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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 (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 Dwu-
nastu

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Propozycja Jezusa: nawracanie się 
Rozważania do Ewangelii  
z XV Niedzieli Zwykłej (1 lipca)

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
ONI WIĘC WYSZLI  

I WZYWALI DO NAWRACANIA SIĘ (Mk 6, 7-13)
Jezus wysyła swoich uczniów na misję gło-

szenia Ewangelii po dwóch, nie w pojedynkę. 
Kościół ewangelizuje jako wspólnota. W Starym 
Testamencie tylko  świadectwo dwóch albo 
trzech świadków jest wiarygodne. Jezus mówi, 
że jest obecny tam, gdzie dwóch lub trzech jest 
zebranych w Jego imię. Także nasze świadectwo 
jest mocniejsze i bardziej skuteczne, jeżeli jest 
świadectwem będącej w jedności wspólnoty, 
również wspólnoty małżeńskiej czy rodzinnej.

Pan poleca apostołom, żeby nic z sobą nie bra-
li na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani 
pieniędzy w trzosie. Ewangelizatorzy muszą zre-
zygnować z czysto ludzkich zabezpieczeń i środ-
ków w realizowaniu swojej misji. Zaufanie Bogu 
i doświadczenie tego, że zaspokaja On wszystkie 
potrzeby tych, którzy głoszą Jego Słowo, rodzi ra-
dość i moc w zwiastowaniu Ewangelii.

Uczniowie mają mieć laskę w ręku i sandały na 
nogach – dokładnie tak jak polecał Bóg Izraelitom 
w czasie wyjścia z Egiptu (sandały na waszych 
nogach i laska w waszym ręku). To atrybuty piel-
grzyma, gotowego iść za Bogiem bez zwlekania 
w każdej chwili tam, gdzie On posyła. Laska przy-
pomina też laskę Mojżesza, która symbolizowała 
jego zawierzenie mocy Bożej, „uchwycenie się” 
Boga (tą wyciągniętą laską rozdziela Morze Czer-
wone i wyprowadza wodę ze skały).

Gest strząśnięcia prochu z sandałów oznacza 
podkreślenie nadzwyczajnej wagi tego, co mają 
do przekazania apostołowie. Ci, którzy odrzuci-
li przesłanie Ewangelii dostawali w ten sposób 
czytelny znak, że wzgardzili bezcennym darem.

Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu 
chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Głosze-
niu Ewangelii przez apostołów towarzyszą znaki 
– uwolnienia i uzdrowienia, które potwierdzają 
zwiastowaną Dobrą Nowinę. Jeżeli Ewangelia 
jest głoszona dzisiaj w swojej pełni, według 
wskazań Jezusa, Pan również potwierdza ją 
znakami.[www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym 
światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na dro-
gę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uwa-
żają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się 
sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest 
z nią zgodne. 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.

Usłyszeliśmy, że Jezus przywołał do siebie 
Dwunastu. Jezus przywołuje do siebie, zaprasza 
do osobistej relacji ze sobą, zna każdego swego 
ucznia po imieniu, wie o jego możliwościach, 
talentach, ograniczeniach i trudnościach. Pan nie 
daje zadań, których nie można by wypełnić. Bóg 
nie oczekuje, że stworzenia pozbawione skrzydeł 
będą latały. Bóg nie oczekuje od nas więcej niż 
możemy pomyśleć, powiedzieć, zrobić. On jest 
naszym Ojcem, Panem i ma prawo czegoś od nas 
chcieć. Wielu jednak w to nie wierzy, wielu woli 
na wszelki wypadek trzymać się na dystans, wielu 
udaje, że nie słyszy Bożego wezwania. 

