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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
WIELKA JEST TWOJA WIARA; 

NIECH CI SIĘ STANIE, JAK PRAGNIESZ!  
(Mt 15, 21-28)

Komu z ludzi zawdzięczam w sposób 
szczególny dostąpienie łaski wiary, chrztu 
i wejścia do Kościoła? Czy pamiętam ich 
imiona? Czy myślę z wdzięcznością o tych, za 
pośrednictwem których otrzymałem udział  
„w dziale świętych, w światłości”? Czy widzę 
we współczesnym świecie udrękę ludzi bez-
bronnych wobec działań złego ducha? Czy 
słyszę wołanie o zbawienie? Czy otwieram się 
na zaproszenie Jezusa, by modlić się za kon-
kretnych ludzi i uczestniczyć w doprowadza-
niu ich do osobistego spotkania z Jezusem?  
Jakie działania podejmę w najbliższym czasie, 
by bardziej dorosnąć do roli ucznia Jezusa?  
Co zrobię, by być w ściślejszej komunii z Nim? 
Co zrobię, by w moim zaangażowaniu apo-
stolskim było mniej egoizmu i wygodnictwa, 
a więcej „wyobraźni miłosierdzia”?

ks. Józef Maciąg [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Gdy Bóg miłuje, niczego innego nie pragnie, jak tego, by być 
miłowanym. Miłuje nie dla czego innego, jak tylko po to, by Go 
miłowano, wiedząc, że ci, którzy miłują, mocą tej miłości dostę-
pują szczęścia. Św. Bernard

20 sierpnia wspominamy św. Bernarda, opata. 
W dniu Patrona składamy życzenia księdzu Prałatowi  

Bernardowi Błońskiemu, który od wielu lat posługuje codzien-
nie w naszej parafii. Księdzu Prałatowi życzymy Bożego błogo-
sławieństwa; nich Boża łaska będzie źródłem szczęścia i mocą  
w naśladowaniu Pana Jezusa. 

Niech Matka Boża otacza Księdza Prałata swoją opieką.
Redakcja Opiekuna i Parafinie.

Św. Beda Wielebny (+735): Gdy Pan ujrzy 
taki płomień naszej wiary, taką wytrwałość 
modlitwy, zmiłuje się także i nad nami, i da 
nam to, o co Go prosimy. A gdy wyrzucimy cha-
os naszych występków i gdy odrzucimy więzy 
grzechów, powróci do nas znowu czysta pogo-
da ducha i zdolność czynienia dobrze. Jeśli więc 
za przykładem niewiasty kananejskiej będzie-
my niewzruszenie trwali na modlitwie, spłynie 
na nas łaska naszego Stwórcy, który poprawi 
w nas to, co jest błędne, uświęci, co brudne, 
uspokoi, co pełne niepokoju. Jest bowiem wier-
ny i sprawiedliwy, więc odpuści nam grzechy  
i obmyje nas z wszelkiej nieprawości, jeśli ocho-
czym głosem będziemy ku Niemu wołali.

Módlmy się. 
Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygo-

towałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze 
serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując 
Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzy-
mali obiecane dziedzictwo, które przewyższa 
wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Wiara czy tradycja rodzinna?
Dzisiejsza perykopa ewangeliczna dotknęła 

