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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

Idzie Matka Boska Siewna 
po jesiennej roli, 
wsiewa ziarno w ziemię czarną 
w złotej aureoli. 
Rzuca swe płomienne blaski 
na pola i sioła, 
Miłosierna, pełna łaski 
patrzy dookoła...

Jest to wielki dzień dziękczynienia za ten 
dar Bożej Miłości. Na progu lata i jesieni, kie-
dy trzeba rozpoczynać zasiew ozimin, właśnie  
w ten dzień Narodzenia Najświętszej Maryi 
do świątyni rolnicy przynoszą do poświęcenia 
ziarno przeznaczone na zasiew. Narodzenie 
Matki Bożej jest jak jesienny siew, bowiem to 
Jej Bóg powierzył najdroższe „Ziarno”, które 
wydało plon obfity. Błogosławiony jest owoc 
żywota Twojego...  tymi słowami modlimy się 
do Maryi, w której ziarno Słowa Bożego za 
przyczyną Ducha Świętego przerodziło się nam  
w Zbawienie. Kapłan święcąc ziarno, wypo-
wiada modlitwę z prośbą o błogosławieństwo, 
zachowanie przed gradem, suszą i wszelką 
szkodą. Prosi również, by wierni Kościoła za 
przykładem Najświętszej Maryi Panny przy-
nosił plon stokrotny przez wytrwałość w peł-
nieniu woli Boga. Rolnicy szczególnie ukochali 
Matkę Bożą Siewną. W ten dzień lub w dni 
sąsiednie bardzo często organizowane są do-
żynki parafialne, na które przygotowywane 
są wieńce ze zbóż, kwiatów i ziaren zebranych  
w żniwa z zeszłorocznego zasiewu. Jednocze-
śnie mieszają wyłuszczone ręką z kłosów ziar-
no, do których dodawane są kwiaty i zioła, by 

razem je poświęcić pod zasiew na kolejny rok.  
W wielu domach były szyte i pięknie haftowa-
ne specjalne woreczki do świecenia ziaren pod 
zasiew. Tradycja ludowa nakazywała spoglądać 
w niebo, na którym wyglądano odlatujących ja-
skółek, wówczas mówiono „Najświętsza Panna 
się rodzi, jaskółka odchodzi”. Na Podhalu świę-
to 8 września nazywają „Zitosiewną”, gdyż jest 
to czas siania żyta. W wielu regionach Polski,  
w wigilie tego święta rolnicy zasiewali choć 
garść zboża, wcześniej kropiąc ręce wodą świe-
coną i czyniąc zasiewanym zbożem znak krzyża 
świętego, mówiąc „w Imię Boże”. Ile zostało z tej 
pięknej tradycji wokół Święta Matki Bożej Siew-
nej? Czy nadal pielęgnujemy w naszej pracy  
i rodzinie tę żywą wiarę w błogosławieństwo 
i opiekę Maryi? Prośmy Maryję w Święto Jej 
Narodzenia, by ziarno Słowa Bożego również 
w naszych sercach wydało plon obfity. (G Ł-K)

8 września
Święto Narodzenia 
Najświętszej  
Maryi Panny

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
UPOMNIENIE BRATERSKIE (Mt 18, 15-20)

Kiedy ktoś inny zgrzeszy, spróbuj w oso-
bistym spotkaniu zdobyć go twoją miłością, 
spróbuj pozyskać drugiego mocą twej miłości. 
Jeśli ci się uda, dokonałeś zdobyczy, ponieważ 
pozyskałeś brata. Jeśli twoja miłość nie jest 
wystarczająco wielka, proś o pomoc dwóch lub 
trzech świadków, którzy dzięki wierze w Sło-
wo potrafiliby być świadkami Słowa, to znaczy 
Słowa miłości, aby drugi, widząc dobrą nowi-
nę Ewangelii, mógł zostać uwolniony z więzów 
swej sytuacji grzechu i na nowo związać się ze 
wspólnotą dzięki świadectwu – martyrium  
– miłości dwóch lub trzech. Jeżeli zaś nawet to 
okaże się niewystarczające, wówczas spróbuj 
wciągnąć wszystkich, prosząc o pomoc „Tego”, 
który zawsze jest wysłuchiwany w swych proś-
bach. Być może ten, kto rozminął się z celem, 
poczuje się tak mocno zachęcony miłością, że 
nie będzie mógł zrobić nic innego, jak tylko 
uwolnić się z więzów i związać ze wspólnotą. 
Ale gdyby nawet ta miłość miała okazać się 
niewystarczająca, nie rozpaczaj. Zaufaj miłości 
Ojca, który „nie chce śmierci grzesznika, lecz 
aby się nawrócił i miał życie”. W jaki sposób to 
słowo odnosi się do mojego życia? 

ks. Robert Muszyński [www.sfd.kuria.lublin.pl]
 

Papież Franciszek: Nie da się napomnieć 
kogoś bez miłosiernej miłości. Nie można doko-
nywać operacji chirurgicznej bez znieczulenia, bo 
pacjent umrze z bólu. A miłość jest jak znieczule-
nie, które pomaga przyjąć leczenie i zaakceptować 
upomnienie. Weź go na bok łagodnie, z miłością  
i pomów z nim. Upomnienie braterskie jest ulecze-
niem ciała Kościoła. Jest jakaś dziura w tkaninie 
Kościoła, którą należy zaszyć. I tak jak mamy czy 
babcie cerują z delikatnością, tak należy dokony-
wać braterskiego napomnienia

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zba-
wiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi 
dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących  
w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością 
i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Krąg biblijno-liturgiczny w środę  
o godz. 19.00. Możesz przyjść. (xIJ)

Józef Skóra

Ministranci i Lektorzy w parafii św. Józefa w Siedlcach
Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) to 
duszpasterstwo zrzeszające tych, którzy 
pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa 
eucharystycznego. Przed przyjęciem do 
grona ministrantów i lektorów, kandydaci 
przechodzą serię spotkań, czyli tzw. kurs 
przygotowawczy. Stają się ministrantami  
i lektorami po złożeniu uroczystej przysię-
gi podczas Mszy Świętej.

