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KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY  
w środę o godz. 19.15. (xIJ)

Numer 25 (1092) 20 czerwca 2021 r.

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Hi 38, 1. 8-11) 
Bóg jest władcą morza
Psalm (Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-
31 (R.: por. 1))
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana
Albo: Alleluja
2. czytanie (2 Kor 5, 14-17) Wszystko stało się nowe
Ewangelia (Mk 4, 35-41) Jezus ucisza burzę

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
MIŁOŚĆ CHRYSTUSA PRZYNAGLA NAS  (2 Kor 5, 14-17)

•	 Za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co 
żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który 
za nich umarł i zmartwychwstał. Św. Paweł 
uświadamia nam rzeczywistość wynikającą 
z naszego chrztu, w którym każdy wierzący 
wraz z Chrystusem umarł, został pogrzebany  
i powstał do nowego życia. Czy rozumiesz sens 
swojego chrztu? Czy doświadczasz tego, że nie 
żyjesz już dla siebie samego, lecz dla Jezusa, 
który ciebie odkupił? Wejście w takie przeży-
wanie wiary wymaga osobistej, świadomej 
decyzji, której większość z nas nie mogła pod-
jąć w momencie chrztu, gdyż wtedy byliśmy 
małymi dziećmi. Jezus chce dać tobie nowe ży-
cie, przemienione Jego obecnością. Czy chcesz 
dzisiaj podjąć taką decyzję?

•	 Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 
nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a 
oto wszystko stało się nowe. Słowa o „nowym 
stworzeniu” wyrażają to, jak bardzo radykalna 
zmiana dokonuje się w nas przez chrzest i jego 
świadome przeżycie, czyli przyjęcie Jezusa 
jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela. 
Nie jesteśmy lekko poprawioną wersją nasze-
go starego „ja”, naszego „starego człowieka”, 
który został tylko trochę uświęcony, ulepszo-
ny, wydoskonalony. Jezus sprawia, że jesteśmy 
kimś całkowicie nowym, daje nam nowe serce, 
„serce z ciała”, zdolne do kochania naszych bra-
ci, ale też nieprzyjaciół. To oznacza też, że nie 
my sami siebie uświęcamy i wydoskonalamy, 
ale czyni to Ten, który jest Stwórcą. On stwarza 
nas ciągle na nowo, kiedy przyjmujemy Jego 
Słowo i karmimy się Jego Ciałem. [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz 
nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego 
świętego imienia, albowiem nigdy nie odma-
wiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej 
miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
I nastała głęboka cisza
Rozważania do Ewangelii  
z XII Niedzieli Zwykłej (20 czerwca)

che i w tym wymiarze doczesnym może bardzo 
szybko się skończyć. Dlatego też trzeba mądrze  
i po Bożemu przeżywać każdy dzień, bo może 
być ostatnim dniem naszej ziemskiej piel-
grzymki. Czy potrafię podziękować Bogu za dar 
życia i czy biorę odpowiedzialność za ten dar?

W czasie burzy Jezus spał, gdyż wiedział, że 
jest Opatrzność Ojca. Uczniowie są przerażeni, 
Jezus bardzo spokojny. Nie był to jednak spokój 
człowieka obojętnego na los bliźnich. Spokój 
Jezusa wynikał z wiary; tak jak strach uczniów 
był spowodowany brakiem wiary. Nam się też 
nieraz wydaje, że musimy obudzić Jezusa, że On 
nic nie wie o naszym cierpieniu. 

Jezus wypowiada słowo pełne mocy, słowo 
sprawcze: Milcz, ucisz się. Przyroda jest posłusz-
na swemu Stwórcy. Jedynie człowiek może się 
buntować. Jezus ucisza bez problemu rozszala-
ły żywioł, ale jeśli chodzi o nas, stosuje zachęty  
i zaproszenia, bo szanuje wolność, którą nam 
dał. Słowo Jezusa sprawia, że my również mo-
żemy się uspokoić. W hałaśliwym i rozpędzo-
nym do granic możliwości świecie potrzebuje-
my głębokiej ciszy, by codziennie słuchać Pana. 

Uczniowie usłyszeli pytanie Jezusa o przy-
czynę strachu. Bali się burzy i własnej śmierci, 
ale też przestraszyli się myśli o tym, że ten Jezus 
jest Kimś więcej niż zwykły człowiek. Żydzi ro-
zumieli, że wicher i jezioro mogą być posłuszne 
tylko Bogu. A komu ja jestem posłuszny?  xIJ 

PODZIĘKOWANIE
Składamy wyrazy serdecznej wdzięczności wszystkim, którzy pomogli nam w zorga-

nizowaniu i przeżyciu Jubileuszu 50 rocznicy kapłaństwa. Dziękujemy Księdzu Kanoniko-
wi Sławomirowi, naszemu proboszczowi, za troskliwe potraktowanie tego wydarzenia, 
a wszystkim kapłanom za modlitwę i udział w spotkaniu. Panu Organiście, Zespołowi 
„Światełko” i ks. Grzegorzowi dziękujemy za muzyczną oprawę liturgii, zaś uczestnikom 
Mszy św. za gorliwą modlitwę, życzenia i hojne podarunki.

Wielkie dzięki kierujemy do tych, którzy pomogli zorganizować agapę. Dziękujemy 
drogim Przyjaciołom z Kościoła Domowego, panom Radosławowi i Grzegorzowi, wszyst-
kim którzy przygotowali salę na spotkanie po Mszy św. a potem ją posprzątali. Paniom  
z Koła Gospodyń Wiejskich dziękujemy 
za przygotowanie i podanie bardzo 
smacznych posiłków, zaś p. Małgorza-
cie, „szefowej” parafialnej kuchni za 
spięcie w jedną całość wszystkich dzia-
łań i skuteczne pokierowanie nimi. Niech 
Bóg wynagrodzi Wam za wielkie i dobre 
serce. O to prosić Go będziemy podczas 
Mszy św. i w naszych modlitwach.

Wdzięczni Jubilaci:  
ks. Henryk Drozd,  

ks. Stanisław Grochowski i ks. Jan Pracz

Po intensywnym dniu pracy apostolskiej, 
po wielu spotkaniach, rozmowach, naukach, 
gdy już zapadł wieczór, gdy należało wracać do 
domu na nocny spoczynek, Jezus wpadł na po-
mysł, by przeprawić się na drugi brzeg Jeziora 
Galilejskiego. Jezus z uczniami odpłynęli, tłum 
został na brzegu. Zapewne ludzie z tłumu mieli 
niedosyt spotkania z Jezusem; chcieli Go słuchać 
bardziej i więcej; mogli mieć wiele pytań. Dla-
tego też inne łodzie płynęły z Nim. Wierni chcieli 
być jak najbliżej Jezusa. Czy we mnie jest taka 
determinacja, by być z Jezusem jak najbliżej i jak 
najdłużej? 

