Andrzeja i dziadków z obu stron 

rodziny – of. dzieci 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk – of. córka (rozpoczęcie) 

2. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka – of. Alina Kondraciuk 
(rozpoczęcie)

3. Gregorianka: + Stanisławę Więsak – of. córka (rozpoczęcie)
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wy-

zwolenie z uzależnień – of. KWC 
5. Dziękczynna w 63 r. urodzin Włodzimierza Sosnowskiego  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Mat-
ki Bożej i św. Józefa – of. dzieci i wnuki

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.

WZORY ŚWIĘTOŚCI
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

•	Krzysztof Miazga, kawaler z parafii tutejszej i Justyna Soćko, panna 
z parafii Wodynie - zapowiedź 1;
•	Oskar Mateusz Kubrak, kawaler z parafii NMP Królowej Aniołów w War-

szawie i Paulina Stachowicz, panna z parafii tutejszej - zapowiedź 1;
•	Rafał Piotr Gójski i Paula Elżbieta Opitz-Gójska, oboje z parafii  

tutejszej - zapowiedź 1;
•	Mateusz Lewicki, kawaler z parafii tutejszej i Emilia Woźniak, panna 

z parafii Wyszków k. Węgrowa - zapowiedź 1;
•	Hubert Górski, kawaler z parafii tutejszej i Agnieszka Włodarek, 

panna z parafii tutejszej - zapowiedź 2; 
•	Piotr Michał Sikorski, kawaler z parafii tutejszej i Wioletta Kłos,  

 panna z parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu - zapowiedź 2; 
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi 

narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

z ul. Chrobrego 6 – 50 zł 
z ul. Jagiellońskiej 23 – 100 zł
z ul. Sokołowskiej 79 – 50 zł 

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto. 

Informacje o życiu parafii (26.07)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

Jubileusz APDC
Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym istniejące w naszej parafii 

obchodzi w tym roku 5-lecie swojej działalności. Istotą formacji jest nie-
sienie pomocy duszom cierpiącym w czyśćcu, co obrazują słowa założy-
ciela zgromadzenia zakonnego Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych 
bł. Honorata Koźmińskiego: „Jęki dusz czyśćcowych dolatują do nas, a my 
spieszymy im z ratunkiem i ulgą. Zamieniamy zasługi nasze, wprawiamy 
w obieg modlitwy, udzielamy sobie nawzajem naszych radości, podzie-
lamy wspólnie boleści, korzystamy na koniec z zadośćuczynień jedni dru-
gich, stosownie do potrzeb każdego”.

W związku z jubileuszem zapraszamy wszystkich Członków, 
Parafian i Gości na wspólną Mszę świętą dnia 1 sierpnia 2020 r. 
na godzinę 18.00 oraz nabożeństwo pierwszosobotnie wynagra-
dzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Pragniemy świętować wraz z Maryją, ponieważ, jak pisał dalej  
bł. Honorat Koźmiński, „troska o niebo dla zmarłych jest też Matce Bożej 
najprzyjemniejsza, bo jeżeli każda matka za wielką ma przysługę, gdy kto jej 
dzieci wybawi z więzienia, daleko bardziej ta Najświętsza Matka. Ona z czyść-
ca dusze wyprowadza i Jej to rozporządzeniu zostawia się te skarby zasług, 
jakie [dla zmarłych i dla siebie – przyp. Siostra Anna Czajkowska] zbieramy”. 

W niedzielę po każdej Mszy św. przedstawiciele APDC, zgroma-
dzeni przed świątynią na świeżym powietrzu, będą rozprowadzali 
modlitewniki za zmarłych oraz książki poświęcone tematyce czyść-
ca, a także służyli rozmową. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zostaną  
w całości przekazane na rzecz zgromadzenia zakonnego Sióstr Wspomoży-
cielek Dusz Czyśćcowych. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych niesieniem pomocy duszom 
czyśćcowym. Każda forma modlitwy jest niezwykle ważna i potrzebna, 
a wspomaganie zmarłych „jest najłatwiejsze spośród wszystkich naszych 
obowiązków, jak twierdził wspomniany wyżej bł. Honorat Koźmiński, 
bo prawie nic nas nie kosztuje, każdą bowiem rzecz najmniejszą nawet 
i z obowiązku spełnioną, za te dusze ofiarować możemy z wielkim ich 
pożytkiem”. Trudno się z tym nie zgodzić. Obiektywnie niewielki wysiłek, 
jaki podejmujemy ze swojej strony, by ulżyć w cierpieniu duszom czyść-
cowym, wraca do nas pomnożony miłosierną miłością i wdzięcznością 
z Serca samego Boga i Najświętszej Maryi Panny. 

