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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
BĘDZIE ZABITY I TRZECIEGO DNIA
ZMARTWYCHWSTANIE (Mt 16, 21-27)
Jezus wskazuje na swoją Paschę – przejście przez śmierć do nowego życia. Chrześcijanin jest człowiekiem Paschy. Jaki jest twój
stosunek do cierpienia i tego wszystkiego, co
krzyżuje twoje plany i wyobrażenia? Czy próbujesz przeżywać trudne sytuacje w łączności
z Jezusem ukrzyżowanym czy przeklinasz wtedy Boga, szukasz winnych?
Odrzucając nasz krzyż, rozmijamy się z Jezusem i nie idziemy już za Nim. Co jest tym
krzyżem w twoim życiu? Czy jest to miejsce
twojego spotkania z Jezusem?
Paradoks: próbując realizować swój plan,
żyjąc aby jak najwięcej zagarnąć dla siebie –
tracimy siebie. Kiedy treścią naszego życia staje
się miłość do Boga i innych – pozornie tracąc
swoje życie odnajdujemy nas samych, stajemy
się sobą. Czy „tracisz” swoje życie dla Jezusa?
[www.onjest.pl]

Św. Augustyn: Bóg wysłał Syna swego,
aby nas wybawił. Nie złotem ani srebrem, ale
ceną Jego przelanej krwi. On stał się Barankiem bez skazy, prowadzonym na zabicie za
owce skalane (jeśli tylko skalane, a nie zepsute całkowicie). Oto jaką otrzymaliśmy łaskę.
Żyjmy przeto godnie mocą przyjętej łaski, by
nie sprzeniewierzyć się tak wielkiemu darowi.
Wielki Lekarz przybył do nas i usunął wszystkie
nasze grzechy. Jeśli na nowo chcemy chorować,
nie tylko sobie samym wyrządzimy krzywdę,
ale nadto staniemy się niewdzięczni względem
Lekarza. Podążajmy przeto wskazanymi przezeń ścieżkami, nade wszystko drogą pokory,
którą stał się dla nas. Swą nauką ukazywał drogę pokory; cierpiąc za nas przemierzył ją całą.
Módlmy się. Boże wszechświata, od Ciebie
pochodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost
pobożności, umocnij w nas wszystko, co dobre,
i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Wznawiamy spotkania
Kręgu biblijno-liturgicznego. (xIJ)

www.jozef.siedlce.pl

Oddaj wszystko Bogu
i śpij spokojnie
Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic
więcej te słowa św. Augustyna nieustannie poruszają nasze serca, nieustannie nakłaniają nas
do przemyśleń. Czy naprawdę jesteśmy skłonni
oddać siebie Bogu? Wychowujemy się na ogół
w domach katolickich, uczymy się Katechizmu,
zgłębiamy prawdy wiary; mimo to brakuje nam
ufności i pełnego oddania Bogu.
Gdyby ktoś zadał nam pytanie - czy oddasz
Bogu wszystko? Czy oddasz swój dom, swoją
rodzinę, dziecko? Co odpowiemy, w jakiej części jesteśmy gotowi „podzielić” się naszymi dobrami z Bogiem? Po głębokim zastanowieniu
dochodzimy do wniosku, że wiele lub wręcz
wszystko chcemy zachować dla siebie i dysponować według własnego uznania. Trudno jest
nam się rozstać z czymkolwiek! Przez całe życie
nieustannie gromadzimy dobra materialne.
Ciężko pracujemy i mienimy sobie to wszystko naszym. Skupiamy się głównie na życiu
doczesnym, co skutkuje tym, że często nawet
jednej godziny w tygodniu na Mszę Świętą nie
chcemy podarować Bogu. Brakuje nam czasu
na modlitwę, na adorację. Dla Boga po prostu
rzadko znajdujemy czas. Czy takie postępowanie jest przejawem naszej wiary, oddania
i miłości do naszego Stworzyciela? W momencie naszych narodzin Bóg nam powiedział, że
nie wyobraża sobie tego świata bez nas. Bóg
ukochał człowieka bezgranicznie. Człowiek jednak często stawia granicę i odmawia dostępu
do siebie, ale nie może sprawić, by Bóg przestał
go kochać. Wszechmoc Boga – to wszechmoc
Jego miłości. Wobec tej wielkiej miłości człowiek powinien ufać Bogu bezmiernie, oddawać wszystko, bez zastrzeżeń i dziękować za to
co było, za to co jest i za to co będzie. Nasze

uwielbienie Boga w naszym życiu powinno być
nieustanne!
W życiu powinniśmy zachowywać równowagę modlitwy i pracy. Chcąc zobrazować tą
postawę przyjrzyjmy się biblijnej Marii i Marcie.
Maria siada u stóp Jezusa i całkowicie oddaje się
słuchaniu Jego nauki. Marta zaś ciężko pracuje usługując. Obie jednak siostry są całkowicie
oddane Bogu, nie zachowują nic dla siebie.
W Biblii nie ma nic przypadkowego, każde
słowo jest dla nas nauką i wskazówką. Nasze
prace i starania muszą być jak biblijne siostry
obrazujące całkowite oddanie Bogu poprzez zachowaną harmonię w życiu. Czerpmy ze Słowa
Bożego i uczmy się oddawać siebie w całości,
jak uczy nas św. Augustyn. Dla Boga nic więcej
oprócz nas nie ma żadnej wartości. Nasze zabieganie i starania o rzeczy doczesne jako posag na
wieczność są całkowicie bezwartościowe. Kiedy
Bóg wezwie nas do Siebie to zapyta o miłość
i oddanie. Cóż wtedy powiemy? (G Ł-K)