Nagle rozpoczęła się burza na Jeziorze. 
Skromna rybacka łódka była zagrożona. Ucznio-
wie przestraszyli się, że za chwilę znajdą się 
poza burtą i zginą. Niektórzy z nas w swym życiu 
otarli się o śmierć. Życie ludzkie jest bardzo kru-
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Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

KATECHEZA Rola Ducha Świętego  
w życiu chrześcijanina (cz. 5)
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Z kolei postaram się odpowiedzieć na pytanie piąte, najważniejsze, 
mianowicie: jak można zostać napełnionym Duchem Świętym? Odpo-
wiedź na to pytanie jest pozornie prosta: zostajemy napełnieni Duchem 
Świętym w ten sam sposób, w jaki zostajemy chrześcijanami, a więc 
dochodzimy do tego stwierdzenia, że napełnienie Duchem Świętym 
dokonuje się przez wiarę. Pytanie teraz dalsze: jak trzeba przygotować 
się do napełnienia Duchem Świętym? Jakie musimy spełnić warunki, 
aby to napełnienie Duchem Świętym stało się rzeczywistością w naszym 
życiu? Przede wszystkim trzeba pragnąć napełnienia Duchem Świętym. 
Pragnienie jest konsekwencją wiary. Jeżeli już wiem, jeżeli wierzę, to 
pragnę, aby się to w moim życiu spełniło. Pragnienie jest konsekwencją 
wiary, bo przedmiotem wiary jest obietnica Boża i chcę, żeby ta obietnica 
się spełniła. Musimy więc tego napełnienia pragnąć, a pragnąć dla wie-
rzącego to znaczy modlić się, bo nasze pragnienie wobec Boga wyrażamy 
w modlitwie. 

Pragnąć napełnienia Duchem Świętym to modlić się o nie, ale opie-
rając się na słowach obietnicy Chrystusa: Otrzymacie moc zstępującego, 
przychodzącego na was Ducha Świętego. Duch Święty, Pocieszyciel wszyst-
kiego was nauczy (J 14, 26). Chrystus obiecał, uwierzyłem Jego słowu, ale 
On chce, abym dobrowolnie otworzył się na ten obiecany dar i dlatego 
muszę pragnąć i modlić się. 

Muszę także usunąć przeszkody niepozwalające mi przyjąć Ducha 
Świętego. Taką przeszkodą jest przede wszystkim grzech. Muszę więc 
uznać i  wyznać mój grzech, aby otrzymać jego odpuszczenie. Skoro 
wszystkie te warunki są spełnione, mogę być przekonany i pewny, że 
zostałem napełniony Duchem Świętym. Muszę tak postępować, jakbym 
był napełniony Duchem, to znaczy postępować według Słowa Bożego, 

postępować według woli Chrystusa, czynić to, co się Jemu podoba, pod-
dać się Jego kierownictwu. Na tym polega życie według Ducha, które jest 
konsekwencją napełnienia Duchem Świętym. Nie muszę więc oczekiwać 
nadzwyczajnych dowodów, znaków napełnienia Duchem Świętym, ale 
opierając się na wierze, na obietnicy Chrystusa mogę być pewnym, że 
jestem napełniony Duchem, że jest On do mojej dyspozycji i muszę po 
prostu postępować według Ducha. Dla zrozumienia tego przykład: jeżeli 
mam pieniądze w banku, to nie muszę pójść do kasjera i prosić go, żeby 
mi zechciał wydać te moje pieniądze. Wystarczy, że podpisuję czek, bo 
te pieniądze są do mojej dyspozycji. Otóż podobnie jest z napełnieniem 
Duchem Świętym. Jeżeli spełniłem warunki, jestem pewny, że mam 
Ducha Świętego, On jest jak gdyby do mojej dyspozycji i muszę tylko 
podpisać czek, to znaczy muszę swoją wolą tak postępować, jak gdybym 
miał Ducha Świętego do mojej dyspozycji i na pewno mnie nie zawiedzie. 
Napełnienie Duchem Świętym jest więc po prostu pewnym sposobem, 
pewnym stylem życia, polegającym na tym, że w każdej chwili, w każdej 
sytuacji poddaję się kierownictwu Chrystusa i Jego Ducha. Jeżeli mam 
taką wolę i takie nastawienie, to Duch Święty jest zawsze wtedy do mojej 
dyspozycji, bo On chce, ażebym postępował zgodnie z wolą Chrystusa, 
żeby Chrystus żył we mnie. 

Jeszcze trzeba dodać, że to napełnianie Duchem Świętym nie jest 
czymś jednorazowym w naszym życiu, ale dokonuje się ciągle. Ile razy  
w wierze zwracam się do Chrystusa w gotowości poddania się Jego słowu  
i Jego woli, tyle razy napełniam się Duchem Świętym. Dlatego mówi Pi-
smo Święte w Liście do Efezjan: Napełniajcie się Duchem Świętym (Ef 5, 18).  
Chodzi tutaj o pewną stałą funkcję w życiu chrześcijańskim.  Cdn. 

Źródło: www.zchrystusem.pl; www.oaza.pl 

Świadectwo z Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 
Moje uzdrowienie...

Jestem tutejszą parafianką od kilkunastu lat. Od jakiegoś czasu 
staram się czynnie uczestniczyć w życiu parafii, angażując się i ko-
rzystając z propozycji rozwijania wiary, które sanktuarium św. Józefa 
oferuje wiernym. Tak było i tym razem. Kiedy usłyszałam, że w naszym 
kościele ma się odbyć Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie połączona 
z adoracją od razu wiedziałam, że muszę w niej uczestniczyć i prosić  
o uzdrowienie dla chorego przyjaciela. To właśnie w jego intencji mo-
dliłam się podczas marcowej Mszy. W pewnym momencie, gdyż ksiądz 
zaczął wymieniać różne choroby, poczułam jakby dotknięcie, wskaza-
nie, że wypowiadane słowa dotyczą konkretnie mnie i mojej choroby, 
z którą borykałam się od trzech lat. Nie była to choroba zagrażająca 
życiu, ale bardzo uciążliwa i wiązała się z bólem fizycznym, który cza-
sami trochę odpuszczał, lekko ustępował, ale nie pozwalał normalnie 

funkcjonować. Odwiedziłam wielu lekarzy, przyjmowałam wiele leków, 
które pomagały, ale tylko na chwilę. Pogodziłam się z cierpieniem  
i nauczyłam z nim żyć. 

