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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
A WY ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?  

(Mt 16, 13-20)
Jaka odpowiedź na to pytanie wypływa  

z twojego serca? Kim jest Jezus dla Ciebie? Czy ko-
chasz Jezusa? Do czego Jezus Cię powołuje?

Benedykt XVI, w czasie pielgrzymki do 
Polski w Warszawie w 2006 r.: W dziejach 
Kościoła Apostołowie głosili słowo Chrystusa, 
starając się przekazać je nieskazitelne swoim na-
stępcom, którzy z kolei przekazywali je następnym 
pokoleniom, aż do naszych czasów. Wielu głosicieli 
Ewangelii oddało życie za wierność prawdzie słowa 
Chrystusa. I tak, z troski o prawdę, ukształtowała 
się Tradycja Kościoła. Podobnie jak było w mi-
nionych wiekach, i dziś są osoby lub środowiska, 
które, odchodząc od tej Tradycji, chciałyby zafałszo-
wać słowo Chrystusa i usunąć z Ewangelii prawdy, 
według nich, zbyt niewygodne dla współczesne-
go człowieka. Usiłuje się stworzyć wrażenie, że 
wszystko jest względne, że również prawdy wiary 
zależą od sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny. 
Kościół jednak nie może dopuścić, by zamilkł Duch 
Prawdy. Za prawdę Ewangelii odpowiedzialni są 
następcy Apostołów, razem z Papieżem, ale także 
wszyscy chrześcijanie są wezwani, by wziąć na 
siebie część tej odpowiedzialności, przyjmując jej 
autorytatywne wskazania. Każdy chrześcijanin 
winien konfrontować własne poglądy ze wskaza-
niami Ewangelii i Tradycji Kościoła, aby dochować 
wierności słowu Chrystusa, nawet gdy jest ono 
wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia. 
Nie możemy ulec pokusie relatywizmu czy subiek-
tywnego i selektywnego interpretowania Pisma 
św. Tylko cała prawda pozwoli przylgnąć do Chry-
stusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego 
zbawienia.

Módlmy się. 
Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych  

w dążeniu do Ciebie, daj swojemu ludowi miłować 
to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, 
abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli 
nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Jak dobrze  
Twym dzieckiem być…

Któż z nas choć jeden raz w ży-
ciu nie klękał przez Czarną Madon-
ną z wielką miłością i wzruszeniem 
w sercu? Ileż to razy wychodziliśmy 
na pielgrzymi szlak, by po długich 
i wyczerpujących dniach wędrówki 
uklęknąć przed Matczynym obli-
czem?! Ten wizerunek Matki Naj-
świętszej jest dla naszego Narodu 
wyjątkowy i szczególnie bliski. Ile-
kroć zabrzmią fanfary jasnogórskie, 
tylekroć łzy wzruszenia toczą się po 
naszych policzkach na widok uko-
chanej Matuchny. Od wielu wieków 
Czarna Madonna króluje na Jasnej 
Górze, którą opiekuje się Zakon 
Świętego Pawła Pierwszego Pustel-
nika. Paulini przybyli do Częstochowy w 1382 roku.  
W archiwum klasztoru znajduje się łaciński ręko-
pis, który informuje o historii cudownego obrazu: 
Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam 
Sanctus Lucas depinxit propriis manibus  (Prze-
niesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, 
który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). 
W rękopisie tym czytamy: „Autorem obrazu jest 
św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych 
wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na 
blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Kon-
stantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do 
Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz 
zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem 
książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, 
uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, 
który też przeniósł do swojego księstwa i kazał 
go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami.  
W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Lu-
dwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku 
bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, na-
miestnik króla, książę Władysław Opolczyk zajął 
obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów 
i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła  
w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół 
otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę 
wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy 
chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo 
dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy 
książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor 
tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ru-
szyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił 
go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zaja-
śniał cudami”.