Św. Grzegorz Wielki (wspominany 3 września) jest patronem dwóch wikariuszy
– ks. Grzegorza Osipacza i ks. Grzegorza Walczuka – pracujących od lipca b.r.
w naszej parafii oraz nowego biskupa pomocniczego naszej diecezji – ks. Grzegorza Suchodolskiego.
Niech Święty Patron wyprasza Księżom wszelkie łaski,
aby Wasza posługa przynosiła chwałę Bogu i pożytek
ludziom.
Otaczajmy duszpasterską pracę zarówno naszych wikariuszy jak i biskupa pomocniczego modlitwą, powierzając ich wstawiennictwu, Najświętszej Maryi Panny,
św. Józefa i św. Grzegorza.
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Rekolekcje we wspólnocie Rodzin Domowego Kościoła

Od 19 do 23 sierpnia br. rodziny w naszej Parafii przeżywały
swoje ćwiczenia rekolekcyjne na temat realizacji zobowiązań
w formacji DK.
Każdego dnia wzywaliśmy pomocy Ducha Świętego. Czytaliśmy określony fragment Pisma Świętego, rozważając w ciszy przeczytane słowa,
wsłuchiwaliśmy się co Bóg teraz przez to Słowo-do nas mówi.
Dzień pierwszy: „Namiot Spotkania”
Przy podanych parametrach wsłuchiwaliśmy się w to Słowo, które Bóg
kierował do nas.
Była to rozmowa z Bogiem, który mówił: Hbr 4,12 i Wj 33,7-20. Także
w czytaniach z dnia: Ez 34,1-11, Ps 23 i Ew. Mt 20,15-16. Rozpoznawaliśmy,
że to Słowo, które Bóg do nas kierował: motywowało do działania, pocieszało, ukierunkowywało, zadziwiało, uświadamiało jak
mamy żyć zgodnie ze Słowem Bożym skierowanym dzisiaj do nas. Podejmowaliśmy postanowienia z usłyszanego
Słowa. Na koniec dziękowaliśmy, uwielbialiśmy, przepraszaliśmy i prosiliśmy. O godz. 18.00 wspólna Eucharystia
i Konferencja Animatorów przeznaczona do tematu dnia.
Dzień drugi: „Słowo życia”
W dniu drugim Rekolekcji Domowych doświadczaliśmy słuchania Słowa Życia, które jest Słowem Boga.
Pan do nas mówił przez Słowa Pisma Świętego. Uświadamialiśmy sobie, że ciągle musimy podejmować wysiłek, aby kroczyć prostą drogą Słowa Bożego, którą
jest Chrystus. On powiedział: ,,Ja jestem Drogą’’. Jeżeli wszystko w naszym życiu poddajemy wymaganiom
Słowa Bożego, jeżeli Chrystus we wszystkim jest naszą Drogą – wtedy
idziemy prosto do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem w Chrystusie, do pełni życia, do życia wiecznego. Bo przecież: ,Nie samym chlebem
żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4).
Ze słowem Bożym musimy spotkać się jak z Bogiem samym, jak z żywym
Bogiem, wsłuchiwać się w to, co Bóg chce nam powiedzieć, żeby to czynić,
żeby Jego Słowo wprowadzić w życie. Budować dom małżeński na skale, na
prawdzie, która jest z Boga i na Woli Boga, który ma dla nas swoje plany.
Słowo Boże stanie się światłością naszego życia i będzie nas prowadziło do
coraz pełniejszego odczytania Woli Bożej dla naszego życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego i całej wspólnoty. Kto idzie za Mną – mówi Chrystus
– nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światło życia (J 8,12).
Dzień trzeci: „Modlitwa Małżeńska”
W trzecim dniu Rekolekcji Domowych przeżywaliśmy „Modlitwę Małżeńską”, jako pamiątkę Sakramentu Małżeństwa. Uświadamialiśmy sobie,
że codziennie mamy korzystać z łaski Sakramentu Małżeństwa, budując
jedność małżeńską, wspominając słowa przysięgi małżeńskiej. Modlitwa
małżeńska jest tym darem dzięki któremu nasza duchowość małżeńska
może się rozwijać i być jednym z wielu darów w drodze do świętości. Dowiedzieliśmy się, że jako małżonkowie, możemy także korzystać z modlitwy wstawienniczej. Można nałożyć ręce na głowę współmałżonka i modlić
się równocześnie: Jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to
wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w niebie (Mt 18,19). Dlatego
w sytuacjach z którymi nie radzimy sobie sami np.: choroby czy uzależnienie od różnych zniewoleń – z pomocą może przyjść nam nie kto inny
jak sam Pan Jezus za wstawiennictwem współmałżonka.
Dzień czwarty: „Modlitwa Rodzinna i Dialog Rodzinny’’
Św. Jan Paweł II w „Ecclesia in Europa” napisał: Rodziny trzeba zachęcać do