W trakcie marcowej Mszy o uzdrowienie, mimo że nie modliłam się 
na niej w swojej intencji, poczułam, że słowa księdza dotyczą właśnie 
mnie. To, co pamiętam z doznań fizycznych, to ciepło na całym ciele  
w chwili błogosławieństwa. Wychodząc z nabożeństwa, nie zdawałam 
sobie sprawy z mojego uzdrowienia, nie zauważyłam tego od razu. Do-
piero po kilka dniach dotarło do mnie, że nie odczuwam już tych mę-
czących dolegliwości, które dręczyły mnie od kilkudziesięciu miesięcy. 
One po prostu ustąpiły, całkowicie i do tej chwili nie powróciły. Poczułam 
wielką ulgę, wzruszenie i ogromną wdzięczność. Dziękuję Ci Panie za tę 
łaskę uzdrowienia.

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

•	 Marcin Szkopek, z parafii katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Siedlcach i Ewa Brodowska-Szkopek z parafii tutejszej, cywilnie 
związani – zapowiedź 1

•	 Adam Mieczysław Flis, kawaler z parafii tutejszej i Anna Alicja 
Łopacińska, panna z parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie  
– zapowiedź 1

•	 Cezary Woźniak, kawaler z parafii tutejszej i Kinga Jurkowska,  
panna z parafii św. Stanisława BM w Siennicy – zapowiedź 1

•	 Jakub Ochnik, kawaler z parafii tutejszej i Weronika Elżbieta Ru-
cińska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Mieszka I 16 – 100 zł l ze Strzały, z ul. Słonecznej – 100 zł 

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 
Chrystus przyszedł jako miłość Ojca do świata. 

[…] Narodzony z wielkiej miłości, by rodzić miłość. 
Przyszedł jako blask Ojcowskiej doskonałości. Pozwo-
lił otworzyć Serce na krzyżu. To Serce z Ojca. W tym 
Sercu poznajemy Serce Ojca. Ojciec ma Serce, dlatego 
Synowi dał Serce. Można i trzeba mówić o Sercu Ojca. 
Czyż można być miłością bez serca? Duch jest miło-
ścią Ojca i Syna. Serce Ducha z Sercem Syna i z Sercem 
Ojca. Te trzy Serca są Sercem, które bije miłością wza-
jemną. Z tej miłości żyjemy, w niej się poruszamy i je-
steśmy. […] Chcemy specjalnie podkreślić znaczenie 
comiesięcznej Mszy i Komunii Świętej rodzin oddanych Sercu Zbawiciela 
w ciągu trzech kolejnych dni: w pierwszy piątek miesiąca – ku czci Bożego 
serca dla wynagrodzenia za grzechy i zniewagi swoje i świata; w sobotę 
– dla uczczenia Niepokalanego Serca naszej Matki i Królowej; w niedzielę 
– dla ożywienia wiary w Boga.
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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.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 21 czerwca 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA
1. czytanie (Rdz 12, 1-9) Powołanie Abrahama

Psalm (Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12))
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Ewangelia (Mt 7, 1-5) Usuń najpierw belkę ze swego oka
6.30 1. + Michała Mackiewicza w 4 r. oraz jego rodziców – of. córka

2. + Stanisława Milewskiego – of. rodzina
3. Poza parafią: Dz.-bł. w 43 r. urodzin Ignacego z prośbą o zdrowie, 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla niego i jego rodziny
7.00 1. + Adama Mroza w 18 r. i Kazimierza Ilczuka – of. Jolanta Mróz

2. + Edwarda Piwowara z racji Dnia Ojca – of. dzieci
3. + Stefana w 5 r. i rodziców z obojga stron rodziny
4. + Ryszarda w 47 r., Stanisławę, Stefana Stańczuków, Hannę  

i Stefana Wymiatał – of. Jadwiga Marciszewska
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż 

2. + Rodziców: Stanisława w 16 r. i Feliksę Wyrębków, siostrę Elż-
bietę oraz dziadków z obu stron rodziny – of. syn 

3. + Andrzeja Ilczuka w 7 r., Eugeniusza Ługowskiego w 17 r. i zm. 
z rodz. Pióro i Ługowskich – of. rodzina

4. + Za zmarłych teściów Leokadię i Mariana, męża Waldemara 
Barszczów

Nabożeństwo czerwcowe
Wtorek 22 czerwca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa 

albo wspomnienie świętych męczenników Jana 
Fishera, biskupa, i Tomasza More’a

1. czytanie (Rdz 13, 2. 5-18) Abraham i Lot rozdzielają się
Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b))

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Ewangelia (Mt 7, 6. 12-14) Brama szeroka i brama ciasna

6.30 1. + Mariana Derlatkę w 2 r. – of. rodzina
2. + Jana Skup z okazji imienin – of. żona

7.00 1. + Ryszarda, Stanisławę, Stefana Stańczuków, Hannę, Stefana 
Wymiatałów – of. Jadwiga Marciszewska

2. + Janinę, Henryka Turskich, Bertę i Mariana Żukowskich,  
Andrzeja Turskiego i Jadwigę Pióro – of. Bogusław Żukowski

3. + Janinę, Władysława, Apoloniusza, Mieczysława, Ewę, Annę  
i Adama i zm. z rodz. Niedziałków i Gręzaków

4. + Henryka Zazuniaka – of. Rucińska Barbara
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Pawła Osłowskiego w 13 r., Zofię , Izydora, Mariana Fedor-
czuka, Michała Zduniaka, Mariana Głuchowskiego – of. rodzina

3. + Rodziców: Stanisławę w 15 r. i Franciszka Magdziaków, brata 
Kazimierza i dziadków z obojga stron rodziny – of. córka

Nabożeństwo czerwcowe
Środa 23 czerwca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Rdz 15, 1-12. 17-18) Przymierze Boga z Abrahamem

Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu, albo: Alleluja

Ewangelia (Mt 7, 15-20) Fałszywi prorocy
6.30 1. + Romana Myszkę w 13 r., Stanisława, Mariannę, Kazimierza, 

Stanisławę, Henrykę, dziadków zmarłych z rodz. Myszków  
i Guzków, Wandę i Rafała Włodarka – of. rodzina

2. + Zenobiusza Kondraciuka z okazji Dnia Ojca – of córka Bożena
7.00 1. Dziękczynna w intencji Księdza Proboszcza z racji 37 rocznicy 

