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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Ez 2, 2-5) Powołanie proroka
Psalm (Ps 123 (122), 1b-2. 3-4 (R.: por. 1b))
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
2. czytanie (2 Kor 12, 7-10)
Paweł chlubi się ze swoich słabości
Ewangelia (Mk 6, 1-6)
Jezus lekceważony w Nazarecie

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Jezus wśród swoich. Czy Go rozpoznamy?
Rozważania do Ewangelii  
z XIV Niedzieli Zwykłej (4 lipca)

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
WYSTARCZY CI MOJEJ ŁASKI. 

MOC BOWIEM W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI.
(2 Kor 12, 7-10)

Dany mi został oścień dla ciała, wysłannik 
szatana – teolodzy mówią, że św. Paweł pisze tu  
o jakiejś swojej wstydliwej słabości, chorobie 
ciała lub psychiki, przez którą czuł się upokarza-
ny i nie umiał się jej ostatecznie pozbyć. Dlatego 
modlił się o uwolnienie (od działania szatana): 
trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode 
mnie. Prośba nie została spełniona – prośba  
o coś dobrego, ważnego, potrzebnego, o uwol-
nienie/ uzdrowienie. Nie została spełniona, ale 
została wysłuchana – odpowiedź brzmi: Wy-
starczy ci mojej łaski. Paweł umiał to usłyszeć  
i przyjąć – nie zafiksował się na spełnieniu 
swojej prośby, wszedł w prawdziwy dialog z Bo-
giem. Jak ty reagujesz na niespełnione prośby? 
Czy słuchasz odpowiedzi Boga? Czy próbujesz 
zrozumieć Jego wolę? Czy potrafisz ją w ufności 
przyjąć, nawet jeśli jest zupełnie niezrozumiała?

Będę się chlubił z moich słabości, aby za-
mieszkała we mnie moc Chrystusa – każde słabe 
miejsce jest przestrzenią na łaskę. Grzech, sła-
bość jest brakiem dobra, brakiem Boga. Mając 
świadomość tego braku, możesz zaprosić Ducha 
Świętego do tej konkretnej przestrzeni. Znając 
swoją słabość, możesz świadomie zawierzyć 
ją Bogu i tym bardziej doświadczać Jego czu-
łej miłości pochylającej się nad bólem swojego 
dziecka. Moc bowiem w słabości się doskonali. 
W każdej uświadomionej słabości ciała, psychi-
ki, zranień objawia się moc miłości Boga, który 
właśnie takiego cię dzisiaj kocha i chce wypełnić 
łaską wszelkie braki. Z każdą w pokorze zaakcep-
towaną i zawierzoną słabością doskonali się moc 
wiary, nadziei i miłości. Jaką bolesną słabość 
chcesz oddać Bogu dzisiaj?   [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Two-
jego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel 
swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby 
oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wiecz-
ne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.

W czasie swej publicznej działalności Jezus 
często był w podróży, przemierzał drogi i bez-
droża Ziemi Świętej, by odnaleźć zagubione 
owce – dzieci swego Ojca, które potrzebują 
mocy w swej słabości. Jezus w swej misyjnej 
wędrówce nie ominął swego rodzinnego mia-
sta. Przybył do Nazaretu – niewielkiej, ubogiej 
miejscowości na tzw. „końcu świata”, gdzie nic 
się wielkiego nie wydarzyło, skąd trudno było 
się spodziewać czegoś dobrego – zgodnie  
z funkcjonującym ówcześnie powiedzeniem. Je-
zus wraca do swoich, do ludzi, których znał, do 
kolegów i koleżanek z ulicy, z którymi spędził 
dzieciństwo i młodość; ale wraca już jako na-
uczyciel ze swoimi uczniami, jako cudotwórca, 
lekarz ciał i dusz ludzkich. Uczniowie towarzy-
szą Jezusowi w drodze, On z nimi spędza wiele 
czasu, w realiach codziennego życia uczy ich o 
Królestwie Bożym, zaprasza do siebie, by mogli 
zobaczyć Jego dom rodzinny, zapewne też spo-
tkać się z Jego Matką. 

W święty dla Żydów dzień szabatu Jezus od-
wiedził swą rodzinną synagogę. Znał to miejsce; 
tu się modlił, tu czytał Torę i Proroków; a teraz 
został poproszony o wygłoszenie nauki. Miesz-
kańcy Nazaretu zgromadzeni w synagodze były 
zdziwieni i zachwyceni kazaniem Jezusa. Nie 
mogli pojąć jak ich Rodak może przemawiać 
z taką mocą i tak kompetentnie, mimo że nie 
uczył się komentowania Pisma u stóp wybit-
nych nauczycieli żydowskich, nie studiował 

Nazaret współcześnie

w Jerozolimie. Ludzie wyczuwali, że mądrość 
jest dana Jezusowi przez Boga; wiedzieli też 
o wielkich cudach, których Jezus dokonywał. 
Mieli dużo informacji na temat Jezusa, znali Go 
z wcześniejszych lat i … nie uwierzyli. Dla nich 
Jezus to po prostu cieśla, syn Maryi i Józefa, to 
brat (w znaczeniu: kuzyn, krewny, gdyż Jezus 
nie miał rodzeństwa), kolega z sąsiedztwa i tyle. 
Nazaretańczycy znali Jezusa tylko po ludzku; nie 
widzieli w Nim proroka, Mesjasza, Syna Bożego, 
Boga – to nie mieściło im się w głowie, że Bóg 
może być człowiekiem, że może być tak blisko, 
że może pracować własnymi rękami w warszta-
cie św. Józefa. Zlekceważyli, czyli nie rozpoznali 
Jezusa. A Jezus dziwił się ich niedowiarstwu  
i z powodu niewiary swoich bliskich nie mógł 
im za bardzo pomóc. Czasami człowiek potrafi 
się uprzeć, by nie uwierzyć. Po tym niepowodze-
niu duszpasterskim (jakbyśmy to mogli nazwać 
w naszych czasach) Jezus się nie poddaje, ale 
idzie dalej, do okolicznych wsi i naucza. Wiele 
jest serc, które czekają na Ewangelię. Nie trzeba 
zatrzymywać się zbyt długo w jednym miejscu. 