wspólnej modlitwy, co pozwoli im patrzeć w świetle Ewangelii
na całe życie małżeńskie i rodzinne, w ten sposób modlitwa
i słuchanie Słowa Bożego stworzą liturgię domową, która
wyznaczać będzie rytm życia rodzinnego. A w „Familiaris consortio” napisał: Niezastąpionym elementem wychowania do
modlitwy jest konkretny przykład, żywe świadectwo rodziców.
Tylko modląc się wspólnie z dziećmi, wypełniając swoje królewskie kapłaństwo – ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci,
pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze
wydarzenia życiowe. Każda rodzina powinna wypracować
własny styl modlitwy, dopasowany do zmieniających się potrzeb, zainteresowań, okresów liturgicznych i tego czym żyje
Kościół. W modlitwie rodzinnej, powinno się także stworzyć
możliwość inicjatywy dla każdego, proponować dzieciom
przewodniczenie w modlitwie. Bardzo ważne jest wspólne uczestnictwo
w Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej i świątecznej. Przeżywanie Mszy Św.
warto rozszerzyć na rozmowę o tym co będzie, o czym będzie Liturgia Słowa,
a po powrocie rozmawiać o usłyszanych słowach. Dzieci lubią wyzwania więc
nie bójmy się im ich stawiać. Możemy także spodziewać się komplikacji od
naszych latorośli, które już na swój sposób chcą przeżywać wiarę i modlitwę.
Warto jednak walczyć o każdą modlitwę razem. Walczyć tylko miłością. Relacja między rodzicami a dziećmi ma bardzo duży wpływ na kształtowanie
modlitwy dziecka. Dziecko przez Dialog z rodzicami dochodzi do Dialogu
z Bogiem. Dialog rodzinny jest trudem, gdyż wymaga od rodziców dużej cierpliwości, taktu i kultury, tolerancji i umiejętności argumentowania, ale też
daje piękne owoce, gdyż umożliwia spojrzenie na siebie nawzajem na nowo,
usłyszenie szczegółów, które w pędzącej rzeczywistości nam umykają. Dialog
wymaga też indywidualnego podejścia do dziecka, bo każdy człowiek jest
inny, wymaga uznania, że dziecko to osoba myśląca i czująca, mająca prawo
do godności i szacunku. Ważne, żeby nie mieć na to ograniczonego czasu,
żeby dać możliwość dzieciom swobodnej wypowiedzi. Naszym odwiecznym
wrogiem jest czas. On będzie nam komplikował nasze rytuały. Ale bądźmy
konsekwentni, również z miłością podejdźmy do samych siebie nie osądzając
się zbyt surowo.
Dzień piąty: „Dialog Małżeński’’.
Ostatni dzień rekolekcji przeżywaliśmy w „Dialogu małżeńskim”, opierając się na Słowie Bożym: Kol 3, 12-17 Jako więc wybrańcy Boży – święci
i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości.
A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech
w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie
i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod
wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek
działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Tak więc pod okiem Bożym i z Bożą pomocą
przeżyliśmy Dialog Małżeński odkrywając na nowo jaka jest Jego Wola dla
naszego małżeństwa.
Wdzięczni za przeżycie tych pięciu dni rekolekcji: Panu Bogu, Parze Rejonowej, Parze Łącznikowej, ks. Ireneuszowi, Animatorom i Wszystkim, którzy przyczynili się do naszych przeżyć i ćwiczeń rekolekcyjnych serdecznie
dziękują – uczestnicy Rekolekcji Domowych.
ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI NA STR. 5
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K A L E N D A R Z
Poniedziałek 31 sierpnia 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Kor 2, 1-5) Nauczanie Świętego Pawła
Psalm (Ps 119 (118), 97-98. 99-100. 101-102 (R.: 97a))
Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie
Ewangelia (Łk 4, 16-30) Jezus nieprzyjęty w Nazarecie
6.30 1. + Stanisława, Martę, zm. z rodz. Ostolskich i Biernackich – of. córka
7.00 1. + Mirosława Małymin oraz zm. rodziców Antoninę i Feliksa – of. żona
2. Dziękczynna w int. synów Marcina i Tomasza z prośbą o dobry
wybór drogi życiowej – of. mama
3. + Barbarę Dera w 1 r. – of. siostrzenica Anna
4. Poza parafią: + Waldemara Szmurło – of. pracownicy firmy Drosed
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15 (zel. Zofia Sawiak)
18.00 1. W 10 r. ślubu Katarzyny i Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci – of. mama
2. + Jerzego i Bolesława Sikorskich w 26 r. – of. rodzina
3. + Małgorzatę Mikiciuk w 1 r. – of. mąż
Wtorek 1 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Kor 2, 10b-16) Duch Boży daje poznanie Boga
Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13. 14 i 17 (R.: 17a))
Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
Ewangelia (Łk 4, 31-37) Uzdrowienie opętanego
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro (rozpoczęcie) – of. córka
2. + Alinę, Henryka, Otylię Szpura
7.00 1. + Bronisława, Bronisławę Gałązków – of. rodzina
2. + Annę Wysocką w 13 r. – of. córka z rodziną
8.00 W intencji dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców z racji
nowego roku szkolnego i katechetycznego
9.00 W intencji Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej
Rodziny w Siedlcach
10.00 W intencji Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki
w Siedlcach
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego (rozpoczęcie) – of. siostrzenice i siostrzeńcy
2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego (rozpoczęcie) – of. rodzina
3. + Honoratę w 5 r., Weronikę w 10 r., Kazimierza, Romana, zm.
z rodz. Kowalczyków i Graniszewskich – of. Marianna i Henryk
Kowalczykowie
4. + Jadwigę, Zdzisława, Janusza, zm. z rodz. Staraków – of. rodzina
5. Poza parafią: + Wacława Piórkowskiego w r.
Środa 2 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO
pierwsza środa miesiąca – wzywamy wstawiennictwa św. Józefa
1. czytanie (1 Kor 3, 1-9) Apostołowie są pomocnikami Boga
Psalm (Ps 33 (32), 12-13. 14-15. 20-21 (R.: por. 12))
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Ewangelia (Łk 4, 38-44) Liczne uzdrowienia
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + ojca Stefana, dziadka Stefana z racji imienin, Hannę, Ryszarda
i Stanisławę – of. rodzina Wymiatał
7.00 1. + zm. z rodz. Golców, Sobiesiaków i Myrchów – of. córka Łucja
Myrcha
2. Dziekczynno-błagalna w int. babci i wnuczki w r. urodzin – of. dzieci
3. + Władysławę w 11 r. – of. córka
4. Poza parafią: + Stefana Okuniewskiego z racji imienin – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego
2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Rafała Krzewniaka w 7 r. – of. rodzice
4. + Annę, Stanisława, Jana – of. córka
5. + Stanisławę Słowik w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
6. W intencji czcicieli św. Józefa
Nowenna do św. Józefa
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego
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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.
Czwartek 3 września 2020 r.
WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO,
PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA
pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się za kapłanów
i o nowe powołania kapłańskie
1. czytanie (1 Kor 3, 18-23) Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa
Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 1b))
Pańska jest ziemia i co ją napełnia
Ewangelia (Łk 5, 1-11) Cudowny połów ryb i powołanie apostołów
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + Joannę Borowską w 7 r. i Tadeusza jej ojca – of. mama i żona
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą
o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne – of. Apostolat „Złota Róża”
2. + Józefa Duka z racji urodzin i zmarłych z rodziny – of. żona
Barbara Duk
3. + Leszka Nieścioruka w 2 r., Wacława Nieścioruka w 15 r.
– of. Katarzyna Nieścioruk
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego
2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. Dziękczynna w 21 r. ślubu Anny i Arkadiusza z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich
i dzieci Łukasza i Marysi – of. rodzice
4. + Stefanię Sopińską z okazji imienin – of. rodzina
5. Dziękczynno-błagalna w int. ks. Grzegorza Walczuka z okazji
imienin – of. Domowy Kościół
6. Poza parafią: + Kazimierza w r., Pawła, Jadwigę, Anielę, rodziców z obu stron – of. córka Regina
7. Poza parafią: + Dziękczynno-błagalna w 26 r. ślubu Małgorzaty
i Adama Skolimowskich z prośbą o opiekę Matki Bożej, światło
i dary Ducha Świętego
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do
godz. 21.00
Piątek 4 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic
Marii Kanuty i Towarzyszek albo wspomnienie błogosławionych
dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek
pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (1 Kor 4, 1-5) Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie
Psalm (Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40 (R.: por. 39a))
Zbawienie prawych pochodzi od Pana
Ewangelia (Łk 5, 33-39) Nowość nauki Jezusa
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + Edwarda i Mariannę, zm. z rodz. Osików i Dmowskich – of. syn
7.00 1. + Albinę, Henryka, zm. dziadków, Julię, Stefana, Antoninę,
Franciszka – of. córka
2. + Saturnina, Franciszka, Romualda, Józefa, zm. z rodz. Newelów, Bielawskich oraz Marię – of. matka, brat i syn
3. + Mariannę Sulej
4. Alinę Gadomską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego
2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. + Zdzisława, Genowefę, Stanisława, teściów i brata Stanisława
– of. córka
4. Wynagradzająca NSPJ z racji I piątku miesiąca
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Sobota 5 września 2020 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (1 Kor 4, 6-15) Trudy życia apostołów
Psalm (Ps 145 (144), 17-18. 19-20. 21 (R.: 18a))
Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają
Ewangelia (Łk 6, 1-5) Chrystus jest Panem szabatu
6.30 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. Dziękczynna z racji 40 r. ur. Agnieszki z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. P. Karcz
3. + Irenę w 11 r., Stanisława i ich rodziców – of. córki
7.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP z prośbą
o wyzwolenie z uzależnień – of. KWC
2. Z racji imienin Beaty – of. mąż z córka
3. + Henryka Stanisławowskiego – of. żona
4. Poza parafią: + Aleksandrę, Marię, Antoniego, Janusza,
zm. z rodz. Iskrów i ks. Alfreda Hoffmana – of. Halina Iskra
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec prowadzony przez
członków KWC
17.00 1. Ślub: Natalia Chojecka i Mateusz Chodowiec
18.00 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego
2. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Dziękczynno-błagalna w 18 r. ur. Marcela o światło i dary
Ducha Świętego na dorosłe życie
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający
Niedziela 6 września 2020 r.
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Ez 33, 7-9) Obowiązek upominania
Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
2. czytanie (Rz 13, 8-10) Miłość jest wypełnieniem Prawa
Ewangelia (Mt 18, 15-20) Braterskie upomnienie
7.00 1. Gregorianka: + Mariana i Dariusza Pióro
2. + Stanisławę Krupa w 21 r., Andrzeja, Jadwigę Krupów
i zm. dziadków z obu stron rodziny, Bożenę Jakimiak,
Zofię Janusz – of. Hanna Jakimiak
8.30 1. Gregorianka: + Kazimierza Lewickiego
2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Anny – of. rodzice
3. Dziekczynno-błagalna z racji 34 r. urodzin Jarosława Gałeckiego
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
10.00 1. Dziękczynna w 30 urodziny Anny z prośbą o opiekę Matki Bożej
i św. Józefa – of. rodzice
2. Dziękczynna w 17 r. ślubu Magdaleny i Łukasza i w 16 r. ślubu
Joanny i Marcina oraz za ich dzieci Olę, Gabrysię, Błażeja i Dominikę – of. rodzice
3. Dziękczynno-błagalna w int. Katarzyny i Piotra w 1 r. ślubu
o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski – of. rodzice
4. Poza parafią: + Mariannę Lech w 5 r. – of. mąż i dzieci
11.30 1. Gregorianka (poza parafią): + Zdzisława Borkowskiego
2. Dziękczynna z racji 2 r. urodzin Arkadiusza – of. rodzina Ferens
3. Dziękczynno-błagalna w 24 r. ślubu Tomasza i Marzeny z prośbą
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki
Bożej i św. Józefa dla małżonków i ich dzieci
13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Jezusa z racji I niedzieli miesiąca i spotkanie z Kołami Żywego Różańca
16.30 1. + Barbarę Lichaczewską w 8 r. – of. matka
18.00 1. Dziękczynna z okazji 4 r. urodzin Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maki Bożej, św. Józefa dla niego i całej
rodziny – of. rodzice
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00

