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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
KTO WAS PRZYJMUJE, MNIE PRZYJMUJE (Mt 10, 37-42)

Jezus pragnie radykalnej i wyłącznej miłości do
siebie. Tylko ten, kto ukochał Jezusa bardziej
niż rodziców czy dzieci (obraz najmocniejszych
ludzkich więzów) jest zdolny do wzięcia krzyża
i podążania za swoim Mistrzem. Taka miłość jest
utratą życia (ziemskiej iluzji szczęścia opartego
na pieniądzach, sławie i braku cierpienia), ale
prowadzi do otrzymania jako nagrody, którą jest
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci,
sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań,
a życia wiecznego w czasie przyszłym. Tej miłości
nie da się zachować tylko dla siebie – ona musi
być głoszona i pokazywana innym.
Kogo kocham najbardziej na świecie? Kto miał
i ma największy wpływ na moje decyzje? Co jest
moim krzyżem? Czy go biorę? A może przed nim
uciekam? Jaki jest mój stosunek do głoszących
mi Ewangelię? Komu ja mogę zanieść Dobrą Nowinę? [www.sfd.kuria.lublin.pl]

www.jozef.siedlce.pl

Uroczystość św. Apostołów
Piotra i Pawła (29.06)

Dwa oliwne drzewa przed obliczem Pana,
Oto dzień szczęśliwy Apostołów święta,
Dwa świeczniki jasne i znicze promienne,
Który swoim blaskiem napełnia już ziemię;
Które płoną w niebie światłem wielkiej mocy;
Dzisiaj Piotr i Paweł, godni równej chwały,
Mogą swoim słowem uwolnić grzeszników
Własną krew przelali, a Chrystus ich obu
I rajskie podwoje otworzyć zbawionym.
Namaścił na wodzów swojego Kościoła.
Hołd niech będzie Ojcu teraz i na zawsze,
A Synowi Jego majestat królewski,
Cześć Duchowi Prawdy, Dawcy pocieszenia;
Św. papież Paweł VI: Chrystus Jezus, początek
Boga w Trójcy Świętej niech wszechświat wysławia
i koniec, alfa i omega, król nowego świata, w któI Jego potęgę nieboskłon niech wieści. Amen.
(Hymn Godziny Czytań)
rym dzieje ludzkości i los każdego z nas znajdują
swoje ukryte i ostateczne znaczenie. On, pośrednik
W niedzielę 28 czerwca swoje święto –
między Bogiem a ludźmi i pomost łączący ziemię
dzień
imienin obchodzi ks. Ireneusz Juśkiewicz
i niebo. On spośród nas wszystkich jest przede
Z
tej okazji życzymy księdzu Ireneuszowi,
wszystkim i najpełniej Synem Człowieczym, bo
aby
Chrystus
zawsze
był Twoim najlepszym przewodnikiem
jest Synem Bożym, odwiecznym i nieskończonym,
po
drogach
kapłańskiej
posługi. Niech Jego łaska
i Synem Maryi, błogosławionej pomiędzy niewiatowarzyszy
Ci
w
każdym
momencie Twojego życia.
stami, Matki Jezusa wedle ciała i Matki też naszej
Dziękujemy
za
Twoje
zaangażowanie
i czas jaki
przez Ducha Świętego, który został nam dany
poświęcasz
naszej
wspólnocie
parafialnej.
w ciele mistycznym Chrystusa. Jezus Chrystus!
Niech Maryja, Matka kapłanów, św. Józef, nasz Patron,
Zapamiętajcie to sobie: On jest tym, którego wam
oraz św. Ireneusz wspierają Ciebie
głosimy ku wieczności. Chcemy, aby Jego imię
swym wstawiennictwem u Boga.
rozbrzmiewało aż po krańce świata i po wszystkie
parafianie
wieki wieków.
Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania Myśli Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby
Wszystkich zdobędziecie dla Boga tylko przez to, Kim On jest, a On
nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyjest
Miłością. Przez miłość zdobędziecie ludzi dla Boga. Przez miłość ześmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszespolicie
ich między sobą. Nie pokazujcie więc swej władzy i nie próbujcie
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
straszyć.
Nie używajcie groźnych słów i nie wypowiadajcie przekleństw.
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Miłujcie
i
służcie wszystkim, a będziecie odpowiadać najgorętszym praBóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
gnieniom współczesnego człowieka, wszystkim tęsknotom, które dla
współczesnej ludzkości wyznaczają drogi rozwoju społecznego.
Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO
(Warszawa, 26 czerwca 1960 r.)
w środę o godz. 19.00.(xIJ)
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W progi Boże w godnym ubiorze

