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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
PRZEBACZ Z SERCA SWEMU BRATU  

(Mt 18, 21-35)
Przebaczenie jest trudne, po ludzku wręcz 

niemożliwe. To przecież cnota samego Boga 
a my jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Jezus 
Chrystus nie tylko dał swym uczniom przykład 
przebaczania, ale również zostawił im trudny 
imperatyw przebaczania braciom. Tylko prze-
baczenie rozbraja i niweluje mechanizm, który 
nieustannie rodzi grzech. Tylko przebaczenie 
przezwycięża podziały między braćmi. Spiralę 
nienawiści i zemsty może powstrzymać jedy-
nie przebaczenie bez granic. Przebaczenie jest 
cudem, ponieważ jest stworzeniem z niczego. 
Jest ono, jak powiedzieliśmy cnotą same-
go Boga. Człowiek o własnych siłach nie jest  
w stanie przebaczyć. Nie jesteśmy sprawcami 
przebaczenia, lecz otrzymujemy je w darze. 
Bierze się ono ex nihilo (z niczego). Jest łaską. 
Dochodzimy tutaj do jego związku z Bogiem  
i z krzyżem Chrystusa, gdyż tam, gdzie panował 
grzech, jeszcze obficiej rozlało się przebacze-
nie, które nas przemieniło. Otwierając się na tę 
przeobfitość Bożego przebaczenia, mogę hojnie 
rozdawać przebaczenie innym. W sytuacjach, 
takich jak ludobójstwo, gwałty, masakry dzieci 
czy porzucenia, darowanie winy może pocho-
dzić tylko od Boga. Jezus wysłużył nam Ducha 
Świętego, który jest Bożą mocą przebaczenia. 
Tylko w Duchu Świętym możemy naśladować 
przebaczającego Ojca. Krzyż Jezusa Chrystusa 
objawia sprawiedliwość Boga. Wpatrując się 
weń nie mogę uciec od wezwania, by każdego 
dnia zdawać rachunek przed Bogiem: jak przyj-
muję i jak daję królewski dar przebaczenia?
ks. prof. Józef Kudasiewicz [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Papież Franciszek: Jezus doskonale wie, 
że miłowanie naszych nieprzyjaciół wykracza 
poza nasze możliwości, ale z tego powodu stał 
się człowiekiem. Nie po to, aby zostawić nas 
takimi, jakimi jesteśmy, ale by przekształcić nas 
w ludzi zdolnych do większej miłości, miłości 
Jego i naszego Ojca. To jest miłość, którą Jezus 
daje tym, którzy Go słuchają, a wówczas staje 
się to możliwe. Z Nim, dzięki Jego miłości i Jego 
duchowi możemy miłować tych, którzy nas nie 
kochają, a nawet tych, którzy czynią nam zło.

Módlmy się. Boże, Stwórco i Rządco 
wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym 
sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać 
skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który  
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

16 -19 września  - rekolekcje ewangelizacyjne w naszej parafii 

Przyjdź, jeśli chcesz 
spotkać Jezusa 
Ruch Światło-Życie  
serdecznie zaprasza 
wszystkich parafian  
- młodzież i dorosłych 
na Oazę Ewangelizacyjną 
w dniach 16.09-19.09 
(od środy do piątku  
od godz. 18.00 do 
21.00), sobota (od godz. 
9.00 do 19.00). 

Będzie to czas modlitwy, wiel-
kiego uwielbienia Boga za Jego 
nieskończoną miłość oraz wołanie 
o wylanie Ducha Świętego, abyśmy 
„przyobleczeni mocą z wysoka” ru-
szyli na drogi naszej codzienności 
i żyli wiarą, nadzieją i miłością. 
Każdy może uczestniczyć w tym 
wydarzeniu łaski. 

Zobacz film w Internecie: Za-
proszenie na Wieczór Uwielbienia 
i Rekolekcje - św. Józef, Siedlce, 
wrzesień 2020

Udostępnij plakat!

Dlaczego jestem w Ruchu Światło – Życie? 
Świadectwa uczestników formacji oazowej

Milena: Jestem w Ruchu Światło-Życie po-
nieważ jest to wspaniała wspólnota, w której 
mogę na nowo poznawać Chrystusa i uczyć się 
jeszcze bardziej Go kochać. W takim trudnym 
okresie jaki mamy teraz Oaza i ludzie, którzy 
ją tworzą, są wsparciem i zawsze mogę z nimi 
porozmawiać nie tylko o sprawach duchowych, 
ale też o życiu prywatnym.

Paweł: Początkowo nie chciałem wstąpić 
do Oazy. Był to czas kiedy w naszej parafii nie 
istniała grupa chłopców. Jako ministranta za-
chęcano mnie do tego Ruchu. W końcu trochę 
przez zmuszenie wstąpiłem do Oazy. Dzięki niej 
mogłem pogłębić moją wiarę, odkryć Miłość 
BOGA do mnie.

Karol: Należę do Oazy, ponieważ mam po-
trzebę bliskości z Panem Bogiem. Chcę Go po-
znawać, chwalić i dziękować Mu za wszystkie 
łaski, które od niego otrzymuję. W Oazie pozna-

ję rówieśników, którzy kierują się takimi warto-
ściami jak ja. Czas spędzony na Oazie na pewno 
nie jest czasem zmarnowanym. Cotygodniowe 
spotkania oazowe, odbywające się przez cały 
rok, przygotowują mnie do dobrego przeżycia 
rekolekcji podczas wakacji.

nnn
Dziś przeżywamy tzw. niedzielę oazową. Słu-

chamy świadectw uczestników rekolekcji oazo-
wych. Dzieci i młodzież zapisują się do Oazy. 