Odeszli do Pana
+ Marek Stańczuk + Tadeusz Jastrzębski
+ Wojciech Kowalski
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...
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Maryja Niewiastą Eucharystii (cz. 4)
Św. Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, nr 56: Przez
całe swoje życie u boku Chrystusa, nie tylko na Kalwarii, Maryja realizowała wymiar ofiarny Eucharystii. Kiedy zaniosła Dziecię Jezus do świątyni w Jerozolimie,
„aby [Je] przedstawić Panu „ (Łk 2, 22), usłyszała zapowiedź starego Symeona, że to Dziecko będzie „znakiem sprzeciwu” i że „miecz” przeszyje także Jej
duszę (por. Łk 2, 34-35). W ten sposób został przepowiedziany dramat ukrzyżowania Syna i w jakimś sensie zostało zapowiedziane stabat Mater Dziewicy
u stóp krzyża. Przygotowując się, dzień po dniu, do wydarzenia Kalwarii, Maryja przeżywa jakby „antycypowaną Eucharystię”, można by powiedzieć „komunię duchową” pragnienia i ofiary, która będzie miała swoje wypełnienie
w zjednoczeniu z Synem w męce, a potem –w okresie popaschalnym– wyrazi się
w Jej uczestnictwie w sprawowanej przez Apostołów celebracji eucharystycznej – „pamiątce” męki. Jak wyobrazić sobie uczucia Maryi, która słyszała z ust
Piotra, Jana, Jakuba i innych Apostołów słowa z Ostatniej Wieczerzy: „To jest
Ciało moje, które za was będzie wydane” (Łk 22, 19)? To Ciało, wydane na ofiarę
i ponownie uobecnione w znakach sakramentalnych, było tym samym ciałem,
które poczęło się w Jej łonie! Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla
Maryi niejako powtórne przyjęcie w Jej łonie serca, które biło rytmem Jej serca,
ponownym przeżywaniem tego, czego osobiście doświadczyła pod krzyżem.