Apostołowie usłyszeli i zostali posłani po 
dwóch. Jezus wiedział, że ewangelizacja jest za-
daniem wspólnoty, nawet tej najmniejszej, dwu-
osobowej. Oczywiście o Jezusie można też opo-
wiadać samemu, ale we wspólnocie świadectwo 
jest wzmocnione obecnością, modlitwą i przy-
kładem życia osób, które razem mówią o Tym, 
który jest ich Panem i Zbawicielem. W naszych 
czasach, gdy wielu pozamykało się w własnym 
ego, w wygodnym dobrobycie, w szklanej bańce 
tzw. świętego spokoju, przykład ewangelizacyj-
nej strategii Jezusa wciąż inspiruje i pobudza, by 
razem iść i głosić wolność dzieci Bożych, którą 

ludzie odzyskują przez przyjęcie chrztu i wiary 
w Chrystusa. 

Głosiciele Ewangelii kiedyś i dziś nie dysponu-
ją wieloma środkami przyciągającymi uwagę tłu-
mów. Dobra Nowina jest przekazywana poprzez 
słowo, świadectwo, służbę, w dialogu, w spo-
tkaniu grupy czy wspólnoty. I tak jak w czasach 
apostolskich są ludzie, którzy przyjmują Ewan-
gelię i są ludzie, którzy ją odrzucają, a nawet 
nie chcą o niej słyszeć – mają jakąś alergię na 
sprawy Boże. Tak było, jest i będzie. Nie wszyscy 
chcą Jezusa, nie wszyscy będą w niebie. Dopóki 
żyjemy na tym świecie mamy jednak szansę, by 
przyjąć słowo zbawienia. Apostołowie docierają 
również do nas i wzywają nas do nawracania się 
(ciągle, każdego dnia, aż do śmierci – potem już 
nie ma takiej możliwości). 

Apostołowie wyrzucali też złe duchy. Ktoś 
powie: „nie jestem opętany”; ale jeżeli dziś nie 
żyjesz w łasce Bożej, znajdujesz się w niewoli 
diabła, chociaż możesz tego nie rozumieć i nie 
zauważać. Wracaj do Boga, do Jezusa, do słowa, 
modlitwy i sakramentów, a odzyskasz zdrowie 
duszy i często także ciała. Jezus cię nie zostawi 
w twoim cierpieniu. Posłuchaj Jego propozycji 
szczęśliwego życia, Jego Ewangelii. (xIJ) 

Szkaplerz karmelitański 
Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja za-

wsze go noszę i wiele z tego nabożeństwa 
doznałem pożytku. Pozostałem mu wierny 
i stał się on moją siłą! (św. Jan Paweł II)

Szkaplerz karmelitański NMP z Góry Kar-
mel jest ściśle związany z historią i duchowo-
ścią Zakonu Karmelitańskiego. Według tradycji 
Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock, 
Generałowi Zakonu Karmelitańskiego w nocy  
z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedziała: Przyjmij, 
najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto 
w nim umrze nie dozna ognia piekielnego. Przy-
wileje i łaski Szkaplerza św. były potwierdzone 
wielokrotnie przez papieży. Potwierdzili je: Kle-
mens VII (bullą z dnia 12 sierpnia 1530 r.), Pius V, 

Grzegorz XIII, Paweł V, Klemens X, a nabożeństwo 
szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius XII 
(1951), Paweł VI, Jan Paweł II (2001).

Szkaplerz w istocie jest „habitem”. Ten, kto go 
przyjmuje, zostaje włączony w mniej lub więcej 
ścisłym stopniu do Zakonu karmelitańskiego, 
poświęconego służbie Matki Najświętszej, aby 
doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności 
Maryi w codziennym trudzie przyoblekania się  
w Jezusa Chrystusa (św. Jan Paweł II). Serce nabo-
żeństwa szkaplerznego stanowi oddanie się Chry-
stusowi na wzór Maryi przez poświęcenie się na Jej 
służbę, życie w zjednoczeniu z Nią i naśladowanie 
Jej cnót.  Źródło: www.karmel.pl/szkaplerz-karmelitanski/

DOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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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 12 lipca 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU, 

BISKUPA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (Wj 1, 8-14. 22) Prześladowanie Hebrajczyków w Egipcie