A my dzisiaj możemy odkryć, że Zbawiciel 
przychodzi do nas, że jest tak blisko, że Jego 
słowo jest pełne mądrości, że Jego moc sakra-
mentalna nas uzdrawia, że jesteśmy jako wie-
rzący Jego uczniami, Jego braćmi i siostrami i że 
trzeba otworzyć się na łaskę wiary.  (xIJ) 

Oaza Modlitwy 
W dniach 18-20 czerwca w Domu Ruchu 

Światło -Życie „Moria” w Łukowie odbyła się Oaza 
Modlitwy, której tematem były słowa: „Duchu 
Święty, przyjdź, otwórz serce me”. W rekolekcjach 
prowadzonych przez ks. Ireneusza uczestniczyło 
29 osób, w większości młodych i z naszej parafii. 
Duch Święty zgromadził dorosłych z kręgu bi-
blijno-liturgicznego, animatorów i uczestników 
parafialnej Oazy, kandydatów do bierzmowania. 
Oaza modlitwy to krótkie (48 godzin od wyjazdu 
do powrotu), intensywne, „nawracające” rekolek- DOKOŃCZENIE NA STR. 4

cje, gdzie można się przekonać, że Pan Bóg jest 
bardzo blisko, bardzo nas kocha i warto tracić, to 
znaczy ofiarować swój czas dla Niego. W czasie 
Oazy Modlitwy – zgodnie z nazwą – przede 
wszystkim modliliśmy się. Wspólnie przeżywa-
liśmy każdego dnia Eucharystię – najważniej-
sze spotkanie, sprawowaliśmy Liturgię Godzin 
– Jutrznię i Nieszpory; adorowaliśmy Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie w ciszy, w prakty-
ce Namiotu Spotkania. Śpiewaliśmy Akatyst do 
Ducha Świętego. 
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Pielgrzymka Światełka
26 czerwca dzieci z parafialnej scholi 
„Światełko” pod przewodnictwem  
ks. Grzegorza Walczuka i pod opieką 
rodziców ruszyły na pielgrzymkę  
po sanktuariach naszej diecezji.  
Program wyjazdu był bardzo bogaty  
i obfitował w wiele wspaniałych chwil. 

Naszą wspólną podróż zaczęliśmy od Leśnej Pod-
laskiej. Poznaliśmy w skrócie historię tego miejsca, 
skosztowaliśmy uzdrawiającej wody ze źródełka i po-
prosiliśmy Matkę Boską Leśniańską o opiekę nad naszą 
światełkową rodziną. 

Kolejnym punktem na planie podróży było Sank-
tuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich  
w Pratulinie. Bardzo ciepło i serdecznie przyjął nas 
ksiądz Jacek Guz. Dzieci i rodzice z uwagą obejrzeli 
film obrazujący i wyjaśniający historię męczenników 
z Pratulina. Ks. Jacek zaprosił także Światełko do za-
prezentowania swoich umiejętności wokalnych przed 
grupą pielgrzymów z Dęblina. Wspaniale było zaśpie-

wać w tak wyjątkowym miejscu. 
W trakcie spaceru po pratulińskich ścieżkach zastał nas dość inten-

sywny deszcz, który chociaż był wielką frajdą dla dzieci, troszkę skrócił 
nasz pobyt w sanktuarium i wymusił szybszy wyjazd do niedalekich Ko-
stomłotów. W tej niewielkiej miejscowości znajduje się jedyna na świecie 
parafia neounicka, licząca obecnie ok. 120 wiernych. Ten punkt progra-
mu zrobił zdecydowanie największe wrażenie na uczestnikach wycieczki. 
Odwiedzenie cerkwi św. Nikity Męczennika było dla niektórych dużym 
przeżyciem. Dzieci z wielkim zaciekawieniem przypatrywały się wnętrzu 
świątyni i zadawały wiele pytań. Odpowiadał na nie proboszcz tamtejszej 
parafii ks. Piotr Witkowicz, który jak się okazało był kiedyś wikariuszem  
w parafii św. Józefa. Gospodarz wskazał i wyjaśnił naszym światełkowym 
pociechom różnice w wyglądzie cerkwi i kościoła oraz wyjaśnił czym różni 
się obrządek liturgiczny, który mogą na co dzień obserwować w swoim 
kościele od tego, który obowiązuje w cerkwi. Dzieci wykazały się dużą 
wiedzą i potrafiły godnie zachować się w świątyni. Na koniec wizyty po-

modliliśmy się śpiewem, oddając chwałę Panu Bogu. Zanim wyruszyliśmy 
w trasę, wspaniale spędziliśmy czas przy ognisku i kiełbaskach. Nieza-
wodny ks. Grzegorz wygrywał na gitarze dźwięki znanych wszystkim 
pieśni, a dzieci, jak na scholę przystało, wtórowały mu głośnym śpiewem. 