Przed Jej obliczem nasi 
królowie zawierzali Polskę 
wraz z jej wiernym ludem, 
oddawali Jej hołd i prosi-
li o opiekę. Jan III Sobieski  
w drodze na kampanię anty-
turecką zatrzymał się z rodzi-
ną na Jasnej Górze, polecając 
wyprawę opiece Matce Bożej 
Częstochowskiej, Paulini zaś 
przekazali królowi szablę po 
hetmanie Stanisławie Żół-
kiewskim z błogosławień-
stwem na zwycięstwo. 

To tutaj, 26 sierpnia 1956 
roku zostały uroczyście zło-
żone Jasnogórskie Śluby Na-

rodu przy udziale około miliona wiernych. Tekst 
Ślubów napisany został przez Prymasa Polski 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w dniu 
uroczystości był internowany w Komańczy. Rotę 
Ślubów odczytał bp Michał Klepacz, a na fotelu 
prymasowskim leżały biało-czerwone kwiaty, 
jako symbol duchowej obecności Prymasa. 

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć, 
jak wielką czcią i miłością otaczał ten wizerunek 
Matki Najświętszej nasz rodak papież Jan Paweł 
II. Matce Bożej Częstochowskiej oddał swoje cier-
pienie w znaku widzialnym jakim był przestrze-
lony pas w czasie zamachu 13 maja 1981 roku na 
Placu św. Piotra. 

Matka Boża Częstochowska do chwili obec-
nej jest otaczana czcią i miłością zarówno przez 
wiernych jak i kapłanów Kościoła. Złota Róża jest 
darem, który składają papieże podczas nawie-
dzania sanktuariów maryjnych. Matka Boża Czę-
stochowska otrzymała już trzy takie róże, pierw-
szą podarował Jan Paweł II, drugą Benedykt XVI, 
zaś trzecią Ojciec Święty Franciszek.

26 sierpnia będziemy kolejny raz obchodzili 
Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Jest 
to wyjątkowa sposobność, by skierować do Niej 
nasze prośby i błagania, a szczególnie nasze po-
dziękowania. Nasza Matuchna o Czarnym Obliczu 
ukochała nas i prowadzi drogą Bożą do Swego 
Syna Jezusa. Uwielbiajmy Maryję z Dzieciątkiem 
Jezus na ręku! Maryjo, Tyś wielką Chlubą naszego 
Narodu! Prosimy, nie opuszczaj nas, boś Ty nam 
Matko Cudem, za który Bogu dziękować należy 
nieustannie! (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 24 sierpnia 2020 r.
ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA

1. czytanie (Ap 21, 9b-14) Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów
Psalm (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12))

Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo
Ewangelia (J 1, 45-51) Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

6.30 1. + Józefa w 23 r., Zofię i zmarłych z rodziny Rucińskich – of. Borutowie 
2. + Genowefę Wakuła w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk 
2. + Janinę i Kazimierza Janiak, Martę i Pawła Stawskich – of. ro-

dzina Janiak 
3. + Tadeusza Szczepanika w 15 r., brata Czesława w 15 r., siostrę 

Helenę w 3 r., zm. rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron 
rodzin – of. Zdzisława Szczepanik 

4. O zdrowie dla Lecha – of. rodzina 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14 (zel. Agnieszka Szymanik- Nie-

węgłowska )
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka 

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak 
3. + Jadwigę Stachowicz w 18 r., Jana Stachowicza – of. dzieci 
4. Dziękczynna z racji ur. Roberta o Boże błogosławieństwo i opie-

kę Maryi, potrzebne łaski dla niego i jego rodziny – of. mama 
5. Poza parafią: Dz. – bł. w 35 r. ślubu Barbary i Szczepana Pawlak, 

o Boże bł. dla nich i dzieci – of. Jubilaci
Wtorek 25 sierpnia 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Ludwika 

albo wspomnienie św. Józefa Kalasantego, prezbitera
1. czytanie (2 Tes 2, 1-3a. 14-17) Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami

Psalm (Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab))
Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię

Ewangelia (Mt 23, 23-26) Biada obłudnikom
6.30 1. + Józefa w 36 r., Natalię oraz zm. z rodziny Wymiatał – of. ro-

dzina Wymiatał 
2. + Waldemara Tymosiaka w 7 dz. – of. rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk
2. + Marię, jej rodziców i teściów – of. rodzina Koszyńskich 
3. + Benedykta w 1 r. – of. córka 
4. Poza parafią: + Stefana Okuniewskiego w 14 r. – of. córka 

17.30 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Stanisława w 25 r. 
4. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzina 
5. + Teresę Pszkit w 7 dz. – of rodzina 
6. Poza parafią: + Rodziców: Stanisława i Stanisławę, siostrę Han-

nę – of. dzieci
Środa 26 sierpnia 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
1. czytanie (Prz 8, 22-35) Maryja stolicą mądrości

albo 1. czytanie (Iz 2, 2-5) Góra świątyni Pana
Psalm (Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d))

Tyś wielką chlubą naszego narodu
2. czytanie (Ga 4, 4-7) Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Ewangelia (J 2, 1-11) Wesele w Kanie Galilejskiej
6.30 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk

2. Dziękczynna w 9 r. ślubu Agnieszki i Łukasza oraz za ich dzieci 
Darię i Łukasza z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB 
i św. Józefa – of. rodzina

3. + Elżbietę Izdebską, rodziców – of. brat 

10.00 1. + Tadeusza Kosiorka w 14 r., Bronisławę, Antoniego – of. żona 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. O zdrowie, Boże bł. i opiekę Św. Rodziny dla Sióstr z KŻR nr 11 

– of zelatorka M. Kłos 
4. + Andrzeja Mroczka w 2 r. – of. Barbara Mroczek

Nowenna do św. Józefa 
Czwartek 27 sierpnia 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI
1. czytanie (1 Kor 1, 1-9) Pozdrowienie Koryntian i dziękczynienie

Psalm (Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 1b))
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Ewangelia (Mt 24, 42-51) Wezwanie do czujności
6.30 1. + Eugeniusza, Annę – of. córka 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk

2. O łaskę zbawienia dla Stanisława Myrchy w 5 r. – of. córka Barbara 
3. + Stanisława Gręziak, za rodziców, siostrę i brata Daniela  

– of. Cecylia Gręziak 
4. + Genowefę – of. Józef Okniński z rodziną 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. + Stanisława Gręziaka w 20 r., zm. rodziców, siostrę Jadwigę  

i brata Janka – of. Cecylia Gręziak
4. + Mariannę w 26 r., Jadwigę i Mariana – of. rodzina 
5. Poza parafią: Dziękczynna w 18 r. ślubu Magdy i Przemysława  

i za ich dzieci Krzysztofa i Antoniego 
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 28 sierpnia 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (1 Kor 1, 17-25) Mądrość świata i mądrość Boża
Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 10-11 (R.: por. 5b))

Pełna jest ziemia łaskawości Pana
Ewangelia (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach

6.30 1. + Mariannę, Mariana i ich rodziców oraz Halinę, Romana i An-
toniego – of. Kosińscy 

2. + Małgorzatę Kalisz w 13 r. 
3. Poza parafią: + Wojciecha Michalika – of. sąsiedzi z klatki scho-

dowej z bloku 84 przy ul. Sokołowskiej 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk

2. + Jana w 38 r. i Annę Staniszewskich – of. córki 
3. + Janinę w 10 r., Jana, Janusza, Jadwigę, Tadeusza – of. córka 

z rodziną
17.30 Różaniec prowadzony przez Czcicieli św. Joanny Beretty Molla 
18.00 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak
3. W intencji Czcicieli św. Joanny Beretty Molla 
4. + Sławomira Myszkę w 2 r., jego rodziców, rodziców z obu stron 

– of. synowie 
5. + Danutę Krasnodębską w 4 r. – of. rodzina 

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Sobota 29 sierpnia 2020 r.

WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA
1. czytanie (Jr 1, 17-19) Mów wszystko, co ci rozkażę

Psalm (Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a))
Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość

Ewangelia (Mk 6, 17-29) Ścięcie Jana Chrzciciela
6.30 1. + Jadwigę Rosa w 11 r., Edwarda Rosa w 3 r. – of. córka 

2. + Marię, Henryka, Krzysztofa – of. wnuczka Karolina 
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk 

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak 
3. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka
4. + Bogusławę Harasim – of. Radosław Harasim 
5. + Kazimierza Kryńskiego w 13 r. – of. zona z dziećmi i wnuki 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

•	Grzegorz Kowalczyk, kawaler z parafii tutejszej i Paulina Justyna 
Świnarska, panna z parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich 
w Siedlcach – zapowiedź 1.

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

Informacje o życiu parafii (23.08)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Waldemar Tymosiak
+ Teresa Pszkit 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
z ul. Bieszczadzkiej 1 – 100 zł 
z ul. Chrobrego 1 – 150 zł
z ul. Chrobrego 2 – 100 zł 
z ul. Nowy Świat 15 – 100 zł 

z ul. Sokołowskiej 88 – 100 zł 
z ul. 11 listopada 43a – 60 zł 

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

15.00 1. Dz. – bł. w 50 r. ślubu Wandy i Piotra, w 20 r. ślubu Katarzyny  
i Marka, w 5 r. ślubu Anny i Pawła z rodz. Pasiaków z prośbą o Boże 
bł. i opiekę św. Józefa oraz w int. Leokadii w 107 r. ur. – of. Jubilaci

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Dz.-bł. w 5 r. ślubu Aleksandry i Tomasza o Boże błogosławień-

stwo, światło i dary Ducha Świętego dla nich i ich dzieci 
Niedziela 30 sierpnia 2020 r. 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Jr 20, 7-9) Prorok poddany próbie

Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab))
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

2. czytanie (Rz 12, 1-2) Rozumna służba Boża
Ewangelia (Mt 16, 21-27) 

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie
7.00 1. + Pawła Szewczyk w 5 r. – of. mama Danuta 
8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Mieczysława Jurzyk (zakończenie)

2. Gregorianka: + Stanisławę Więsak (zakończenie)
3. + Halinę Grzebisz w 24 r., zm. rodziców z obojga stron, Stefana, 

Janinę oraz Alinę i Józefa Szczepanik – of. Kazimierz 
10.00 1. + Edwarda, Annę Trociów 

2. Dz. – bł. w 40 r. ur. Daniela z prośbą o Boże bł. i opiekę św. Józefa 
na dalsze lata życia – of. rodzina 

3. Poza parafią: Dz. – bł. w int. Marty w 30 r. ur. – of. rodzice 
11.30 1. Gregorianka: + Zenobiusza Kondraciuka (zakończenie)
13.00 1. W intencji Parafian

2. Poza parafią: Dz. – bł. w 40 r. ślubu Andrzeja i Genowefy Ga-
szewskich z prośbą o Boże bł., światło i dary Ducha Świętego

18.00 1. + Krzysztofa w 4 r., Zygmunta i Józefa – of. żona 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00
20.00 1. + Rodziców Sabinę, Wacława, Mieczysława Nasiłowskich 

i siostrę Irenę Głuchowską i dziadków z obu stron rodziny  
– of. Teresa Nasiłowska 

•	 Dzisiaj przed kościołem zbiórka ofiar do puszek, które za pośrednictwem 
Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych w eksplo-
zjach w Bejrucie.

•	 W piatek parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla. Po Mszy 
Św. o 18.00 błogosławieństwo matek.

•	 Zapraszamy na pielgrzymkę Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej, która 
odbędzie się w sobotę 29 sierpnia 2020 r. Wyjazd spod kościoła o godzi-
nie 8.00. Zapisy w zakrystii oraz pod numerem telefonu 511 128 243 
(zelator parafialna Róża Wyrębek). 