Tradycyjnie też można złożyć ofiarę do pu-
szek przed kościołem jako wsparcie funkcjo-
nowania wspólnoty oazowej w naszej parafii. 
Otrzymane pieniądze przeznaczamy m.in. na 
wsparcie osób, które mają trudności z opłace-
niem kosztów wyjazdów rekolekcyjnych, zakup 
materiałów formacyjnych, wyposażenie sal,  
w których odbywają się spotkania. Za wszystkie 
ofiary serdecznie dziękujemy. 
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Instrukcja obsługi bierzmowania 
– fragmenty artykułu z „Gościa Niedzielnego”  
Autor: Ks. Wojciech Węgrzyniak  
Rozmawia Wojciech Teister.

 n Wróćmy do tego, jak Duch Święty objawia się na kartach  
Pisma Świętego. Wiemy, gdzie był w czasie zwiastowania, wie-
my, co robił w dniu Pięćdziesiątnicy. A gdzie jest Duch Święty na 
Golgocie, w momencie ukrzyżowania Pana Jezusa?

Trójca Święta jest nierozdzielna i tak jest również w tym momencie.  
W tym co robi Syn, działa też Duch Święty. To, że Syn jest w stanie umie-
rać za grzechy świata, dzieje się tylko dlatego, że jest nierozerwalnie 
związany z Ojcem. To, że Jezus na Krzyżu mówi „Ojcze przebacz im, bo nie 
wiedzą co czynią”, ma swoje źródło w tym, że ma w sobie Ducha Bożego. 
Po ludzku sądząc nie da się 
kochać ludzi, którzy ci robią 
taką krzywdę. Te słowa, 
które Jezus wypowiada na 
krzyżu, to są absolutnie sło-
wa wypowiedziane w jed-
ności z Duchem Świętym. 
I nawet ten opis śmierci, 
gdy padają słowa, że Je-
zus oddał Ducha, świadczą  
o tym, że Duch Święty był 
z Nim również na krzyżu. 
Natomiast faktem jest, że  
z punktu widzenia narracyj-
nego czasami poszczególne 
Osoby Trójcy są bardziej lub 
mniej widoczne. Niekiedy 
mocniej widzimy działanie 
Boga Ojca – jak w Starym 
Testamencie. Niekiedy Je-
zusa – przede wszystkim w Ewangeliach. A są i fragmenty, w których 
szczególnie objawia się obecność Ducha Świętego – to zwłaszcza Dzieje 
Apostolskie. Tak, jakby historia świata składała się z trzech etapów. Albo 
tak, jak w domu. Czasem widać bardziej działanie ojca, czasem mamę,  
a niekiedy najmocniej słychać dzieci i każde w nich ma w tym domu swo-
je miejsce i rolę, razem tworzą jedną rodzinę.

Duch Święty nieustannie robi w Kościele swoje, choć nie zawsze 
wprost podpisuje swoje czyny. Ale przyjdzie taki czas, że je podpisze, że 
zobaczymy jasno i wyraźnie, co było Jego dziełem. I Duch Święty dzia-
ła stopniowo, powodując dojrzewanie Kościoła w miłości i do miłości. 
Bardzo często jest zresztą nazywany Duchem miłości. Tylko ktoś dojrzały 
może kochać taką miłością, aby rodziła nowe życie. Stąd też nazywamy 
sakrament bierzmowania, tak mocno związany z Duchem Świętym, sa-
kramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Bo kto jest dojrzały, ten może 
innych rodzić do życia, a rodząc innych, dojrzewać sam jeszcze bardziej.

 n Ale jak to właściwie jest z tymi sakramentami: otrzymujemy 
Ducha Świętego w sakramencie chrztu, a później jest bierzmowa-
nie. Czyli, że co: poprawiny, bo za pierwszym razem nie chwyciło?

Ale przecież w Piśmie Świętym jest bardzo podobna sytuacja. W Ewan-
gelii wg św. Jana czytamy, że kiedy Jezus zmartwychwstały ukazał się 
apostołom, to tchnął na nich i powiedział „Weźmijcie Ducha Świętego”. 
Czyli już mieli Ducha. A oni z jakiegoś powodu zamykają się w Wieczerni-
ku, jakby zapominając o tym, co się wydarzyło. Po 50 dniach zstępuje na 
nich znowu Duch Święty i to w najbardziej namacalny sposób. Miną dwa 
rozdziały i znowu mamy tzw. małe zesłanie Ducha Świętego (Dz 4). Apo-
stołowie modlą się i zstąpił na nich Duch Święty, jak dwa rozdziały wcze-
śniej. Więc jak to, panowie: to nie było raz na zawsze? Z bierzmowaniem 
jest trochę jak z miłością i ślubem. Czy nie ma miłości przed ślubem? 
Jest, a przynajmniej powinna. Czy jest potem? Jest. Czy się coś zmienia 

ze ślubem? No powinno. Czy zawsze po ślubie jest lepiej? No nie zawsze. 
Bo sakrament daje łaskę, ale co my z nią zrobimy, oj to się już rozstrzyga 
w naszych wyborach. Można by też powiedzieć, że bierzmowanie to sa-
krament możliwości, powiedzmy obrazowo takie podarowanie żaglówki. 
Reszta zależy od człowieka, bo ruach czy pneuma prędzej czy później 
będzie wiał. Sakrament bierzmowania jest zewnętrznym znakiem łaski, 
która będzie człowiekowi towarzyszyła całe życie i  będzie przynosiła 
owoce, jeśli będzie z nią współpracował.