Ostatnim punktem pielgrzymki było Sanktuarium Matki Boskiej  
w Kodniu. Przepiękny kościół i okalające go ogrody z pewnością na długo 
pozostaną w pamięci uczestników wycieczki. Wspólna modlitwa i spacer 
kodeńskimi alejkami pod przewodnictwem ks. Grzegorza wprawiły świa-
tełkowych pielgrzymów w wyjątkowy nastrój. 

W drodze powrotnej każdy mógł dobrowolnie lub za namową księdza 
wypowiedzieć się na temat wrażeń związanych z wycieczką. Opinie były 
jednogłośne: Było wspaniale! Po raz kolejny okazało się, że Światełko to 
nie tylko grupa wspólnie śpiewających dzieci, ale prawdziwa wspólnota, 
którą tworzą całe rodziny. Dziękujemy ks. Grzegorzowi Walczukowi za 
pomysł zorganizowania pielgrzymki i cudowną jego realizację. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejny wspólny wyjazd.

EDYTA ZDUNEK 

Pielgrzymka do Kodnia i Pratulina
W sobotę 26 czerwca 50 osób z naszej parafii i nie tylko udało 

się na pielgrzymkę do Kodnia i Pratulina. Pielgrzymka była zwień-
czeniem dwóch edycji Rekolekcji oddania życia Jezusowi przez Maryję, 
które odbyły się w kończącym się roku duszpasterskim w naszej parafii. 
Większość uczestników to Duchowi Niewolnicy NMP i ich bliscy. W Kod-
niu o godz. 10.00 wysłuchaliśmy historii cudownego obrazu, a następnie  
w kościele Ducha Świętego na Kalwarii przed Najświętszym Sakramen-
tem rozważaliśmy słowo Boże i odmawialiśmy różaniec; była też okazja 
do spowiedzi i spotkanie w małych grupach dzielenia. O godz. 13.00 
w bazylice sprawowaliśmy Eucharystię w intencjach pielgrzymów. Po 
liturgii smaczny obiad w Domu Pielgrzyma i odnowienie aktu oddania 
„Totus tuus” w kaplicy. Z Kodnia pojechaliśmy do Pratulina, by umocnić 
się świadectwem bł. Męczenników. W Pratulinie ks. Krzysztof opowie-
dział nam historię, następnie obejrzeliśmy film o Unitach. Około godz. 
18.00 z miejsca męczeństwa wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową, która  
w świadectwach wielu uczestników była najmocniejszym przeżyciem 
tego dnia. Droga Krzyżowa zakończyła się w miejscu, gdzie znajdował 
się grób bł. Wincentego Lewoniuka i jego Dwunastu Towarzyszy. Po na-
bożeństwie nawiedziliśmy kościół parafialny, by uczcić Chrystusa i Jego 
wiernych Świadków w znaku ich relikwii. Na zakończenie pielgrzymki 
w Domu Pielgrzyma była przygotowana kolacja. W drodze powrotnej 
odśpiewaliśmy Nieszpory i Litanię do Najświętszego serca Pana Jezusa. 
Bogu dzięki za ten piękny dzień! (xIJ)
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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 5 lipca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera 
albo wspomnienie św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

1. czytanie (Rdz 28, 10-22a) Sen Jakuba
Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 14-15b (R.: por. 2b))

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem
Ewangelia (Mt 9, 18-26) Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

6.30 1. Dz.-bł. w 49 r. ślubu Krystyny i Jerzego z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. małżonkowie

2. Poza parafią: + Edwarda Mirońskiego – of. Jadwiga Ługowska
7.00 1. Dz.-bł. o zdrowie dla Tadeusza i Barbary w 57 r. ślubu ich dzieci  

i wnuków – of. jubilaci B. i T. Kozińscy
2. Dziękczynna w intencji wnuków: Eli, Ignasia i Stasia oraz ich rodzi-

ców z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dziadkowie
3. + Danutę i Tadeusza Krzewniaków

17.30 Różaniec prowadzony przez APDC
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

2. Poza parafią: + Stefanię Suprun – of. koledzy z pracy syna
3.+ Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

Wtorek 6 lipca 2021 r.
WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY

1. czytanie (Rdz 32, 23-32. 33b) Walka Jakuba z aniołem
Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 2-3. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15a))

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze
Ewangelia (Mt 9, 32-38) Jezus lituje się nad ludźmi

6.30 1. + Janusza Batorskiego – of. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr.10
2. + Teofila w 38 r. oraz Reginę w 10 r. oraz zm. z rodz. Chomków 

– of. rodzina
7.00 1. + Helenę i Jana Pobożych i zm. dziadków z obu stron rodziny 

– of. córka
2. + Marii w 7 r., Ryszarda i zm. z rodz. Guzków i Taborów – of. syn
3. + Zbyszko Budreckiego w 19 r.