„Przyjacielu, jakżeś tu wszedł nie mając stroju weselnego?” (Mt 22, 12). Wiemy doskonale, że przypowieść
o uczcie królewskiej, z której ten cytat pochodzi mówi
o przygotowaniu duszy na spotkanie z Bogiem, ale czyż
Pan Jezus przypadkowo użył przykładu ze strojem? Zapewne nie. U Boga nie ma nic przypadkowego, a każde
Słowo Boże jest ważne i potrzebne. Strój nasz wyraża
szacunek do gospodarza, do osoby, z którą się spotykamy. Idąc na uroczystość weselną przygotowujemy
piękne stroje, niejednokrotnie nowe, zakładane w dniu
uroczystości po raz pierwszy. Na egzamin również bez
zbędnego upominania, każdy nakłada godne ubranie.
Wiele jest takich okazji, kiedy nie wyobrażamy sobie,
by odświętnie się nie ubrać. Uroczysty strój nie oznacza bogaty, zazwyczaj skromny ubiór jest najbardziej
elegancki. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza pisze o ubiorze do modlitwy tak: „Podobnie
kobiety – skromnie przyodziane, niech się przyozdabiają ze wstydliwością
i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami, nie złotem czy perłami,
czy kosztownym strojem” (1Tm 2, 9). Ze słów tych wiemy już jak należy się
przygotować na Ucztę Eucharystyczną, na którą zaprasza nas sam Bóg.
Krótka sukienka lub spódniczka, bluzeczka z odkrytymi ramionami lub
odkrytym brzuchem nie będzie odpowiednim strojem. Obciśle leginsy
i bluzeczka - tzw. „strój na bobaska” lub krótkie spodenki nie będą od-

powiednim strojem. Długa suknia z cieniutkiego materiału, spod którego widoczna jest bielizna będzie również nie trafionym wyborem. Panowie ubrani w szorty
i klapeczki lub dresy zapewne będą czuli się swobodnie,
ale nie będzie to odpowiedni strój do świątyni. Msza
święta to ofiara Chrystusa i nasze podziękowanie Bogu
za Jego miłość. Wielką niegodziwością byłoby składać
podziękowanie Jezusowi i jednocześnie obrażać niestosownym strojem.
Rozpoczęło się lato. O ile w innych porach roku nasz
ubiór jest raczej akceptowalny, to przy wysokich temperaturach bardzo intensywnie jesteśmy kuszeni przez
złego ducha do stawania w świątyni przed naszym Panem w niegodnym, zbyt skąpym stroju. Nie możemy
ulegać złym podszeptom, musimy stawić czoła złym
przyzwyczajeniom i przygotowywać odpowiedni strój
na spotkanie z naszym Bogiem! Będzie to jednocześnie
wyraz szacunku i czci dla naszego Mistrza – Chrystusa, który z miłości do
nas poszedł na krzyż, by każdy z nas miał otwartą drogę do życia wiecznego.
Wchodząc do świątyni, gdzie Chrystus nas zaprosił i zastawił stół
w obfitości, zapytaj sam siebie, czy masz na sobie odpowiedni ubiór?
Czy Pan nie zapyta „Przyjacielu, jakżeś tu wszedł nie mając stroju weselnego?” (G Ł-K)

Eucharystia daje życie
KATECHEZA O MODLITWIE EUCHARYSTYCZNEJ (CZ. 3): AKLAMACJA „ŚWIĘTY”
Kolejnym elementem modlitwy eucharystycznej jest aklamacja „Święty, Święty,
Święty”. Śpiew ten nawiązuje do tekstu pochodzącego z Księgi Proroka Izajasza (Iz 6,3).
W szóstym rozdziale tej księgi czytamy o tym, jak Izajasz wpada w uniesienie prorockie
i doznaje niezwykłego widzenia duchowego – ogląda chwałę samego Pana Zastępów,
który zasiada na tronie. W wizji Izajasza Bóg jest otoczony przez chóry anielskie, które wyśpiewują słowa: „Święty, Święty, Święty”. Gdy podczas liturgii włączamy się w ten śpiew,
warto uświadomić sobie, że stajemy się uczestnikami wielkich tajemnic nieba. Razem
z aniołami i świętymi oddajemy Bogu chwałę i wysławiamy Jego święte Imię. Podczas
Eucharystii włączamy się więc w liturgię całego nieba. Nie możemy także zapominać, co
oznacza to, co śpiewamy. Słowo „Święty” brzmi po hebrajsku „Kedosz”. Gdybyśmy chcieli
dosłownie przetłumaczyć ten termin na nasz język ojczysty, to musielibyśmy oddać je jako
„Inny”. To dosyć niezwykłe, ale w Biblii świętość wskazuje na „inność” Boga, czyli na Jego
nieskończoną chwałę, która przewyższa wszelkie ludzkie rozumienie. Bóg jest inny niż my,
Jego drogi nie są naszymi drogami ani myśli naszymi myślami. Jeżeli Bóg także nas powołał do świętości, to jest to Jego łaska. Żaden człowiek nie jest w stanie stać się świętym
sam z siebie. Dlatego też gromadzimy się na Eucharystii – przychodzimy, aby mocą Bożej
łaski stawać się świętymi. Jeżeli czujesz się mały, słaby i niegodny tej wielkiej tajemnicy
to pamiętaj, że Bóg przygarnia Cię właśnie takiego, jakim jesteś. Pan pragnie dzielić się
z Tobą swoją własną Boską świętością. Cdn.
Ks. KAMIL DUSZEK