KTO TO JEST MINISTRANT?
Ministrant to sługa Chrystusa – już samo 

to jest ogromnym wyróżnieniem i zaszczy-
tem. Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego 
„ministrare”, co oznacza „służyć” Jezusowi przy 
ołtarzu. Głównym zadaniem ministrantów jest 
przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu 
podczas liturgii.

DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Wyjazd ewangelizacyjny w Pieniny  
„Bóg ogłasza pokój” 
W poniedziałek 14.08.2020 r. grupa 25 dzieci  
i młodzieży wyruszyła na wyjazd ewangelizacyjny 
w Pieniny do miejscowości Łapsze Niżne. 

Opiekunem duchowym i kierownikiem całej wyprawy był ksiądz  
z naszej parafii Ireneusz Juśkiewicz. Wychowawcy, którzy opiekowali się 
nami to pani Katarzyna Strzałek, pani Agnieszka Zemło i pan Jacek Sulej. 
Dodatkową posługę animatorów pełniły osoby związane z życiem Kościo-
ła lub Wspólnoty Jednego Ducha: pan Jacek Karwowski, państwo Mariola 
i Jan Dąbrowscy, pani Grażyna Walczuk. 

Możliwość codziennej spowiedzi przybliżała nas do naszego Króla. Na 
codziennej Eucharystii nasi animatorzy zadbali o oprawę muzyczną i litur-
giczną. Podczas pobytu w Pieninach wybraliśmy się na piesze wędrówki 
po górach, zdobyliśmy kilka szczytów: góra Wysoka - 1050 m n.p.m., góra 
Żar (najwyższy szczyt Pienin Spiskich) - 883 m n.p.m. oraz Trzy Korony 
i Sokolicę. Każdy z uczestników był przydzielony do konkretnej grupy. 
Podczas wycieczki do Krościenka nad Dunajcem zwiedziliśmy kościół,  
w którym jest pochowany Sługa Boży ks. Franciszka Blachnickiego. 
Mieliśmy możliwość zwiedzania Centrum Światło-Życie na Kopiej Górce 
oraz zapoznaliśmy się z historią i zasadami OAZY. Wyjazd Ewangelizacyj-
ny zawierał w sobie elementy OAZY: np. Namiot Spotkania. Codzienna 
modlitwa różańcowa w małych grupkach uświadomiła nam, że wszyscy 
pragniemy opieki i wsparcia od naszego Ojca w niebie.  W sobotę dnia 
29.08.2020 r. napełnieni Duchem Świętym rozpoczęliśmy drogę powrot-
ną do Siedlec. Dziękujemy naszemu Ojcu za to, że pozwolił nam spędzić 
czas wakacji w obecności Jezusa. 

Katarzyna Strzałek 

ŚWIADECTWA I WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW WYJAZDU
Michał: Przygodę z oazą zacząłem dopiero w tym roku, bardzo mi się to 

spodobało i jest to jest mój trzeci wyjazd z tej formacji. Wyjazd ten nauczył 
mnie, że muszę częściej czytać i rozważać Pismo Święte oraz wykazywać się 
większą pokorą.

Jan: Wyjazd w Pieniny, był naprawdę ciekawy. Wycieczki po polskich 
górach, były wyczerpujące, ale też i bardzo satysfakcjonujące. Dzięki tej wy-
cieczce zapragnąłem dołączyć do Ruchu Światło-Życie, aby dalej rozwijać się 
w wierze i w przyszłości decydować o przyszłości naszej Ojczyzny.

Weronika: Na oazie najbardziej podobało mi się chodzenie po górach. 

Mimo prawie całego dnia w gó-
rach, dzień zaczynaliśmy Namio-
tem Spotkania, a kończyliśmy 
Eucharystią.

Dawid: Na tej kilkudniowej 
oazie nauczyłem się bardziej 
rozważać Pismo Święte i zoba-
czyłem, że to co stworzył Bóg jest 
piękne.

Bartek: Wycieczka była faj-
na, widoki były super. Uważam, 
że wycieczka jest udana.

Kacper: Ogólnie było super, 
do tego super widoki na szczy-
tach. Podczas spływu po Du-
najcu myślałem, że to dopiero 
początek, a to już była połowa 
wycieczki.

Aleksander: Bardzo miło 
spędziłam ten czas w górach. 
Poznałem nowych kolegów. 
Wszedłem na górę Trzy Korony, 
Żar, Wysoka, Sokolica.

Kuba: Najbardziej podobało mi się chodzenie po górach, śpiewanie  
i spływ Dunajcem. Również było rozważanie Pisma Świętego i codzien-
na Msza w kaplicy. Chodzenie po górach było ciężkie i męczące, ale da-
liśmy rade. Z gór podobała mi się góra Żar, ponieważ schodziliśmy z niej  
na przełaj. 