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of . żona

2. Dz.-bł. w 14 rocz. urodzin Natalii z prośbą o zdrowie, Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Świętej Rodziny i Anioła Stróża – of. mama

3. Poza parafią: + Edwarda Mirońskiego – of. Klub Ojca Siedlce
Środa 7 lipca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a)

Bracia Józefa przybywają do Egiptu
Psalm (Ps 33 (32), 2-3. 10-11. 18-19 (R.: por. 22))

Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Ewangelia (Mt 10, 1-7) Rozesłanie Dwunastu

6.30 1. + Jadwigę Paczuską w r. śmierci – of. rodzina
7.00 1. + Roberta Makaruka w 3 r. – of. mama

2. Dz.-bł. w intencji Danuty i Piotra w 36 r. ślubu – of. dzieci
3. Dziękczynna w intencji Wiolety i Andrzeja Ferens w rocznicę 

ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa dla całej rodziny – of. małżonkowie

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 intencji Aleksandra z okazji 1 r. urodzin z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa - of. mama

II. O pomoc w znalezieniu pracy zgodnej z wolą Bożą dla córki – of. rodzice
III. + Bolesława, Wacława, Marię, Józefa, Wacławę i zm. z rodz. 

Kołodziejczyk – of. Barbara Kołodziejczyk
IV. + O radość życia wiecznego dla ś.p. Edwarda Mirońskiego oraz 

rodziców z obu stron rodziny – of. rodzina
V. + Roberta Wilczura w 6 msc. od śmierci oraz Tadeusza Wilczura  

i zm. z obu stron rodziny – of. mama
VI. + Andrzeja Staręgę – of. Koło Gospodyń w Strzale
VII. + Jadwigę Ługowską – of. rodzina
VIII. + Wincentego Oknińskiego w 8 msc. po śmierci – of. córka
IX. + Bogusławę Ługowską w 7 dz. po śmierci – of. rodzina

2. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
3. + Grzegorza Waleszczyka w 20 r. – of. mama

Różaniec za Ojczyznę
Czwartek 8 lipca 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PREZBITERA
1. czytanie (Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5) Józef daje się poznać braciom

Psalm (Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a))
Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.

Ewangelia (Mt 10, 7-15) Wskazania na pracę apostolską
6.30 1. + Julię, Tadeusza Rossów, Krystynę Rycielską i zm. z rodz. Ros-

sów i Skolimowskich – of. syn i brat z rodziną
2. + Stanisławę w 22 r., Feliksa – of. synowa

7.00 1. + Władysława Kosyla, Antoninę i Franciszka  Kosylów, Kazimierę i Bole-
sława Piekartów, za rodzinę Prokuratów i Piekartów – of. Kamila Kosyl

2. + Genowefę Wakuła w 1 r. oraz zm. z rodziny – of. córka Halina Cupryn
3. Poza parafią: + Stefanię Suprun – of. Katarzyna i Marian Suprun 

i rodz. Horabik
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

2. + Elżbietę Dobrosielską z racji imienin oraz Zbigniewa – of. rodzina
3. + Joannę Zembek z okazji rocznicy ślubu – of. mąż z rodziną
4. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
5. Poza parafią: + Dariusza Ratomskiego w 26 r.

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

Piątek 9 lipca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, i Towarzyszy
1. czytanie (Rdz 46, 1-7. 28-30) Jakub z rodziną przenosi się do Egiptu

Psalm (Ps 37 (36), 3-4. 18-19. 27-28b. 39-40 (R.: por. 39a))
Zbawienie prawych pochodzi od Pana

Ewangelia (Mt 10, 16-23) Apostołowie będą prześladowani
6.30 1. + Mariannę, Bolesława, Eugeniusza i Zofię, Cecylię i Bronisława 

– of. Wrona Teresa
2. Poza parafią: + Wiesławę Soczewka – of. rodz. Wyrozębskich

7.00 1. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Jolanty i Krzysztofa Urbanów z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
jubilatów i dzieci Hanny, Wojciecha i Bartosza

2. + Tadeusza Rucińskiego – of. pracownicy Osno Plast
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 8
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

2. + Krzysztofa Kaniewskiego, Mariannę, Józefa oraz zm. z rodz. 
Kaniewskich – of. rodzina

3. + Jana i Stefanię Gigoła – of. Agnieszka i Artur Nasiłowscy
Koronka do Bożego Miłosierdzia

Sobota 10 lipca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Rdz 49, 29-33; 50, 15-26) Śmierć Jakuba i Józefa
Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7 (R.: por. Ps 69 [68], 33b))

Ożyje serce szukających Boga
Ewangelia (Mt 10, 24-33) Nie bójcie się ludzi

6.30 1. + Józefa Świniarskiego w 5 msc. od śmierci i rodziców z obu 
stron rodziny – of. rodzina

2. + Stanisława w 37 r. i Helenę Ługowskich – of. córka
7.00 1. + Zofię Kirylczuk w 15 r. i Alfonsa – of. córka

2. + Juliannę w 32 r., Konstantego i Krzysztofa z rodz. Szarek oraz 
Teodozję Kramek – of. rodzina

3. + Mieczysława Badowskiego w 30 dzień od śmierci – of. żona
4. Dz.-bł. w 35 r. ślubu Zofii i Ryszarda z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia – of. synowie i synowa
5. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

17.00 Ślub: Natalia Księżopolska i Mateusz Janiszek
18.00 Ślub: Anna Kruk i Zbigniew Krasuski
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Informacje o życiu parafii (4.07)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Bogdan Byszyński
+Andrzej Staręga + Bogusława Ługowska 

Niedziela 11 lipca 2021 r.
PIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Am 7, 12-15) Misja proroka
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8))

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
2. czytanie (Ef 1, 3-14) Bóg wybrał nas w Chrystusie

Ewangelia (Mk 6, 7-13) Rozesłanie Dwunastu
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Eugeniusza Wakułę w 30 r., Jadwigę i Dariusza – of. Szczepa-

niuk Wiesława
8.30 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

2. + Wiesława w 9 r., zm. z rodz. Wronów i Montewków – of. żona
3. + Mariana w 5 r. – of. syn Andrzej Łęczycki