Psalm (Ps 124 (123), 1b-3. 4-6. 7-8 (R.: por. 8a))
Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Ewangelia (Mt 10, 34 – 11, 1) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje
6.30 1. + Stanisława Kołaka w 29 r. – of. żona

2. + Małgorzatę Budzyńską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
3. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Grażyny i Jacka z okazji 12 r. ślu-

bu – of. małżonkowie
7.00 1. + Józefa Gadomskiego, Anielę, Mariana, Jana, Władysławę Ma-

lackich – of. córka
2. + Hieronima, Irenę i Czesławę
3. + Edwarda Rosę w 4 r. – of. córka

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

2. + Stanisława Jurzyka w 9 r., rodziców z obu stron, siostrę Bar-
barę i wszystkich krewnych – of. Elżbieta Jurzyk

3. + Jadwigę w 7 r., Jana w 27 r. oraz Andrzeja
4. Poza parafią: + Leszka w 19 r. – of. żona

Wtorek 13 lipca 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW  

ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA
1. czytanie (Wj 2, 1-15a) Młodość Mojżesza

Psalm (Ps 69 (68), 3. 14. 30-31. 33-34 (R.: por. 33b))
Ożyje serce szukających Boga

Ewangelia (Mt 11, 20-24) Jezus gromi oporne miasta
6.30 1. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek
7.00 1. + Antoninę, Józefa, Halinę i Zofię – of. Marta Stanek 

2. + Stanisławę Chmielewską w 7r., Tadeusza i zm. z rodz. Chmie-
lewskich i Gajo – of. Jadwiga Chmielewska

3. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie w 
wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodziny 
z Nazaretu i o zdrowie dla dwóch wnuczek – of. Teresa Kafara

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

2. + Feliksę w 51 r., Wacława, Bronisława, Franciszka i męża Mie-
czysława i zmarłe rodzeństwo – of. Jadwiga Kaciniel

3. Dz.-bł. w 30 rocz. ślubu Anety i Adama z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla całej rodziny

Środa 14 lipca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera 
albo wspomnienie św. Henryka

1. czytanie (Wj 3, 1-6. 9-12) Bóg objawia się Mojżeszowi
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7 (R.: por. 8a))

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Ewangelia (Mt 11, 25-27) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

6.30 1. + Jadwigę Rumowską w 2 r. – of. córka z rodziną
2. Poza parafią: + Stanisławę Żuniewską w 3 r. – of. wnuczka

7.00 1. + Monikę Chmielewską w 1 r. – of. Mariusz Chmielewski z dziećmi
2. + Zm. z rodz. Frankowskich, Pucków, Stańczuków, Michalaków 

i Maliszkiewiczów
3. + Mariannę, Wacława, Mariana Malinowskich – of. rodzina

17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. z okazji 16 r. ślubu Alicji i Jerzego z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. 
Józefa na dalsze lata życia

II. + Janinę Makos – of. sąsiedzi
III. + Danutę Mikiciuk – of. rodzina
IV. + O radość życia wiecznego dla śp. Edwarda Mirońskiego oraz 

rodziców z obu stron rodziny – of. rodzina

V. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. z obu stron rodziny 
– of. mama 

VI. + Andrzeja Staręgę – of. rodzina Trębickich i Kobylińskich
VII. + Dorotę – of. rodzina Oknińskich
VIII. + Bogusławę Ługowską – of. Hanna Adamczyk
2. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
3. + Ryszarda Więckowskiego w 5 r. – of. żona
4. Dz.-bł. w intencji Andrzeja w 28 r. urodzin – of. Hanna Żurek

Różaniec za Ojczyznę
Czwartek 15 lipca 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Wj 3, 13-20) Bóg objawia swoje imię

Psalm (Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja

Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych
6.30 1. + Rodziców: Henrykę i Tadeusza – of. córka

2. + Krystynę Semeniuk w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
3. Poza parafią: + Włodzimierza Dębskiego – of. ojciec

7.00 1. + Henryka z racji imienin, Mariannę, siostry, braci i rodzeństwo 
z obu stron rodziny Pyziołek – of. p. Chalimoniuk