święceń kapłańskich – of. Apostolat „ Złota Róża”
2. W intencji ks. Adama w 20 r. święceń kapłańskich – of. p. Karcz
3. + Władysława Kokoszkiewicza, Franciszka Mikołajczuka z okazji 

Dnia Ojca – of. Maria Mikołajczuk
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa

18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. Dz.-bł. w rocz. urodzin Teresy Podgórzak z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia – of. siostra 
z rodziną

II. Dziękczynna za posługę Pary Animatorskiej Danuty i Bogdana 
Wójcików w minionym roku formacyjnym 

III. Dz.-bł. w intencji Józefa Słupskiego z racji Dnia Ojca o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski na każdy dzień życia 
– of. syn Piotr z rodziną

IV. + Janinę Makos – of. sąsiedzi
V. + Stanisława Pleskota – of. Ewa Matysiak z rodziną
VI. + Roberta i Tadeusza Wilczurę i zm. z obu stron rodziny
VII. + O radość życia wiecznego dla Edwarda Mirońskiego i rodzi-

ców z obojga stron rodziny – of. rodzina
VIII. + Marka Waleruka – of. kuzynki Danuta i Krystyna
IX. + Waldemara Oskrobę w 3 msc. od śmierci – of. żona
2. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż
3. + Stanisława Myrchę z okazji Dnia Ojca oraz jego rodziców: Jana 

i Mariannę – of. córka Barbara Duk
4. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opie-

kę św. Józefa dla Jana Idziaka z okazji Dnia Ojca – of. syn Kamil
Nabożeństwo czerwcowe
Nowenna miesięcy do bł. Męczenników z Pratulina i spotkanie Obrońców Kościoła
Różaniec za Ojczyznę
19.15 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory o godz. 20.30 (dolny kościół)

Czwartek 24 czerwca 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

1. czytanie (Iz 49, 1-6) Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi
Psalm (Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a))

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył
2. czytanie (Dz 13, 22-26) Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

Ewangelia (Łk 1, 57-66. 80) Narodzenie się Jana
6.30 1. + Jana Bałzan z okazji imienin i rodziców z obu stron rodziny

2. + Stanisława w r. śmierci i Alfredę Nowackich – of. rodzina
7.00 1. + Janinę – of. p. Karcz

2. + Jana z ok. imienin, Wacława, Wandę, Mariannę, Stanisława  
z rodz. Chalimoniuk – of. p. Chalimoniuk

3. + Aleksandra w 17 r. i Zygmunta Matyków, Mikołaja i Janinę 
Karwowskich oraz Krystynę – of. rodzina

16.00 Msza święta na zakończenie roku szkolnego w Katolickiej Szkole 
Podstawowej w Siedlcach 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Jana Remiszewskiego z ok. imienin – of. córka Marlena z rodziną
3. Dz.-bł. w 43 r. ślubu Aliny i Józefa z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę św. Józefa na dalsze lata życia – of. małżonkowie
Nabożeństwo czerwcowe
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 25 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Rdz 17, 1. 9-10. 15-22) Izaak będzie dziedzicem przymierza
Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b))  

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Ewangelia (Mt 8, 1-4) Uzdrowienie trędowatego

6.30 1. + Krystynę, Czesława, Alfredę Łagodzin, Barbarę i Edmunda 
Harasim – of. rodzina

2. + Rodziców Jana i Janinę z ok. imienin – of. córka Daniela Ka-
niewska

7.00 1. + Waldemara Szmurło w 1 r. – of. żona
2. + Danutę, Janinę, Stanisława, Bronisławę i Mariana – of. rodzina
3. + Michała Manulik w 12 r. – of. żona

8.00 Msza święta na zakończenie roku szkolnego w szkołach naszej parafii 
17.30 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
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Informacje o życiu parafii (20.06)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Krystyna Semeniuk + Mieczysław Badowski

+ Małgorzata Budzyńska 

 Q DZIŚ w niedzielę 20 czerwca:
•	 Gościmy w naszej parafii księdza Radosława Żukowskiego z parafii  

św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Knychówku, w diecezji drohiczyń-
skiej, który głosi słowo Boże i zbiera ofiary do puszki na budowę kaplicy 
pw. św. Jana Pawła II w Korczewie.

•	Nabożeństwo czerwcowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	Nieszpory niedzielne o godz. 20.00 w dolnym kościele.

 Q NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
będą się odbywały po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00.

 Q Środowa nowenna IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – 23 czerwca
17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli 
św. Józefa; po liturgii nabożeństwo czerwcowe; różaniec za Ojczyznę prowa-
dzony przez Cristeros. 

 Q Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Zapisy na 
czerwiec w zakrystii.

 Q KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY w środę 23 czerwca o godz. 19.15  
w dolnym kościele.

 Q W środę 23 czerwca przeżywać będziemy Dzień Ojca. Pamiętajmy  
o naszych Tatach. 

 Q 23 czerwca po Mszy świętej wieczorowej w modlitwie nowenny mie-
sięcy wzywamy wstawiennictwa bł. Męczenników z Pratulina.  
Następnie spotkanie „Strażników Kościoła”.

 Q Adoracja Jezusa w ciszy w czwartek po Mszy świętej wieczorowej  
do godz. 21.00.

 Q PODZIĘKUJ BOGU ZA ROK SZKOLNY 
•	W czwartek 24 czerwca o godz. 16.00 Msza święta na zakończenie roku 

szkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej w Siedlcach.
•	W piątek 25 czerwca o godz. 8.00 w kościele będzie sprawowana Msza 

święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego w intencji uczniów, 
rodziców, nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkół znajdujących się  
w naszej parafii. Zapraszamy do udziału. 
 Q Uczestnicy Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez Maryję i osoby chęt-

ne mogą pojechać na PIELGRZYMKĘ DO KODNIA I PRATULINA w sobotę  
26 czerwca. Koszt: 80 zł. Wyjazd o godz. 7.00 z parkingu parafialnego. 

 Q W niedzielę 27 czerwca w kościele o godz. 15.30 spotkanie informacyj-
ne i modlitewne (o łaskę wolności od nałogów – złożenie deklaracji abs-
tynenckich) dla kandydatów do bierzmowania z grupy absolwentów szkół 
podstawowych (2020-2022) na zakończenie pierwszego roku przygotowań 
i wspólne przeżycie Eucharystii o godz. 16.30. 