Sebastian: Najbardziej podobał mi się dzień w którym wchodziliśmy 
na górę Żar. Wchodzenie na szczyt było w miarę łatwe, ale schodzenie już 
nie. Najciekawszym momentem schodzenia było to jak musieliśmy zjeżdżać 
na tyłku. Również ciekawy był powrót do pensjonatu 5 km, troszkę bolały 
nogi, ale po nocy już przeszło.

Jan: Ten wyjazd przeżyłem bardzo duchowo. Każdą Eucharystię przeży-
wałem, jakby Jezus na nowo Zmartwychwstawał. Pomagało mi w tym to, 
że jestem ministrantem, przez co byłem bardzo blisko Chrystusa w Taberna-
kulum. Każde zadzwonienie dzwonem, czy podanie księdzu kielicha dawało 
mi wrażenie, że Msza Święta jest w życiu niezbędna.

Jan: Na wyjeździe podobało mi się jak pierwszego dnia weszliśmy na 
górę Wysoką, ponieważ się zgubiliśmy i wcho-
dziliśmy przez długi czas.  Na owym wyjeździe 
poznałem dużo nowych kolegów i koleżanek  
i z całego serca dziękuje Księdzu i Instrukto-
rom, że zorganizowali tak fajny wyjazd.

Kuba: Wyjazd przeżyłem bardzo owocnie. 
Spodobało mi się wiele ciekawych punktów 
dnia. Dowiedziałem się wielu ciekawych rze-
czy na temat naszej religii. Można było rów-
nież poprawić kontakt z Bogiem i bardzo fajnie 
spędzić czas z przyjaciółmi np. poprzez wspól-
ne wyjścia w góry. Codzienne wędrówki po 
nich uświadomiły mi , jak człowiek jest mały 
w stosunku do świata, który stworzył Bóg .

Asia: Na wyjeździe w Pieniny bardzo mi 
się podobało. Oprócz chodzenia po górach 
były również Namioty Spotkania, które poka-
zały mi, że warto odnosić Słowo Boże do na-
szego życia. Cieszę się, że miałam możliwość 
codziennej Mszy Świętej i przyjmowania Pana 
Jezusa. Nie zabrakło również dobrego jedzenia 
i świetnej atmosfery.
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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 7 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
1. czytanie (1 Kor 5, 1-8) Zgorszenie należy usunąć z Kościoła

Psalm (Ps 5, 5-6a. 6b-7. 12 (R.: por. 9a))
Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości
Ewangelia (Łk 6, 6-11) Uzdrowienie w szabat

6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro – of. córka
2. + Aleksandra Dębskiego – of. żona

7.00 1. Dziękczynna w 13r. Ślubu Ewy i Adama oraz Edyty i Macieja 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa na dalsze lata życia dla nich oraz córki Julii – of. rodzice 

2. + Reginę, Stanisława, Anitę, Jerzego, zm. z rodz. Błaszczaków 
i Wązowskich

3. + Halinę Placuk w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. + Walentego, Mariannę, Weronikę i Tadeusza

17.30 Różaniec prowadzony przez APDC 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego – of. siostrzenice i sio-

strzeńcy
2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego  

– of. rodzina
3. + Edwarda Sosnowskiego w 10 r. śm. – of. żona z rodziną
4. + Waldemara Szmurło – of. firma Tanitex
5. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
6. Poza parafią: + Waldemara Szmurło

Wtorek 8 września 2020 r.
ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1. czytanie (Mi 5, 1-4a) Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
albo 2. czytanie (Rz 8, 28-30) Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują

Psalm (Ps 13, 6 (R.: por. Iz 61, 10b))
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23)
Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego

7.00 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro 
2. + Radosława Brochockiego z ok. imienin, Henryka, Ryszarda, 

Mariana, Tadeusza, Annę, Leokadię i Barbarę , zm. z rodz. Brod-
nickich i Ważnych – of. Adam i Maria Brochoccy 

3. + Janinę Skolimowską w 4 r. – of. mąż z córkami
4. + Eugenię w 27 r., Wacława i Roberta

10.00 1. + Kazimierza w r. śm. i zm. rodziców z obu stron rodziny
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego 

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Janinę Zembek w 6 r. śm. – of. mąż z rodziną 
4. + Stanisława Stańczuka w 13 r. – of. Halina Stańczuk z rodziną 
5. Poza parafią: O dary Ducha Świętego dla Roberta, jego żony i dzieci
6. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. Pracownicy firmy Drosed

Środa 9 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera
1. czytanie (1 Kor 7, 25-31) Celibat i małżeństwo

Psalm (Ps 45 (44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a))
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha

Ewangelia (Łk 6, 20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro

2. + Eugenię, Kazimierza, Marię i rodziców z obu stron – of. Kosińscy 
3. Poza parafią: + Rozalię w 29 r., Wacława, Ryszarda, Jadwigę, 

Wandę, Adama, Eugeniusza, zm. z rodz. Krzyckich, Replinów, 
Terechów, Omieciuchów, Jerominiaków – of. rodzina 

7.00 1. + Kazimierę w r., Józefa, zm. z rodz. Drozdów i Domańskich  
– of. dzieci Halina i Henryk Drozd 

2. + Mariana, Henrykę, Andrzeja, Danutę, Henryka, Bronisława  
i dziadków z rodz. Rzewuskich – of. Bożena Marciniak 

3. + Anastazję i Stanisława Krasuckich, Antoniego i Dominikę Kra-
suckich, Jadwigę i Aleksandra Olszewskich

