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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy 
Rozważania do Ewangelii  
z XVI Niedzieli Zwykłej (18 lipca)

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
ZEBRALI SIĘ U JEZUSA I OPOWIEDZIELI  

MU WSZYSTKO  (Mk 6, 30-34)
•	Zlitował	się	nad	nimi,	byli	bowiem	jak	owce	nie-
mające	pasterza. Jak ci ludzie wyglądali, skoro 
porównano ich do zagubionych owiec? To było 
mnóstwo ludzi w potrzebie, którzy usłyszeli 
od kogoś o uzdrowicielu. W tamtym czasie nie 
było lekarzy, szpitali. Dla każdego chorego, 
opętanego, cierpiącego z różnych powodów 
Jezus był szansą na pomoc, uzdrowienie. Czę-
sto nie wiedzieli kim jest, nie znali Jego nauki 
– nie przyszli dla Niego samego, ale przyszli 
po pomoc, z jakąś konkretną potrzebą. Jezus 
widział stan ich serc i umysłów, znał ich za-
gubienie. Nie potępiał ich, ale litował się choć 
widział, że szukają tylko doczesnej ulgi.
•	Po co ty szukasz Jezusa? Jaki jest cel twojego 

chodzenia za Nim? Czy chcesz sobie „wycho-
dzić” uzdrowienie, dobrostan swój i rodziny, 
pomyślność, czy ochronę od nieszczęść? Na 
ile twoje motywacje dotyczą doczesnego ży-
cia, a na ile wiecznego? Pomyśl, o co prosisz, 
co przedstawiasz Bogu na modlitwie, o co się 
martwisz, za co dziękujesz? 
•	Pójdźcie	wy	sami	osobno	na	pustkowie	i	wypocz-
nijcie	nieco – Jezus dba o uczniów, ich samo-
poczucie i zdrowie. Troszczy się o nich, bo są 
Jego przyjaciółmi, bo są bliscy Jego sercu. Nie 
chodzą za Nim z nadzieją zyskania czegoś, ale 
z przyjaźni i miłości – jest bowiem tak wspa-
niałą Osobą, że poznawszy Go nie sposób Go 
nie pokochać. Na ile twoje życie wiary jest re-
lacją przyjaźni i miłości z osobą Jezusa? Ile jest 
bezinteresownego bycia z Nim, chęci zrobienia 
czegoś dla Niego, sprawienia Mu przyjemności, 
okazania miłości – jak w bliskiej relacji? Czy 
Jezus jest dla ciebie kimś rzeczywistym, kon-
kretnym i bliskim, kogo znasz, lubisz, kochasz? 
[www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż 
miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich 
dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miło-
ści zawsze wiernie zachowywali Twoje przykaza-
nia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Two-
jego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY  
na II Diecezjalną Pielgrzymkę Dziadków i Teściów do Parczewa
Drodzy Diecezjanie! Dziadkowie, Babcie i Teściowie!

Zapraszam Was do udziału w II Diecezjal-
nej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Parczewie w niedzielę 25 
lipca br., którą będziemy przeżywali pod ha-
słem: „Ja Jestem z tobą przez wszystkie dni”. 
Będzie to dobry czas przeżywania Światowego 
Dnia Dziadków i Osób Starszych w łączności  
z papieżem Franciszkiem. Pragniemy pomodlić 
się za siebie, swoje dzieci i wnuki, szukać odpo-
wiedzi na nurtujące pytanie: czy starość udała 
się Bogu? I jak dalej, już jako teściowie, dbać  
o lepszą kondycję naszych rodzin. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 10.30.

Ufam, że bliskość Jezusa i Jego Matki w sank-
tuarium parczewskim da siłę, także najbardziej 
kruchym spośród nas, aby wyruszyć w tę nową 
drogę: drogami marzeń, pamięci i modlitwy.

Proszę Czcigodnych Księży Proboszczów 
o poinformowanie swoich parafiano tym 
spotkaniu w Parczewie i o modlitwę za 
Dziadków i Teściów podczas niedzielnej Eu-
charystii. Niech Maryja Królowa Rodzin ota-
cza misję Dziadków i Teściów swoją opieką  
i wstawiennictwem.