Informacje o życiu parafii (30.08)
• Nowy rok szkolny i katechetyczny rozpoczynamy z Panem Bogiem od udziału we Mszy Świętej. Zapraszamy na Eucharystię w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców 1 września o godz. 8.00. Zachęcamy też,
by wcześniej pojednać się z Bogiem poprzez spowiedź świętą.
• Spotkanie kręgu biblijno-liturgicznego we środę 2 września o godz. 19.00
w sali przy zakrystii. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą posłuchać Słowa
Bożego i bardziej je zrozumieć.
• Kandydatów do bierzmowania z obu grup zapraszamy do udziału w Eucharystii w pierwszy piątek miesiąca 4 września i do spowiedzi w tym dniu.
O godz. 19.00 w kościele będzie spotkanie ogólne dla wszystkich kandydatów. Spotkanie dla rodziców kandydatów w niedzielę 6 września o godz.
15.00 w kościele.
• Najbliższy planowy wyjazd duszpasterski do chorych w pierwszą sobotę
września (5.09) od godz. 8.30. Prosimy o potwierdzenie do kogo kapłan ma
przyjechać z posługą. Chorych ponownie zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii;
można też telefonicznie w godzinach kancelaryjnych.
• Poszukujemy animatorów do pracy z młodzieżą przygotowującą się do
bierzmowania, animatorów grup młodzieżowych w oazie i kogoś z umiejętnościami i pasją do prowadzenia od strony muzycznej scholi młodzieżowej
„Płomyki”. Więcej informacji u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490).
• Od przyszłej niedzieli (6.09) Msze Święte w niedzielę po południu o godz.
16.30 i 18.00.
• Moderator Diecezjalny Ruchu Światło Życie ks. Kamil Duszek zaprasza członków Ruchu Światło-Życie: kapłanów, dzieci, młodzież, rodziny i dorosłych na
Diecezjalną Pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie rozpoczynającą rok formacyjny. Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie odbędzie się
w sobotę, 5 września w Parafii Trójcy Świętej w Jeziorzanach. Liczba uczestników będzie ograniczona, dlatego należy zgłosić wcześniej swój udział.
Duszpasterze parafii św. Józefa w Siedlcach

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
• Sylwester ze Strzały – 100 zł
• z ul. Chrobrego 2 – 100 zł
• z ul. Chrobrego 15 – 200 zł

• z ul. Nowy Świat 3 – 75 zł
• z ul. Nowy Świat 4 – 100 zł
Dziękujemy osobom, które składają ofiary
na tacę i wpłacają na konto parafialne.