4. + Marię, Stanisław, Mieczysława, Mikołaja, Antoninę i zm.  
z rodz. Niedziałków – of. rodzina 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Bożenę Bosek w 10 r. – of. mąż
4. + Stanisławę w 21 r., Stanisława w 49 r. i zm. z rodz. Mirońskich 

i Szpurów – of. dzieci 
Nowenna do św. Józefa 
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego 

Czwartek 10 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Kor 8, 1b-7. 10-13) Miłość jest ważniejsza niż wiedza
Psalm (Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 23-24 (R.: por. 24b))

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną
Ewangelia (Łk 6, 27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół

6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + Krystynę i Jana Ostolskich oraz dziadków z obojga stron  

– of. syn Andrzej z rodziną 
7.00 1. + Mariannę i Józefa Derlatków, Zofię i Stanisława, Jolantę Bil  

i zm. z rodz. Staniaszek – of. Zofia 
2. + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
3. Dz-bł. w 4 r. ślubów zakonnych s. Aleksandry z prośbą o Boże 

błogosławieństwo w realizacji powołania oraz o Boże błogo-
sławieństwo dla Marty i Karoliny – of. matka 

4. + Leokadię i Czesława, Eugeniusza, Barbarę i Czesława, Sylwe-
stra, zm. z rodziny – of. rodzina 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. Dz-bł. w 4 r. ślubów zakonnych s. Aleksandry z prośbą o błogo-

sławieństwo Boże i potrzebne łaski w realizacji powołania oraz 
opiekę św. Józefa dla niej i jej sióstr Karoliny i Marty – of. rodzice 

4. + Stanisława, Zofię, Zygmunta, Kamilę i Wiesława – of. Ma-
rianna Wrona 

5. Dz-bł. w 80 r. ur. Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
Jubilatki i opiekę św. Józefa dla dzieci – of. dzieci

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

Piątek 11 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Kor 9, 16-19. 22-27) Stałem się wszystkim dla wszystkich
Psalm (Ps 84 (83), 3-4. 5-6. 12 (R.: por. 2))

Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Ewangelia (Łk 6, 39-42) Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + Halinę Radzikowską – of. wnuczek

7.00 1. + Halinę Ilińską w 2 r., Wacława i Halinę Ilińską – of. rodzina 
2. Dz- bł. w 2 r. ur. Aleksandry – of. K. Zalewski 
3. + Jadwigę Czarnocką w 30 dz. – of. rodzina
4. Dz-bł. w 50 r. urodzin Radosława Adamowskiego z prośbą  

o Dary Ducha Świętego i opiekę Św. Rodziny dla niego, żony  
i syna – of. rodzice 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. Dziękczynna w 6 rocz. ur. Józefa z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę Matki Bożej dla niego i rodziny – of. rodzice 
4. + Edwarda Kucińskiego w 1 r., Lucjana Ornowskiego w 7 r. – of. rodzina 
5. Poza parafią: + Mariannę, Wacława Majchrzyków – of. rodzina 

Wieczór Uwielbienia Boga 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 
Zapowiedzi

•	Maciej Ratyński, kawaler z parafii tutejszej i Patrycja Wysokińska, 
panna z parafii św. Jana Chrzciciela w Radzikowie Wielkim 
 – zapowiedź 1.
•	Marcin Gontarz, kawaler i Beata Żukowska, panna, oboje z parafii  

tutejszej – zapowiedź 2.
•	Dominik Łukasz Iwaniuk, kawaler z parafii Ducha Świętego w Siedlcach  

i Katarzyna Dmowska, panna z parafii tutejszej – 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 (6.09)

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
•	 z ul. Mieszka I 20 – 100 zł 
•	 z ul. Mieszka I 26 – 150 zł 
•	 z ul. Sokołowskiej 141c – 100 zł 
Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto 
parafialne. 

Maryja Niewiastą Eucharystii (cz. 5)
Św. Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, nr 57:  

„To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). W „pamiątce” Kalwarii jest obecne 
to wszystko, czego Chrystus dokonał przez swoją mękę i śmierć. A zatem nie 
brakuje również tego, co Chrystus uczynił dla Matki ku naszemu pożytkowi. To 
Jej właśnie powierza umiłowanego ucznia, a w nim powierza każdego z nas: 
„Oto syn Twój!”. Podobnie mówi do każdego z nas: „Oto Matka twoja!” (por. J 19, 
26-27). Przeżywanie w Eucharystii pamiątki śmierci Chrystusa zakłada także 
nieustanne przyjmowanie tego daru. Oznacza to, że –na wzór Jana– przyjmie-
my do siebie Tę, która za każdym razem jest nam dawana za Matkę. Oznacza 
jednocześnie podjęcie zadania upodabniania się do Chrystusa w szkole Matki  
i zgodę na to, aby nam towarzyszyła. Z Kościołem i jako Matka Kościoła, Maryja 
jest obecna w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. Jeśli pojęcia Ko-
ściół i Eucharystia są ze sobą nierozerwalnie związane, to samo dotyczy Maryi  
i Kościoła. Również dlatego już od czasów starożytnych w Kościołach Wschodu  
i Zachodu jednomyślnie wspominano Maryję podczas celebracji eucharystycznej.

Zapraszamy do śpiewania
Po długiej przerwie wakacyjnej wznawiamy  
spotkania parafialnego chóru. 