 n Bo bierzmowane powinno być początkiem rozkwitu w Ko-
ściele, a często bywa tym uroczystym pożegnaniem z Kościołem  
w obecności biskupa…

Dużo zależy od rozumienia. Jeżeli rozumiem, że Duch Święty jest wia-
trem, a ja mam żaglówkę, to Kościół dał mi jacht i wypuścił mnie z zatoki 
na otwarte morze. Tam są najlepsze wiatry i tam mogę rozwinąć żagle. 

Wcześniej przez te lata 
przygotowań uczyli nas 
jak ustawiać grot i maszt, 
jak się zająć sterem, żeby 
płynąć na wietrze, a nie 
utopić się z innymi. Jeśli 
rozwinę żagle, to popły-
nę. Co się często dzieje  
z młodymi ludźmi? Ko-
ściół ich wypuszcza na 
morze, ale niektórzy 
mówią, że taki rejs jest 
bez sensu, bo przecież 
przy obsłudze żagla się 
człowiek urobi. I  wraca-
ją do przystani, siedzą  
w domu i nigdzie nie chcą 
wypłynąć. Ktoś inny nie 
z lenistwa, ale z lęku boi 

się rejsu, bo nie wie, gdzie go ten ruah-wiatr poniesie. „A jeszcze mi Duch 
Święty każe zostać misjonarzem i co?” Czasami jest też tak, że człowiek 
wypłynie w swój pierwszy rejs, a tam wiatru nie ma, więc wraca do zato-
ki. Bo się zniechęcił. Bo zapomniał, że wiatr wieje jak chce. I czasami trze-
ba cierpliwie poczekać. Nawet jak ktoś nie pływał, to wie. Tutaj potrzebne 
jest dbanie o relację z Duchem Świętym. Dwustronna aktywność. A my 
czasami podchodzimy do tematu bierzmowania w sposób magiczny, my-
śląc, że jak otrzymam sakrament, to od razu się zaczną jakieś cuda dziać 
wokół mnie. Pan Bóg zawsze działa relacyjnie. Bo miłość domaga się  
z natury wzajemności. Kto nie kocha kochającego, zamęczy się w miłości. 
Inna sprawa jak bierzmowanie zaciera się w naszej pamięci. Wczoraj za-
pytałem w naszej wspólnocie, jak pamiętają swoje bierzmowanie. Bardzo 
słabo. Ślub pamiętamy, Pierwszą Komunię pamiętamy, a bierzmowania 
nie. I to jest też wyzwanie dla Kościoła, w jaki sposób ustawić sprawę 
z bierzmowaniem, abyśmy nie tylko nie zniechęcali się przez to, że nie 
widzimy od razu efektów tego sakramentu, ale żebyśmy chociaż samo 
bierzmowanie dobrze pamiętali!

 n Co zrobić, żeby złapać ten wiatr w żagle?
Robić to, co ode mnie zależy i być cierpliwym a jednocześnie trzeba 

Ducha Świętego w wzywać, modlić się do Niego i o Niego. Bo Duch Świę-
ty jest przepięknie nazwany w Biblii Parakletem, a to oznacza przede 
wszystkim „wezwany”.

No, wiele różnych tłumaczeń tego określenia krąży…Tak, Paraklet 
jest trudnym słowem, ale na pewno nie jest trudniejszym niż pendrive  
i naprawdę da się je zrozumieć. I jednym z jego ważniejszych znaczeń jest 
właśnie to, które ukazuje Ducha Świętego jako Kogoś, kogo mamy wzy-
wać. Ja Go mam wzywać, jeśli chcę, żeby działał w moim życiu. Czasami 
ludzie mówią, że w ich życiu Duch Święty nie działa. A wzywałeś Go?

Źródło: https://www.gosc.pl/doc/4741084.Instrukcja-obslugi-bierzmowania
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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 14 września 2020 r.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

1. czytanie (Lb 21, 4b-9) Wąż z brązu znakiem ocalenia
albo  1. czytanie (Flp 2, 6-11) 

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Psalm (Ps 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b))

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy
Ewangelia (J 3, 13-17) Krzyż narzędziem zbawienia

6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro 
2. O zdrowie dla Tadeusza i Barbary w 56 r. ślubu oraz o potrzebne 

łaski dla ich dzieci i wnuczków – of. Barbara i Tadeusz Kosińscy 
7.00 1. + Pawła Sadokierskiego w 36 r., zm. z rodz. Sadokierskich i Ku-

pów – of. mama 
2. + Aleksandra w 25 r., Edytę, Janinę i Romana z rodziny Jastrzęb-

skich – of. rodzina 
3. Dziękczynna w intencji całej rodziny z prośbą o uwolnienie z 

nałogów, umocnienie w wierze, dary Ducha Świętego i wsta-
wiennictwo Świętej Rodziny z Nazaretu 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17 (zel. Krystyna Krycka) 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego 