10.00 1. Dz.-bł. w intencji dzieci i wnuków z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę matki Bożej i św. Józefa

2. + Edwarda Puchta w 17 r. i zm. z rodz. Harasimów, Feliksę i Jana 
Puchtów – of. Anna Puchta

11.30 1. Dz. z okazji 29 r. ślubu Leszka i Beaty z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci – of. Popek

2. W intencji małżonków Mariusza i Anny z okazji 17 r. ślubu z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. małżonkowie

3. Dz.-bł. w 16 r. ślubu Marioli i Mariusza z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla nich i ich córek Natalii i Michalinki – of. mama

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Józefa Gadomskiego w r. śmierci, Anielę, Mariana, Władysławę 

i Jana Małaskich – of. rodzina
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 + Amelię i Wacława Daniluk – of. syn z rodziną

 Q DZIŚ w niedzielę 4 lipca:
Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja Najświętszego Sakramentu  
i procesja eucharystyczna wokół kościoła, a następnie katecheza dla Kół 
Żywego Różańca. W pierwsze niedziele miesiąca od maja do październi-
ka będziemy mogli uczestniczyć w procesji. Zapraszamy do aktywnego 
udziału. 

 Q Środowa nowenna IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE  
– 7 lipca
17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-
cieli św. Józefa;
różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. 

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

 Q ADORACJA JEZUSA w Najświętszym Sakramencie po Mszy świętej 
wieczorowej do godz. 21.00. 

 Q W lipcu i sierpniu w niedziele nie będzie Mszy świętej o godz. 16.30. 
W tych miesiącach po południu Msze święte o godz. 18.00 i 20.00. 

 Q Bierzmowanie
Młodzież z klas 8 i starsi, także dorośli, którzy chcą się przygotować do 
bierzmowania i jeszcze się nie zgłosili, mogą zapisać się po telefonicznym 
uzgodnieniu terminu spotkania z księdzem – ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 
500 636 490). 

Propozycje wyjazdów formacyjnych dla dzieci i młodzieży: 
•	 Oaza w parafii dla dzieci i młodzieży: 8-11 sierpnia 2021 r. 
•	 Oaza Ewangelizacji w Okunince na Jeziorem Białym k. Włodawy  

w dniach 14-21 sierpnia dla młodzieży od klasy 8 SP. 
•	 Wyjazd ewangelizacyjny w Bieszczady do Ustrzyk Górnych w dniach  

24-30 sierpnia. 
•	 Zapisy do wyczerpania miejsc. Należy przynieść wypełnioną kar-

tę zgłoszeniową i w przypadku Okuninki i Bieszczad zaliczkę 100 zł.  
Ks. Ireneusz Juśkiewicz – tel. 500 636 490. 

•	 Są jeszcze wolne miejsca na Oazę Dzieci Bożych 3 stopnia w Serokomli  
w dniach 6-22 sierpnia. Na taką oazę są zaproszone dzieci, które skoń-
czyły teraz klasę 5 szkoły podstawowej. 

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

•	 Piotr Stasiuk, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach  
i Izabela Lewczuk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Adrian krawczyk, kawaler z parafii tutejszej i Beata Sawicka, panna 
z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Karol Rymuza, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny w Suchoże-
brach i Olga Żukowska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii. 

W „Echu Katolickim”
•	 Zmiany wikariuszowskie w diecezji siedleckiej.
•	 Co czeka katolików po pandemii?
•	 Czym jest bezwstyd, wyjaśnia znany teolog.
•	 Czy czeka nas dyskryminacja osób niezaszczepionych?
•	 Jak odzyskać zdrowie po Covid?
•	 O nowej fobii - lęku przed odłączeniem...

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Były spotkania w małych grupach, by dzielić się słowem Bożym i odmó-

wić różaniec. Sobotnie popołudnie było czasem pojednania z Bogiem – wielu 
uczestników przystąpiło do spowiedzi. W sobotę był też pogodny wieczór, czas 
radości we wspólnocie. Po raz kolejny okazało się, że młodzież i dorośli mogą 
się razem bardzo dobrze bawić. Rekolektanci mocno przeżywali czas uwiel-
bienia Boga i modlitwę wstawienniczą. Dobrze jest czasem tak wyjechać, 
włączyć się we wspólnotę wiary, by doświadczyć, że Bóg jest żywy, praw-
dziwy i obecny. Rekolekcje zakończyły się Godziną Świadectwa w niedzielę 
po obiedzie. Niektórzy uczestnicy przesłali do Redakcji swoje świadectwa. 
Wszyscy wyrazili pragnienie kontynuowania swej formacji chrześcijańskiej  
i udziału w kolejnych rekolekcjach, wyjazdach, oazach. 

Milena: Na Oazę Modlitwy pojechałam pełna pytań, wątpliwości  
i niepokoju, nie mogłam sobie poradzić z wieloma problemami, a na Oazie 
Modlitwy, szczególnie podczas adoracji i namiotów spotkania, Bóg zaczął 
mi mówić co mam robić. Bardzo też przeżyłam celebrację sakramentu 
pokuty i pojednania. Dla mnie to był czas, w którym mogłam się wyżalić  
i wszystkie problemy wyrzucić z siebie przez szczerą rozmowę z Bogiem 
i późniejszą rozmowę z księdzem, który spowiadał. Dla mnie to był czas 
wielu refleksji, przemyśleń, odpoczynku i odcięcia się od codzienności.