Serdecznie zapraszamy do chóru parafialnego młodzież, studen-
tów i osoby dorosłe, które chcą swoim śpiewem ubogacać liturgię  
w naszym kościele i rozwijać swoje zdolności muzyczne. Zaangażowa-
nie się w śpiew podczas liturgii jest jednym z wyrazów troski o naszą wspól-
notę parafialną. Do śpiewania w chórze nie jest konieczna znajomość nut, ale 
zdolności muzyczne i chęć chwalenia Pana Boga przez śpiew. Wszystkich pa-
rafian prosimy także o modlitwę w intencji dalszego rozwoju naszego chóru. 

Na pierwsze spotkanie zapraszamy w najbliższy piątek o godz. 
19.00 do sali przy zakrystii.

Sobota 12 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszego Imienia Mary
1. czytanie (1 Kor 10, 14-22) Eucharystia misterium zjednoczenia

Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 17-18 (R.: por. 17a))
Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną

Ewangelia (Łk 6, 43-49) Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro

2. + Stanisława Jodełkę w 37 r. – of. żona z dziećmi
7.00 1. + Wacława w r., Eugenię i Roberta

2. + Jadwigę, Aleksandrę, Mariana – of. rodzina
3. + Grażynę Duklanowską w 2 r., Jana Gryczkę i Reginę Gryczkę
4. Dz. – bł. w 89 r. urodzin Tadeusza o zdrowie, opiekę Matki Bożej 

i Boże błogosławieństwo – of. rodzina 
17.00 Ślub: Anna Pawluczuk i Marek Mularewicz 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Genowefę Wakuła
4. Poza parafią:+ Wojciecha Kowalskiego – of. sąsiedzi z klatki 

Niedziela 13 września 2020 r. 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA „niedziela oazowa” 

1. czytanie (Syr 27, 30 – 28, 7) Odpuść winę bliźniemu
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a))

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
2. czytanie (Rz 14, 7-9) I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Ewangelia (Mt 18, 21-35)
Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi
7.00 1. Dz-bł. w int. dzieci i młodzieży z Ruchu Światło-Życie
8.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
3. W 20 r. ślubu Anny i Mariusza Celińskich z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo dla nich oraz córki Klaudii – of. mama
4. + Czesława Krasuskiego – of. Marcin z rodziną

10.00 1. Dziękczynna w 3 r. ur. Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej oraz Św. Józefa – of. rodzice

2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kacpra o błogosławieństwo Boże  
i opiekę Matki Bożej – of. mama

11.30 1. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
2.  Dziękczynna w 3 r. ur. Matyldy – of. dziadkowie
3. + Waldemara Tymosiaka w 30 dz. - of. sąsiedzi z klatki 

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. Dziękczynno-błagalna w 18 r. ślubu Anny i Sebastiana z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla 
nich i synów Bartosza i Dominika – of. rodzina

18.00 1. + Franciszka Otrobę w 13 r.
Nabożeństwo Fatimskie 

•	 Dziś po Mszy Świętej o godz. 13.00 adoracja Jezusa, a następnie spotkanie 
z Kołami Żywego Różańca i błogosławieństwo pierwszego męskiego koła 
w naszej parafii pw. św. Pawła Apostoła. 

•	 W wtorek 8 września Święto Narodzenia NMP. W tym dniu Msze Święte 
o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. 

•	 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego we środę 9 września o godz. 
19.00 w sali przy zakrystii. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą posłuchać 
Słowa Bożego i bardziej je zrozumieć. 

•	 Za tydzień w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie rodziców  
i dzieci, które przyjmą pierwszą Komunię Świętą 26 września br. 

•	8 września o godz. 19.00 w dolnym kościele spotkanie animatorów 
kandydatów do bierzmowania. Zapraszamy także nowych animatorów do 
posługi.

•	 W niedzielę 13 września o godz. 15.00 w kościele spotkanie dla ro-
dziców młodzieży (z klas ósmych SP i starszych), która chce w tym roku 
rozpocząć okres dwuletniego przygotowania do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania. 

•	 Rozpoczynamy spotkania Oazy Dzieci Bożych (dzieci od klasy 3 do 6 SP). 
Zapisy w zakrystii, u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). Pierwsze spotkanie 
dzieci odbędzie się w czwartek 10 września o godz. 17.00 w dolnym 
kościele. 

•	W piątek 11 września zapraszamy na Mszę Świętą i Wieczór Uwielbienia. 
Rozpoczynamy o godz. 18.00. W czasie liturgii błogosławieństwo animato-
rów do posługi w Ruchu Światło-Życie. 

•	13 września będziemy przeżywali tzw. „niedzielę oazową”. W tym dniu bę-
dzie można wysłuchać świadectw uczestników rekolekcji oazowych, zapisać 
do oazy jako uczestnik lub animator. Tradycyjnie też będzie można złożyć 
ofiarę do puszek przed kościołem jako wsparcie funkcjonowania wspólnoty 
oazowej w naszej parafii. 

•	 Nabożeństwo fatimskie 13 września po Mszy Świętej o godz. 18.00. Nie 
będzie w tym dniu adoracji NS. 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach
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Cykl jesiennych rekolekcji
Po długiej przerwie wakacyjnej, a także okresie narodowej kwa-

rantanny i dystansu społecznego, Szkoła Nowej Ewangelizacji wraz ze 
Wspólnotą Jednego Ducha organizuje cykl jesiennych rekolekcji (kursów). 
Wszystkie kursy poprowadzi ks. Tomasz Bieliński – Dyrektor Szkoły Nowej 
Ewangelizacji wraz z zespołem ewangelizacyjnym.