Przeczytaj w „Echu Katolickim”
•
•
•
•
•

Zmiany wśród duchowieństwa diecezji siedleckiej;
Kościołowi nie wolno „wtrącać się do polityki”. A polityce do Kościoła?
Żywot Maryi według objawień siostry Marii z Agredy
Jak zachować równowagę między pracą a wypoczynkiem?
Południowe Podlasie - jego tradycje, potrawy i zwyczaje w powieści
autorki z Białej Podlaskiej;
• Czy we wrześniu uczniowie wrócą do szkoły?
• Co zrobić, gdy przychodnia zdrowia jest zamknięta? Czy lekarz przyjdzie na wizytę domową i czy przepadnie kolejka, jeśli planowany zabieg został odwołany?
• Materiały formacyjne dla Kół Żywego Różańca;
Zachęcamy do lektury!

Akt Zawierzenia Polski
i Kościoła w Polsce św. Józefowi
Uroczysty Akt Zawierzenia Polski
i Kościoła w Polsce św. Józefowi odbędzie się w Narodowym Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu 2 lipca pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława
Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski. Akt zawierzenia Św.
Józefowi będzie dopełnieniem zawierzenia naszej Ojczyzny Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, dokonanego 3 maja br. na
Jasnej Górze. www.swietyjozef.kalisz.pl
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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 29 czerwca 2020 r.
Czwartek 2 lipca 2020 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
WSPOMNIENIE NMP KODEŃSKIEJ, MATKI JEDNOŚCI
1. czytanie (Dz 12, 1-11) Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się za kapłanów
Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b))
i o nowe powołania do kapłaństwa
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił
1. czytanie (Am 7, 10-17) Idź, prorokuj do narodu mego
2. czytanie (2 Tm 4, 6-9. 17-18) Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b))
Ewangelia (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie
Ewangelia (Mt 9, 1-8) Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy
7.00 1. Gregorianka: + Helenę Wolską – of. dzieci
6.30 1. + Ks. Mieczysława w 12 r., zmarłych rodziców – of. rodzina
2. + Pawła Niedziółkę (im.) – of. Teresa
3. + Janinę w r. śm., Antoniego, Genowefę, Aleksandra – of. Celina 7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła – of. córka
2. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z
4.+ Waldemara Skiermuta w 15 r. śm. i zm. z rodz. Sysików, Skierprośbą o obfitość łask Bożych oraz o powołania kapłańskie,
mutów – of. Paweł
zakonne, misyjne – of. Apostolat Złota Róża
10.00 1. + Bronisławę w 15 r., Bronisława, Kazimierza Gałązków, Le3. W int. KŻR nr 6 pod wezwaniem MB Kodeńskiej – Dziękczynna
ontynę, Stanisława, Wiesława, Łukasza Trociów – of. rodzina
z int. członków Koła z prośbą o potrzebne łaski oraz za zmarłą
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
Danutę Krasnodębską
18.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Zalewską – of. dzieci
4.Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
2. + Piotra Araźnego, zm. braci i rodziców – of. Barbara
3. + Adama Mroza w 17 r., Kazimierza, zm. z rodz. Ilczuków, Ro- 17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka)
18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego – of. mama
maniuków – of. Jolanta
2. + Jana Bołzana w 9 r. – of. żona
4. Poza parafią: Dziękczynno - błagalna w 30 r. ślubu Marcina
3. Dziękczynno-błagalna w 48 r. ślubu Krystyny i Jerzego Borkowi Lidii oraz za ich dzieci: Pawła i Annę o opiekę Matki Bożej
skich o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
Wtorek 30 czerwca 2020 r.
– of. Jubilaci
DZIEŃ POWSZEDNI XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
4. Poza parafią: Dziękczynna św. Józefowi za dar sakramentu małalbo wspomnienie Świętych Pierwszych
żeństwa Beaty i Andrzeja z prośbą o potrzebne łaski – of. Beata
Męczenników św. Kościoła Rzymskiego
1. czytanie (Am 3, 1-8; 4, 11-12) Proroctwo przeciw królestwu Izraela
Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21
Psalm (Ps 5, 5-6a. 6b-7. 8 (R.: por. 9a))
Piątek 3 lipca 2020 r.
Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości
ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA
Ewangelia (Mt 8, 23-27) Uciszenie burzy na jeziorze
pierwszy piątek miesiąca – wynagradzamy Najświętszemu Sercu Jezusa
6.30 1. + Grzegorza Wyrzykowskiego w 8 r. śm. – of. rodzice
1. czytanie (Ef 2, 19-22) Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów
Psalm (Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15))
7.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Helenę Wolską
Idźcie
i głoście światu Ewangelię Albo: Alleluja
2. + Jadwigę Kalicką – of. koleżanka
Ewangelia
(J 20, 24-29) Pan mój i Bóg mój
3. + Mariana (im.), rodziców z rodzin Cioków i Mazurków – of. córka
6.30
1.
+
Roberta
Pazdykę
(ur.)
4.+ Kingę Chrul w 10 r. śm.
7.00
1.
Gregorianka:
+
Agatę
Gomuła – of. córka
5.Poza parafią: + Stefana w 30 dzień, Kazimierę, Romana, dusze