Paweł: Na Oazie Modlitwy byłem pierwszy raz. Bez wcześniejszego uprze-
dzenia zostałem animatorem. Na oazie było dużo modlitwy, ale był też czas 
wolny. Ta oazą pomogła mi się przygotować do wakacyjnych rekolekcji.

Karol: Na Oazie Modlitwy byłem pierwszy raz. Była to oaza, na której 
mogłem się wyciszyć i w pełni oddać Panu Bogu. Szczególnym momentem 
na tym wyjeździe była adoracja Najświętszego Sakramentu, która mocno 
na mnie wpłynęła. Serdecznie polecam ten wyjazd każdemu, kto chce po-
prawić swoją relację z Panem Jezusem poprzez modlitwę.

Krystian: Uczestnictwo w oazie modlitewnej otworzyło mnie bardziej 
na Boga. Wyciszyłem się, dzięki czemu mogłem lepiej usłyszeć to, co ma mi 
do przekazania Pan w słowie Bożym. Poza tym na oazie poznałem wiele 
fajnych osób, z którymi mogłem spędzić miło wolny czas.

Vanessa: Początkowo pojechałam tam bez żadnego celu, myślałam że 
będzie nudno, że nic to w moim życiu nie zmieni. Jednak Bóg miał inny plan. 
Najbardziej wpłynęła na mnie sobotnia adoracja Świętego Sakramentu oraz 
błogosławienie podczas modlitwy wstawienniczej. Nigdy wcześniej nie prze-
żyłam czegoś takiego. Jest to coś co trzeba przeżyć, żeby zrozumieć. Przez ten 
cały czas czułam to, że Bóg jest ze mną. Wcześniej miałam mały kryzys, ale 
ten wyjazd pokazał mi jak Bóg jest dobry i że nigdy nas nie opuszcza. (xIJ)

Oaza Modlitwy 
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Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny
Jako pierwszy o Sercu Maryi pisze św. Łukasz: Lecz 

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważa-
ła je w swoim sercu, A Matka Jego chowała wiernie 
wszystkie te sprawy w swym sercu (Łk 2, 19; 2, 51). 
Według przekazów historycznych pierwsze ślady 
kultu Serca Maryi pochodzą już z XII wieku. O Sercu 
Maryi wspominają: św. Anzelm, św. Bernard, św. Her-
man Józef, św. Mechtylda, św. Gertruda Wielka i św. 
Brygida Szwedzka i wielu innych. Kult Serca Maryi  
z wielkim rozmachem rozwinął św. Jan Eudes (1601-
1680). Kult przez niego proponowany nosił nazwę 
Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca 
Maryi. Cześć oddawaną Sercu Maryi łączył ze czcią 
Serca Pana Jezusa. Od tych czasów powszechne stały 
się obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. W 1836 roku ks. 
Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej  
w Paryżu, założył bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, ma-
jące za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi.  
W 1892 roku bractwo Matki Bożej Zwycięskiej liczyło już 
20 milionów członków, co bezpośrednio przełożyło się na wielkie rozpo-
wszechnienie czci Serca Maryi. W 1830 roku Katarzyna Laboure otrzymała 
objawienie „cudownego medalika Matki Bożej Niepokalanej”, na którym 
umieszczone są dwa Serca – Jezusa i Maryi. W XIX wieku rozpowszechniło 
się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla przywileju Jej Niepo-
kalanego Poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w 1854 roku. 

Najbardziej jednak do rozpowszechnienia wielkiej czci do Serca Maryi 
przyczyniły się objawienia Matki Bożej w Fatimie. 13 maja 1917 roku Matka 
Boża objawiła się trójce dzieci: Łucji (10 lat), Franciszkowi (9 lat) i Hiacyncie 
(7 lat). Dzieci ujrzały postać Matki Bożej na dębie i usłyszały Jej głos: Nie 
bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i po-
kuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie Jego Majestat 
obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę memu Niepokalanemu Sercu? Naj-
starsza Łucja odpowiedziała Maryi – Tak jest, bardzo tego chcemy. Na pole-
cenie Matki Bożej dzieci przychodziły na miejsce objawień każdego 13 dnia 
miesiąca. W serca dzieci bardzo głęboko zapadły słowa Matki Bożej i dlatego 
zadawały sobie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na wynagrodzenie Panu 
Bogu za grzechy ludzkie. W czerwcu Maryja powiedziała do Łucji: Moje Serce 
Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed 
Jego tronem. W lipcu Maryja powiedziała: Musisz ofiarować się za grzechy. 
Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: „O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za 
nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi”. Matka 
Boża pokazała dzieciom piekło, a w nim wiele dusz potępionych, aby wzbu-
dzić w dzieciach grozę i jeszcze większe pragnienie ratowania grzeszników 
od potępienia wiecznego. Zażądała, by w każdą pierwszą sobotę miesią-
ca była przyjmowana Komunia święta wynagradzająca. Poleciła również: 
„Gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: – O Jezu, strzeż 
nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie 
dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeń-
stwem do Niepokalanego Serca Maryi”. 10 grudnia 1925 roku Matka Boża 
objawiła się siostrze Łucji i pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami  
i powiedziała: „Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi 

ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (...) Ty przynajmniej 
staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, 
że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzeb-
nymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierw-
sze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy 
wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmó-
wią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut  
w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji 
wynagrodzenia”.