Jako pierwszy, 12 września 2020 roku odbędzie się jednodniowy 
kurs Świadectwo, który wyposaża uczestników w teoretyczne i prak-
tyczne zdolności do umiejętnego dzielenia się świadectwem swojego 
nawrócenia. Odbędzie się on w gościnnej dla naszej Szkoły Bursie Św. 
Stanisława Kostki w Siedlcach. Koszt to 50 zł (w cenie materiały dydak-
tyczne, „zawartość” kawiarenki i obiad).

Natomiast  kolejna edycja  kursu Emaus  planowana jest  
25-27.09.2020 r. To kurs dotykający naszej relacji ze Słowem Bożym. 
Daje on szansę osobistego doświadczenia mocy Słowa Bożego. Atutem 
kursu jest przejrzyste przesłanie konferencji, wciągające dynamiki, licz-
ne animacje angażujące wszystkich uczestników i trafne wizualizacje 
głoszonych treści. Ponadto, jego zaletą jest to, że w przystępny i zrozu-
miały sposób uczestnicy poznają metody owocnego czytania Pisma św., 
zapamiętywania kluczowych cytatów oraz nabywają zdolności do pra-
widłowego posługiwania się Biblią w sytuacjach, gdy potrzeba rozeznać 
wolę Bożą dla konkretnych decyzji. Zapraszamy na te rekolekcje osoby  
w każdym wieku, które są po bierzmowaniu i wcześniej przeżyły kurs 
Nowe Życie lub Seminarium Odnowy Wiary lub kurs Alfa (u nas w Sie-
dlcach lub gdziekolwiek indziej). Zachęcamy do przeczytania kilku świa-
dectw uczestników takiego kursu: http://sne.siedlce.pl/swiadectwo- 
z-kursu-emaus-05-2018/

Kolejna edycja kursu Nowe Życie planowana jest w terminie  
16-18.10.2020 r. Czym jest kurs Nowe Życie? To propozycja dla każdego, 
kto chce doświadczyć nowego życia. Mogą w nim wziąć udział zarówno 
neofici, jak i członkowie ruchów i stowarzyszeń, osoby zaangażowane  
w życie parafii, członkowie rad parafialnych, lektorzy, oraz osoby prze-
żywające kryzysy wiary. Chętni powinni mieć ukończone przynajmniej  
16 lat życia. O tym, jak bardzo adekwatną jest sama nazwa kursu – Nowe 
Życie przekonują liczne świadectwa: http://sne.siedlce.pl/swiadectwa- 
z - k u r s u - n o w e - z y -
cie-05-2019/

Zachowując niewzru-
szoną nadzieję, że nic 
nie zagrozi ich realizacji 
już teraz rozpoczynamy 
zapisy na te wyjątkowe 
rekolekcje. Oba kursy 
(Emaus i Nowe Życie) 
odbędą się w Bursie 
św. Stanisława Kostki  
w Siedlcach (ul. Biskupa 
Świrskiego 56). Zwykle 
rozpoczynają się w pią-
tek o godz. 17.30 a koń-
cząw niedzielę ok. godz. 
14.00. Koszt każdego  
z nich to 120 zł.

Zapisy na każdy z kur-
sów u Marii Chromińskiej 
(kom. 507.071.642). Ona 
przyjmuje zarówno zapi-
sy samych uczestników, 
jak również osób chęt-
nych do posługi, które 
już wcześniej przeżyły 
takie kursy.

Posługa lektora
Głęboka refleksja i troska o piękno Eucharystii, 

zwłaszcza w obecnie trwającym roku liturgicznym 
pod hasłem „Eucharystia daje życie”, spowodowa-
ły, że w naszej parafii powstała inicjatywa, która 
ma na celu zorganizowanie posługi wiążącej się 
z odczytywaniem podczas Mszy świeteji nabo-
żeństw czytań z Pisma Świętego.

W wielu parafiach jest taka posługa zorganizowana przez świeckich 
niemalże perfekcyjnie. My również kochamy Pana Jezusa, dlatego też jako 
parafianie podejmujemy się takiej organizacji. W naszej parafii jest wiele 
osób świeckich, które chętnie czytają Pismo Święte w trakcie nabożeństw, 
niemniej jednak jest nas zdecydowanie za mało! Podjęta inicjatywa ma na 
celu zorganizowanie takiej posługi na wszystkich Mszach św. odprawianych 
w naszej świątyni, zarówno tych niedzielnych i świątecznych, jak i tych co-
dziennych. Nasi czcigodni Kapłani starają się, odprawiając każde nabożeń-
stwo, by było ono absolutnie piękne i dostojne, odprawione na chwałę Boga 
Żywego! My świeccy, także powinniśmy się włączyć w te starania i służyć 
Bogu przy ołtarzu w taki sposób, jaki jest dla nas możliwy – „Wszyscy wier-
ni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przy-
czyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość” (Ko-
deks Prawa Kanonicznego kan. 210). Dla osób działających we wspólnotach 
w naszej parafii – Domowym Kościele, Wspólnocie Jednego Ducha, Oazie, 
KSM i innych – powinien być to przyjemny obowiązek, wpisany w życie co-
dzienne, zachęcając swoją postawą innych żyjących jeszcze poza wspólno-
tami, którzy chcieliby czytać Słów Boże, ale brakuje im odwagi. Przyjmiemy 
każdego z otwartym sercem, podzielimy się doświadczeniem.