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
• Marcin Gontarz, kawaler i Beata Żukowska, panna, oboje z parafii
tutejszej – zapowiedź 1.
• Dominik Łukasz Iwaniuk, kawaler z parafii Ducha Świętego w Siedlcach
i Katarzyna Dmowska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1.
• Grzegorz Kowalczyk, kawaler z parafii tutejszej i Paulina Justyna Świnarska, panna z parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Siedlcach – zapowiedź 2.
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.
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Czerwony Klasztor
Wędrówki po pienińskich szlakach to doświadczenie niezmiernie ubogacające. Pieniny to góry bardzo widokowe, a szlaki są zdecydowanie
mniej zatłoczone niż w Tatrach. Przyroda tutaj jest dzika i nie zakłócona
ludzką ręką. Różnorodność szlaków i atrakcji w tym regionie jest tak mnoga, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jedną z takich propozycji jest wyprawa na słowacką stronę do Czerwonego Klasztoru. Możemy tam dotrzeć
w ramach wycieczki rowerowej lub pieszej Drogą Pienińską, najpiękniejszą trasą pogranicza polsko-słowackiego, która prowadzi ze Szczawnicy
wzdłuż przełomu Dunajca aż do Czerwonego Klasztoru. Szybszą opcją jest
dojazd do Sromowców Niżnych, w których można przemknąć kładką pieszą na drugi brzeg Dunajca i znaleźć się po słowackiej stronie. Od kładki
do klasztoru dochodzimy spacerkiem w ok. 10 min. W trakcie przeprawy
przez Dunajec turyści tradycyjnie pozdrawiają z kładki uczestników spływu Dunajcem, którzy tratwami zmierzają do Szczawnicy.
Czerwony Klasztor to bardzo słynna budowla sakralna w Pieninach,
która zachwyca swoją urodą. Budowę tego klasztoru nakazano magnatowi Kokoszowi Berzeviczemu jako karę za popełnione morderstwo. Miał on
wybudować 6 klasztorów i zamówić 4000 Mszy
świętych za spokój duszy zamordowanego. Budowę rozpoczęto w 1330 roku. Klasztor cieszył
się opieką Polski, a zwłaszcza nadaniami królowej
Jadwigi oraz Kazimierza Wielkiego: otrzymał m.in.
prawo do połowu ryb nad Dunajcem, młyn po polskiej stronie oraz kontyngent soli z Wieliczki. W XIV
w. w Czerwonym Klasztorze był już pobudowany
jednonawowy kościół z dwiema kaplicami bocznymi oraz zabudowania o charakterze klasztornym i gospodarczym. Od czerwonej cegły, z której
wzniesiono budynki, wziął nazwę cały kompleks.
Na terenie klasztoru były dwa zegary słoneczne,
na pierwszym dziedzińcu zegar odmierzał czas od
piątej do trzynastej. Na czwartym dziedzińcu, na
domku przeora, znajduje się drugi zegar słonecz-

ny, wskazujący czas po południu. Klasztor zamieszkany był początkowo
(do 1567 r.) przez mnichów z zakonu kartuzów, a później (w latach 17111782) - kamedułów.
Kościół św. Antoniego jest przepięknym budynkiem z końca XIV w, który został zrekonstruowany
w stylu barokowym. Zachwyca kolorami malowideł
ściennych i wyjątkowo ozdobnym ołtarzem. Niestety kościół obecnie jest tylko częścią muzeum, nie
ma w nim Najświętszego Sakramentu, nie pełni
funkcji sakralnych, można jednak zamówić sobie
tutaj ślub.
Przekazy historyczne mówią o dwóch wybitnych mnichach, którzy rozsławili klasztor. Romuald
Hadbayneg – to autor słownika łacińsko-słowackiego, a także przekładu Biblii na język słowacki. Drugim zakonnikiem jest brat Cyprian, który
był wybitnym botanikiem – autorem zielnika,
w którym zgromadził ponad 300 okazów roślin
Pienin i Tatr.
Warto wybrać się i podziwiać ten piękny klasztor, zachęcam serdecznie, zwłaszcza że cały koszt
zwiedzania to tylko 3 euro. (G Ł-K)

Rekolekcje we wspólnocie Rodzin Domowego Kościoła
ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW
W dniach 19-23 sierpnia przeżywaliśmy rekolekcje Domowego Kościoła na sposób domowy. Każdego dnia otwieraliśmy nasze serca przed
Bogiem słuchając Słowa Bożego. To pozwalało nam odczytać Wolę Bożą
na dany dzień. Codzienna uroczysta Msza Święta oraz świadectwa animatorów poprzedzone konferencją on-line wzbogaciły nas duchowo.
Szczególnie poruszyło nas świadectwo Joanny i Jacka. Ich modlitwa
rodzinna i stawianie sobie wymagań przez dzieci było budujące. (Musicie
od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. JP II)
Ta sześcioosobowa rodzina każdego roku podejmuje duchową adopcję
dziecka poczętego. (Sześcioro dzieci zostaje adoptowanych. Czyż to nie
piękne wyzwanie?). Wierzymy, że ten czas przeżyty w obecności Bożej
i ze sobą nawzajem był czasem duchowego wzrostu dla nas. To był czas
błogosławiony i za to Chwała Panu.
Alina i Józef
Uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla rodzin Domowego Kościoła, które
odbyły się w naszej parafii. Rekolekcje Domowe były dla naszego małżeństwa błogosławionym czasem. Pierwszego dnia przez konferencję
uświadomiliśmy sobie jak ważny jest Namiot Spotkania. Jest to chwila
spotkania sam na sam z Panem Bogiem, umiejętność słuchania tego co
Pan Bóg chce nam powiedzieć przez Słowo Boże. Zrozumieliśmy jak jest
bardzo ważne codzienne rozważanie Słowa Bożego i wiernie wypełnianie
zawartej w Nim Woli Bożej. Pan Jezus przez Pismo Święte poucza nas, że
ci którzy wypełniają je wiernie będą mieć udział w szczęściu wiecznym.
Bóg kruszy nasze serca przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Przez
Domowe Rekolekcje staliśmy się ubogaceni i uświęceni.
Krystyna i Władysław