•	 Najbliższy planowy wyjazd duszpasterski do chorych w pierwszą sobotę 
września (5.09) od godz. 8.30. Prosimy o potwierdzenie do kogo kapłan 
ma przyjechać z posługą. Chorych ponownie zgłaszamy w zakrystii lub 
kancelarii; można też telefonicznie w godzinach kancelaryjnych. 

•	 Poszukujemy animatorów do pracy z młodzieżą przygotowującą się 
do bierzmowania, animatorów grup młodzieżowych w oazie i ko-
goś z umiejętnościami i pasją do prowadzenia od strony muzycz-
nej scholi młodzieżowej „Płomyki”. Więcej informacji u ks. Ireneusza  
(tel. 500 636 490). 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

W „Echu Katolickim”
•	 O		uzdrawiającym	dotyku	Bożej	miłości	-	w	artykule	„Jezus	żyje”;
•	 W	parafiach	rozkwita	apostolat	Margaretka.	Dlaczego	modlitwa	za	kapła-

nów jest tak ważna? 
•	 Uzależnienie	i	cyberprzemoc	to	dwa	podstawowe	zagrożenia	w	Interne-

cie. Jak rodzice mogą kontrolować to, co ich dzieci robią w sieci?
•	 O	ostatnich	wydarzeniach	na	Białorusi;
•	 Jaka	była	pomoc	niesiona	przez	zakonnice	w	powstaniu	warszawskim?
•	 Fotorelacje	z	uroczystości	Wniebowzięcia	NMP	w	Leśnej	i	Kodniu.

Maryja Niewiastą  
Eucharystii (cz. 3)

Św. Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eu-
charistia”, nr 55: W pewnym sensie Maryja wyra-
ziła swoją wiarę eucharystyczną, jeszcze zanim Eu-
charystia została ustanowiona, przez sam fakt ofia-
rowania swojego dziewiczego łona, aby mogło się 
dokonać Wcielenie Słowa Bożego. Eucharystia odsy-
łając do męki i zmartwychwstania, wyraża jednocze-
śnie ciągłość z tajemnicą Wcielenia. W zwiastowaniu Maryja poczęła Syna 
Bożego również w fizycznej prawdzie ciała i krwi, antycypując w sobie to, 
co w jakiejś mierze realizuje się sakramentalnie w każdym wierzącym, 
który przyjmuje pod postacią chleba i wina Ciało i Krew Pańską. 

Istnieje ponadto głęboka analogia pomiędzy fiat wypowiedzianym 
przez Maryję na słowa archanioła i amen, które wypowiada każdy wier-
ny kiedy otrzymuje Ciało Pańskie. Maryja była wezwana do wiary, że Ten, 
którego poczęła za sprawą Ducha Świętego, był Synem Bożym (por. Łk 1, 
30-35). W ciągłości z wiarą Dziewicy, tajemnica eucharystyczna wymaga 
od nas wiary na wzór wiary Dziewicy, że ten sam Jezus, Syn Boży i Syn 
Maryi, uobecnia się w całym swoim Boskoludzkim jestestwie pod posta-
ciami chleba i wina.

Błogosławiona [jest], która uwierzyła (Łk 1, 45): Maryja w tajemni-
cy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła. Kiedy 
nawiedzając Elżbietę nosi w łonie Słowo, które stało się ciałem, Maryja  
w pewnym sensie jest tabernakulum – pierwszym tabernakulum w histo-
rii, w którym Syn Boży (jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu) pozwala 
się adorować Elżbiecie, niejako promieniując swoim światłem poprzez 
oczy i głos Maryi. Czy zatem Maryja kontemplująca oblicze Chrystusa 
dopiero co narodzonego i tuląca Go w ramionach, nie jest dla nas niedo-
ścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas każdej naszej Komunii 
eucharystycznej?