Zachęcamy więc osoby z dobrą dykcją do sprawowania posługi lektor-
skiej. Zadaniem głównym jest przeczytanie Słowa Bożego, z pragnieniem, 
by Ono trafiło do serc wielu. Jest to służba Bogu,a więc należy pamię-
tać, by nie chełpić się tą posługą, ale w pokorze służyć. To zaszczyt być 
narzędziem w ręku Boga, dlatego warto modlić się i prosić, byśmy byli 
narzędziem doskonałym w Jego ręku!

Obowiązkiem lektora jest:
•	 poznawanie i rozważanie Słowa Bożego, a także prowadzenie życia 

według Jego nauki,
•	 staranne przygotowanie się do liturgii przez modlitwę,
•	 ćwiczenie tekstu czytań,
•	 dbanie o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź i pilnowanie 

czystości swojego języka,

11.09 godz. 18:00  Eucharystia, wieczór uwielbienia

16-18 września godz. 18:00 
19 września godz. 9:00

Parafia św. Józefa w Siedlcach

papież Franciszekpapież Franciszekpapież Franciszek

{rekolekcje
ORAE

•	 Parafia	nie	może	być	zamkniętą	strukturą	-	komentarz	do-
kumentu papieskiego dotyczący parafii.

•	 Rozwodów	przybywa,	a	z	powodu	epidemii	i	powszechnej	
akceptacji społecznej może być ich jeszcze więcej .

•	 Publiczny	grzech	wymaga	publicznego	zadośćuczynienia	
- o działaniach obrońców życia.

•	 W	życiu	wszystko	ma	swój	czas:	płacz	i	śmiech.	Dla	nas	
przyszedł teraz czas dziękowania - świadectwo małżon-
ków.

•	 Jak	opiekować	się	osobą	cierpiącą	na	demencję?
Zachęcamy do lektury!

W „Echu Katolickim”

•	 świadczenie o Chrystusie w swojej codzienności, przez 
postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych 
obowiązków,

•	 bycie przykładem dla innych, swoim życiem zachęca-
jąc wszystkich do naśladowania wzorców zawartych  
w Słowie Bożym.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do zakrystii  
w terminie do 13 września 2020 r. i wpisanie się na listę 
chętnych do posługi.

Mamy nadzieję, że będzie nas na tyle dużo, by podjąć się 
tego ważnego dzieła, by każda Msza św. była pięknie przy-
gotowana, byśmy również poprzez tą posługę świadczyli  
o miłości, wiernościi oddaniu Chrystusowi! (G Ł-K)
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Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,  

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

MĘSKA SOLIDARNOŚĆ

(opr. xHD)
Prymas Kardynał StefanWyszyński 

Pozwólcie, dzieci Boże, że wspomnę na osobiste doświadczenia z pierwszych dni  
II wojny światowej. Znajdowałem się wtedy niedaleko Dęblina, na polach, w miejsco-
wości zwanej Irena. Tak się złożyło, że spowiadałem żołnierzy w okopie. Prosili mnie  
o to. Jeden z nich płakał jak dziecko i mówił mi: Proszę księdza, co ci Niemcy z nami 
zrobili! Pocieszałem go, jak umiałem. W pewnej odległości widziałem rolnika, który ob-
siewał pole zbożem. Myślałem sobie: wszyscy uciekają, wszyscy się boją, ubezpieczają, 
samoloty bombowe nad drogą, a ten spokojnie sieje... Gdy wyspowiadałem żołnierzy, 
podszedłem do niego. Spytał mnie: Ksiądz się boi? - Odpowiedziałem: A pan się boi? 
Dziwię się, że pan się nie boi, bo ja się boję. Ale zastanawia mnie to, że pan wsiewa 
zboże w ziemię, gdy wszyscy uciekają. - A on na to: Proszę księdza, jak to zboże zostawię 
w spichlerzu, spłonie. A gdy je wrzucę w ziemię, wpierw czy później ktoś z niego chleb 
będzie jadł. Zapadła mi głęboko w pamięć przedziwna mądrość tego siewcy.

(Wąchock, 7 października 1979 r.)

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej 
w Siedlcach ogłasza nabór na rok szkolny 
2020/2021. Rekrutację rozpoczynamy prze-
słuchaniem wstępnym w dniu 15 września 
2020 r. o godz. 10 w Zespole Szkół Muzycz-
nych w Siedlcach, przy ul. Podlaskiej 14.  
W późniejszym terminie, do 29 września 2020 r. 
można umówić się na przesłuchanie indywidu-
alnie. Kandydaci nie muszą posiadać przygoto-
wania muzycznego. W ramach przesłuchania 
sprawdzane są predyspozycje do kształcenia 
muzycznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych nauką muzyki kościelnej do zapo-
znania się ze szczególną specyfiką edukacyjną 
naszej szkoły na stronie www.muzyka-diece-
zjasiedlce.pl/studium-muzyki-koscielnej!

Zapraszamy szczególnie kandydatów chęt-
nych do podjęcia regularnej nauki w Studium 
(3 lata – egzamin kantora, kolejne 2 lata  
– dyplom organisty). Wychodząc również na 
przeciw tym osobom, które, choć od lat posłu-
gują w parafiach, nie uzyskały dotąd dyplomu 
Studium, DSMK prowadzi dodatkową grupę 
ukierunkowaną na dokształcanie muzyczno
-liturgiczne, do której szczególnie zapraszamy 

osoby, którym do uzyskania dyplomu brakuje 
zaliczeń z jednego, bądź kilku przedmiotów 
oraz tych organistów, którzy chcą podciągnąć 
swoje umiejętności z wybranej tematyki. Grupa 
ta, zrzeszająca osoby w różnym wieku, kształci 
się w trybie jednorocznym według indywidual-
nie sprofilowanego programu.