2. + Danutę i Tadeusza Krzewniaków – of. syn z rodziną
w czyśćcu cierpiące – of. Wioletta
3. + Halinę Tarkowskich w 12 r. – of. mąż
6. Poza parafią: + Jadwigę Pawluczuk – of. rodzina
4. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
17.30 Nabożeństwo Czerwcowe
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Jadwigę Zalewską
17.30
Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka)
2. + Agatę Gomuła w dniu urodzin, aby stała się uczestniczką Bo18.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego – of. mama
skiej uczty w niebie – córki Beata i Anna z rodzinami
2. Wynagradzająca NSPJ z racji I piątku miesiąca
3. + Kingę Chrul w 10 r. śm. – of. tata i dziadkowie
3. + Aelię i Ryszarda oraz rodzice z obu stron rodziny – of. rodzina
4. Poza parafią: + Stanisława w 3 r.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Środa 1 lipca 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
Sobota 4 lipca 2020 r.
albo wspomnienie św. Ottona, biskupa
DZIEŃ POWSZEDNI XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
pierwsza środa miesiąca – modlimy się za wstawiennictwem św. Józefa
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Am 5, 14-15. 21-24) Bóg pragnie kultu w prawdzie
albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej
Psalm (Ps 50 (49), 7-8. 9-10. 11-12. 16b-17 (R.: por. 23b))
pierwsza sobota miesiąca – wynagradzamy Niepokalanemu Sercu NMP
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie
1. czytanie (Am 9, 11-15) Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli
Ewangelia (Mt 8, 28-34) Wypędzenie złych duchów
Psalm (Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9))
Pan głosi pokój swojemu ludowi
6.30 1. + Julię Piekart w 2 r., zm. rodziców i rodzeństwo – of. córka
Ewangelia (Mt 9, 14-17)
7.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Agatę Gomuła – of. córka
Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego
2. + Wojciecha w 4 r., Bolesława, Bronisławę i Teresę
6.30 1. + Grażynę Kosmalską i Piotra Dąbrowicza – of. Elżbieta
3. + Halinę Ilińską (im.), Wacława i Helenę Ilińską – of. rodzina
4. Poza parafią: Gregorianka (rozpoczęcie): + Janinę Boguszewską 7.00 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła – of. córka
2. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego – of. mama
17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka)
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wy18.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Andrzeja Frankowskiego – of. mama
zwolenie z uzależnień – of. KWC
2. + Mariana (im.), Kazimierza i Artura – of. rodzina
4.+
Czesława, Juliannę, Stanisława Marciszewskich i ich rodziców
3. W intencji czcicieli św. Józefa
–
of. Jan
4. Poza parafią: +Teofila w 37 r., Reginę w 9 r., Witolda, Kazimie5.+
Henryka
Stanisławowskiego – of. żona
rza, zm. z rodz. Chomków
6.
Poza
parafią:
+ Janinę Boguszewską (gregorianka)
5. Poza parafią: + Ks. Jerzego Górskiego – of. Zespół Kół Różańcowych
7.
Poza
parafią:
+ Zbyszko Budreckiego w 18 r. – of. rodzina
Nowenna do św. Józefa
Nabożeństwo
do
Niepokalanego Serca NMP
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
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Dziękujemy
kapłanom!

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 6 (zel. Janina Głowacka)
18.00 1. + Adaminę Tomczyńską – of. Marianna
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający
Niedziela 5 lipca 2020 r.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Za 9, 9-10) Król pokoju
Psalm (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b))
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu Albo: Alleluja
2. czytanie (Rz 8, 9. 11-13)
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli
Ewangelia (Mt 11, 25-30) Jezus cichy i pokornego serca
7.00 1. + Edwardę i Wacława oraz ich rodziców – of. Krystyna
8.30 1. Gregorianka: + Agatę Gomuła – of. córka
2. Dziękczynna w 44 r. ślubu Cecylii i Ryszarda z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla nich i całej rodziny
3. Poza parafią: + Janinę Boguszewską (gregorianka)
10.00 1. Dziękczynna w 8 r. ślubu Wiolety i Andrzeja o opiekę Matki Bożej
i św. Józefa
2.+ Władysława, Franciszka i Antoninę Kosylów oraz Kazimierę
i Bolesława Piekartów
3. + Jadwigę Pawluczuk – of. rodzina
11.30 1. Gregorianka: + Andrzeja Frankowskiego – of. mama
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Kacpra w 20 r. urodzin i jego
braci Krystiana w 21 r. i Ernesta z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz dziękczynna za ocalenie z wypadku Sebastiana
13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z racji I niedzieli miesiąca
18.00 1. + Kazimierę Barszcz, Wacława w 16 r.
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00.
20.00 1. + Jana, Leokadię, Karola, Zofię, Jana, Annę, Wacława – of. dzieci