Drodzy Parafianie
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia 

filmu „Zieja”, który miał być emitowany  
w kinach w marcu br. Pandemia koronawiru-
sa uniemożliwiła prezentację filmu. Z rado-
ścią informujemy, że już 28 sierpnia br. film 
wchodzi do kin. Sierpień jest wyjątkowym 
miesiącem w historii naszej Ojczyzny. Dla-
tego też z całą pewnością warto go obejrzeć  
w miesiącu patriotycznych rocznic oraz świę-
ta Matki Bożej Zielnej.

„Zieja” to film o niezwykłym kapłanie, 
kapelanie wojskowym podczas wojny pol-
sko-rosyjskiej w 1920 roku oraz naczelnym kapelanie Szarych Szeregów  
w czasie Powstania Warszawskiego i współzałożycielu KOR-u, inwigilowa-
nym przez służbę bezpieczeństwa PRL.

Ks. Zieja swoje życie oparł na wierności Ewangelii. Wyrażała to jego de-
wiza życiowa: „nie zbijaj nigdy nikogo”.

Film został zrealizowany przez Telewizję Polską oraz Wytwórnię Filmów Do-
kumentalnych przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.



Strona 4 OPIEKUN nr 34 23 sierpnia 2020 r.

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 egz. wydaje 
Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,  

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  
ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Albert Księżopolski  

Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska,  
Karol Zalewski, Agata Zielińska.  

Uwaga współpracownicy redakcji: materiały  
do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną 

na adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl   
najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego 

ukazanie się gazety. Druk: NOWATOR. 
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  

W MUZEUM

(opr. xHD)

Prymas Kardynał StefanWyszyński 
Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże - nie 

wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce - nie wierzcie. Gdyby mówili, że 
Prymas stchórzył - nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi 
i własnej Ojczyźnie - nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, 
co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.    (Warszawa, 25 listopada 1953 r.)

WZORY ŚWIĘTOŚCI

W muzeum sztuki nowoczesnej wielu zwiedzają-
cych. Kilkoro „znawców” zatrzymało się przy me-
talowej szafce z naklejkami przedstawiającymi 
gaśnicę i wąż strażacki. Podziwiając nowoczesne 
dzieło, komentują jego treść i przesłanie. A że in-
terpretacja jest trudna pytają przewodnika:
 – Kto jest autorem tego wybitnego artefaktu 
i jaka myśl jest w nim zawarta?
 – To tylko gaśnica pianowa i hydrant przeciwpo-
żarowy. Nasz BHP-owiec co jakiś czas uczy nas jak 
tego używać na wypadek pożaru.
O NIEOBECNYCH
W domu plotkarska dyskusja o znajomych. Córka 
zwraca uwagę rodzicom:
 – Zamiast ich obgadywać, powiedzcie o nich coś 
dobrego, lub powiedzcie im to w oczy.
 – Właściwie masz rację, córeczko. O nieobecnych 
nie mówimy wcale, albo tylko dobrze. Na przy-
kład: „dobrze, że go tu nie ma”.
TĘSKNOTA
W poniedziałek rano szef firmy pyta pracownika:
 – Co masz takie czerwone oczy? Mieliście długą 
imprezę, czy pokłóciliście się z żoną?
 – Nie! Płakałem cały weekend, bo brakowało mi 
pracy.
ODWAŻNY
Przedszkolaki opowiadają o swoich ojcach:
 – Mój tata jest bardzo odważny, niczego się nie 
boi, nawet tygrysa.
 – Mój jest jeszcze odważniejszy, bo nie boi się 
nawet mamy!
WINA MAMY
Dziewczyny oglądają w telewizji pokaz mody:
 – Gdyby nie mama, to ja też mogłabym być mo-
delką.
 – A co ma z tym wspólnego mama? Gdybyś się 
nadawała, to byś została.
 – Bo mama mi ciągle mówiła: „nie wstaniesz od 
stołu dotąd, dopóki nie zjesz wszystkiego co ci 
ugotowałam!”
ŚMIEJ SIĘ!
Kolega pyta koleżankę:
 – Dlaczego ty się nigdy nie śmiejesz.
 – Bo jak tracę grunt pod nogami, to tracę ochotę 
do śmiechu.
 – Wniosek z tego prosty: musisz się śmiać, żeby 
nie tracić gruntu pod nogami!