 Q Trwają ZAPISY MŁODZIEŻY z naszej parafii (od klasy 7) do grupy przy-
gotowującej się DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w latach 
2021 – 2023. Rodzic zapisuje swoje dziecko, przychodząc razem z nim na 
spotkanie z księdzem. Zapisy do końca czerwca. Najbliższe terminy to wtorek 
22 czerwca i piątek 25 czerwca od godz. 15.30 do 17.30 w sali nr 2 w dolnym 
kościele. Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii przynoszą przy 
zapisywaniu się metrykę chrztu z parafii, gdzie otrzymały ten sakrament. 
W razie pytań, proszę dzwonić – ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490). 

 Q Rekolekcje powołaniowe dla chłopców z najstarszych klas szkół pod-
stawowych, szkół średnich i studentów w budynku Wyższego Seminarium 
Duchownego w Nowym Opolu k. Siedlec w dniach 25 – 27 czerwca 2021 r. 
Informacje u księży. www.wsd.siedlce.pl

 Q Wakacje z Bogiem – propozycja wyjazdów formacyjnych dla dzieci  
i młodzieży 
•	 Oaza Ewangelizacji w Okunince w dniach 14-21 sierpnia dla młodzieży od 

klasy 7 SP. 
•	 Wyjazd ewangelizacyjny w Bieszczady do Ustrzyk Górnych w dniach  

24-30 sierpnia. 
•	 Oaza w parafii dla dzieci i młodzieży: 8-11 sierpnia 2021 r. 
•	 Zapisy do wyczerpania miejsc. Ks. Ireneusz Juśkiewicz – tel. 500 636 490. 

 Q Serdecznie zapraszamy dorosłych na oazy do Krościenka nad Dunajcem  
w Centrum Ruchu Światło-Życie. 
•	 6-22 sierpnia – ONŻ I stopnia dla dorosłych (studentów i pracujących)
•	 3-19 września – ONŻ I i II stopnia dla dorosłych (studentów i pracujących)
•	 Zgłoszenia wyłącznie mailowe: dor.kgorka@gmail.com; Informacji moż-

na zasięgnąć telefonicznie, dzwoniąc na numer Centrum: 660 402 330  
lub 18 262 32 35

18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż
2. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską – of. rodzina
3.Dz.-bł. w intencji 8 r. urodzin Asi z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. p. Karcz
4. O łaskę zdrowia dla ks. Grzegorza Walczuka
5. W intencji uczestników Mszy św. o łaskę uzdrowienia i uwolnienia
Nabożeństwo czerwcowe
Adoracja Jezusa z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

Sobota 26 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

1. czytanie (Rdz 18, 1-15) Bóg obiecuje Abrahamowi syna
Psalm (Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. 54b))

Bóg zawsze pomny na swe miłosierdzie
Ewangelia (Mt 8, 5-17) Uzdrowienie sługi setnika

6.30 1. + Mariannę, Józefa Derlatków, Zofię, Stanisława i Jolantę Bil  
i zm. z rodz. Staniaszek – of. Zofia Bil

2. + Stanisława Adamczyka – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Kazimierę Sekulską – of. córka
3. + Mariana w 4 r. i zm. z rodz. Mirońskich – of. brat
4. + Czesława, Juliannę, Stanisława Marciszewskich i za ich rodzi-

ców – of. Jan Marciszewski
5. Poza parafią: + Pawła Kalickiego z ok. imienin – of. żona

15.00 Ślub: Mateusz Wadas i Klaudia Marciszewska
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Dz.-bł. w 50 r. urodzin Jerzego z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i wstawiennictwo Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina
2. Dz.-bł. w intencji Stanisława Błaszczak z ok. 80 r. urodzin z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
niego i rodziny – of. rodzina

Nabożeństwo czerwcowe
Niedziela 27 czerwca 2021 r.
TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24) Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
2. czytanie (2 Kor 8, 7. 9. 13-15) Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi

Ewangelia (Mk 5, 21-43) Wskrzeszenie córki Jaira
7.00 1. + Władysława, Kazimierza, Janusza, Danutę z rodz. Kupów oraz 

Zdzisława – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż

2. + Annę, Józefa Rozbickich, Mariannę, Eugeniusza Rozbickich  
– of. Teresa Rozbicka

3. + Ireneusza z racji Imienin, Helenę, Stanisława, Zygmunta i zm. 
z rodz. Miazgów 

10.00 1. Dz.-bł. w intencji sióstr KŻR nr 8 o opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
i zmarłe siostry z KŻR

2. Dz.-bł. w intencji Agnieszki i Grzegorza Karwowskich w 20 r. 
ślubu – of. małżonkowie

3. Poza Parafią: Dz.-bł. w intencji Justyny i Mariusza z okazji 3 r. 
ślubu – of. rodzice

11.30 1. Dz. – bł. w 56 r. ślubu Barbary i Michała z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i całej 
rodziny – of. córka

2. Dz.-bł. z okazji 2 r. urodzin Julii z prośbą o dary Ducha Świętego 
i opiekę św. Józefa – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Modlitwa z młodzieżą i za młodzież przed bierzmowaniem
16.30 1. + Irenę i Franciszka Trochimiuków, Janinę Miłkowską 
18.00 1. + Stanisława Karaś, Ludwika, Natalię, Edwarda Michalik, Wła-

dysławę, Antoniego i Barbarę Wereda
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie – nabożeństwo czerwcowe
20.00 Nieszpory (dolny kościół)
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Rozmowa z ks. Mariuszem Baranem

Łaska Boża chroni nas przed złem

Msza święta  
z modlitwą  

o uzdrowienie   
i uwolnienie

25 czerwca (piątek),  
godz. 18.00

Parafia Św. Józefa w Siedlcach
Po nabożeństwie  

będzie egzorcyzmowanie oleju.

Uzdrowienia są znakiem 
zwycięstwa Boga  
nad mocami zła!

25 czerwca o godz. 18.00 będzie sprawowana ostatnia przed wakacjami 
Msza święta o uzdrowienie i uwolnienie. 

mu, rozmawiam z Nim i pełnię Jego wolę, to mogę być spokojny. Pan Bóg 
czasami dopuszcza takie manifestacje, by pokazać nam, że zło istnieje. 

 Q Czy najbliższe nabożeństwo będzie miało podobny przebieg 
jak poprzednie?

 – Tak. Cykl tych czterech nabożeństw jest tak skonstruowany, żeby 
miał charakter formacyjny. Ma być pewnym procesem, który w odpo-
wiedni sposób kształtuje, przygotowuje do pełnego oczyszczenia i po-
głębia relację z Panem Bogiem. Uzdrowienia są owocem tego procesu. 
Jeśli po wakacjach będzie kontynuacja Mszy świętych o uzdrowienia  
i uwolnienie, planuję wprowadzić modlitwy wstawiennicze z nałożeniem 
rąk, czy namaszczenie chorych. 