Niezbadanym wyrokiem Opatrzności Bożej 1 lipca 2020 r. odchodzi
z naszej parafii dwóch kapłanów: ks. mgr lic. Mateusz Gomółka
i ks. dr Kamil Duszek.
Ks. Mateusz posługiwał w naszej parafii przez
ostatnie pięć lat. Dziękujemy ks. Mateuszowi za
prowadzenie i duchowe towarzyszenie Kręgom
Domowego Kościoła, a także za rady i wskazania dotyczące liturgii; jako że ks. Mateusz jest
specjalistą najbardziej zorientowanym w najnowszych przepisach liturgicznych. Życzymy ks.
Mateuszowi owocnej pracy duszpasterskiej na
nowej placówce w Radzyniu Podlaskim w parafii
MB Nieustającej Pomocy.
Ks. dr Kamil Duszek był przez ostatnie cztery
lata rezydentem w naszej parafii i studiował teologię dogmatyczną na KUL-u. Przez cztery lata
był obecny w każdą sobotę, niedzielę i w różne
uroczystości, a także prowadził oddział KSM-u
w naszej parafii. W ostatnim czasie obronił doktorat i został mianowany przez Ks. Biskupa dyrektorem Domu Rekolekcyjnego „Moria” w Łukowie,
a także moderatorem całego Ruchu Światło-Życie
w naszej Diecezji. Życzymy ks. Kamilowi, aby Dom
Rekolekcyjny w Łukowie pękał w szwach, nie mogąc pomieścić uczestników pragnących przeżyć rekolekcje oazowe w czasie wakacji i nie tylko. Z pewnością tak będzie, jako że ks. Kamil ma bardzo dobry kontakt
z młodzieżą.
Ks. Proboszcz Sławomir Olopiak

Informacje o życiu parafii (28.06)

• W naszej parafii w czasie wakacji są planowane spotkania dla młodzieży i dzieci: Oaza Młodzieży w dniach 19-24 lipca; Oaza Dzieci Bożych w dniach 26-31 lipca. Więcej informacji za tydzień. Zgłoszenia
uczestników będą przyjmowali animatorzy naszej parafialnej Oazy
i ks. Ireneusz Juśkiewicz, moderator (tel. 500 636 490).
• W lipcu i sierpniu w niedziele będzie sprawowana Eucharystia o godz.
20.00, ale nie będzie Mszy Świętej o godz. 16.30.
• Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy w czwartki od
lipca będzie trwała do godz. 21.00.
• Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu są sprawowane w kościele o godz. 17.30. W tym tygodniu
również „pierwsze dni miesiąca”. Pamiętajmy o udziale w liturgii
i w nabożeństwach. Wznawiamy dyżury modlitewne Kół Różańcowych
w dni powszednie o godz. 17.30.
• Kapłani i osoby życia konsekrowanego codziennie o godz. 20.30
w kościele odmawiają różaniec o zakończenie epidemii koronawirusa
i o pomyślność Ojczyzny. Prosimy wiernych, by w rodzinach również
odmawiali różaniec.
Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Prymicja ks. Sławomira
Dzisiaj (28 czerwca) ks. Sławomir Ochnik, który odbywał praktyki
diakońskie w naszej parafii, odprawi Mszę świętą prymicyjną o godz.
13.00. Po Mszy św. Ks. Sławomir jako neoprezbiter udzieli błogosławieństwa prymicyjnego i rozda pamiątkowe obrazki. Dziękujemy ks. Sławomirowi za wszelkie dobro i polecamy Go Bogu przez Serce Maryi w naszych
modlitwach. Życzymy świętości w służbie kapłańskiej.

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
• Mateusz Flażyński, kawaler z parafii Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim i Katarzyna Dmowska, panna z parafii tutejszej
- zapowiedź 1;
• Cezary Prokurat, kawaler i Katarzyna Krasuska, panna, oboje
z parafii tutejszej - zapowiedź 2;
• Tomasz Daniel Księżopolski, kawaler z parafii tutejszej i Anna Jabłońska, panna z parafii Bożego Ciała w Siedlcach - zapowiedź 2.
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi
narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Odeszli do Pana
+ Małgorzata Kurczewska
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie....