ŚWIĘTY BARTŁOMIEJ APOSTOŁ (24 VIII) 
Egzegeci dowodzą, że Bartłomiej z tekstów 
synoptycznych Ewangelii i Natanael, o którym 
pisze Jan to ta sama osoba. Przypuszcza się, że 
apostoł mógł nazywać się Natanael, bar Thol-
mai – Natanael, syn Tolmaja.

Św. Jan pisze, że Natanael pochodził z Kany 
Galilejskiej. Szczegółowo relacjonuje pierwsze 
spotkanie, podczas którego Filip przyprowadza 
Natanaela do Jezusa. Natanael nie darzył sym-
patią mieszkańców Nazaretu. Osoba Jezusa, Jego 
nauczanie spowodowały, że Natanael uwierzył  
i na zawsze pozostał z Panem Jezusem. Jan 
wspomina Natanaela przy okazji cudownego 
połowu na jeziorze Genezaret, który miał miejsce 
po zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Trudno stwierdzić co działo się z Bartłomiejem 
na początku działalności apostolskiej. Św. Euze-
biusz czy św. Hieronim, uważają że Bartłomiej 
głosił Chrystusa w Indiach. Św. Rufin czy Mojżesz 
z Horezmu lokalizowali pracę ewangelizacyjną 
św. Apostoła w Etiopii, a Pseudo-Hieronim twier-
dzi że ewangelizował w Arabii Saudyjskiej.

Z pism apokryficznych zachowały się frag-
menty Ewangelii Bartłomieja, Apokalipsa 
Bartłomieja oraz większe fragmenty Męki Bar-
tłomieja Apostoła. Od św. Izydora z Sewilli po-
chodzą pogłoski o męczeńskiej śmierci św. Bar-
tłomieja. Ślady kultu Bartłomieja sięgają V w.  
W Kościele łacińskim św. Bartłomiejowi oddaje-
my cześć 24 sierpnia od VIII w. Już w VI w. budo-
wano świątynie poświęcone św. Bartłomiejowi.

ŚWIĘTA MONIKA (27 VIII) pochodziła  
z chrześcijańskiej rodziny rzymskiej zamiesz-
kującej w północnoafrykańskiej Tagaście. 
Wcześnie wydano ją za mąż za Patrycjusza, 
urzędnika z Tagasty. Mąż był poganinem o nie-
zrównoważonym i popędliwym charakterze. 
Św. Monika swą łagodnością i cierpliwą do-
brocią skruszyła serce męża i doprowadziła go 
do przyjęcia chrztu. Gdy Monika miała 22 lata, 
urodziła Augustyna. Gdy Monika miała 39 lat, 
Pan Bóg powołał do siebie jej męża. 

Dla św. Moniki rozpoczął się trudny czas. 
Wiele zmartwień dostarczał jej Augustyn. 
Naśladował swobodne życie ojca. Jego wy-
bitny intelekt nie ustrzegł go przed błędami 
moralnymi. Pojawiła się w jego życiu kobieta, 
a później nieślubne dziecko.Uwikłał się też  
w manicheizm – system religijny łączący  
w sobie mazdaizm z elementami buddyzmu, 
gnostycyzmu i chrześcijaństwa. Św. Monika 
nie odstępowała błądzącego syna na krok. Mo-
dlitwami i błagalnym płaczem przed Bogiem 
towarzyszyła synowi w Kartaginie, gdzie Au-
gustyn uczył wymowy. Gdy uciekł do Rzymu 
i Mediolanu, aby spotkać najwybitniejszych 
mówców tamtych czasów, św. Monika odnala-
zła go tam. Kiedy wyjawiła pewnemu biskupo-
wi powód łez wylewanych na modlitwie usły-
szała, że ...syn tylu łez musi powrócić do Boga. 
I stało się. Augustyn zasłuchany w kazania św. 
Ambrożego w Mediolanie całkowicie odmienił 