2. + Stefanię Wakuła w 9 r., Stefana, Bogdanę, Jadwigę i Wacława 
– of. Andrzej Wakuła

3. + Henryka Koć z racji imienin, zm. siostry i braci, rodziców z obu 
stron rodziny – of. żona

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 9
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

2. + Włodzimierza z racji imienin i zm. z rodz. Ciozdów i Kozaków 
– of. żona

3. + Katarzynę Możdżonek – of. rodzice z wnuczkami
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 16 lipca 2021 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

1. czytanie (Wj 11, 10-12, 14) Baranek paschalny
Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13))

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 12, 1-8) Syn Człowieczy jest Panem szabatu

6.30 1. + Walerię, Stanisława, Weronikę, Michała, Zbigniewa, Zenona 
– of. Modesta Modrzewska

7.00 1. + Mariannę Rucińską w 10 msc. od śmierci – of. rodzina
2. Dz.-bł. w 7 r. urodzin Darii z prośbą o błogosławieństwo Boże  

i opiekę św. Józefa
3. + Anielę i Wacława Wierzchuckich, Stanisławę i Wiesława Skoli-

mowskich, Eugenię i Wacława Raszuków – of. rodzina
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa
17.00 Ślub: Mateusz Zubek i Lucyna Wyrwas
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

2. + Za syna Marcina w 2 r. – of. mama
3. + Wojciecha Lipkę w 22 r. i zm. rodziców z obojga stron Józefę 

 i Bolesława, Stanisławę i Stanisława – of. żona
Przyjęcie do Szkaplerza Świętego – czuwanie modlitewne prowadzone przez APDC 

Sobota 17 lipca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Wj 12, 37-42) Wyjście Izraelitów z Egiptu

Psalm (Ps 136 (135), 1b i 23a i 24. 10a i 11a i 12. 
13a i 14a i 15 (R.: por. Ps 113 [112], 2a))

Niech imię Pana będzie pochwalone Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 12, 14-21) Jezus cichy i pokornego serca

6.30 1. + Eugeniusza w 15 r. , zm. z rodz. Rozbickich, Replinów, Krzyc-
kich, Jereminiaków – of. Elżbieta Jereminiak

2. + Jana Boruca w 18 r. – of. syn z rodziną
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Informacje o życiu parafii (11.07)

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

l Wojciech Mieścicki, kawaler z parafii Bożego Ciała w Siedlcach  
i Karolina Nowińska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Jakub Marcin Chromiński, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny 
w Suchożebrach i Natalia Maria Pietrzykowska, panna z parafii  
tutejszej – zapowiedź 1
l Sebastian Pióro, kawaler z parafii tutejszej i Milena Chaberska, 
panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Michał Szczepański, kawaler z parafii tutejszej i Tatiana Satsiuk, 
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. 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l pani Grażyna – 200 zł
l z ul. Chrobrego 6 – 120 zł  l z ul. Chrobrego 7 – 50 zł 

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

7.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
2. + Czesława Strzalińskiego z racji imienin – of. żona

16.00 Ślub: Michał Szczepański i Tatiana Satsiuk
17.00 Ślub: Kamil Szwaj i Anna Kurowska
18.00 1. Dz.-bł. w 50 r. sakramentu małżeństwa Barbary i Józefa Lesz-

czyńskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej i św . Józefa – of. jubilaci

Niedziela 18 lipca 2021 r. SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Jr 23, 1-6) Bóg sam ustanowi pasterzy
Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
2. czytanie (Ef 2, 13-18) Chrystus jednoczy ludzkość
Ewangelia (Mk 6, 30-34) Jezus lituje się nad tłumem

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Za zmarłych rodziców i braci z rodz. Wielogórskich i Jasińskich 

– of. Stefania Jasińska
8.30 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona

2. + Wiesława w 11 r., Małgorzatę w 38 r. oraz zm. z rodz. Were-
dów, Zaliwskich i Zalewskich – of. rodzina