28 czerwca 2020 r.

Fotografia z Prymicji ks. Sławomira Ochnika 21 czerwca 2020 r.
w parafii pw. Przemienia Pańskiego w Garwolinie.

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

•
•
•
•
•
•

Joanna – 100 zł
z ul. Mieszka I 8 – 100 zł
z ul. Mieszka I 10 – 50 zł
z ul. Mieszka I 20 – 50 zł
z ul. Nowy Świat 14 – 100 zł
z ul. Sokołowskiej 70 – 100 zł

• z ul. Sokołowskiej 91 – 50 zł
• z ul. Żytniej 26 – 50 zł
• ze Strzały, ul. Siedlecka – 100 zł
• ze Strzały, ul. Siedlecka – 50zł
Dziękujemy osobom, które składają ofiary
na tacę i wpłacają na konto parafialne.

1 lipca w naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie
o śp. Ks. Jerzym Górskim, proboszczu naszej parafii,
w 18 rocznicę Jego śmierci.

28 czerwca 2020 r.
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28. rocznica Katolickiego
Radia Podlasie

W niedzielę, 28 czerwca Katolickie Radio Podlasie
będzie obchodzić 28. rocznicę istnienia.
Program wydarzenia obejmuje m.in. Mszę św.
pod przewodnictwem biskupa pomocniczego
Grzegorza Suchodolskiego, sprawowaną
w Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach.
Z uwagi na aktualne zalecenia sanepidu tegoroczne obchody rocznicy radia będą miały nieco inny przebieg niż w minionych latach.
O godz. 10.00 rozpocznie się Eucharystia sprawowana w Sanktuarium
św. Józefa w Siedlcach, przy ul. Sokołowskiej 124. Mszy św. będzie przewodniczył biskup Grzegorz Suchodolski.
Po Eucharystii Wydawnictwo Unitas zaprosi do zapoznania się z aktualną ofertą. W stoisku na czytelników będzie czekał ks. Zbigniew Sobolewski, autor książek dla dzieci i dorosłych. Osoby chętne otrzymają
dedykację od autora.
O doznania smakowe uczestników zadba Koło Gospodyń Wiejskich
ze Strzały, które zaserwuje rozmaite smakołyki. Panie z podsiedleckiego KGW poczęstują gości regionalnymi przysmakami, przygotowanymi
według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, receptury. Członkinie z KGW zaprezentują także rękodzieło. Na spotkaniu gościć
będzie Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie”. Przedstawiciele
siedleckiej spółdzielni opowiedzą o wpływie ziół na kondycję organizmu
oraz przybliżą proces tworzenia mieszkanek z roślin zielarskich dziko rosnących, pozyskanych ze stanów naturalnych.
Siedlecka Manufaktura zaserwuje kawę w różnych odsłonach.
Siedlecka Palarnia dla kawoszy i miłośników czytania przygotowała
niespodziankę. Każda osoba, która kupi książkę autorstwa ks. Zbigniewa
Sobolewskiego, w prezencie otrzyma kawę. Namioty Unitas, KGW Strzała, Zioła Siedleckie i Manufaktura Kawy będą dostępne po każdej Mszy
św. Katolickie Radio Podlasie serdecznie zaprasza słuchaczy, sympatyków
i współpracowników do wspólnego świętowania 28. rocznicy w niedzielne przedpołudnie w Siedlcach. Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

Papież Franciszek:
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
Polaków. Drodzy bracia i siostry, wchodzimy
w okres wakacji. Pomimo wszystkich środków bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem zarażenia korona-wirusem, niech
to będzie spokojny czas odpoczynku, korzystania z piękna natury i umacniania więzi z ludźmi i z Bogiem. Idąc za przykładem Dawida, módlmy
się do Pana w chwilach dobrych i złych, i chwalmy Go za każdą łaskę,
jaką otrzymujemy z Jego Serca pełnego miłości dla nas. Jego błogosławieństwo niech wam zawsze towarzyszy! (24.06.2020 r.)
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W domu Matki Bożej najlepiej
2 lipca w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu przeżywany będzie Diecezjalny Dzień
Chorego. Tego dnia przypada liturgiczne
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności. Co roku do Bazyliki
Mniejszej w Kodniu przybywają pielgrzymi
dotknięci chorobą i cierpieniem. Towarzyszą
im ich opiekunowie, kapłani oraz przedstawiciele służby zdrowia. Wszyscy obecni oraz
chorzy w domach, szpitalach, ośrodkach
pomocy społecznej łączą się we wspólnej
modlitwie o dar zdrowia, o siły w walce
z chorobą i zjednoczenie w niej z cierpiącym
na Krzyżu Jezusem.
Kodeń – dawne miasto, obecnie wieś
w Polsce, położona w województwie lubelskim, nad rzeką Bug. W latach 30. XVII wieku Mikołaj Sapieha wybudował
w mieście renesansowy kościół św. Anny. Od 1631 r. po przywiezieniu przez
Mikołaja Sapiehę z Rzymu skradzionego obrazu przedstawiającego malarską
kopię hiszpańskiej rzeźby Matki Bożej z Guadalupe, Kodeń stał się miejscowością pielgrzymkową. Znajdujący się w Kodniu dom pielgrzyma, panujący
spokój i niezwykła podlaska przyroda mogą być propozycją na zbliżający się
czas wakacji (rodzinnych i nie tylko). (AZ)