swoje życie i przyjął chrzest w 387 r.
Św. Monika zmarła w Ostii w 387 r. Przy jej 

konaniu był Nawigiusz, który podobnie jak Augu-
styn dostąpił łaski nawrócenia. Jej ciało spoczęło 
w kościele św. Aurei w Ostii. Później doczesne 
szczątki św. Moniki trafiły do Rzymu. Św. Monika 
jest patronką stowarzyszeń matek i wdów.

ŚWIĘTY AUGUSTYN, BISKUP I DOKTOR 
KOŚCIOŁA (28 VIII) Urodził się w 354 r. Wycho-
wywał się w rodzinie, gdzie rodzice mieli roz-
bieżne poglądy na temat celu życia, jego sensu. 
Matka, św. Monika pragnęła życia w jedności  
z Chrystusem. Ojciec, poganin, widział w życiu, 
doczesny pożytek, spełnienie się tu i teraz bez 
wiary w życie wieczne. Miało to istotny wpływ 
na Augustyna. 

Był bardzo sprawny intelektualnie. Impono-
wał kolegom dobrą pamięcią. Przerwał naukę  
z powodu braku funduszy. Lata nauki nie zrobiły 
na nim dobrego wrażenia z powodu nauczyciela 
bijącego uczniów za najdrobniejsze przewinie-
nia. Jego pasją była literatura łacińska. Zaczyty-
wał się w dziełach Wirgiliusza.

Młodość Augustyna wypełniały zabawy, 
dobre jedzenie i picie. Studiował w Tagaście, 
Madurze i Kartaginie. W Kartaginie związał się 
z kobietą, która urodziła mu syna Adeodatusa. 
Żyli razem przez 15 lat. Życie Augustyna wypeł-
niały walki gladiatorów, cyrk, teatr i igrzyska.

Lektura klasyków rzymskich doprowadziła 
go do sceptycyzmu. Zaczął poszukiwania praw-
dy. Biblia jednak go nie pociągała. Uważał ów-
czesne łacińskie tłumaczenia za mało wykwint-
ne i prostackie. Poszukiwania doprowadziły go 
na manowce. Wstąpił do sekty manichejskiej.

Gdy miał 22 lata, otworzył własna szkołę 
retoryki w Kartaginie. Po 7 latach przeniósł się 
do Rzymu, a później do Mediolanu. Tam swymi 
kazaniami zaimponował mu ówczesny biskup 
Mediolanu – św. Ambroży. Augustyn otworzył 
list św. Pawła do Rzymian i przeczytał: Żyjmy 
przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach  
i pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu, 
nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się  
w Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się zbytnio  
o ciało, dogadzając żądzom.

Jak wspomina, poczuł światło w ciemno-
ści swej duszy. Odkrył sens swojego życia. Po 
nawróceniu wrócił do Afryki, aby tam gło-
sić Chrystusa. Rozdał cały majątek ubogim  
i z przyjaciółmi zamieszkali razem spędzając 
czas na modlitwach, studiowaniu Pisma Św.  
i religijnych dyskusjach. W 391 r. Augustyn wraz 
z przyjaciółmi zakłada klasztor w Hipponie. 

Św. Augustyn został konsekrowany na bisku-
pa w 394 r., a po śmierci biskupa Hippony został 
jego następcą. Jako biskup prowadził polemicz-
ną i zwycięską walkę z błędami manicheizmu, 
donatyzmu i pelagianizmu. Św. Augustyn zmarł 
podczas oblężenia Hippony w 430 r. 

Jego doczesne szczątki spoczywają w Pawii 
pod opieką duchowych synów augustianów. 
(KZ)