3. + Radosława Brochockiego w 17 r., Henryka, Ryszarda, Mariana, Ta-
deusza, Annę, Sewerynę, Leokadię i zm. z rodz. Brochockich, Woź-
nych oraz Mirosława Brochockiego – of. Adam i Maria Brochoccy

10.00 1. Dz.-bł. z racji 14 r. urodzin Patrycji z prośbą o opiekę Matki Bożej, 
światło i dary Ducha Świętego

2. Dz. – bł. w intencji Ingi i Marcina w 22 r. ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich i ich dzieci – of. rodzice

3. Poza parafią: Dz.-bł. w rocz. urodzin córki Anety z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę św. Józefa

11.30 1. + Łukasza w 10 r., Wiesława, Stanisława i Leontynę Troć, Helenę  
w 10 r. i Stanisława Mazurczak oraz zm. z rodziny – of. Bernard Troć

2. Dziękczynna – of. Edyta Pytlak 
13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Mariana Guzka – of. syn Janusz
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. + Genowefę w 10 r., Edwarda, Alfredę, Tadeusza i Bogdana  

– of. rodzina

 Q Środowa nowenna IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – 14 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 w czwartek po 
Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 

 Q Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym przy Sanktuarium  
św. Józefa, zaprasza wszystkich chętnych na Mszę św., adorację i różańco-
we czuwanie modlitewne w intencji dusz czyśćcowych, połączone z na-
łożeniem przez Księdza Proboszcza Szkaplerza Karmelitańskiego. 
Odbędzie się ono w dniu Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca br. Początek  
o godzinie 18.00, a zakończenie Apelem Jasnogórskim. W spotkaniu 
udział wezmą także grupy APDC z parafii Katedralnej i Bożego Ciała. Oso-
by chętne do przyjęcia szkaplerza zgłaszają się do zakrystii. 

 Q Bierzmowanie
Młodzież z klas 8 i starsi, także dorośli, którzy chcą się przygotować do 
bierzmowania i jeszcze się nie zgłosili, mogą zapisać się w tym tygodniu 
(12-14.07) w kancelarii parafialnej w godz. 16.00 -17.30 lub po telefo-
nicznym uzgodnieniu terminu spotkania z księdzem – ks. Ireneusz Juś-
kiewicz (tel. 500 636 490). 

Propozycje wyjazdów formacyjnych dla dzieci i młodzieży: 
 Q Oaza w parafii w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży:  

8-11 sierpnia 2021 r. 
 Q Oaza Ewangelizacji w Okunince na Jeziorem Białym k. Włodawy  

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

24 -30 sierpnia. 
Zapisy do wyczerpania miejsc. Należy przynieść wypełnioną kartę zgło-
szeniową i w przypadku Okuninki i Bieszczad zaliczkę 100 zł. Ks. Ireneusz 
Juśkiewicz – tel. 500 636 490. 
Spotkanie organizacyjne dla rodziców/opiekunów uczestników 
powyższych oaz/wyjazdów odbędzie w przyszłą niedzielę 18 lip-
ca o godz. 16.30 w dolnym kościele. 
Są jeszcze wolne miejsca na: 
•	 Oazie Dzieci Bożych 3 stopnia w Serokomli w dniach 6-22 sierpnia. Na 

taką oazę są zaproszone dzieci, które skończyły teraz klasę 5 szkoły 
podstawowej. 

•	 Oazie Nowej Drogi 3 stopnia w Wisznicach w dniach 20 lipca-5 sierpnia 
dla młodzieży po klasie 8 szkoły podstawowej. 