 Q  Na poprzednich nabożeństwach były egzorcyzmowane woda 
i sól, na najbliższym będzie olej...

 – W wielu sakramentach: chrzcie św., bierzmowaniu, kapłaństwie, 
czy namaszczeniu chorych jest używany olej. Podobnie jest przy konse-
kracji kościołów. Na Mszę przynosimy olej spożywczy. Po egzorcyzmo-
waniu, możemy go używać, np. do posmarowania chorej części ciała, 
ale także do posiłków. Jako sakramentalium olej ma moc uzdrawiania, 
oczyszczania, uwalniania. Więcej na ten temat można przeczytać poniżej.
Zapraszam wszystkich wiernych na najbliższą Mszę świętą o uzdrowienie 
i uwolnienie, 25 czerwca o godz. 18.00. (EZ)

Tych, którzy uczestniczyli w trzech poprzednich nabożeństwach nie 
trzeba specjalnie zachęcać do udziału w kolejnym. Każde z nich miało 
swój głęboki wymiar duchowy i formacyjny. Ten, kto otworzył się na 
działanie Boga, doświadczył jego niezwykłej bliskości. Owoce w posta-
ci uzdrowień, jakie dokonały się w trakcie tych nabożeństw lub były ich 
ewidentnym skutkiem to świadectwa wiernych. Obecni na adoracji mieli 
okazję ich wysłuchać, dodatkowo publikujemy je na łamach „Opiekuna”. 

 Q Przed nami czwarta Msza święta o uzdrowienie i uwolnienie. 
Jaki tym razem będzie motyw przewodni nabożeństwa?

– Tematem przewodnim będzie przyjaźń z Jezusem. Motyw ten po-
jawi się zarówno w czasie Eucharystii, homilii, jak i później podczas ado-
racji. Dlaczego taki temat? Bliska relacja z Jezusem, sakramenty, uczest-
nictwo w nabożeństwie z przekonaniem w sercu, daje nam pewność  
i chroni przed złem. Wtedy nie musimy się niczego bać. Dotyczy to także 
zniewoleń czy działania złego ducha.

 Q Podczas ostatniej Mszy świętej mieliśmy do czynienia z ma-
nifestacją zła. Były emocje, które mogły odwracać naszą uwagę 
od skupienia na Najświętszym Sakramencie.

– Zły duch jest tylko zbuntowanym aniołem, on nie jest Bogiem i nie 
ma takiej mocy, żeby coś zrobić wbrew Bożej woli. Jeśli jesteśmy chronie-
ni łaską Pana Boga, to szatan nic nie zdziała. W dzisiejszym świecie jest 
wiele zniewoleń. Zło robi dużo hałasu, jest krzykliwe, ale nie jest w stanie 
pokonać dobra człowieka wynikającego z bliskiej relacji z Panem Bogiem. 
„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” – dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek 
potrzebujemy pewności co do tych słów. Taką pewność daje nam tylko łaska 
Boża. Oczywiście człowiek czasami ponosi konsekwencje swojej przeszłości, 
zranień, czy grzechów i wtedy pojawiają się lęki, obawy. Ale one nigdy nas 
nie zdominują i nie będą górą, jeśli się nawrócimy, pogodzimy z Bogiem, 
otworzymy na Jego miłość i działanie. Jeśli odetnę się od zła w sakramencie 
pokuty, to zło nie ma takie mocy, by mnie pokonać. To Bóg jest Panem. 
Manifestacja zła, jaka miała miejsce podczas ostatniej adoracji na pewno 
utrudnia przeżywanie modlitwy, bo rozprasza, dekoncentruje, a nawet de-
nerwuje. Osoba, która doświadcza manifestacji, powinna być dość szybko 
przeprowadzona do innego pomieszczenia. Bardzo ważna jest też nasza 

reakcja. Przede wszystkim nie 
powinniśmy się bać. Postaraj-
my się emocjonalnie i men-
talnie nie skupiać na takiej 
osobie, na jej krzykach, na 
treściach, które wypowiada. 
Spontaniczne odmawianie 
różańca podczas ostatniego 
nabożeństwa było dobrą re-
akcją. Lekarstwem na takie 
sytuacje jest miłość do Pana 
Boga. Jeśli kocham Boga, 
czyli wierzę w Niego, ufam 

Olej Egzorcyzmowany 
O co modli się kapłan egzorcyzmując olej? Boże Wszechmogący, 

któremu służą w drżeniu hufce anielskie, których niebieską służbę wy-
sławiamy, prosimy, wejrzyj łaskawie na ten olej, który dzięki Twojemu 
miłosierdziu otrzymaliśmy. Pobłogosław go i uświęć. Dałeś go nam, aby 
służył do namaszczenia chorych, by odzyskawszy zdrowie mogli śpiewać 
Tobie, żywemu i prawdziwemu Bogu pieśń dziękczynienia. Dozwól, aby 
ci, którzy będą posługiwali się tym olejem, który błogosławimy w imię 
Twoje, zostali uwolnieni od wszelkiego cierpienia, chorób i zasadzek nie-
przyjaciół. Niech posłuży do oddalenia wszelkich nieszczęść od człowieka, 
którego stworzyłeś na swój obraz i odkupiłeś bezcenną Krwią swojego 
Syna, by już dłużej nie cierpiał z powodu rany zadanej przez starodawne-
go węża. Prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Przez tę modlitwę kapłana olej ma nadprzyrodzoną moc, przynosząc 
chorym pełnię uzdrowienia. Kapłan prosi kochającego Ojca, aby zesłał na 
olej swojego Ducha Świętego tak, aby wszyscy, którzy będą nim namaszcze-
ni, zostali uwolnieni od bólu i choroby oraz odzyskali w pełni zdrowie ciała, 
umysłu i duszy. Z tej też przyczyny można nim posmarować ciało w miej-
scach bolących i otrzymać wypływające z tego odczuwalne dobrodziejstwa. 