Te wspólne nasze rekolekcje przeżywanie
Bardzo długo w pamięci pozostanie.
Słowo Boże, które jest jak wielka potrzeba
Na chrześcijańskiej drodze, by dojść do Nieba.
Modlitwa małżeńska - to sposób doskonały
Tak by się wszystkie plany życia wykonały.

Krystyna i Szczepan

Tegoroczne wakacje dla Wspólnoty Domowego Kościoła były nieco
inne. Niestety wakacyjne oazy zostały odwołane. Musieliśmy pogodzić
się z faktem, że w tym roku nie będzie nam dane przeżywać rekolekcji
w tradycyjnej formie w naszych ukochanych Bobrownikach. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, iż będziemy mogli skorzystać w tym roku
z nowej formy rekolekcyjnej – pięciodniowych rekolekcji domowych. Te
rekolekcje już za nami. W ich trakcie mogliśmy na nowo odkrywać nasze
zobowiązania wynikające z charyzmatu Ruchu Światło – Życie. Choć już
kilka lat żyjemy tymi zobowiązaniami, to każde z nas teraz mogło odkryć
coś nowego, coś inspirującego dla siebie oraz dla naszego małżeństwa
i rodziny. Był to dla nas także czas, kiedy mogliśmy radować się przebywając we Wspólnocie podczas konferencji, których słuchaliśmy w naszej
oazowej salce oraz w trakcie Agape na zakończenie naszych rekolekcji.
Bogu niech będą dzięki za ten czas. Naszym Kapłanom dziękujemy za
otwartość, za głoszone Słowo Boże każdego dnia rekolekcji, księdzu Ireneuszowi za jego konferencję. Chwała Panu!
Katarzyna i Piotr
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WZORY ŚWIĘTOŚCI

ŚW. GRZEGORZ WIELKI, PAPIEŻ
I DOKTOR KOŚCIOŁA (3 IX) urodził
się w 540 r. w rzymskiej rodzinie patrycjuszy. Wychowywał się w świętej
rodzinie. Kościół wyniósł do chwały
ołtarzy jego rodziców Sylwię i Gordiana, jak również opiekujące się
przyszłym papieżem ciotki Farsylię
i Emilianę.
Św. Grzegorz miał szanse sięgnąć po najwyższe urzędy w Rzymie. W krótkim czasie awansował
aż do stanowiska prefekta, czyli
namiestnika Rzymu. Po 4 latach jednak Grzegorz
podjął zaskakującą decyzję. Porzucając świeckie
zaszczyty ok. 575 r. wstąpił do benedyktynów.
Własny dom zamienił na klasztor i stał się ubogim mnichem. Korzystając z własnego, wielkiego majątku założył jeszcze 6 klasztorów. Sam
oddał się postom i modlitwie.
Św. Grzegorz cieszył się uznaniem ówczesnych papieży. Benedykt I ustanowił Grzegorza
diakonem Kościoła Rzymskiego, a Pelagiusz II
wysłał Grzegorza jako swego przedstawiciela
na dwór cesarza wschodniorzymskiego w Konstantynopolu. Przez 7 lat wykazał się sporymi
zdolnościami dyplomatycznymi. Zadbał też
o własny rozwój i przy okazji nauczył się języka
greckiego. Po 7 latach papież wezwał Grzegorza
do Rzymu i uczynił go swoim doradcą i sekretarzem. Po śmierci papieża Pelagiusza II w 590 r.
lud rzymski, senat, i duchowieństwo przez
aklamację wybrali Grzegorza nowym biskupem
Rzymu. Św. Grzegorz jednak nie chciał przyjąć
wyboru. Wysłał listy do Konstantynopola, aby
cesarz nie zatwierdzał jego wyboru. Z marnym
skutkiem. Po przyjęciu święceń kapłańskich
3 X 590 r. Św. Grzegorz przyjął sakrę biskupią. Nowy papież niemal natychmiast musiał
zmierzyć się z wielką epidemią dżumy, która
nawiedziła Rzym. Papież Grzegorz zarządził
wówczas procesję pokutną. Pokutnicy z 7 kościołów Wiecznego Miasta dotarli do Bazyliki
Santa Maria Maggiore. Tam św. papież wygłosił
przemówienie o modlitwie i pokucie. Jest to
niewątpliwie wskazówka na nasze czasy, odpowiedź na pytanie jak przejść przez czas dzisiejszej epidemii - modlitwa i pokuta przez wieki
ratująca ludzkość i Kościół w beznadziejnych
sytuacjach. Z tego czasu pochodzi Ikona Matki
Bożej Salus Populi Romani, którą św. Grzegorz
niósł w procesji, a przed którą modlił się papież
Franciszek w bazylice Santa Maria Maggiore,
o ustanie nękającej dzisiaj świat pandemii.
Jako program pontyfikatu św. Grzegorz