szczególnie mojego serca słowami Wtedy Jezus 
powiedział: „Kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech 
więc się stanie tak, jak chcesz”. I w tej samej chwili 
jej córka została uzdrowiona (Mt 15, 28). Obserwu-
jąc w ostatnich czasach jak bardzo pogubiliśmy się 
w postępowaniu zgodnym z nauką Chrystusa, jak 
bardzo chcemy zracjonalizować wszystko, co jest  
w tej nauce niewygodne dla nas i jak wiele jeste-
śmy w stanie uczynić, by zlaicyzować nasze życie, 
wiara i zaufanie Panu Jezusowi kobiety kananejskiej 
są szczególnie uderzające. Pan Jezus chwali wiarę 
poganki, która z wyjątkowym zapałem i mądrością 
prosi o łaskę uwolnienia dla swojej córki. Ona na-
prawdę wierzy, że Pan Jezus może jej pomóc! A my, 
jak często całą duszą i sercem jesteśmy gotowi po-
wiedzieć: Jezu ufam Tobie i bać się nie będę!? Często 
prosimy Boga o różne łaski, które nie przychodzą. 
Myślimy wówczas, że Bóg nas nie słyszy, choć jest 
to bardzo mylne mniemanie. Ile w tej modlitwie jest 
wiary? Ile wytrwałości? Czy wierzymy, że nasz Bóg 
jest wszechmogący? Czy nasz umysł nie zagłusza 
serca? Czy hałaśliwy świat nie przesłania nam istoty 
wiary? Wiele osób obecnie panicznie boi się korona-
wirusa. Są gotowi nie uczestniczyć w Najświętszej 
Ofierze, byle tylko odizolować się od innych ludzi. 
Nie chcemy przyjmować Ciała Chrystusa bezpośred-
nio do ust, tylko na rękę, jakby to był zwykły opła-
tek, a nie Żywy Bóg! Pan Jezus jest najlepszym leka-
rzem świata, On za nas umarł na krzyżu i otworzył 
nam niebo – czy wierzysz w to? Jeśli tak, to skąd 
biorą się w nas te lęki? Oddajmy wszystko Chrystu-
sowi, bo jeżeli wolą Bożą jest, byśmy ponieśli ofia-
rę choroby, to On będzie z nami! Trzeba stosować 
się do zaleceń – Pan Jezus też przestrzegał prawa  
– z szacunkiem i miłością do bliźniego. Jestem sła-
bym człowiekiem, tak jak każdy, różne lęki związa-
ne z cierpieniem przychodzą nie wiadomo skąd, ale 
ufam z całego serca i natychmiast przywołuję słowa 
Pana Jezusa Córko Moja, nie lękaj się cierpień, Ja je-
stem z tobą. (Dzienniczek nr 151). Jakże nie wierzyć 
swojemu Bogu? Jak często ludzie pytają o wiarę, 

tak równie często można usłyszeć odpowiedź: „tak, 
chodzę do kościoła”. Chodzenie do kościoła może 
być nawykiem, pewnego rodzaju tradycją rodzin-
ną. Natomiast wiara każdego z nas jest indywi-
dualna, niepowtarzalna i wyjątkowa. Nikt nie zna 
w pełni naszego serca oprócz Boga. Pan Jezus nie 
traktuje nas zbiorczo, ale do każdego z nas mówi 
po imieniu! Samuelu, Janie, Jakubie, Mario, Mar-
to, Piotrze, Andrzeju… Bóg nas zna, na każdego 
czeka, kocha miłością odwieczną. O tym wszystkim 
mówi do nas Bóg, ale nie usłyszysz Go, dopóki twoje  
Pismo Święte będzie stało na półce zamknięte. Msza 
Święta to czas umocnienia. Sam Bóg zaprasza nas 
na ucztę Słowa i Ciała Pańskiego. Pan w świątyni, 
przy kratkach konfesjonału przywraca nam czyste 
serca, a łzy oczyszczenia przyjmuje z radością. Czas 
spędzony z Bogiem jest niemierzalny, kiedy odda-
jemy Mu nasze serca. Msza Święta nigdy nie jest 
za długa, znak krzyża na piersi jest bardzo wyraźny  
i nakreślony z szacunkiem, Komunia Święta jest mo-
mentem wyjątkowej relacji i spotkania z Bogiem, 
a błogosławieństwo darem i zapewnieniem Boga 
o Jego uzdrawiającej miłości i obecności w naszym 
życiu. Skorzystajmy z okazji, by przykład wiary  
w Chrystusa kobiety kananejskiej z dzisiejszej opo-
wieści ewangelicznej był dla nas iskrą, która rozpali 
w naszych sercach płomień miłości do Boga, który 
nas zna i kocha bezgranicznie! 