Wakacje – nie zapomnij o Bogu!
Wakacje to czas zasłużonego odpoczynku i relaksu, czas wyjazdów,
wymarzonych i wytęsknionych urlopów, chwil wolnych od pracy, zabiegania i zaabsorbowania setkami spraw dnia codziennego. Ale czy jako
chrześcijanie również mamy zrobić sobie „wolne” od zaangażowania
w rozwój własnego życia duchowego oraz Kościoła? Na pewno nie.
Pakując wakacyjne plecaki czy torby podróżne, pamiętajmy, że Pan
Bóg, nasz Ojciec, Przyjaciel i Przewodnik chce pojechać razem z nami
na wakacje, i tylko od nas zależy, czy zabierzemy Go ze sobą.
Pamiętajmy, że w czasie wakacji kościoły nie są zamykane i tak jak zawsze, każdego dnia jest sprawowana w nich Msza św. W wakacje również
należy pamiętać o spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili adoracji Najświętszego Sakramentu czy czytaniu Pisma Świętego. Zabrać ze sobą Boga na
wakacje, to znaczy rozmawiać z Nim na modlitwie każdego dnia, dziękować Mu za słońce, piękno krajobrazu, który odkrywamy, za dobroć ludzi,
której doświadczamy oraz za wszystkie chwile radości, które staną się naszym udziałem tego lata. Nie pozwólmy, by samotny Chrystus czekał w te
wakacje na próżno na spotkanie z nami w Sakramentach!
Wakacje mogą też być doskonałym testem naszej wiary. Podczas wyjazdów z grupą znajomych może zdarzyć się, że tylko my zapragniemy
uczestniczyć w wieczornej czy niedzielnej Eucharystii. Nie wstydźmy się
jednak przyznać do naszej wiary przed innymi, i nie dajmy się też zwieźć
podszeptom złego ducha, że w wakacje możemy sobie „odpuścić” cokolwiek z praktykowania naszej wiary. Bądźmy świadkami Jezusa Chrystusa
i Jego Ewangelii w każdym czasie, również na wakacyjnych szlakach.
Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu pisał: „Czy możemy powiedzieć,
że żyjemy dla Boga? Czy nie żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji, dla
pieniędzy, dla własnego szczęścia? Każdą chwilę dostajemy od Boga
i każdą chwilę oddajmy Jemu”. Zapragnijmy, aby każdą chwilę wakacyjnej radości czy szczęścia ofiarować Panu Bogu. Wakacje są pięknym
czasem, są darem Ojca niebieskiego. Niech więc ten dar będzie dobrze
przez nas wykorzystany. (BW)

Modlitwa wakacyjna (http://www.sluzebniczki.pl)
Naucz mnie, Panie, dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię,
abym umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na
nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy
byłem małym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na
wakacje, aby spędzili dobrze ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych
wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy.
Dzięki Ci, Panie. Amen.
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Świętość w erze cyfrowej
Sługa Boży Carlo Acutis zostanie ogłoszony błogosławionym
w Asyżu 10 października 2020 r.
Młody Włoch, który, za sprawą babci ze strony ojca miał również nieco
polskiej krwi, żył na przełomie XX
i XXI w. Umarł z powodu białaczki,
w wieku 15 lat, w październiku 2006 r.
Urodził się w 1991 r. Londynie,
a lata szkolne, z powodu zajęć zawodowych ojca, spędził w Mediolanie. Matka, Antonia Acutis, jak sama przyznaje, na Mszy była
podczas I Komunii, bierzmowania i na ślubie.
Zapracowany ojciec, Andrea Acutis, nie miał
czasu dla syna.
Carlo był zafascynowany nowymi technologiami. Pociągały go gry komputerowe i Internet. Chłopiec grywał na Play Station. Zdając
sobie sprawę z niebezpieczeństw, ograniczał
się do godziny raz w tygodniu. Jako nastolatek
wiedzą w dziedzinie technologii informacyjnych, znajomością świata cyfrowego dorównywał studentom kierunków informatycznych.
W wieku kilkunastu lat sam nauczył się obsługi
programów komputerowych a nawet ich tworzenia - programowania. Drugą jego fascynacją była muzyka. Uczył się gry na saksofonie.
W muzyce też potrafił wykorzystywać możliwości komputera. Tworzył również strony internetowe. Jedną z nich jest miracolieucaristici.org
- działająca do dzisiaj strona poświęcona cudom
eucharystycznym.
Jednak nie te nadzwyczajne zdolności doprowadziły go do świętości. Carlo Acutis był
dość normalnym młodym człowiekiem. Miał
wielu kolegów i znajomych. W gronie rówieśników był lubiany. Carlo Acutis wyróżniał się
dojrzałością duchową. Umiłował Eucharystię.
Mawiał, że Eucharystia jest autostradą do nie-