Z pasterskim błogosławiństwem
BISKUP SIEDLECKI

+Kazimierz Gurda

Apostołowie otrzymali od Jezusa misję ewan-
gelizacyjną. Mieli iść po dwóch i wzywać napo-
tkanych ludzi do nawracania się. Wypędzali też 
diabły i namaszczali chorych, aby ci mogli odzy-
skać zdrowie. Praca z ludźmi, a zwłaszcza w dzie-
dzinie wiary, jest wymagająca, wiele kosztuje, po 
prostu męczy, ale ten trud daje radość. Po pracy 
Apostołowie zebrali się znów u Jezusa, by zdać 
Mu relację ze swojej działalności i nauczania.  
A On zauważył ich zmęczenie i zaproponował 
urlop – wypoczynek na pustkowiu w ciszy,  
w osobistej relacji ze Sobą. Jezus zna nasze moż-
liwości i potrzeby; daje nam zadania, które mo-
żemy podjąć, ale troszczy się też o nas samych, 
abyśmy zachowali zdrowie duszy i ciała.  

Słyszymy: wypocznijcie	 nieco. Odpowied-
nie słowo na czas wakacji. Potrzebujemy od-
poczynku, zmiany miejsca pobytu, spotkań  
z innymi ludźmi, ale ten odpoczynek kiedyś się 
skończy; zazwyczaj jest niewystarczający, za 
krótki. Pełny odpoczynek będzie w naszej praw-
dziwej ojczyźnie, w niebie i będzie on nazwa-
ny „wiecznym”. Na tym świecie jest czas pracy  
i czas odpoczynku. Zdarza się jednak, że niektó-
rzy chcieliby ciągle odpoczywać, bez pracy; są 
zmęczeni odpoczywaniem, nie potrafią właści-
wie zorganizować swego czasu, bo nie pytają 
Boga: co ja mam dziś robić, jakie zadania masz 

dla mnie? Warto zadawać Panu takie pytania  
w czasie modlitwy porannej, która ma być cza-
sem odkrywania woli Bożej na kolejny dzień ży-
cia. Ale kto tak traktuje modlitwę? W życiu wielu 
chrześcijan brakuje modlitwy porannej lub jest 
ona bardzo krótka, pobieżna, w międzyczasie, 
w drodze, w samochodzie. Do tych wszystkich 
zabieganych i zapracowanych ponad miarę Pan 
zwraca się z zachętą: zatrzymaj się, odpocznij 
przy moim Sercu, posłuchaj co chcę ci powie-
dzieć; gdzie tak pędzisz, co chcesz osiągnąć – 
zdążysz umrzeć, obyś zdążył przyjąć moją łaskę. 

Uczniowie Jezusa mieli wiele pracy z ludźmi. 
Niekiedy nie mieli czasu na posiłek, czasu dla 
siebie. Są takie sytuacje, że trzeba zapomnieć 
o sobie, że trzeba nawet zrezygnować z zasłu-
żonego odpoczynku. Kto decyduje się na serio, 
by być uczniem, współpracownikiem Jezusa  
w dziele zbawienia ludzi, godzi się na brak tak 
zwanego „świętego spokoju”. Im bliżej Jezusa, 
tym bliżej drugiego człowieka, który często bę-
dzie czegoś od nas chciał. 

Jezus jest Dobrym Pasterzem, który ma czas 
dla swoich owiec, okazuje im miłosierdzie przez 
głoszenie Ewangelii, gromadzenie wszystkich 
rozproszonych, leczenie i opatrywanie chorych 
i poranionych. Chrystus w swej działalności 
był ciągle otoczony ludźmi, ale siłę do służby 
czerpał z relacji z Ojcem. Potrafił też na chwilę 
zostawić tłumy, by iść na modlitwę. Im więcej 
mamy obowiązków, tym bardziej potrzebujemy 
modlitwy – adoracji Boga, w ciszy. Adoracja 
Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie 
jest dla nas, ludzi wierzących, czasem prawdzi-
wego, intensywnego odpoczynku w świetle 
miłości Bożej. Przyjdź na adorację, odpoczniesz 
nieco w drodze, abyś mógł kiedyś uczestniczyć 
w wiecznej adoracji. (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 19 lipca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO

1.	czytanie	(Wj	14,	5-9a.	10-18)	Bóg	obiecuje	ocalić	Izraelitów
Psalm	(Wj	15,	1b-2c.	3-4.	5-6	(R.:	por.	1bc))

Śpiewajmy	Panu,	który	moc	okazał
Ewangelia	(Mt	12,	38-42)	Znak	Jonasza

6.30 1. + Mariana Strzałek – of.	mieszkańcy	Purzeca
2. Poza parafią: + Zmarłych: ojca i syna Henryka  z racji imienin  

– of.	Mirosława	Kornilak
7.00 1. + Zygmunta Stasiuka w 9 r. oraz rodziców z obu stron rodziny 

– of.	żona	z	rodziną
2. Dz.-bł. w intencji Karoliny w 26 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
3. + Wandę Kołodziej – of. KŻR nr 10 – of.	zelatorka	Malinowska	

Teresa
17.30 Różaniec	prowadzony	przez	KŻR	nr	10
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of.	żona

2. + Ewę Bujalską 
3. Dz.-bł. w intencji braci i sióstr z Koła Żywego Różańca Nieustają-

cego z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla nich 
i ich rodzin – of.	Wspólnota	Różańca	Nieustającego 

4. + Zdzisława Dmitrzuka w 30 dz. –	of.	uczestnicy	pogrzebu
Czuwanie	ze	św.	Józefem:	Akatyst	i	adoracja	Najświętszego	Sakramentu	do	

godz.	21.00.	
Wtorek 20 lipca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie bł. Czesława, prezbitera

1.	czytanie	(Wj	14,	21	–	15,	1)	Przejście	przez	Morze	Czerwone
Psalm	(Wj	15,	8-9.	10	i	12.	17	(R.:	por.	1bc))

Śpiewajmy	Panu,	który	moc	okazał
Ewangelia	(Mt	12,	46-50)	Prawdziwa	rodzina	Jezusa

6.30 1. + Czesława Bryzka z racji imienin, Stanisławę, rodziców z obojga 
stron rodziny, Kazimierza i Stanisławę Niepogoda – of.	rodzina

2. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji rodziców: Urszuli i Tadeusza  
– of.	córka

7.00 1. + Mariana Cioka w 17 r., zm. rodziców z obojga stron rodziny 
– of.	córka

2. + Stanisława, Zofię, Barbarę i Wiesława
3. + Jana w 21 r.

17.30 Różaniec	prowadzony	przez	KŻR	nr	10
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego

2. + Ryszarda Celińskiego, Zbigniewa Żaka, Czesława Krzyżanow-
skiego – of. sąsiedzi z bloku nr 25 kl. 2 przy ul. Jagiełły

3. + Józefa w 17 r., Zofię, Andrzeja, Roberta i Jerzego – of.	rodzina
4. Poza parafią: + Krzysztofa Jana Chmielaka w 7 dz. od śmierci 

– of.	rodzina
Środa 21 lipca 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora 

Kościoła albo wspomnienie św. Apolinarego, biskupa i męczennika
1.	czytanie	(Wj	16,	1-5.	9-15)	Bóg	zsyła	mannę

Psalm	(Ps	78	(77),	18-19.	23-24.	25-26.	27-28	(R.:	por.	24b))
Pokarmem	z	nieba	Pan	swój	lud	obdarzył

Ewangelia	(Mt	13,	1-9)	Przypowieść	o	siewcy
6.30 1. + Janinę Sadowską w 1 r. – of.	córka	Agnieszka

2. Poza parafią: + Bogusławę Ługowską – of.	rodzina Trojanowskich
7.00 1. + Mariana Strzałka – of.	rodzina Romanów

2. + Męża Tadeusza, rodziców, Antoniego, Feliksa, teściów Józefa 
i Stanisławę, brata Zygmunta, siostrę Mariannę i jej męża Ro-
mana – of.	żona	Jadwiga	Banasiuk