(G Ł-K)
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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 17 sierpnia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JACKA, PREZBITERA

1. czytanie (Ez 24, 15-24) Zapowiedź zburzenia Jerozolimy
Psalm (Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 18b))

Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie
Ewangelia (Mt 19, 16-22) Rada ubóstwa

6.30 1. + Zofię w r., Stanisława, Kazimierza, Stefana i zm. z rodz. Tala-
chów – of. Wakuła 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk – of. córka 
2. + Janinę, Alfonsa, Antoniego, Natalię, Antoniego i Jerzego,  

zm. z rodz. Domańskich i Zalewskich – of. córka z rodziną
3. + Mariannę w 2 r. i Wacława Niedziółków, Józefę, Józefa, Micha-

linę i Antoniego – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka – of. Alina Kondraciuk 

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak – of. córka 
3. + Józefa Zubkowicza w 34 r. – of. córka z rodziną
4. + Wacława w 26 r., i zm. z rodz. Skaruzów, Stanisława w 14 r. i 

zm. z rodz. Księżopolskich – of. córka i syn 
5. Poza parafią: Dziękczynno-błagalna z okazji imienin syna Jacka 

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa – of. mama

Wtorek 18 sierpnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XX TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Ez 28, 1-10) Proroctwo przeciw pysze króla Tyru
Psalm (Pwt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b (R.: 39c))

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam
Ewangelia(Mt 19, 23-30) Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

6.30 1. + Halinę Krasuską i zm. z rodz. Krasuskich i Stefaniuków  
– of. rodzina

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. + z rodziny Kołodziejczyków, Wielochów i Lęgasów – of. córka 

Aneta Wielocha
3. + Marię z racji imienin, Lucjana, brata Lucjana, Czesława, Miro-

sławę, Marcina, Marię i Annę – of. Strzalińska 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. W 15 r. ślubu Alicji i Artura o zdrowie, błogosławieństwo Boże, 

opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla małżonków oraz ich syna 
Franciszka – of. babcia

4. + Henryka Wilka w 3 r., zm. z rodz. Wilków i Mazurczaków  
– of. Wiktoria Wilk 

5. Poza parafią: + Tomasza w 19 r., Stanisławę, Stefana, Wiktorię, 
Stanisława i zm. braci – of. Danuta Chomka

Środa 19 sierpnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XX TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera
1. czytanie (Ez 34, 1-11) Bóg gani złych pasterzy
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Ewangelia (Mt 20, 1-16) Przypowieść o robotnikach w winnicy

6.30 1. + Leokadię w 8 r., Wacława w 32 r. i Henryka w 19 r. – of. rodz. 
Piekart

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. + Weronikę i Władysława Zbuckich i zm. z obojga stron rodziny 

– of. rodzina
3. + Urszulę Chromińską w 1 r. – of. matka Anna Bareja
4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. Pracownicy firmy Drosed

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)

18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Andrzeja, Elżbietę, Mieczysława, Teklę, Romana, Barbarę, 

Janinę, Jadwigę, zm. z rodz. Szupłaków oraz Ewę Mróz, Annę 
Boruta i zm. chrzestnych – of. Helena Kulgawczyk 

4. + Martę Mroczek i zm. z rodz. Mroczków – of. Zofia Sawiak 
Nowenna do św. Józefa 

Czwartek 20 sierpnia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Ez 36, 23-28) Dam wam serce nowe i nowego ducha
Psalm (Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. Ez 36, 25))

Gdy was pokropię, staniecie się czyści
Ewangelia (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę

6.30 1. + Maksyma Siwca o łaskę zbawienia wiecznego
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk

2. + Henryka Zaliwskiego w 14 r., Zuzannę, Franciszka, Janinę  
– of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Franciszka w 19 r. i Krystynę Lipińskich oraz zmarłych z oboj-

ga stron rodziny – of. dzieci
4. + Jana i Marię Strus i zm. z rodziny – of. Jadwiga Strus
5. Dziękczynno - błagalna w intencji Koła Różańcowego pw. Matki 

Boskiej Częstochowskiej o potrzebne łaski dla nich i ich rodzin 
oraz za zmarłych z Koła Różańcowego – of. Zelatorka KŻR nr 13

6. Poza parafią: + Antoninę, Adama Węgrzynów w 14 r., Stefanię, 
Bronisława i zm. z rodz. Paczuskich – of. Barbara Orzełowska 

7. Poza parafią: W intencji Bogu wiadomej – of. mama 
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 21 sierpnia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA

1. czytanie (Ez 37, 1-14) Duch daje życie
Psalm (Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1))
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie

6.30 1. + Rozalię w 29 r., Wacława, Ryszarda, Jadwigę, Wandę, Adama, 
Eugeniusza, zm. z rodz. Krzyckich, Replinów, Terechów, Omi-
ciuchów, Jerominiaków – of. rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. + Stefana Bednarczyka i zm. z rodziny – of. córka
3. Dziękczynna w 16 r. ślubu Anny i Jakuba z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo dla nich oraz ich dzieci: Zosi, Jadzi, Heli i Stasia 
– of. babcia 

15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13 (zel. Zofia Dmowska)
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Milenę w rocznicę śmierci – of. rodzina
4. + Stanisław Ilczuka w 2 r. – of. bratanica
5. Poza parafią: + Franciszka w r., Joannę, Józefa, zm. z rodz. Bo-

rychowskich, Bujalskich, Krasnodębskich
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sobota 22 sierpnia 2020 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ
1. czytanie (Ez 43, 1-7a) Chwała Boża wraca do świątyni
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 10b))

Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale
Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy

6.30 1. + Jadwigę i Mariana – of. wnuczka Karolina 
2. + Janinę w 30 r., Franciszka, Krzysztofa, Kazimierza i zm. z ro-

dziny Jerominiaków, Wójcików i Krzyckich – of. rodzina
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

•	Paweł Chybowski, kawaler z parafii tutejszej i Paulina Wierzbicka, 
panna z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach – zapowiedź 2;
•	Marek Mularewicz, kawaler z parafii tutejszej i Anna Pawluczuk,  

panna z parafii bł. Władysława w Warszawie – zapowiedź 2;
•	Dawid Marcin Lachowicz, kawaler z parafii tutejszej i Anna Weronika 

Góra, panna z parafii Nawiedzenia NMP w Bobrownikach – zapowiedź 2;
•	Piotr Ruciński, kawaler z parafii tutejszej i Agnieszka Mikus,  

panna z parafii bł. Męczenników Podlaskich w Siedlcach – zapowiedź 2;

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

Informacje o życiu parafii (16.08)

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Jadwiga Czarnocka 

W „Echu Katolickim”

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk 
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak 
3. + Lucjana i zm. rodziców z obojga stron – of. żona
4. + Tomasza Wojewódzkiego w 23 r. tragicznej śmierci – of. rodzina
5. Poza parafią: Dziękczynna w 50 r. ślubu Janiny i Eugeniusza o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
jubilatów i rodziny – of. Jubilaci 

15.00 Ślub: Zofia Sobieska i Tadeusz Panasiuk
17.00 Ślub: Paulina Stachowicz i Oskar Kubrak
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka

Niedziela 23 sierpnia 2020 r. 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Iz 22, 19-23) Klucz domu Dawidowego
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc (R.: por. 8b))

Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki
2. czytanie (Rz 11, 33-36) Hymn na cześć mądrości Bożej

Ewangelia (Mt 16, 13-20)
Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

7.00 1. + Piotra Żukowskiego w 6 r., Rafała Choińskiego, Stanisławę, 
Kazimierza, Ryszarda, Danutę Chomków – of. Barbara Żukowska 

8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Piotra Artycha – of. mama

10.00 1. Dziękczynna w 2 r. ślubu Anny i Łukasza i w 4 r. ślubu Eweliny i 
Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
i św. Józefa dla ich córki Antosi – of. rodzice 

2. Dziękczynna w 18 r ur. Kingi z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz św. Józefa w dorosłym życiu – of. rodzice

11.30 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
2. Dziękczynna w 7 r. ślubu Anny i Krzysztofa i w 5 r. ur. Zosi oraz 

w 3 r. ur. Hani – of. Anna Lucjowska 
3. Poza parafią: Dziękczynna w 3 r. ur. Leny Jaszczuk o Boże błogo-

sławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej – of. rodzice
13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Kazimierza Wolanina w 16 r. i rodziców z obojga stron – of żona
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
20.00 1. + Krzysztofa, Martę, Józefa i Beatę i zm. z rodz. Karpowicz  

– of. Małgorzata Karpowicz 

Drogie Zelatorki i Zelatorzy oraz wszyscy członkowie Kół Żywego Ró-
żańca! Zapraszamy na pielgrzymkę Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej, 
która odbędzie się 29 sierpnia 2020 r. Wyjazd spod kościoła o godz. 8.00.