Apostolstwo Pomocy Duszom CzyśćcowymNabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec prowadzony przez 
członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. + Genowefę Wakułę – of. koleżanka 

2.+ Henryka Popka w 5 miesiąc po śm. – of. żona Barbara Popek 
3. W intencji Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym z racji 5 

rocznicy powstania
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający

Niedziela 2 sierpnia 2020 r. 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Iz 55, 1-3) Pokarm dla biednych

Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18 (R.: por. 16))
Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

2. czytanie (Rz 8, 35. 37-39) 
Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga

Ewangelia (Mt 14, 13-21) Cudowne rozmnożenie chleba
7.00 1. + Rafała w 3 r. – of. Kazimiera Wolgiemut 
8.30 1. Gregorianka: + Stanisławę Więsak 

2. + Wiesława i zm. rodziców z obu stron – of. Honorata Kowalczyk 
10.00 1. Dziękczynna w 20. r. ślubu Jolanty i Pawła Jastrzębskich z prośbą  

o potrzebne łaski dla nich i ich synów Michała i Marcina – of. rodzice 
2. Dziękczynna w 5. r. urodzin Mai o opiekę Matki Bożej i św. Józefa 

– of. babcia Janina Miazga 
3.+ Marię Newel w 30. dzień – of. uczestnicy pogrzebu 

11.30 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
3. + Eugenię i Stanisława Andraszek – of. córka 

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z racji I Niedzieli Miesiąca
18.00 1. + Zenona (r. śm.)
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00.
20.00 1. + Bolesława Paczuskiego w 18 r., Helenę, Eugeniusza, Stanisła-

wa i Franciszka – of. rodzina Paczuskich 

W „Echu Katolickim”

•	 Propozycja dla wszystkich młodych – wakacje spędzone z Bogiem  
Dzisiaj w parafii (26.07) Eucharystią o godz. 18.00 rozpoczyna się Oaza 
Dzieci Bożych dla dzieci z klas 3 – 6 SP. Rodzice mogą jeszcze zgłosić 
dzieci do oazy. Spotkania oazowe w dniach 27-31 lipca będą rozpoczy-
nały się o godz. 10.00. 

•	 Jest możliwość wyjazdu młodzieży w góry [Pieniny, Gorce] do miej-
scowości Łapsze Niżne w dniach 24 – 29 sierpnia. W planie formacja 
duchowa, integracja, odpoczynek na górskich szczytach i szlakach, 
zwiedzanie ciekawych miejsc. Czekamy na zgłoszenia. Koszt 700 zł.  
Tel. 500 636 490. 

•	 We wtorek 28 lipca parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla. 
Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00 sprawowaną w intencjach 
przedstawionych przez czcicieli Świętej. Po liturgii błogosławieństwo 
matek oczekujących narodzin dziecka. 

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

•	 W pierwszą sobotę miesiąca Męski Różaniec w Siedlcach. Zapraszamy 
mężczyzn do katedry na godz. 7.00. 

•	 W pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 13.00 adoracja 
Najświętszego Sakramentu i spotkanie z członkami Kół Żywego Różańca.

•	 W niedzielę 2 sierpnia rozpoczynamy w parafii duchowe pielgrzymo-
wanie na Jasną Górę. W dniach pielgrzymki zapraszamy na Mszę Świętą  
o godz. 20.00. Po liturgii modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski. 
Będzie też możliwość wypełnienia kart z intencjami. W tym czasie  
(od 3 do 14.08) w dni powszednie nie będzie Mszy Świętej o godz. 
18.00, a kancelaria parafialna będzie czynna od godz. 18.00 do 19.30. 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