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego 
3. + Zofię Kozaczyńską w 21 r. – of. Hanna Krupa 
4. + Jana w 24 r., Jerzego w 6 r., z rodz. Włodek, rodziców: Marię 

i Kazimierza Dryżałowskich, Edwarda i Macieja Włodek oraz 
dziadków Aleksandrę i Błażeja Orłowscy – of. Wanda Włodek 

5. + Leszka Kosakowskiego w 7 dzień – of. rodzina 
6. Poza parafią: + Teresę Pszkit – of. Pracownicy Drosedu 

Wtorek 15 września 2020 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

1. czytanie (Hbr 5, 7-9) Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia
Psalm (Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b))

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim
Ewangelia (J 19, 25-27) Maryja pod krzyżem Jezus

albo  (Łk 2, 33-35) Twoją duszę przeniknie miecz
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro 

2. + Tomasza i zm. z rodziny Tchórzewskich i Pogonowskich  
– of. rodzina 

7.00 1. + Wojciecha z okazji urodzin, Bolesława, Bronisławę i Teresę 
2. + Kazimierza Rymuzę w 32 r. – of. córka 
3. + Barbarę Niedziółka w 1 r., Leona w 3 r., Pawła Niedziółkę  

w półtora roku po śmierci – of. Teresa Niedziółka 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego 

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Mariannę i Jana Karulaków w 6 r. – of. córka 
4. + Eugenię Wolgiemut – of. córka 
5. Poza parafią: + Halinę Skorupka w 10 r., Karola, zm. z rodziny 

Skorupka i Trociów 
Środa 16 września 2020 r.

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA, 
I CYPRIANA, BISKUPA

1. czytanie (1 Kor 12, 31 – 13, 13) Hymn o miłości
Psalm (Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22 (R.: por. 12))

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Ewangelia (Łk 7, 31-35) 

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro

2. + Jana – Zdzisława Charuta w 4 r. śm. – of. żona 
7.00 1. + Wiesława Duk i zmarłych rodziców z obu stron rodziny – of. 

Jadwiga Duk 
2. + za rodziców Stanisławę i Józefa, Janinę i Józefa, Jana, Piotra, 

Waldemara i zm. z rodziny Karpowicz, Mielniczuk i Jóźwiuk  
– of. rodzina 

3. Dz. – bł. w 55 r. urodzin Małgorzaty Idziak z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. syn Kamil 

4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. Pracownicy firmy Drosed 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Mariannę Skaruz w 2 r., Władysława Skaruz – of. córki 
4. + Halinę i Kamila z racji urodzin – of. Trojanowscy 

Czwartek 17 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła 
albo wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

1. czytanie (1 Kor 15, 1-11) 
Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 28-29 (R.: por. 1b))
Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry

Ewangelia (Łk 7, 36-50) Odpuszczone są jej liczne grzechy  
ponieważ bardzo umiłowała

6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + Józefa Cichosza – of. Henryk i Grażyna 

7.00 1. + Sabinę, Franciszka Prochenka – of. córka 
2. Dz. – bł. za Mariannę i Roberta z prośbą o zdrowie i Boże błogo-

sławieństwo oraz opiekę MB i św. Józefa i dary Ducha Świętego. 
3. + Barbarę Polikowską – of. Jerzy Czarniak 
4. + Zdzisława Bareję – of. Wojciech Sawicki

17.30 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. Dziękczynna w 9 r. ślubu Natalii i Tomasza Bobaków z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MB i św. Józefa 
dla nich i ich dzieci: Anieli, Krzysia i Grzesia – of. rodzice 

4. Dz. – bł. w intencji Agnieszki i Pawła w 4 r. ślubu o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę MB dla nich i dzieci: Julii i Filipa – of. rodzice 

5. Poza parafią: + Mariana Wojewódzkiego w 4 miesiąc od śmierci 
i Adelę Wojewódzką 

Piątek 18 września 2020 r.
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA

1. czytanie (Mdr 4, 7-15) Miarą starości jest życie nieskalane
albo 1. czytanie (1 J 2, 12-17) Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

Psalm (Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a))
Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana

Ewangelia (Łk 2, 41-52)
Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca

6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. Dziękczynna w 49 r. sakramentu małżeństwa Krystyny i Szcze-

pana z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Bo-
żej Rodziny i św. Joanny – of. małżonkowie 

7.00 1. Dziękczynna w 34 r. urodzin Anny z prośbą o łaskę silnej wiary 
– of. Jadwiga Machała 

2. + Aldonę w 9 r., jej rodziców i dziadków – of. rodzina 
3. + Tadeusza Próchnickiego w 19 r., Zbigniewa Krupę i zm. z ro-

dziny Próchnickich i Marciniaków – of. rodzina Czarnockich 
15.00 1. W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 
17.00 Ślub: Rafał Gawrysiak i Martyna Trojanowska 
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Oliwi z prośbą o łaski Boże, opiekę 

MB i św. Józefa na dorosłe życie – of. babcia i dziadek 
4. + Andrzeja w 13 r., Józefa, Zofię, Roberta, Jerzego – of. rodzina 
5.+ Władysławę Długosz – of. Mirosława Kruk i Piotr Tarczewski 
6. Poza parafią: Dziękczynna w 40 r. urodzin Tomasza i jego chrze-

śniaczki Ani, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę 
Świętej Rodziny. 
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Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

•	Konrad Brochocki, kawaler z parafii tutejszej i Sylwia Ługowska, 
panna z parafii św. Stanisława BM w Zbuczynie  – zapowiedź 1.