Co mówi Biblia o oleju? Lecznicze możliwości oleju egzorcyzmowane-
go zawsze miały  wielkie znaczenie. Sam Jezus doradzał jego stosowanie.  
W Ewangelii św. Marka 6, 12-13 czytamy, że dwunastu apostołów zostało 
wysłanych z misją. Wzywali do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych du-
chów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Już od dawna 
więc oliwa znalazła liczne zastosowania. Za jej pomocą łagodzono ból, 
leczono rany, przywracano sprawność zmęczonym członkom, chłodzo-
no rozpaloną skórę. Była także paliwem do lamp. Księga Rodzaju podaje 
relację, że Noe wypuścił z Arki gołębicę, która wróciła do niego, niosąc  
w dziobie gałązkę oliwną. W tym kontekście gałązka oliwki staje się symbo-

lem pokoju między Bogiem i człowiekiem, między człowiekiem i światem. 
Namaszczenie olejem jest znakiem obdarzenia łaską Bożą. I tak namaszcze-
nia miały i mają miejsce przy rozpoczęciu katechumenatu, przy udzielaniu 
Sakramentu chrztu, bierzmowania oraz święceń kapłańskich i biskupich. 
Namaszcza się także chorych. Wspomnieć także należy o namaszczeniu 
nowo konsekrowanych świątyń. Chrześcijanin namaszczony olejem podczas 
sakramentu chrztu czy też bierzmowania otrzymuje udział w królewskiej  
i prorockiej godności kapłańskiej Chrystusa. Olej krzyżma, katechumenów, 
a także namaszczenia chorych zostaje poświęcony przez biskupa w czasie 
Mszy świętej w Wielki Czwartek z udziałem możliwie jak największej liczby 
kapłanów. Wszystkie parafie czerpią ten olej na swoje potrzeby przez cały 
rok. Wierni mogą korzystać z oliwy poświęconej i egzorcyzmowanej przez 
kapłana. Z Pisma Świętego wiemy, że oliwa była stosowana jako środek 
do gojenia ran (dobry Samarytanin). Jej przymioty naturalne w połączeniu  
z błogosławieństwem czynią z niej skuteczne lekarstwo. Olej egzorcyzmo-
wany zastosowany z wiarą pomaga przepędzić moc złych duchów, ich ataki 
i urojenia jakie powodują. Ponadto służy on zdrowiu duszy i ciała. Warto 
tutaj przypomnieć bardzo stary zwyczaj namaszczania oliwą ran i władzę 
przekazaną Apostołom przez Jezusa, aby uzdrawiali chorych przez nakła-
danie rąk i namaszczanie ich oliwą. Szczególnym skutkiem zastosowania 
oleju egzorcyzmowanego jest oddzielenie wpływu nieszczęść na ciało 
Dlatego też można nim posmarować ciało w miejscach bolących, otrzymać 
wypływające z tego odczuwalne dobrodziejstwa. Warto wspomnieć, że olej  
w odróżnieniu od wody święconej, która szybko wysycha, wtarty pozosta-
nie o wiele dłużej. Jednakże zasadniczym jego użyciem powinno być nor-
malne przyprawianie pokarmów. 

Opracowanie ks. Mariusz Baran na podstawie: 
Redakcja Źródło: Kwartalnik katolicki „Wypłyń na głębię”, nr 2/2013, s. 10 
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URLOP

Rozmawiają młodzi małżonkowie cieszący się 
małym synkiem:
 – Dochodzę, Kasiu, do wniosku, że twój urlop 
macierzyński to też praca. Nie wydaje ci poleceń 
twój szef z firmy, ale za to w domu musisz no-
wego „szefa” nosić na rękach.
KOLEJNOŚĆ
Za wschodnią granicą firma zbudowała dom. 
Ledwie zdążyli rozebrać rusztowania a dom 
się zawalił. Przybiegł zdenerwowany majster  
i krzyczy na robotników:
 – Ile to razy wam mówiłem, żeby nie rozbierać 
rusztowania dotąd, dopóki nie nakleimy tapet!
DIAGNOZA
W szpitalu rozmawiają dwaj lekarze specjaliści:
– Zauważyłem, drogi kolego, że łatwiej jest 
zdiagnozować żołądek niż mózg.
– Czyżby?
– Tak. Żołądek zawsze daje znać, że jest pusty, 
a mózg nigdy...
OSTATNIA WOLA
Na działce przy piwie rozmawiają dwaj koledzy:
 – Powiedziałem żonie, że chcę być skremowany.
 – A ona co na to?
 – Ucieszyła się. Zadzwoniła do krematorium  
i umówiła mnie na następny czwartek.
ZMĘCZENIA
Konsultują się dwie babcie w sprawie wrzasków 
dochodzących z dziecięcego pokoju:
 – Znalazłam sposób na ich krzyki.
 – Niemożliwe?!
 – Wołam ich i oznajmiam, że za 5 minut rozpo-
czynamy sprzątanie całego mieszkania.
 – I to pomaga?
 – Tak. Robią się takie ciche i zmęczone...
POCHODZENIE
W kuchni na stole leżą pomarańcza i jajko.  
Pomarańcza się przedstawia:
 – Cześć! Jestem ze skąpanego w słońcu drzew-
ka. A ty skąd jesteś?
Jajko naburmuszyło się i nic nie odpowiedziało.
ODSTATNI DZIEŃ W SZKOLE
Jest koniec Roku Szkolnego. Jasio wraca do 
domu. Tato pyta go:
 – Synek, gdzie masz swoje świadectwo?
 – Pożyczyłem koledze. Chciał nastraszyć swoich 
rodziców.
ZMYWARKA
Kobieta puka do sąsiadki:
 – Cześć, Elu! Czy możesz mi pożyczyć swo-
ją zmywarkę do naczyń. Robię imprezę na  
20 osób.
 – Pewnie.
Woła głośno do męża:
 – Kazik! Sąsiadka potrzebuje cię na kilka godzin.