W 1930 roku siostra Łucja otrzymuje od Pana 
Jezusa wyjaśnienie, dlaczego mamy odprawiać 
nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu Maryi przez kolejnych pięć sobót. Okazało 
się, że ma to ścisły związek z rodzajem obelg i bluź-
nierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi,  
a jest ich pięć: 

Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu 
Poczęciu.

Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje 

się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić  

w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepo-
kalanej Matki

Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świę-
tych wizerunkach

Pan Jezus w trakcie objawienia prosi również siostrę Łucję, by zabie-
gała nieustannie swoimi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Serce Pana 
Jezusa do okazania miłosierdzia, tym, którzy bluźnią przeciwko Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. Jezus powiedział również do siostry Łucji o tych, 
którzy już podejmują odprawianie nabożeństwa: „To prawda, moja córko, 
że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za 
cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odpra-
wią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu 
twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie 
i z obojętnością”.

13 października 1942 roku, papież Pius XII, w 15. rocznicę zakończenia 
objawień fatimskich, drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił ro-
dzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Polecił także, aby uczyniły to rów-
nież poszczególne kraje. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. 
Prymas Polski, kardynał August Hlond, w obecności całego Episkopatu Pol-
ski i około miliona pielgrzymów, dokonał tego poświęcenia 8 września 1946 
roku na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Widać 
więc nader jasno, że objawienia fatimskie ukierunkowały kult Serca Maryi 
do czci Jej Serca Niepokalanego. Nadały mu charakter wybitnie ekspiacyjny, 
w czym bardzo upodobnił się do kultu Serca Pana Jezusa, propagowanego 
w objawieniach danych św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wiecznie otwarte, czekające na 
naszą skruchę, na nasze działania wynagradzające. Uciekajmy się do 
naszej Matki, która otworzyła Swoje Serce dla nas niegodnych, która  
z miłością wzywa do podejmowania modlitwy i wyrzeczeń, na ratunek 
dusz wielu. (G Ł-K)

Rekrutacja do Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach 
Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach ogłasza nabór na 

rok szkolny 2021/2022. Przesłuchanie wstępne dla kandydatów odbędzie 
się 14 września 2021 r. o godz. 10 w Sali Wielofunkcyjnej CARITAS Diecezji 
Siedleckiej przy ul. Świrskiego 56. Kandydaci nie muszą posiadać przygo-
towania muzycznego. W ramach przesłuchania sprawdzane są predyspo-
zycje do kształcenia muzycznego, a także umiejętność gry na dowolnym 
instrumencie (nieobowiązkowo).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką muzyki 
kościelnej do zapoznania się ze szczególną specyfiką edukacyjną naszej 
szkoły na stronie www.muzyka-diecezjasiedlce.pl/studium-muzyki
-koscielnej .

Zapraszamy kandydatów chętnych do podjęcia regularnej nauki  
w Studium (3 lata – egzamin kantora, kolejne 2 lata – dyplom organisty). 
Wychodząc również na przeciw tym osobom, które, choć od lat posługują  
w parafiach, nie uzyskały dotąd dyplomu Studium, DSMK prowadzi dodatko-
wą grupę ukierunkowaną na dokształcanie muzyczno-liturgiczne, do której 
szczególnie zapraszamy osoby, którym do uzyskania dyplomu brakuje zali-
czeń z jednego, bądź kilku przedmiotów oraz tych organistów, którzy chcą 
podciągnąć swoje umiejętności z wybranej tematyki. Grupa ta, zrzeszająca 
osoby w różnym wieku, kształci się w trybie jednorocznym według indywi-
dualnie sprofilowanego programu.

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, Dyrektor DSMK w Siedlcach
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna. (opr. xHD)

Spotykają się dwie właścicielki domowych psów:
 – Jak ty to robisz, że twój piesek jest w domu taki 
spokojny, a mój szczeka na wszystkich, którzy do 
mnie przychodzą?
 – Ja puszczam mojemu psu filmiki o bezdomnych 
psach, żeby docenił to co ma.
PRACA DOMOWA
Podczas wakacji dwaj koledzy snują wspomnienia na 
temat zadawanych przez nauczycieli prac domowych:
 – „Praca domowa” to zadanie dla tych, którzy mają 
dom. A jeśli uczeń jest bezdomny, czy nauczyciel 
może mu zadać pracę domową? 
TROSKA O ŚRODOWISKO
Dwójka małolatów, ukrytych w krzakach przed ro-
dzicami, pali papierosy i snuje dywagacje:
 – Wiesz, palenie jest chyba dobre dla środowiska 
naturalnego.
 – Tak naprawdę myślisz?
 – Oczywiście! Palenie zabija ludzi, którzy niszczą 
środowisko.
KOMARY
Uczestnicy sobotniego grillowania dzielą się prze-
myśleniami:
 – Gdyby komary wysysały tłuszcz zamiast krwi, to 
nikt by nie marudził, że bąble się robią, że komary 
roznoszą choroby.
 – Wyobrażam sobie wszystkie panie biegające po 
tym podwórku za komarami, żeby tylko ich jak naj-
więcej nałapać!
WAKACYJNE DOŚWIADCZENIA
Uczestnicy wakacyjnej Oazy dzielą się doświadcze-
niami:
 – Ja raniutko wyciskam pastę do zębów na chleb. 
Oszczędzam dużo czasu, bo jednocześnie umyję 
zęby i zjem śniadanie.
 – Ja biorę w jednakowym kolorze skarpetki i lakier 
do paznokci. Jak zrobi mi się dziura w skarpetce, 
zamaluję lakierem i nic nie widać.
 – A ja, zanim pokroję cebulę, zawijam twarz bez-
barwną folią. Wprawdzie nie mogę oddychać, ale 
oczy mi nie łzawią.
KRZYK
Podczas wakacyjnej wędrówki rodzina napotyka 
grupę osób głuchoniemych. Starsza siostra poucza 
młodsze rodzeństwo:
 – Wiecie, że przy ludziach głuchoniemych nie wol-
no ziewać?
 – Dlaczego?
 – Bo oni myślą, że my wtedy na nich krzyczymy!
NOWOCZESNA
Rodzina wybrała się do salonu AGD, aby zakupić do 
domu nową lodówkę. Sprzedawca zachwala jeden 
z egzemplarzy:
 – Ta lodówka, proszę państwa, jest bardzo nowo-
czesna. Poinformuje was, jeśli zostawicie jej drzwi 
otwarte.
 – Skoro ona jest taka mądra i nowoczesna, to dla-
czego sama się nie zamknie?!