Maryjo, ratuj świat głodny Boga
Kościół pochodzi od Boga. Nie jest z woli Ojca święte-
go, biskupów czy kapłanów ani z najlepszej woli nas tu 
obecnych. Wyrasta z miłości, jaką jest Bóg. Jest dziełem 
Wysłannika Ojcowej Miłości, Jezusa Chrystusa. Jest też 
po to, aby przez Ducha Świętego, rozlewającego miłość 
Bożą w sercach naszych, prowadzić nas wszystkich do 
Ojca Niebieskiego. Nie ma więc takiej władzy na świecie, 
która mogłaby położyć kres Kościołowi. „Daremnie jest 
wierzgać przeciwko ościeniowi” - przeciwko woli Bożej. 
Świat dzisiejszy bardziej niż kiedykolwiek głodny jest Boga. Dlatego jest nie-
spokojny, przeżywa nieustannie jakieś męki. Nawet wtedy gdy głosi sukcesy, 
wie, że jest słaby i nieudolny. Ludzie męczą się niewiarą, a przez swój niepokój 
dają dowód, jak bardzo Boga potrzebują.
Może uschnąć w nas wiara, może zatrzeć się obraz Boga żywego, ale zawsze 
jeszcze przez ruiny przeświecać będzie promyk tęsknoty do Boga, który może 
wyzwolić człowieka od grzechu, nienawiści, przemocy i gwałtu, od władców 
arsenałów, złota i niewolniczej technokracji. Może ucichnąć w nas ostatni 
głos sumienia. A jednak sam beznadziejny smutek, owoc pogwałcenia praw 
Bożych i ludzkich, będzie drążył nasze dusze aż do dna, budząc niepokój, co 
łaknie chleba zamiast młota, wiary zamiast zwątpienia, serca zamiast nie-
nawiści, ładu zamiast bezprawia, choćby najuboższego Boga ze stajni, byle 
żywego, byle prawdziwego, zamiast hordy zasobnych, lecz martwych, fałszy-
wych bożków.               Źródło: Anna Rastawicka, „Maryjo, okaż się nam Matką”, 2021. 

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: 

W „Echu Katolickim”
•	 W ramach letniej odnowy serca - o psalmoterapii.
•	 O zabójczej mocy zobojętnienia na zło.
•	 Madonna Kodeńska nie odpoczywa. O ciągle rejestrowanych cudach.
•	 Jak zareagowałby Prymas Wyszyński na dzisiejszą sytuację w Kościele.
•	 O współczesnych sposobach manipulacji młodzieżą - w rozmowie z prof. 

Aleksandrem Nalaskowskim.
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Przed szpitalem siedleckim rozstawiono namiot  
z napisem „Punkt pobrań”, do którego udali się 
pan Staszek i pani Jadzia, a z nimi ich najbliższa 
rodzina. Po powrocie do domu pan Staszek opo-
wiada sąsiadom:
 – Nie polecamy nikomu tego punktu pobrań. 
Chcieliśmy się tam pobrać z moją Jadzią, a tam 
w środku ani księdza, ani urzędnika, tylko facet 
przebrany za ufo!
PROGNOZA
Współczesny prorok z ogródka piwnego zapowia-
da kolegom:
– Oto nadejdzie rok 3021. Cała ludzkość zrezy-
gnowała za szczepionek i dzięki temu uratowała 
przed skażeniem środowisko naturalne naszej 
planety.
– A ludzie?
– Ludzie stali się gatunkiem wymarłym!
ZMIANY
Rozmawiają znawcy prawa, członkowie miejsco-
wej palestry:
– Szykujemy rewolucyjne zmiany prawne w Na-
rodowym Programie Szczepień.
– A co to będą za zmiany?
– Wprowadzimy prawo do dziedziczenia miejsca 
w kolejce do szczepień oraz możliwość przejęcia 
w spadku przeciwciał Covidowych.
DEZYNFEKCJA
W supermarkecie przy stoisku z napojami alko-
holowymi plącze się delikwent bez maseczki. 
Podchodzi do niego ochroniarz:
– Panie, nie dość, że pan maseczki nie masz, to 
jeszcze kaszlesz!
– Bo widzi pan, ja już tyle alkoholu wypiłem, że 
jak kaszlę to nie zarażam. Ja wszystkich dezyn-
fekuję!
PODAREK
Pani Magda zwraca się do swego męża:
 – Kochanie, nic nie kupiłeś mi na 8 marca, to 
pewnie kupisz mi jakiś prezent na imieniny?!
 – Nie mam pieniędzy.
 – To może mi chociaż powiesz, że jestem ładna?
 – Dobrze. To ci powiem 1 kwietnia na Prima 
Aprilis.