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
z ul. Chrobrego 3 – 100 zł
z ul. Chrobrego 5 – 50 zł 
z ul. Chrobrego 21 – 100 zł 
z ul. Konopnickiej – 100 zł
z ul. Okrzei – 100 zł
z ul. Nowy Świat 7 – 100 zł 

z ul. Nowy Świat 14 – 100 zł 
z ul. Sokołowskiej 93 – 200 zł 
bezimienna – 100 zł
bezimienna – 50 zł 

Dziękujemy osobom, które składają ofia-
ry na tacę i wpłacają na konto parafialne. 

Program pielgrzymki: 
10.15 Konferencja „Wszystko 

postawiłem na Maryję”
11.30 Różaniec święty 
12.15 Świadectwo 

13.00 Eucharystia 
14.15 Przerwa na posiłek 
15.00 Koronka  

do Miłosierdzia Bożego 
Powrót do domu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 
Zapisy w zakrystii oraz pod numerem telefonu 511 128 243.

Z poważaniem - Róża Wyrębek
Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

•„Was się nie boimy, ale z Nią walczyć nie będziemy” - mówili Rosjanie, 
uciekając z pola bitwy pod Radzyminem. O cudzie nad Wisłą, który musiał 
się wydarzyć.

• Bitwa Warszawska jest nazywana 18 decydującą bitwą w dziejach świata. 
Co stałoby się z Polską i Europą, gdyby to bolszewicy wygrali w 1920 r.?

• Człowiek oddany Matce Bożej otrzymuje nawiększy skarb: Maryję jako 
własność. Dlaczego warto Jej zawierzyć?

• Bp Henryk Przeździecki a nawała bolszewicka. Jak Kościół wspierał wal-
czących i dbał o wiernych w tamtym czasie?

• Czy jesienią koronawirus zbiegnie się z epidemią grypy?
• Jakie są najpopularniejsze zioła?

Katecheza: 
MARYJA  
NIEWIASTĄ EUCHARYSTII

Św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 54: Mysterium fidei! 
Jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt,  
a przez to zmusza nas do jak najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, nikt 
tak jak Maryja nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej po-
stawie. Nasze powtarzanie dzieła Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, które 
jest wypełnianiem Jego nakazu: To czyńcie na moją pamiątkę!, staje się 
jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu posłu-
szeństwa bez wahania: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5).  
Z matczyną troską, poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja wy-
daje się nam mówić:  Nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, 
który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje 
Ciało i swoją Krew, ofiarując wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej 
Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie „chleb życia”.

Apel Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy  
o pomoc dla mieszkańców Bejrutu

Drodzy Diecezjanie!
We wtorek 4 sierpnia br. cały świat obiegły wstrząsające relacje z Bejru-

tu, w którym doszło do potężnej eksplozji materiałów wybuchowych. Wy-
darzenie okazało się tragiczne w skutkach, a skala zniszczeń porażająca. 150 
ofiar śmiertelnych (a liczba ciągle wzrasta), ponad 5 tys. rannych i szkody 
materialne opiewające ma miliardy dolarów. Cierpiący mieszkańcy Bejrutu 
potrzebują naszej modlitwy oraz wsparcia materialnego.

Dlatego decyzją Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
niedziela – 16 sierpnia – będzie obchodzona w całej Polsce jako Dzień 
solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Tego dnia we wszystkich kościołach 
i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej należy dodać wezwanie 
za żywe i zmarłe ofiary tragedii oraz po wszystkich Mszach Świętych zor-
ganizować zbiórkę do puszek przed kościołami, które za pośrednictwem 
Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

Bardzo proszę, aby w powyższą inicjatywę włączyły się wszystkie 
parafie Diecezji Siedleckiej, ogarniając modlitwą mieszkańców Bejrutu 
i organizując powyższą zbiórkę.