Zwracam się z prośbą do Księży Proboszczów 
naszej diecezji o poinformowanie wiernych 
o możliwości podjęcia nauki w naszym Studium 
oraz o skierowanie szczególnej zachęty do na-
uki muzyki do osób zaangażowanych w muzykę 
liturgiczną w parafiach – kantorów i psałterzy-
stów, osoby prowadzące schole i zespoły para-
fialne oraz organistów, którzy dotychczas nie 
ukończyli Studium.

W parafiach naszej diecezji brakuje organistów. 
Księża dzwonią do Studium poszukując wykształ-
conych i sprawdzonych kandydatów do pracy  
w parafiach, a my, mając bardzo mało kandydatów 
z naszej diecezji, nie mamy kogo polecić. W każ-
dym roku telefonów jest więcej, ponieważ pewne 
pokolenie jest u kresu swojej pracy. 

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor DSMK w Siedlcach 

www.muzyka-diecezjasiedlce.pl

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
KTO TO JEST LEKTOR?
Lektor to chrześcijanin powo-

łany do funkcji czytania  Słowa 
Bożego  w zgromadzeniu  litur-
gicznym. Głównym zadaniem 
lektorów jest odpowiednia opra-
wa Liturgii Słowa.

Patronami ministrantów i lek-
torów są: św. Dominik Savio, św. 
Stanisław Kostka, św. Jan Bosko.

Jako Liturgiczna Służba Ołtarza podej-
mujemy się służby na Mszach świętych oraz 
podczas innych nabożeństw liturgicznych.  
W tym celu wyznacza się dyżury służenia.   
W niedziele, tj. w dni upamiętniające zmar-
twychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa 
oraz w uroczystości i święta uczestnictwo we 
Mszy świętej jest naturalną powinnością wyni-
kającą z przykazania, które przypomina, aby „dni 
święte święcić”. Natomiast w dni powszednie 
ministranci i lektorzy są zobowiązani, by przy-

najmniej raz w tygodniu pełnić służbę  
i być pomocą dla kapłana sprawujące-
go Eucharystię. Podejmowane przez 
ministrantów dyżury w tygodniu mają 
na celu przede wszystkim pogłębienie 
relacji z Bogiem, a także są wyrazem 
odpowiedzialności i troski ministranta  
o liturgię Mszy świętej – liturgię, która 
jest stanowiona, by Bogu składać dzięk-
czynienie. Dodatkowe dyżury w tygo-
dniu mają sprawić, by służba przy ołta-

rzu Pana nie była tylko odświętnym zwyczajem, 
ale – coraz świadomiej przeżywana – stała się 
zalążkiem ku coraz to dojrzalszej wierze.

Pierwsze spotkanie po przerwie waka-
cyjnej rozpoczynamy 12 września (sobota) 
godz. 10.00 ministranci i kandydaci na mi-
nistranta, godz. 11.00 lektorzy. Zaprasza-
my nowe osoby, które chciałyby rozpocząć 
służbę ministrancką, te osoby zapraszamy 
na godz. 10.00.

Ks. Mariusz  Baran

Ministranci i Lektorzy w parafii św. Józefa w Siedlcach
Liturgiczna Służba Ołtarza

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej

Mąż miał wrócić po 20.00, a wraca do domu po 
22.00. Zirytowana żona do niego:
 – Gdzie ty byłeś tyle czasu?
 – Jak to gdzie? Mówiłem ci, że będę u Janka na 
brydżu.
Kobieta niedowierza i dzwoni do Janka:
 – Janek, był dziś u ciebie mój mąż?
 – Jak to był? On tu siedzi i karty rozdaje. Nie prze-
szkadzaj. 
NASTROJE
 Żonaty syn do ojca:
 – Tato, zupełnie nie rozumiem mojej Basi: raz się 
uśmiecha, innym razem krzyczy, a najczęściej nic 
nie mówi.
 – Synku, musisz zrozumieć kobietę, a tym bar-
dziej swoją żonę. Kobieta, która kocha, uśmiecha 
się. Kobieta, która walczy – krzyczy. Kobieta, któ-
ra się poddała – milczy.
NOWOŚCI
Żona do męża:
 – Niektórzy z naszego bloku mają dobrze. Na 
przykład ta Malinowska z IV piętra ma nowy sa-
mochód.
Zdenerwowany mąż odpowiada:
 – A Kowalski z parteru ma nową żonę, bo nie-
dawno został wdowcem.
WYCIECZKA WOJTYŁY
Pewnego razu ks. Karol Wojtyła wybrał się na 
samotną wycieczkę w Tatry. Ubrany na spor-
towo wyglądał, jak wielu innych turystów.   
W trakcie wędrówki zorientował się, że zapo-
mniał zegarka, a chciałby zdążyć na obiad do 
zakopiańskiej „księżówki”. Podszedł do kobiety 
opalającej twarz na słońcu i już miał zapytać  
o godzinę, gdy ta uprzedziła go:
– Zapomniał pan zegarka, co?
– A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony  
ks. Wojtyła.
– Z doświadczenia. Jest pan już dziesiątym 
mężczyzną, który zapomniał zegarka. Zaczy-
na się od zegarka, potem proponuje się wino,  
a wieczorem dansing...
 – Ależ proszę pani, ja jestem księdzem, chciałem 
tylko zapytać o godzinę! – przerwał jej zmieszany 
Wojtyła.
– O... Podrywano mnie w różny sposób, ale „na 
księdza” to pierwszy raz!