•	Piotr Sebastian Sych, kawaler z parafii św. Kazimierza w Pruszko-
wie i Katarzyna Kalicka, panna z parafii tutejszej  – zapowiedź 1.

•	Maciej Ratyński, kawaler z parafii tutejszej i Patrycja Wysokińska, 
panna z parafii św. Jana Chrzciciela w Radzikowie Wielkim 
 – 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 (13.09)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+Helena Kozak + Leszek Kosakowski

+ Elżbieta Grażyna Ładniak 

Maryja Niewiastą Eucharystii (cz. 6)
Sobota 19 września 2020 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 

albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika
1. czytanie (1 Kor 15, 35-37. 42-49)

Ciała zmartwychwstałe będą przemienione
Psalm (Ps 56 (55), 3 i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 14c))

W światłości wiecznej będę widział Boga
Ewangelia (Łk 8, 4-15) Przypowieść o siewcy

6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + Wiesława Wołos – of. sąsiedzi z klatki 

7.00 1. + Annę w 25 r., Władysława oraz zm. z rodz. Gołąbków, Bara-
nowskich i Prządków – of. Barbara Prządka 

2. + Tomasza Wasilewskiego w 16 r. i zm. z rodziny – of. ojciec 
3. + Teresę Pszkit w 30 dzień – of. rodzina 
4.+ Józefa w 4 r. jego rodziców, teściów – of. żona i dzieci 
5. Poza parafią: + Tadeusza Jastrzębskiego – of. Adam Kozieł z rodziną 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego

2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Genowefę Wakuła – of. mieszkańcy wsi Żytnia 
4. + Danutę Bajek w 4 r. – of. rodzina 

Niedziela 20 września 2020 r. 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. czytanie (Iz 55, 6-9) Myśli moje nie są myślami waszymi
Psalm (Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a))

Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają
2. czytanie (Flp 1, 20c-24. 27a) Dla mnie żyć – to Chrystus

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)  
Przypowieść o robotnikach w winnicy

7.00 1. Dziękczynna z racji urodzin Barbary z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo oraz opiekę MB i św. Józefa dla niej i jej rodziny  
– of. mąż i dzieci 

8.30 1. + Jana w 9 r., Jadwigę, Hipolita, Grzegorza, Halinę i Stanisława 
Soczewków 

2. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
10.00 1. Dziękczynna w 2 r. urodzin Macieja z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę MB i św. Józefa dla niego i całej rodziny  
– of. rodzina 

2. Dz. – bł. w 40 r. ślubu Marii i Mariana Sudnik o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę MB i św. Józefa 

3. + Marka Stańczuka w 30 dzień – of. rodzina 
11.30 1. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego

2. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego
3. Dz. – bł. o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Świętej 

Rodziny dla dzieci i ich rodzin – of. Mirosława Kłos 
13.00 1. W intencji Parafian

2. Dz. – bł. w 50 r. ślubu Krystyny i Władysława z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę MB i św. Józefa – of. małżonkowie 

16.30 1. + Grażynę w 11 r., Henryka, Ryszarda Tomaszewskich, Krystynę 
Ostojską i zm. z rodz. Łastowieckich – of. rodzina 

18.00 1. + Stanisława Miszczaka w 15 r. 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00

•	 Dziś nasi rolnicy obchodzą parafialne dożynki. Błogosławieństwo wień-
ca dożynkowego i wszystkich pracujących na roli będzie podczas Mszy 
św. o godzinie 13.00.

•	 Dziś po Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie dla rodziców i dzieci  
z klas 4, które przyjmą I Komunię Świętą 26 września. 

•	 Dziś o godz. 15.00 w kościele spotkanie dla rodziców młodzieży, która 
chce w tym roku rozpocząć okres dwuletniego przygotowania do przy-
jęcia sakramentu bierzmowania. 

•	 Potrzebujemy animatorów do pracy z kandydatami do bierzmowania.
•	 W tym tygodniu z racji rekolekcji ORAE nie będzie spotkania kręgu bi-

blijno-liturgicznego i czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
•	 Trwają zapisy na Oazę Dzieci Bożych. Spotkania dzieci odbywają się we 

wrześniu w czwartki o godz. 17.00 w dolnym kościele; od października 
każda grupa będzie miała cotygodniowe spotkanie w ustalonym przez 
siebie terminie. 

•	 Spotkanie dla młodzieży, która chce należeć do Oazy, będzie w piątek  
25 września: o godz. 18.00 Eucharystia, następnie spotkanie w dolnym 
kościele. 

•	 W tym tygodniu można zamówić Pismo Święte lub inne książki  
z Wydawnictwa Pallottinum. Zapisy u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). 

Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

ZAPROSZENIA 
•	 Dziś (13.09) w naszej Ojczyźnie rozpoczyna się X Tydzień Wychowania, 

którego hasłem będzie wezwanie „Budujmy więzi”.

•	 19 września (sobota) w godz. 10.10-15.15 obędzie się on-line XXIX 
Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców  Musi-
cie od siebie wymagać (św. Jan Paweł II), pod hasłem JAK WYGRAĆ  
Z UZALEŻNIENIAMI.