Świadectwo z Rekolekcji  
oddania życia Jezusowi przez Maryję 

Dziękuję Bogu za piękny, ale też bardzo wy-
magający czas 33 dni rekolekcji zawierzenia 
Jezusowi przez ręce Maryi. Po przeżyciu tych re-
kolekcji uświadomiłam sobie, że zaczęły się one 
dużo wcześniej, kilka lat temu podczas mojej 
pielgrzymki do Ziemi Świętej, gdzie w Nazarecie 
w Bazylice Zwiastowania po raz kolejny słucha-
łam fragmentu Ewangelii o zwiastowaniu, któ-
ry słyszałam i czytałam wielokrotnie, ale który 
jednocześnie tak jakby przeciekał przeze mnie 
niewiele pozostawiając. Tam właśnie zrozumia-
łam czym było fiat Maryi i tam po raz pierwszy 
w swoim życiu wypowiedziałam przez łzy swoje 
fiat. Jednak nie było ono całkowitym zaufaniem 
Bogu i oddaniem Mu swojego życia tylko decyzją 
– tak chcę wejść na tę drogę zaufania, chce się go 
uczyć bo tego nie umiem. Za bardzo polegam na 
sobie i swoich pomysłach na życie. Minęło kilka 
lat , bywało różnie z tym zaufaniem. Jednak nie 
wierzę, że w życiu dzieje się coś przypadkiem.  
I wiem, czuje to podskórnie, że to Maryja do-
prowadziła mnie do dnia rozpoczęcia rekolekcji 
zawierzenia, by pokazać mi jak to fiat realizować 
w moim życiu. Nie było żadnych spektakularnych 
aktów przemiany mojego życia tak pstryk i już 
wszystko się zmieniło. Nie, raczej uświadomiłam 
sobie, że Bóg przygotował dla mnie inna drogę, 
subtelnie i powoli wkracza w moje życie w coraz 
to inne jego obszary i tam działa. Już na początku 
poczułam moc modlitwy wystawienniczej, która 
była przygotowaniem do rekolekcji, poczułam 
ogromny pokój serca i takie wewnętrzne pra-
gnienie głębszego przeżycia tych rekolekcji , a nie 
było łatwo (wymagające praca zawodowa, dom, 
dzieci, chroniczny brak czasu i ciszy – tak ciszy).

Odkryłam w tych rekolekcjach wartość krzy-
ża. Do dziś dźwięczą we mnie słowa „Jeśli chcesz 
pójść za Mną, to zaprzyj się samego siebie i weź 
swój krzyż”, nie bierz go z łaski, z narzekaniem 
jaki ciężki, trudny, nie do udźwignięcia, dlacze-
go to właśnie mi się taki przytrafił. Nie wlecz go 
za sobą jak kulę u nogi , nie ciągnij za sobą, ale 
weź go z miłością, przytul, ucałuj i nieś wyso-
ko, nad głową, wsparta na ramieniu Chrystusa  
i Jego Matki. Nie jest to łatwe, ale samo uświa-
domienie sobie tego powoduje, że teraz uczę się 
inaczej patrzeć na wszelkie krzyże i trudności ja-
kie niesie życie, powierzam to Jezusowi krótkim 
westchnieniem „Jezu, Ty się tym zajmij. Maryjo, 
prowadź”, choć nie zawsze łatwo te słowa prze-
chodzą przez gardło. Chociaż czasem coś buntuje 
się we mnie i jakiś głos narzekania na mój krzyż 
wybrzmi z moich ust, to jednak serce powraca do 
tych treści, którymi nasiąkało podczas rekolekcji.

Spojrzenie na Maryję, jako na Tę, która w pełni 
zgodziła się na swój krzyż bólu i cierpienia jakiego 
doznała widząc okrutną mękę i śmierć swojego 
Syna zmienia perspektywę patrzenia na mój krzyż. 
Z Maryją odkrywałam w tym czasie swoje słabo-

ści, egoizm, pychę, brak pokory wobec woli Boga, 
moje po swojemu przeżywanie wiary, trudności 
życiowych, relacji – ileż tam bałaganu i niewłaści-
wych intencji. I światło, które zaprowadziło do od-
krycia, że chcę się od tego uwolnić, nie dlatego, że 
tak trzeba, że przykazania, że prawo, ale dlatego, 
że to miłość jest istotą przemiany i prawdziwego 
pojednania z Bogiem i ludźmi, których On postawił 
na mojej drodze. No właśnie co jest istotą mojej 
relacji z Bogiem, mojej wiary, mojego działania? 
Poznanie Boga w Jezusie Chrystusie przez osobę 
Maryi, zafascynowanie się Nim i tak – nie boję się 
tego powiedzieć – zakochanie się w Nim zmie-
nia wszystko. Sakrament pokuty staje się czymś 
zupełnie innym. Spowiedź przeżyta podczas re-
kolekcji nie taka po łebkach, odklepana, ale taka 
do dna, do najczarniejszych zakamarków duszy, 
do najgorszego brudu, którego wcześniej się nie 
widziało, a może nie chciało się widzieć, nie z lęku 
przed gniewem Bożym, ale z miłości do Boga, 
który przebacza, oczyszcza i leczy. Bo jeśli pozna-
ję Boga, doświadczam Jego miłości, to nie mogę 
inaczej. Dopiero wtedy doświadcza się prawdziwe-
go dotyku Bożego miłosierdzia i przeżywa się na 
własnej skórze przypowieść o miłosiernym Ojcu, 
prawdziwe oczyszczenie i pokój serca.

Rekolekcje były dla mnie pięknym czasem 
modlitwy, adoracji, Eucharystii przeżywanej 
świadomie tam w Wieczerniku i na Golgocie, 
pod krzyżem, zatapiania się w Słowo Boże, ale 
przede wszystkim odkrywania przez Maryję 
miłości Boga, tej miłości przez wielkie M, która 
jest istotą i sednem wszystkiego. Jeśli kocham 
to na wzór pokornej służebnicy Pana służę Bogu  
i innym. Oddaję Mu wszystko co mam, wszystko 
kim jestem, wszystko choć czasem jest pokusa 
by jednak coś, jakiś kawałek, jakąś przestrzeń, 
która jest dla mnie przyjemna i taka tylko moja 
zachować dla siebie. Cóż człowiek jest tylko czło-
wiekiem, ale świadomość i odkrycie istoty wiary 
z Maryją, w Maryi i przez Maryję jest dobrym po-
czątkiem nawrócenia i przeżywania swojej wiary, 
relacji z Bogiem na nowo, a może od początku, 
na wzór Maryi na serio , z pełnym zaufaniem  
i oddaniem, ze świadomie wypowiedzianym 
swoim fiat, płynącym z głębi serca, a nie bo tak 
trzeba, bo tak nas ktoś nauczył, czy ktoś od nas 
tego wymaga, bo taka jest nasza tradycja. Więc 
jeśli chcesz stawaj się gorącym, jeśli nie chcesz, 
zostań zimnym, ale pamiętaj nigdy nie bądź letni 
– mówi Bóg.

Bóg jest miłością i zazdrośnie pragnie wza-
jemności. Czas rekolekcji jest doskonałym na-
rzędziem, by tę miłość poznać i jej doświadczyć,  
a potem nie zachowywać jej dla siebie, ale się nią 
dzielić. Spróbuj, nie bój się, zaufaj, a doświad-
czysz nieprawdopodobnych cudów w swoim 
życiu.

EWA ORZEŁOWSKA