+ Bogusław Michalik
+ Władysława Długosz

•	Modlitwy	trzeba	się	dać	nauczyć.	Jak?	
•	Czym	jest	Modlitwa	Jezusowa	-	najpokorniejsza	modlitwa	świata?
•	Jak	dzieci	 i	młodzież	naszej	diecezji	należące	do	Ruchu	Światło-Życie	 

łączą wypoczynek z formacją?
•	 Co	zawdzięczają	bł.	Matce	Speranzie	św.	Jan	Paweł	II	i	św.	s.	Faustyna	

Kowalska? Kim była ta mało znana w Polsce hiszpańska mistyczka? 
•	Dlaczego	nie	warto	lekceważyć	bólu	zatok?

z ul. Sokołowskiej 83 – 100 zł 
z ul. Żytniej 69 – 140 zł 
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Wakacyjne podróże i pielgrzymki: Henryków 

Odkrywanie piękna Dolnego Śląska
Wakacje to dobry czas, by poznawać nie-

znane miejsca w Polsce. Dla mnie, takim nie-
odkrytym miejscem jest Dolny Śląsk. Kojarzył 
mi się dotychczas z przemysłem, kopalniami, 
zanieczyszczonym powietrzem. A przecież Dol-
ny Śląsk to piękne Góry Sowie, monumentalne 
Góry Stołowe, bardzo ciekawa historia II wojny 
światowej, która przetrwała w podziemnych 
fabrykach Walimia, Twierdza „Srebrna Góra”  
i Fort Ostróg, Twierdza Kłodzko, Kopalnia Zło-
ta w Złotym Stoku, niezliczone zamki (np.  
w Międzylesiu, Książu, Kamieńcu Ząbkowic-
kim), Opactwo Cystersów w Henrykowie, Sank-
tuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej 
w Bardo i wiele, wiele innych. Jednym z pozna-
nych w tym roku miejsc jest Opactwo Cystersów 
w Henrykowie. 

Henryków to duża wieś klasztorna położona 
nad rzeką Oławą u podnóża urokliwych Wzgórz 
Strzelińskich w powiecie ząbkowickim, w od-
ległości około 9 kilometrów od Ziębic. Przez 
wieś Henryków prowadzi Międzynarodowy 
Szlak Cysterski. Pierwsi zakonnicy przybyli tu 
z Lubiąża w 1227 roku. Postawiono wówczas 
drewniany klasztor. Jednak rozwój opactwa 
został zahamowany w 1241 roku przez najazd 
mongolski. Potem dotkliwie nękały go wojny 
husyckie, a wojna trzydziestoletnia dodała coś 
od siebie. Po tym okresie nadeszły lata, kiedy 
klasztor ponownie zaczął świetnie prospe-
rować. To był okres między siedemnastym,  
a osiemnastym stuleciem. Wówczas to opactwo 
cystersów w Henrykowie było rozbudowywa-
ne i przebudowywane. Mieszały się tam wtedy 
style architektoniczne. Dlatego dziś to takie 
połączenie barokowo – gotycko – rokokowego 
stylu. Klasztor to nie tylko historia Ojców Cy-
stersów, to również historia rodzin książęcych 
Sassko-Weimarskich, którzy w 1863 r. odzie-
dziczyli majątek klasztorny. W 1873 r. dawne 
opactwo cysterskie zostało przemienione  
w rezydencję magnacką, a przy klasztorze po-
wstaje park krajobrazowy i ogród w stylu wło-
skim. Ostatni właściciele niemieccy opuszczają 
Henryków w 1945 r., a opactwo przechodzi 
w posiadanie władz PRL-u. W 1946 r. kościół 
oraz część klasztoru objęli ojcowie cystersi  
z opactwa w Szczyrzycu. W kościele na uwa-

 Drewniane stalle z XVIII w.
gę zasługują unikalne na skalę europejską  
i w całości zachowane drewniane stalle, których 
budowa trwała 150 lat i została zakończona  
ok. 1709 r. W prezbiterium znajduje się baroko-
wy ołtarz główny wykonany na przełomie XVII  
i XVIII w. Wielką wartość artystyczną posiadają 
także organy z XVII w oraz barokowe wyposa-
żenie dawnej zakrystii opackiej, mauzoleum 
Piastów Śląskich, doskonale zachowane po-
lichromia, a także zabytkowe instrumenty mu-
zyczne   i dziesiątki innych dzieł sztuki (rzeźb, 
płaskorzeźb i innych drewnianych zdobień  
i obrazów na płótnie)