•	 W dniu 19 września 2020 r. odbędzie się po raz drugi Hosanna Mło-
dych. Jest to spotkanie włączające się w Hosanna Festival, który 
będzie miał miejsce w dniach 18-20 września 2020 r. w Siedlcach.  
Szczegóły: www.jerychomlodych.pl

Św. Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, nr 58:  
W Eucharystii Kościół łączy się w pełni z Chrystusem i z Jego ofiarą, utożsa-
miając się z duchem Maryi. Jest to prawda, którą można zgłębić odczytując 
ponownie «Magnificat» w perspektywie eucharystycznej. Eucharystia jest 
bowiem, podobnie jak hymn Maryi, przede wszystkim uwielbieniem i dzięk-
czynieniem. Kiedy Maryja wznosi okrzyk: «Wielbi dusza moja Pana i raduje 
się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim», nosi już w łonie Jezusa. Wielbi Ojca 
«przez» Jezusa, lecz wielbi Go także «w» Jezusie i «z» Jezusem. To jest wła-
śnie prawdziwa «postawa eucharystyczna». Jednocześnie Maryja wspo-
mina wspaniałe dzieła, jakich Bóg dokonał w dziejach zbawienia, zgodnie  
z obietnicą, jaką złożył ojcom (por. Łk 1, 55), ogłaszając cud, który je wszyst-
kie przewyższy – zbawcze Wcielenie. W Magnificat jest też obecny wymiar 
eschatologiczny Eucharystii. Za każdym razem, kiedy Syn Boży uobecnia się 
nam w «ubóstwie» znaków sakramentalnych chleba i wina, zasiewane jest 
w świecie ziarno nowych dziejów, w których władcy są «strącani z tronów», 
a «pokorni zostają wywyższeni» (por. Łk 1, 52). Maryja opiewa «nowe nie-
biosa» i «nową ziemię», które w Eucharystii znajdują swoją antycypację  
i w pewnym sensie programowy «zamysł». Jeśli Magnificat wyraża ducho-
wość Maryi, nic bardziej niż ta duchowość nie pomoże nam przeżywać ta-
jemnicy eucharystycznej. Eucharystia została nam dana, ażeby całe nasze 
życie, podobnie jak życie Maryi, było jednym «magnificat»!
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
•	z ul. Chrobrego 4 – 100 zł 
•	z ul. Chrobrego 4 – 150 zł
•	z ul. Nowy Świat 7 – 100 zł 
•	ze Strzały, ul. Kolonijna – 200 zł 
•	z Huty Dąbrowej, ul. Spółdzielcza – 100 zł 

Ora et labora, czyli módl się i pracuj...
Czy wiemy komu przypisać autorstwo tych powszechnie znanych 

słów? Myślę, że tylko nieliczni będą znać prawidłową odpowiedź,  
a przecież autorem sentencji jest sam św. Benedykt z  Nursji  
(ur. 480). Mnich rozpoczął studia w Rzymie w wieku ok. 20 lat. Znie-
chęcony jednak zepsuciem moralnym panującym w mieście oraz roz-
pasaniem obyczajów, przerwał je by podjąć życie pustelnicze w jaskini 
w Subiaco, 72 km na wschód od Rzymu. Mnisi żyjący w pobliżu byli 
pod takim wrażeniem jego osobowości, że poprosili go by został ich 
opatem. Wkrótce jednak zniechęcili się wymaganiami jakie im stawiał  
i próbowali go otruć. To wówczas św. Benedykt przeniósł się na wzgórze 
Monte Cassino, gdzie założył klasztor, który stał się duchowym centrum 
życia zakonnego na Zachodzie. 

Jego reguła określała rytm życia mnicha w myśl słynnej dewizy „módl 
się i pracuj”. Niektóre ówczesne zakony miały zbyt surową regułę, ta za-
kładała równowagę pomiędzy codzienną pracą fizyczną, umysłową i mo-
dlitwą. Św. Benedykt licząc się z ludzkimi słabościami starał się zachować 
we wszystkim właściwą miarę. Święty umarł w kaplicy na Monte Cassino 
na stojąco, podtrzymywany przez braci, śpiewając psalm.

Czy reguła zakonna mnicha żyjącego na przełomie starożytności i śre-
dniowiecza może znaleźć zastosowanie w życiu współczesnego człowieka 
pochłoniętego pracą zawodową, zagubionego w pogoni za pieniądzem  

•	 Mija	30	lat,	odkąd	religia	wróciła	do	szkół.	Jak	dzisiaj	mówić	o	Panu	Bogu,	
gdy coraz więcej uczniów rezygnuje z katechezy? 

•	 Do	świętości	przez	cierpienie	-	jak	umierała	s.	Róża	Niewęgłowska,	pocho-
dząca z naszej diecezji?

•	 Dzięki	Jamajce	zrozumiałem	słowa	papieża,	kiedy	mówił,	że	trzeba	wstać,	
wyjść i szukać ludzi - o swojej posłudze opowiada misjonarz.

•	 Czym	jest	trema	i	jak	radzić	sobie	z	lękiem	przed	publicznym	wystąpieniem?
•	 	Jak	w	naszym	regionie	rodziła	się	Solidarność	?
•	 Relacja	z	diecezjalnych	dożynek	w	Woli	Gułowskiej.
•	 Jak	powinna	wyglądać	dieta	dziecka	w	dobie	koronawirusa?

W „Echu Katolickim”

•	Pani Jadwiga – 100 zł 
Dziękujemy osobom, któ-
re składają ofiary na tacę  
i wpłacają na konto para-
fialne. 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX)
14 września będzie można pomodlić się  
przy relikwiach drzewa Krzyża Świętego,  
które znajdują się w naszej parafii. 

Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa 
(Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis)

KRZYŻ JEST CHWAŁĄ I WYWYŻSZENIEM CHRYSTUSA

Obchodzimy dzisiaj uroczystość krzyża świętego, który usu-
nął ciemności i przywrócił światło. Obchodzimy uroczystość krzyża  
i w ten sposób wraz z Ukrzyżowanym wznosimy się ku górze, abyśmy porzu-
ciwszy ziemię i grzechy, osiągnęli dobra niebieskie. Oto jak wspaniałą i nie-
zrównaną rzeczą jest posiadanie krzyża. Kto krzyż posiada, posiada skarb. 
Słusznie nazwałem skarbem to, co z imienia i w rzeczywistości jest 
najwspanialsze z wszystkich dóbr. Przez niego bowiem, dzięki niemu  
i w nim objawia się istota naszego zbawienia i powrót do pierwot-
nego stanu.

Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzyżowany. Gdyby nie 
było krzyża, Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. Gdy-
by nie było przybite gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda 
dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie 
otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się drzewem życia, raj nie 
zostałby otwarty. Jeśliby nie było krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, 
piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy.

Wielką zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, ponieważ przezeń 
otrzymaliśmy wiele dóbr, o tyle więcej, o ile większość z nich jest owocem 
cudów i cierpień Chrystusa. Cenną zaś, ponieważ krzyż jest znakiem męki 
i tryumfu Boga: znakiem męki z powodu dobrowolnej w męce śmierci; 
znakiem tryumfu, ponieważ dzięki niemu szatan został zraniony, a wraz  

z nim została pokonana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały skru-
szone, krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem 

zbawienia.
Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa. Jest kosztow-

nym kielichem obejmującym wszystkie cierpienia, jakie Chrystus 
za nas poniósł. O tym, że krzyż jest chwałą Chrystusa, dowiedz 

się z Jego własnych słów: „Teraz Syn Człowieczy został otoczony 
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony i zaraz Go chwałą 

otoczy”. I znowu: „Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem  
u Ciebie pierwej, zanim świat powstał”. I jeszcze: „Ojcze, wsław imię 

Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. 
Słowa te wskazywały na chwałę, którą miał otrzymać na krzyżu.

O tym zaś, że krzyż jest także wywyższeniem Chrystusa, po-
słuchaj, jak sam powiada: „A Ja, gdy zostanę wywyższony nad 
ziemię, pociągnę wszystkich do siebie”. Widzisz więc: Krzyż jest 
chwałą i wywyższeniem Chrystusa.  Źródło: www.brewiarz.pl

i troską o rodzinę i codzienny byt? Myślę, że jak najbardziej, ponieważ ży-
cie bardzo łatwo przeistacza się w chaos. I tylko narzucony sobie porządek 
chroni od zagubienia, od szaleństwa czy nerwowości, która często udziela 
się wszystkim wokół. Wszyscy potrzebujemy pewnego ładu i systema-
tyczności. Korzystamy z terminarzy, z notatników w komórkach, żeby 
nie pogubić się w natłoku spraw. Reguła ta jest też przejawem miłości 
bliźniego. Oznacza bowiem np. panowanie nad terminami, punktualność, 
dotrzymywanie obietnic, oddawanie pożyczonych książek, odpisywanie 
na listy czy e-maile.

W wymiarze duchowym chrześcijanin potrzebuje sformułowania wła-
snej reguły życia, ustalenia rytmu pracy, modlitwy, odpoczynku. Chodzi  
o dobre wykorzystanie najcenniejszego z Bożych darów, jakim jest czas. Bez 
pewnej samodyscypliny, do życia człowieka łatwo wkrada się nerwowość 
i gonitwa, których pierwszą ofiarą pada zwykle modlitwa, a potem jego 
bliscy. A przecież w myśl św. Benedykta „człowiek, który panuje nad swoim 
czasem, jest przewidywalny w czynieniu dobra”. Wykorzystajmy czas Wiel-
kiego Postu do przemiany swojego życia chociażby w małym stopniu. Być 
może w ciągu dnia nie masz czasu na modlitwę, więc postaraj się by twoja 
paca, twoje obowiązki, codzienne zmagania stały się modlitwą. Wszystko 
co ofiarujesz z miłością i z miłości do Boga, będzie Mu miłe. Święta Teresa 
od Dzieciątka Jezus mawiała: „wszystko zbierać, wszystko łączyć, wszystko 
ofiarować”. Podobnie z samą modlitwą, czasem jedno szczere westchnie-
nie do Jezusowego krzyża, jedno pobożnie odmówione Zdrowaś Maryjo… 
sprawia, że nasze myśli biegną ku Bogu szukając Go i pomagają nam stawać 
w Jego obecności. Dzięki temu nasza praca, nasza codzienność ofiarowana 
Jemu, staje się bezustanną modlitwą. (BW)
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najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  

W niedziele nieczynna. 

(opr. xHD)

WZORY ŚWIĘTOŚCI

Prymas Kardynał StefanWyszyński 
Potrzeba, ażeby ludzkość zmaterializowana, 

miała przed sobą obraz wywyższonego Człowie-
ka, by pamiętała, że najważniejszą rzeczą jest 
człowiek, że trzeba frontem do człowieka – Ecce 
homo – że naczelnym i centralnym ośrodkiem 
wysiłków i dążeń ludzkich – jest człowiek, i to 
Człowiek oddający się za innych – dobrowolnie, 
zdolny do poświęcenia. Nie masz większej miło-
ści nad tę, gdy ktoś życie swoje daje za braci. 