Dziękując już dziś wszystkim, którzy solidarnie i dobrodusznie wesprą 
ofiary wydarzeń w Bejrucie, z serca błogosławię

BISKUP SIEDLECKI + Kazimierz Gurda
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Prymas Kardynał StefanWyszyński 
Kościół od nas tak mało wymaga, iż niektórzy mędrcy, teologowie, i mistycy doszli 

do przekonania, że wystarczy polecenie: „Miłuj i czyń, co chcesz!” W Kościele ten, kto 
miłuje, nie ma kłopotu z żadnymi prawami, przepisami i kodeksami karnymi, nawet 
nic o nich nie wie. Św. Paweł tak tłumaczy: przykazania są potrzebne tym, którzy je 
naruszają, a nie tym, którzy ich nie naruszają.        (z rozważań o modlitwie „Ojcze Nasz”)

Parafialna Młodzieżowa  
Oaza Ewangelizacji w Okunince
Dnia 1 sierpnia br. grupa 21 młodych osób z naszej parafii wyruszyła 
na Oazę Ewangelizacji do Okuninki nad Jeziorem Białym.

Opiekę duchową sprawował ksiądz Ireneusz 
Juśkiewicz z naszej parafii, a wychowawczynie 
które opiekowały się młodzieżą to pani Marle-
na Kobuszewska i pani Katarzyna Strzałek. 
Na rekolekcjach posługę animatorów pełniły też 
osoby związane na co dzień z liturgią i muzyką, 
animatorzy oazowi: Michał Borkowski, Marek 
Sadło, Julia Bujak i Jeremi Molak. 

Rekolekcje oazowe pozwoliły nam zbliżyć 
się do Jezusa. Każdy dzień rozpoczynaliśmy od 
wspólnej modlitwy, skupialiśmy się na wybra-
nym fragmencie z Pisma Świętego. Mogliśmy 
uczyć się śpiewu pod kierunkiem animatora 
muzycznego oraz uczestniczyć w ćwiczeniach 
liturgicznych, które prowadził animator litur-
giczny. Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej, której oprawą zajmowali się uczestni-
cy podzieleni na odpowiednie grupy. Podczas 
pobytu na Oazie Ewangelizacji adorowaliśmy 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie i uczest-
niczyliśmy w Namiocie 
Spotkania. Wychodziliśmy 
nad Jezioro i odbyliśmy 
sztafetową pieszą piel-
grzymkę do Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia 
w Orchówku. W drodze do 
Matki Bożej odmawialiśmy 
bolesną część różańca świę-
tego. Modliliśmy się w in-
tencjach Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,  
a 14 uczestników włączyło się w to dzieło, podej-
mując postanowienia abstynenckie. Ostatniego 
dnia Oazy uczestniczyliśmy w Agapie, czyli uro-
czystej kolacji i każda grupa prezentowała wcze-
śniej przygotowaną scenkę ewangelizacyjną. 
W sobotę 8 sierpnia po południu pełni wiary  
w Jezusa wróciliśmy do naszych domów, by dzielić 
się miłością Bożą, którą otrzymujemy od Jezusa.

Katarzyna Strzałek

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW  
OAZY EWANGELIZACJI

Justyna: Wspomnienia rekolekcji w Okunice 
wywołują uśmiech na mojej twarzy. Był to bło-
gosławiony czas dla nas wszystkich, a osobiście 
bardzo mi potrzebny. Odbudowałam relację z Pa-

nem Jezusem, poczułam działanie Ducha Świę-
tego oraz usłyszałam od Boga JA JESTEM! Nie 
zabrakło także jeziora czy dobrej zabawy przy 
ognisku. Myślę, że Okuninka zapadnie na długo 
w naszej pamięci. 

Natalia: Oaza Ewangelizacji, która odbyła się 
w Okunince była naprawdę ciekawą formą spę-
dzania wakacji. Pierwszy raz miałam okazję po-
jechać na Oazę. Codzienne uczestnictwo we Mszy 
Św pokazało mi jej ważną rolę w życiu. Czytanie 
słowa Bożego i rozważanie go uświadomiło mi,  
że Bóg każdego dnia do nas mówi, daje nam rady 
jak żyć, postępować na tym świecie. Dzięki tej Oa-
zie nauczyłam się również jak ważna jest wspól-
nota, ludzie, którzy mnie otaczają. Ciszę się, że 
wyjazd się odbył i była możliwość pojechania na 
Oazę mimo panującej obecnie sytuacji na świecie.