Odwiedziny w opactwie to okazja do po-
znania miejsca powstania pierwszego zdania 
w języku polskim zapisanego w Księdze Hen-
rykowskiej. Jest to kronika pisana w języku ła-
cińskim przez Opata Piotra z roku 1270. Zano-
towane tam zostały nazwy wielu miejscowości, 
informacje o ich mieszkańcach, imiona żyjących 
wówczas osób. Niesamowity i cenny materiał. 
Prawdziwe historyczne dzieło sztuki. W księ-
gach tych zapisano też jedno zdanie w języku 
polskim. W Henrykowie znajdują się jedynie 
kopie tych kronik. Oryginały zabezpieczone są 
w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu 

Historia tego opactwa tworzona przez osiem 
wieków, stanowi niezwykle ważny element 
dziedzictwa kulturowego nie tylko Dolnego 
Śląska, ale całej Polski. Zespół Klasztorny Opac-
twa Cysterskiego w Henrykowie to także jeden  
z najcenniejszych zabytków sakralnych w Pol-
sce. (AZ)

W czasie epidemii koleżanka telefonuje do ko-
leżanki:
 – Wstałam rano: kaszlu brak, kataru brak, zero 
gorączki, nic mnie nie boli, normalnie oddy-
cham.
 – To chyba dobrze?
 – A ja tak sobie myślę: przecież to typowe ob-
jawy bezobjawowego koronawirusa!
NIEWOLNIK
W zakładzie pracy są trudne relacje międzyoso-
bowe. Szef do pracownika:
 – Miarka się przebrała. Zwalniam pana z pracy.
 – Zwalniam? Jestem naprawdę mile zaskoczo-
ny, szefie, bo zawsze myślałem, że niewolników 
się sprzedaje!
U STARSZYCH BRACI
Rabin pyta młodego Żyda:
– Czemu Chaim nie przychodzisz na modlitwę 
do naszej synagogi?
– Bo ja, Rabbi, jestem ateista.
– No dobrze, a Torę ty przeczytałeś?
– A po co mam czytać Torę, jak ja jestem ateista?
 – A o Mojżeszu, prorokach i Dawidzie ty coś wiesz?
 – Nie, Rebe, przecież ja jestem ateista…
 – A może znasz Dekalog?
 – Oj, Rabbi, nie znam tego wszystkiego, bo ja 
jestem ateista.
 – To, jak ty nie czytałeś Tory, jak ty nie wiesz 
nic o Mojżeszu, prorokach i Dawidzie, jak ty nie 
znasz tego wszystkiego, to ty jesteś zwyczajny 
nieuk, a nie ateista!
JAK ŻYĆ?
Domowa refleksja babci na emeryturze:
 – Za każdym razem, kiedy posprzątam dom, 
rodzina narzeka, że nie mogą niczego zna-
leźć… Postanowiłam nie sprzątać, teraz wszy-
scy narzekają, że bałagan!
SŁOWNIK
Żyjemy w czasach „poprawności politycznej”,  
w której kłamstwo przedstawia się jako prawdę, 
aby dało się je zaakceptować. Filolodzy próbują 
stworzyć słownik polsko-polski z nową inter-
pretacją znaczenia poszczególnych pojęć. Oto 
kilka przykładów:
Bałagan – alternatywna aranżacja przestrzeni.
Złodziej – wtórny dystrybutor Produktu Kra-
jowego Brutto.
Pijany lub pod wpływem narkotyków  
– przestrzennie zagubiony.
Człowiek bez przednich zębów – osoba  
o zwiększonej wydajności oddechowej.
Głupi – inteligentny inaczej.
Biedak – ekonomicznie nieprzystosowany.
Żebrak – bezrobotny na praktyce.
Pracownik ZUO – terenowy przedstawiciel 
przemysłu utylizacji zużytych dóbr materialnych.
Leniwy – motywacyjnie zubożony.

Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość - a my jesteśmy narodem 

ambitnym, który nie chce umierać! - musisz sobie postawić wielkie wymagania. 
Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem 
przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność 
naszej Ojczyźnie!

(Warszawa, 24 czerwca 1966 r.)