3. + Tadeusza Rucińskiego – of.	syn	Robert	z	rodziną
17.00 Różaniec	św.	Józefa

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

I. + Jadwigę i Henryka Stanisławowskich – of.	p.	sąsiadka	Olszewska
II. + O radość życia wiecznego dla ś.p. Edwarda Mirońskiego oraz 

rodziców z obojga stron rodziny – of.	rodzina
III. + Stanisława Nowaka – of.	brat	Franciszek
IV. + Waldemara Oskrobę w 4 msc. – of.	żona
V. + Tadeusza Toczyskiego w 5 r. i zm. z rodz. Toczyskich i Czapskich
VI. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. z obojga  

stron rodziny – of.	mama
VII. + Andrzeja Staręgę – of.	Katarzyna	i	Ireneusz	Nowakowie
2. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego
3. + Kazimierza Pieńkowskiego – of.	Zofia	i	Mirosław	Krasuscy
4. + Amelię, Mariusza, Krzysztofa Chromińskich – of.	Wiesław	z	rodziną

Różaniec	za	Ojczyznę
Czwartek 22 lipca 2021 r.

ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY
1.	czytanie	(Pnp	8,	6-7)	Jak	śmierć	potężna	jest	miłość

albo	1.	czytanie	(2	Kor	5,	14-17)	Miłość	Chrystusa	przynagla	nas
Psalm	(Ps	63,	2.	3-4.	5-6.	8-9	(R.:	por.	2))
Ciebie,	mój	Boże,	pragnie	moja	dusza

Ewangelia	(J	20,	1.	11-18)		
Zmartwychwstały	Chrystus	ukazuje	się	Magdalenie

6.30 1. Dz.-bł. w intencji prawnuczka Mikołaja w 18 r. urodzin z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata ży-
cia – of.	prababcia	Daniela	Kaniewska	

2. + Stanisławę i Franciszka – of.	rodzina
7.00 1. + Natalię, Czesława, Teresę, Franciszka, Stanisława i zm. z rodz. 

Krasuskich – of.	rodzina
2.+ Juliana, Janinę, Annę, Aleksandra i zm. teściów – of.	córka	
3. + Mariana Strzałka – of.	rodzina Kupów	i	Wakułów

17.30 Różaniec	prowadzony	przez	KŻR	nr	10
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego 

2. + Jacka Rozbickiego – of.	Teresa	Księżopolska
3. Poza parafią: + Marię Wójcik z racji imienin

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

Piątek 23 lipca 2021 r.
ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY

1.	czytanie	(Ga	2,	19-20)	Już	nie	ja	żyję,	lecz	żyje	we	mnie	Chrystus
Psalm	(Ps	34,	2-3.	4-5.	6-7.	8-9.	10-11	(R.:	por.	9a))

Wszyscy	zobaczcie,	jak	nasz	Pan	jest	dobry
Ewangelia	(J	15,	1-8)	Kto	trwa	we	Mnie,	przynosi	owoc	obfity

6.30 1. + Stanisławę i Zygmunta Traczyk, Janinę i Kazimierza Wereda  
i Andrzeja Mućko

7.00 1. + Leokadię i Czesława Lipińskich, Barbarę i Czesława Koroś i zm. 
z rodziny – of.	rodzina

2. + Mariana Strzałka – of.	rodz.	Polaków
3. + Teresę Siergiejuk w 1 r. – of.	koledzy	z	pracy

17.30 Różaniec	prowadzony	przez	KŻR	nr	10
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego

2. + Stanisławę w 16 r.
3. + Włodzimierza Bazyl, Witolda Trewnio i rodziców z rodz. Trew-

niów i Bazylów – of.	matka
4. Poza parafią: + Michała Ficka w 38 r. – of.	Danuta	Doroszenko

Koronka	do	Bożego	Miłosierdzia
Nowenna	miesięcy	do	bł.	Męczenników	z	Pratulina	–	spotkanie	Strażników	

Kościoła
Sobota 24 lipca 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. KINGI, DZIEWICY
1.	czytanie	(Wj	24,	3-8)	Zawarcie	przymierza	przez	krew
Psalm	(Ps	50	(49),	1b-2.	5-6.	14-15	(R.:	por.	14a))

Składajcie	Bogu	dziękczynną	ofiarę
Ewangelia	(Mt	13,	24-30)	Przypowieść	o	chwaście	wśród	zboża

6.30 1. + Jadwigę Potyra – of.	sąsiedzi	z	klatki	schodowej
2. Poza parafią: + Barbarę i Wiesława – of.	brat
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Informacje o życiu parafii (18.07)

Wieczny	odpoczynek	racz	Im	dać,	Panie...