Do kancelarii parafialnej przychodzą narzeczeni. 
Przyjmuje ich ksiądz proboszcz, który pyta:
 – Czy jesteście należycie przygotowani do tego 
ważnego momentu, jakim jest przyjęcie Sakra-
mentu Małżeństwa?
 – Tak, oczywiście. Goście zaproszeni, mamy  
15 litrów wódki, 35 litrów wina i zamrożoną świnię.
KUWETA
Rodzina wyjechała na urlop, który spędza nad 
morzem. Zabrali ze sobą małego kotka. Kotek 
biega po ciepłym piasku i mówi do siebie w swo-
im kocim języku:
 – Wszyscy opowiadali, że morze jest piękne.  
Morze, jak morze, ale tak dużej kuwety jeszcze nie 
widziałem!
SAMODZIELNY WYBÓR
Spotykają się dwaj koledzy:
 – Co tam u ciebie?
 – Same kłopoty. Samochód się popsuł. Żona cią-
gle zdenerwowana…
 – Człowieku, mężczyzna nie powinien nigdy  
narzekać ani na żonę, ani na samochód.
 – A niby dlaczego?
 – Bo jedno i drugie sam wybierał!
W UPAŁY
Żona rano przygotowuje śniadanie dla rodziny.  
Do kuchni przychodzi mąż. Żona pyta go:
 – Słuchaj Franek, wczoraj wieczorem w lodów-
ce stały dwa piwa, a dziś są dwie puste flaszki.  
Co się stało? Ty wypiłeś?
 – No co ty! Jest tak gorąco, że pewnie jedno piwo 
wypiło drugie.
ŻAL I KASA
Rozpadł się „związek” konkubentów. Mężczyzna 
rozmawia z kolegą i narzeka:
 – Zostawiła mnie.
 – To kup sobie flaszkę i utop żal.
 – Nie mogę.
 – Nie masz kasy?
 – Mam kasę, ale nie mam żalu.
OGŁOSZENIE
Kobieta prowadzi komis aut używanych. Jest  
w konflikcie z mężem, który nie chce jej pomagać 
w pracy. Zdenerwowana pisze ogłoszenie na wzór 
ogłoszeń samochodowych:
 – „Sprzedam faceta. Data pierwszej rejestra-
cji 1965. Egzemplarz okazowy. Duże gabaryty. 
Tył lekko zgarbiony. Możliwość jazdy na gazie.  
Niemiłosiernie stuknięty. Dużo pali”. 

18 IX  ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI,  
PATRONA POLSKI, DZIECI I MŁODZIEŻY

Święty Stanisławie Kostko! Pomóż mi, abym 
stawiał sobie wysokie wymagania, abym prze-
kraczając własne słabości, rozwijał umysł, wolę 
i serce na miarę planu, jaki Bóg ma wobec mnie. 
Nie chcę życia byle jakiego. Jestem młody, obudź 
we mnie tęsknotę za tym, co piękne i szlachetne. 
Uproś mi łaskę rozpoznawania Bożej woli i mę-
stwo życia zgodnego z Ewangelią. Pragnę być 
wolny duchem, otwarty na dobro innych i zdolny 
do obrony chrześcijańskich wartości w środowi-
sku, w którym przebywam. Twoje zawołanie:  
Do wyższych rzeczy jestem stworzony, niech bę-
dzie i moim zawołaniem. Amen.

Źródło: www.katowice.ksm.org.pl

Hymn Jutrzni ze wspomnienia NMP Bolesnej
1. Matko, coś miłości zdrojem, 

Przejmij mnie cierpieniem swoim, 
Abym boleć z Tobą mógł.

2. Niechaj serce moje pała,  
By radością mą się stała 
Miłość, którą Chrystus Bóg.

3. Matko święta, srogie rany, 
Które zniósł Ukrzyżowany, 
Wyryj mocno w duszy mej.

4. Męką Syna zrodzonego, 
Co dla dobra cierpiał mego, 
Ze mną się podzielić chciej.

5. Pragnę płakać w Twym pobliżu, 
Cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu, 
Po mojego życia kres.

6. Chcę pod krzyżem stać przy Tobie, 
Z Tobą łączyć się w żałobie 
I wylewać zdroje łez.

7. Kiedy umrze moje ciało, 
Obleczona wieczną chwałą 
Dusza niech osiągnie raj. Amen.

Zobacz film w Internecie: „Za 1500 km Nie-
bo” - Historia św. Stanisława Kostki oczami KSM 
Wadowice Górne.

Dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę 
Świętą 18 września na godz. 18.00. 

Redakcja „Opiekuna” poszukuje współpracowników, którzy:
•	 chcą pisać teksty do naszej gazety, 
•	 mają pomysły na tematy artykułów, 

•	 chcą zrobić relacje z ważnych wydarzeń parafialnych i nie tylko, 
•	 pragną podzielić się świadectwem wiary.

Zapraszamy na spotkanie Redakcji w najbliższy wtorek 15 września  
o godz. 19.00 w dolnym kościele.

ks. Ireneusz Juśkiewicz – redaktor

15 września  
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