POBRANIENabożeństwo szkaplerzne stanowi jedną  
z wielu dróg prowadzących do Jezusa przez Ma-
ryję. Widząc bogactwo duchowych owoców  
w życiu wiernych, podążających do Boga 
w znaku szkaplerza, Kościół Katolic-
ki zaliczył go do sakramentaliów  
i zatwierdził związane z nim na-
bożeństwo. Co to znaczy, że 
szkaplerz jest sakramentalium? 
Sakramentalia to wybrane przez 
Kościół Katolicki poświęcone przedmio-
ty oraz błogosławieństwa i modlitwy, które są 
nośnikiem łaski. Dzięki nim prawie każde wyda-
rzenie życia odpowiednio usposobionego wier-
nego zostaje uświęcone przez łaskę wypływającą  
z misterium męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. Skuteczność tych znaków i modlitw 
nie jest automatyczna, ale zależy od wiary i gor-
liwości. Sam fakt powieszenia obrazu Chrystusa 
na ścianie czy założenie na szyję szkaplerza nie 
przysporzy nam łaski. Potrzebna jest wewnętrz-
na dyspozycja konkretnego człowieka wyraża-
jąca się cierpliwym trudem w pracy nad sobą  
i praktyką miłosiernej miłości względem bliźnich.

Łaski związane z praktyką nabożeństwa 
szkaplerznego

Uznając szkaplerz znakiem Maryi Kościół 
Katolicki, nawiązując do tradycji o wizji św. Szy-
mona Stock, związał go z dwoma łaskami, tak 
zwanymi przywilejami szkaplerznymi: pierw-
sza – szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę 
Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach  
i niebezpieczeństwach doczesnego życia; druga 
– w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą 
śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia.

Z końcem XV w. do powyższych łask dołą-
czono tzw. przywilej sobotni, wyrażający wiarę 
pobożnego ludu, że Matka Jezusa szybko, bo już 
w pierwszą sobotę po śmierci, uwalnia z czyść-
ca tych, którzy za życia zachowywali czystość 
według stanu, odmawiali przepisane modlitwy  
i nosili szkaplerz. Pius XII w liście do przełożonych 
generalnych karmelitów bosych i karmelitów 
dawnej obserwancji z 1950 r. wyraził się o przy-
wileju sobotnim w następujących słowach: „Nie 
omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawić, 
aby Jej dzieci oczyszczając się z win w czyśćcu, jak 
najszybciej za Jej przyczyną u Boga, dostały się 
do niebieskiej Ojczyzny według podania owego, 
zwanego przywilejem sobotnim”. 

Przyjęcie szkaplerza włącza nas do rodziny 
zakonu karmelitańskiego. Jest to łaska dodat-
kowa dla praktykujących nabożeństwo, gdyż 
mają udział we wszystkich dobrach duchowych 
zakonu, to znaczy w odpustach, zasługach jego 
świętych i błogosławionych, Mszach świętych, 
modlitwach, umartwieniach, postach, itp.

Naśladować Maryję
Nabożeństwo szkaplerzne ma swoje serce,  

a jest nim naśladowanie Matki Jezusa. Nie inten-
cje, nie słowa, nie zapewnienia i deklaracje, ale 
życiowa postawa człowieka decydują o auten-
tycznym przeżywaniu nabożeństwa. Napomina-
jąc swoich uczniów, Jezus tłumaczył im, że nie ci, 
którzy wołają: „Panie, Panie!”, ale ci, którzy pełnią 
wolę Ojca posiądą zbawienie (por. Łk 13, 25-29). 
W naszych relacjach względem Maryi również 
mogą pojawić się sytuacje, kiedy to wypowiada-
my Jej imię, przywołujemy Ją, gdy jest nam po-

trzebna, mówiąc że bardzo Ją kochamy. 
Gdy jednak przyjrzeć się uważniej ży-
ciu, to trudno jest dostrzec, aby nasza 
codzienność odbijała choćby w części 

sposób, w jaki Ona przeżywała swój 
ziemski czas.