przyjął słowa servus servorum Dei – sługa sług Bożych.
Papież, pokorą i otwartością
zjednał sobie przyjaźń ówczesnych patriarchów Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy
i Aleksandrii. Każdego dnia
głosił słowo Boże. Wykazywał
wielką troskę o diecezję rzymską i diecezje włoskie. Pozbawił
funkcji biskupów i proboszczów
niegodnych swych urzędów,
a dla lepszego rozeznania wyznaczył wśród biskupów wizytatora. Oczyścił
kurię rzymską z niegodziwych urzędników.
Stanowczo zwalczał wszelkie nadużycia. Wielką
troską otaczał ubogich, naprawiając przy tym
finanse papieskie. W dziedzinie liturgii ujednolicił obrządek rzymski i rozpowszechnił go
w diecezjach, które często miały własne obrzędy.
Czasów Grzegorza Wielkiego sięga zwyczaj odprawiania 30 mszy św. za zmarłych. Św. Grzegorz,
będąc opatem, nakazał pochowanie pewnego zakonnika na niepoświęconej ziemi. Przy zmarłym,
znaleziono pieniądze, a było to zakazane w klasztorze. Kara miała charakter wychowawczy dla pozostałych. Jednak w trosce o duszę nieszczęśnika
nakazał odprawić za niego właśnie 30 mszy św.
Po ostatniej Eucharystii Św. Grzegorz miał widzenie, w którym zakonnik dziękował, przekonując,
że skróciło to jego męki czyścowe.
Św. Grzegorz pozostawił po sobie wiele pism
w tym Dialogi, Regułę pasterzowania, Sakramentarz, Homilie oraz Listy, których zachowało się 852. Grzegorzowi przypisuje się również
śpiew liturgiczny zwany chorałem, jednak jest
to dzieło następnych wieków. Św. Grzegorz
Wielki patronuje uczniom, studentom, nauczycielom, chórom szkolnym, piosenkarzom i muzykom. (KZ)
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W APTECE

W czasach epidemii do apteki wszedł mężczyzna
bez maseczki. Pani aptekarka do niego:
– Proszę założyć maseczkę.
– Pani też nie ma założonej, wiec i ja nie będę
zakładał.
– Proszę pana, ale ja mam szybę, za którą stoję.
– To ja też mam szybę, tylko jestem z jej drugiej
strony.
– Nie, proszę pana. Pan nie ma szyby. Szyba jest
własnością apteki, a nie pana!
COVIDIANIE
W Warszawie wylądował rosyjski samolot tanich
linii lotniczych „Pobieda” (wchodzących w skład
Aerofłotu), z narysowaną na dziobie maseczką medyczną i rosyjskim napisem na kadłubie
„Dziękujemy bohaterom w białych fartuchach!”
Rozmawiają dwaj młodzi naziemni pracownicy
lotniska, którzy nie znają języka rosyjskiego:
– Ciekawe kto przyleciał tym ruskim samolotem?
– Pewnie Covidianie!
NOWOCZESNA METODA
Maż wrócił do domu i opowiada o metodach
leczenia i rehabilitacji w sanatorium:
– NFZ wprowadził najbardziej skuteczne kąpiele
solankowe, połączone z masażem rózgami wierzbowymi.
– Ten zabieg rzeczywiście pomaga?
– Tak. Dostałem takie lanie, że mi się już do końca życia odechciało chorować!
PRADAWNY ŻART
W kawiarni przy ciastku i czarnej kawie siedzi blondynka i płacze. Podchodzi do niej kelner i pyta:
– Czemu pani płacze?
– Bo wszystkie głupie kawały są o blondynkach.
W „Echu Katolickim”
To niesprawiedliwe.
– To nie jest tak. Chwileczkę…
Czy Kościół rzeczywiście jest w kryzysie?
Co najbardziej przekonuje o autentyczności Kelner przywołał swoja koleżankę brunetkę
i mówi do niej:
Bożego Grobu?
Siostry albertynki budują przytulisko dla bez- – Mam prośbę: skocz do domu i zobacz, czy cię
tam nie ma.
domnych kobiet.
Jak wygląda praca duszpasterska w bawar- Brunetka wyszła, a blondynka na to:
– No właśnie. Przecież nie musiała iść. Mogła
skiej parafii?
zadzwonić.
Po czym poznać hazardzistę?
(opr. xHD)
Jak szkoły w naszym regionie są przygotowane na przyjęcie uczniów?
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1300 egz. wydaje
Materiały formacyjne dla Kół Żywego Różańca.

Prymas Kardynał StefanWyszyński
Chrystus mówił o pobielanych grobach. Dziw, jak człowiek lubi zamazać każdy brud:
przecież ściana pobielona nie przestaje być od wewnątrz brudna. Czy może dlatego
ludzie malują twarze, że już spostrzegli w nich grobową zgniliznę? Czy może dlatego
sięgają po wody pachnące, że są świadomi tego, że „coś” w nich się psuje? Czy może
dlatego coraz staranniej się ubierają, że coraz nędzniej od wewnątrz wyglądają? Czyż
chcą handlować starym towarem w nowych opakowaniach? Egipcjanie malowali mumie, wiedząc, że już życia w nich nie ma! Czyżby historia się i tu miała powtarzać?
– A więc należało głośno krzyczeć: Wody! – Ale „Wody Żywej”, nie tej, po którą przychodziła Samarytanka do studni Jakubowej. Trzeba tej wody, z którą powróciła do miasta.
Wody Chrystusa! Bo ta Woda dociera usque ad animam meam.
(Zapiski Więzienne, 16 czerwca 1954 r. )
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