Kuba: Wyjazd przeżyłem bardzo owocnie. 
Spodobało mi się wiele ciekawych punktów dnia. 
Można było dowiedzieć się wielu ciekawych rze-

czy na temat naszej religii. 
Można było również po-
prawić kontakt z Bogiem, 
jak i bardzo fajnie spędzić 
czas z przyjaciółmi np. po-
przez wspólne wieczory 
przy ognisku.

Asia: Na oazie bardzo 
mi się podobało. Dzięki Na-
miotom Spotkania mogłam 

usłyszeć słowo Boga przez Pismo Święte. Podczas 
nabożeństwa sakramentu pokuty i pojednania zro-
zumiałam, że Jezus mnie kocha. Nie zabrakło rów-
nież świetnej atmosfery i pysznego jedzenia.

Paweł: Na Oazie Ewangelizacyjnej jako 
uczestnik byłem pierwszy raz. Pomogła mi ona 
w zwiększeniu pokory i posłuszeństwa. Jednym  
z ważniejszych momentów była dla mnie celebra-
cja sakramentu pokuty i pojednania. Mogłem rów-
nież na niej powiększać moją wiedzę liturgiczną.

Karol: Oaza to dobry sposób na poznawanie 
Boga. Tutaj doświadczamy jego bliskości i miłości 
poprzez wspólną modlitwę, Mszę Świętą, Namiot 
Spotkania, śpiew i spotkanie z drugim człowie-
kiem. Takie rekolekcje to także czas na poznawanie 
nowych przyjaciół, wspólną zabawę i wypoczynek 
na łonie natury.

Przed kościołem weselna atmosfera. Młoda para 
wychodzi z kościoła. Kilkoro młodych podekscy-
towanych ludzi sypie na nich ryż. Mały chłopak 
pyta ojca:
– Tato, to chyba jakiś głupi żart, z tym ryżem.  
Dlaczego oni to robią?
– Niektórym gościom łatwiej jest sypać ryż na 
młodą parę, niż wyspowiadać się na ich ślubie  
i przyjąć w ich intencji Komunię św.
JEZYK MIŁOŚCI
Dziewczyna skarży się koleżankom:
– Moja mama chyba mnie nie kocha, bo nigdy mi 
o tym nie mówi.
– A mówi ci: „załóż czapkę”, idź odpocznij, „ja po-
zmywam”, „jak dojedziesz to zadzwoń”, „weź mój 
sweter”?
– Zawsze mi tak mówi, aż do znudzenia.
– No widzisz. Mama cię kocha, tylko ty jesteś tępa 
i nie nauczyłaś się dotąd języka miłości.
PRZYJAŹŃ W PRACY
Rodzinny dialog. Córka do ojca:
– Nie chce mi się iść do pracy. Tam takie nudy  
i wszystko mnie wnerwia.
– A masz tam przyjaciół?
– Po co mi oni?
– Bo to przyjaźń w pracy sprawia, że masz sa-
tysfakcję z tego co robisz, a nie samo „chodzenie”  
do pracy.
MORSKIE OKO
Na lekcji geografii pani pyta uczniów:
– Co to jest Morskie Oko i co o nim wiemy?
– O Morskim Oku wiemy, że dziś po zmroku  
będzie tam ciemno.
BUDZIK
Rozpoczął się nowy Rok Szkolny. Mama przycho-
dzi do sypialni Jasia.
– Jasiu wstawaj, budzik przed chwilą dzwonił.
– Dobrze, mamusiu. Powiedz mu, że później  
oddzwonię.
SUSZARKA DO WŁOSÓW
Do czego służy to urządzenie według kobiet:
– Do suszenia włosów, udawania mikrofonu  
i zdmuchiwania kurzu.
Według mężczyzn:
– Do suszenia skarpetek i straszenia kota.