SPOSÓB NA PSA

Jak latem ubrać się na Mszę świętą?
Lato w pełni. Wysokie temperatury sprzyjają odkrywaniu 

coraz większych powierzchni ciała, głównie jeśli chodzi o strój 
kobiecy. Odkryte ramiona, krótkie spódniczki, głębokie dekol-
ty są w okresie letnim powszechne w przestrzeni publicznej.  
W kościele jednak taki strój traktowany jest jako nieodpowiedni. 
Oto krótki kościelny dresscode. 

Wybierając się na Mszę świętą należy unikać:
•	sukienek	i	bluzek	z	odsłoniętymi	ramionami	i	plecami
•	spódniczek	i	sukienek	mini	
•	zbyt	głęboko	wyciętego	dekoltu
•	krótkich	spodenek/szortów	 

(zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn)
•	bluzek	nie	zakrywających	brzucha

Relacja z raju rowerowego do Budzieszyna i Mokobód 
29 czerwca grupa dzieci i młodzieży,  

w większości z oazy, wraz z opiekunami 
udała się na wycieczkę rowerową. 

Paweł: Podczas rajdu rowerowego poje-
chaliśmy do Budzieszyna. Wyjazd rozpoczął 
się o godz. 10 Mszą świętą w naszym kościele,  
a zakończył około godz. 18. Niestety osobiście na 
Mszy być nie mogłem z powodu problemów tech-
nicznych. Na miejscu było ognisko. Przed powro-
tem z Budziszyna zmówiliśmy Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia oraz dziesiątek różańca świętego.

Oliwia: Na rajdzie tańczyliśmy, bawiliśmy 
się, cieszyliśmy się ze swojej obecności, byliśmy 
przy cudownym źródełku, gdzie odmówiliśmy 
Koronkę, a później poszliśmy przed kościół, 
gdzie odmówiliśmy dziesiątek różańca przed 
powrotem do Siedlec. Generalnie było super.

Aleksander: Uwielbiam jeździć na rowerze, 
więc wyjazd z oazą i ministrantami bar-
dzo mi się podobał. Były tańce, gry, za-
bawy i smaczne kiełbaski. Budzieszyn to 
piękne miejsce. Muszę tam zabrać rodzi-
ców. Dziękuję za zorganizowanie takiego 
wesołego dnia!

Hubert: Rajd rowerowy był bardzo 
dobrze spędzonym czasem. Oprócz sa-
mej trasy rowerem w tak dużym pele-
tonie organizatorzy na czele z ks. Irkiem 
zapewnili nam mnóstwo innych atrakcji 
- ognisko z kiełbaskami, napoje, tańce  
i zabawy. Fajnie było podróżować   
m.in. w towarzystwie tak doświadczone-
go cyklisty jakim jest nasz organista Pan 
Wojtek. Z tęsknotą czekam na drugi taki 
wyjazd.

Olek: Raj rowerowy do Mokobód  
i Budziszyna, w którym uczestniczyłem, 
był pięknym początkiem wakacji. Super 
pogoda, wspaniałe towarzystwo, lody 
sponsorowane przez ks. Ireneusza oraz 
bliskość przyrody i Boga. To wszystko  
w ciągu jednego, dobrze spędzonego 
dnia. Mam nadzieję, że najbliższy wyjazd 
oazowy będzie również taki fajny.

Michał: O rajdzie dowiedziałem się od mo-
jego animatora oazowego, od razu wiedziałem 
że muszę tam się pojawić. Panowała tam miła 
i przyjemna atmosfera, poznałem tam nowych 
przyjaciół i jeszcze bardziej zacieśniłem więzy 
koleżeńskie. Były tam różne gry i zabawy, zje-
dliśmy kiełbaski z ogniska oraz wspólnie po-
modliliśmy się. Droga była przyjemna, czasem 
brakowało sił, ale wspólna motywacja i chęć 
osiągnięcia celu dawały wiele otuchy.

Milena: Rajd do Mokobód był wycieczką in-
tegracyjną, na której bardziej poznałam osoby 
z oazy, dużo się śmialiśmy, bawiliśmy i tańczy-
liśmy. Było naprawdę fajnie i moim zdaniem 
warto jeździć na takie wycieczki, żeby lepiej się 
poznać. 

Zebrał: xIJ

•	ubrań	opinających	ciało	np.	legginsów	
•	ubrań	prześwitujących
•	bardzo	swobodnego	obuwia	typu	klapki 

czy japonki (zarówno w przypadku  
kobiet jak i mężczyzn).

•	widocznej	bielizny	osobistej		(EZ)