ba. Jak wspomina Antonia Acutis,
Carlo już w wieku 3-4 lat wykazywał
nadzwyczajne zainteresowanie religią. Pierwszą komunię przyjął 2 lata
przed swoimi rówieśnikami. Musiał
w tym celu zdać specjalny egzamin
przed arcybiskupem Pasquale Macchiego. Od tego czasu dla Carla nie
było dnia bez Mszy św., bez Komunii
Świętej. To Carlo zachęcał każdego
dnia swoich najbliższych do uczestnictwa w Eucharystii. Matka Antonia wspomina, że to ona
otrzymała świadectwo wiary od swego syna,
a nie jak jest zazwyczaj, że rodzice przekazują
wiarę dzieciom.
Carlo zawierzył swoją czystość Maryi, którą
nazywał jedyną kobietą swego życia. Modlitwę
różańcową nazywał najbardziej romantycznym
spotkaniem. Zafascynowany św. Franciszkiem
wcielał w życie jego ideały. Chętnie przekazywał swoje kieszonkowe biednym. Kochał przyrodę. Po lekturze „Traktatu o czyśćcu” św. Katarzyny z Genui modlił się za dusze potrzebujące
oczyszczenia.
Carlo z wielką wiarą i odwagą mierzył się
z rzeczywistością. Przeczuwał nadchodzące
wezwanie do Pana. Opublikował na YouTube
film, w którym z wielką wewnętrzną radością
mówi, że umiera. Kilka miesięcy po nagraniu lekarze stwierdzili u Carla ostrą białaczkę. Swoje
cierpienie ofiarował za Ojca Świętego i Kościół.
Zmarł 3 dni po diagnozie.
Pan Bóg działał cuda jeszcze za życia Carla.
Nawrócenie dzięki świadectwu chłopca przeżyła jego matka. Na świadectwo Sługi Bożego
jako przyczynę nawrócenia wskazuje hinduista
Rajesh, należący do najwyższej kasty w swojej
społeczności. Przyjął chrzest jeszcze za życia
Carla Acutisa. (KZ)
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DOPRECYZOWANIE

Na placu zabaw dla dzieci zamieszczono ogłoszenie:
– Zakaz wprowadzania psów. York to też pies!
BEZSENNOŚĆ
Rozmowy emerytów:
– I jak tam twoja bezsenność, na którą narzekałeś?
– Byłem u lekarza i już jest lepiej.
– A co ci zalecił?
– Mały kieliszeczek koniaku przed pójściem do łóżka.
– I co? To pomogło?
– Pewnie! Wczoraj kładłem się spać osiem razy.
PROŚBA O POMOC
Na czacie internetowym pisze dziewczyna:
– Błagam o pomoc! Mam poważny problem. Jak
chodzę to zawsze jedna noga jest z przodu a druga pozostaje mi z tyłu. Co mam zrobić, żeby obie
nogi szły jednakowo?
KULA I CZOPEK
Wnuczka odwiedza starych dziadków. Po jej odejściu dzidziuś mówi do babci:
– Zobacz, Kasia przyniosła mi paczkę z nabojami
do karabinu i jakąś notatkę w języku arabskim.
– Z jakimi nabojami? To czopki dla ciebie i informacja od lekarza, jak je brać!
OKULISTA
Rozmawiają dwie koleżanki:
– A ja wczoraj byłam u okulisty.
– I co, przepisał ci nowe okulary?
– Nie. Powiedział, żebym się najpierw nauczyła
alfabetu.
ZAJĘCIA DODATKOWE
Po epidemicznej przerwie dzieci wracają do szkoły. Rodzice pytają wychowawczynię:
– Na jakie zajęcia dodatkowe można teraz dziecko zapisać?
– Dwa razy w tygodniu godzina gotowania
z mamą w kuchni i dwa razy w tygodniu godzina
majsterkowania z tatą w garażu. Proszę to sobie
wpisać w państwa tygodniowy grafik i przestrzegać tego tak, jakby to były płatne lekcje!
HANDLOWA NIEDZIELA
Podczas Mszy św. kościelny zbiera ofiary na tacę.
Jeden z poważnych i pobożnych parafian odwraca się w druga stronę. Kościelny zdziwiony patrzy
na niego:
– No co tak się gapisz. W niedzielę niehandlową
portfel zostawiam w domu! (opr. xHD)
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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.