Naśladowanie Maryi w znaku 
szkaplerza to przede wszystkim Jej 
dar. Wyraża nim zaproszenie do co-

raz doskonalszego zawierzenia się Jej mat-
czynemu sercu. Naśladowanie rozpoczyna się od 
zawierzenia siebie, bo przecież o własnych siłach 
nic dobrego nie możemy uczynić. Podążanie do 
Boga w oparciu o własne jedynie osiągnięcia 
daje niewielkie owoce. Zawierzenie natomiast 
otwiera przed nami możliwość szybszego i sku-
teczniejszego podążania drogami duchowego 
rozwoju. W znaku szkaplerza Maryja jako matka 
przynosi niepojętą dla nas łaskę i pomaga dzięki 
niej osiągnąć wiele duchowych dóbr, wśród któ-
rych największą jest Jej obietnica zachowania 
od wiecznego potępienia. Nie sam fakt noszenia 
szkaplerza, ale upodobnienie się do Matki Jezusa 
w sposobie postępowania daje człowiekowi we-
wnętrzną pewność szczęśliwego przejścia przez 
próg wieczności. Patrzenie na szkaplerz jako na 
magiczny znak, dzięki któremu automatycznie 
zapewniamy sobie zbawienie, nie ma nic wspól-
nego z prawdziwym nabożeństwem, lecz jest 
wyrazem szkodliwego zabobonu.

Szkaplerz, znak chrześcijańskiej wiary i znak 
Maryi, nie jest chroniącym nas magicznym ta-
lizmanem. Nie jest automatycznym gwarantem 
naszego zbawienia, czy też wymówką, aby nie 
podejmować wymogów życia chrześcijańskiego 
„bo Maryja wszystko za mnie zrobi”. Nabożeń-
stwo szkaplerzne, jeśli jest poważnie traktowane 
i praktykowane, wymaga trudu współpracy z Tą, 
której się powierzamy.

Współpraca z Maryją w znaku szkaplerza wy-
raża się określoną postawą. Częstszym niż zwykle 
myśleniem o Niej i modlitewną rozmową z Nią. 
Nie można mówić, że kocha się kogoś, gdy pamięć  
o nim jest sporadyczna i tylko wtedy, gdy wiąże się 
z naszym interesem czy potrzebą. Dalej regular-
nym i z dobrej woli podejmowanym zawierzaniem 
się Maryi. Ponadto trudem naśladowania Jej w co-
dzienności osobistego, rodzinnego i zawodowego 
życia. Naśladowaniu towarzyszyć musi wielka cier-
pliwość. Maryja zna słabość ludzkiej natury, dlate-
go oczekuje przede wszystkim na dobrą intencję  
i podejmowany codziennie trud. 

Nosić nieustannie Jej znak
Nieustanne noszenie szkaplerza, czy to  

w formie płóciennej, czy też w formie medalika, 
nie jest wyrazem maryjnej mody. Rozumiane  
w głębszym sensie posiadanie przy sobie znaku 
Maryi wyraża na pierwszym miejscu przynależ-
ność do Niej w rodzinie Karmelu i życie na co 
dzień wartościami bliskimi Jej Niepokalanemu 
Sercu: pokorą, czystością według stanu, zawie-
rzeniem Bożej opatrzności i świętej woli wyra-
żonej w okolicznościach codziennego bytowania. 
Szkaplerz noszony na szyi to jakby mój osobisty 
podpis wyrażający zgodę na przyjęcie Matki Je-
zusa do domu mego serca, do mego życia. Jako 
taki jest świadectwem wobec innych, że moja 
duchowość ma ten szczególny maryjny rys.  

Źródło: www.szkaplerz.pl 
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