Odeszli do Pana

+ Krzysztof Jan Chmielak + Beata Łukowska
+ Ewa Teresa Tarnowska-Pęczkowska 

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

l Adam Pióro, kawaler z parafii tutejszej i Beata Fiołek, panna z parafii 
Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim –	zapowiedź	1  
l Wojciech Mieścicki, kawaler z parafii Bożego Ciała w Siedlcach  
i Karolina Nowińska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź	2
l Jakub Marcin Chromiński, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny 
w Suchożebrach i Natalia Maria Pietrzykowska, panna z parafii  
tutejszej – zapowiedź	2
l Sebastian Pióro, kawaler z parafii tutejszej i Milena Chaberska, 
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 z ul. Sokołowskiej 79 – 50 zł   l z Purzeca – 100 zł

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

W „Echu Katolickim”
•	 Powołanie jest tajemnicą, co pokazuje przykład s. Agaty, która złożyła 

śluby czasowe u siedleckich sakramentek.
•	 Szkaplerz to nie magiczny amulet, jednak przyjęty z wiarą może zmienić 

życie. Potwierdzają to liczne świadectwa.
•	 Nazywają ją adwokatem dzieci poczętych. O tym, dlaczego tak trudno 

dotrzeć z przekazem o wartości życia - w rozmowie z Marią Bienkiewicz 
z fundacji Nowy Nazaret.

•	 Jest najdłużej pracującym misjonarzem diecezji siedleckiej. O 30-letniej 
posłudze w Brazylii opowiada ks. Mieczysław Kłak.

7.00 1. + Krzysztofa Pucyka i zm. z rodz. Wysockich, Szklarzów i Tomasza Króla
2. + Stanisława Kryńskiego w 37 r., Mariannę, Kazimierza, Joannę, 

Katarzynę i Józefa – of.	rodzina
3. + Andrzeja Staręgę w 30 dz. – of.	uczestnicy	pogrzebu
4. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of.	żona

16.00 Ślub: Mateusz Gorzkowski i Magdalena Cecotka
17.30 Różaniec	prowadzony	przez	KŻR	nr	10
18.00 1. + Kazimierę i Kazimierza w 11 r. Dołęgów – of.	Bożena	Michalak	

z	rodziną
2. + Barbarę Łukowską w 7 dz. – of.	rodzina

Niedziela 25 lipca 2021 r.
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1.	czytanie	(2	Krl	4,	42-44)	Elizeusz	rozmnaża	chleb
Psalm	(Ps	145	(144),	10-11.	15-16.	17-18	(R.:	por.	16))

Otwierasz	rękę,	karmisz	nas	do	syta
2.	czytanie	(Ef	4,	1-6)	Usiłujcie	zachować	jedność
Ewangelia	(J	6,	1-15)	Rozmnożenie	chleba

6.40 Godzinki	ku	czci	Niepokalanego	Poczęcia	NMP
7.00 1.+ Krzysztofa Szarek z racji imienin, Juliannę  i Konstantego oraz 

Teodozję Kramek – of.	rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of.	żona

2. Dz.-bł. z racji imienin Krzysztofa z prośbą o wypełnienie się woli 
Bożej i o wstawiennictwo św. Patrona – of.	rodzice

3. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską –	of.	rodzina
10.00 1. + Krzysztofa z racji imienin, Zygmunta i Józefa 

2. Dz.-bł. w intencji dzieci, wnuków z podziękowaniem i prośbą  
o Boże błogosławieństwo dla nich, zdrowie, wstawiennictwo 
św. Józefa na dalsze lata życia – of.	mama	

3. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Rafała Lenartowicza o Boże błogosła-
wieństwo, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  
– of.	babcia	Janina	Maliszewska

4. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji ks. Jakuba z racji imienin i 6 r. 
święceń kapłańskich  - of.	rodzice

11.30 1. Dz.-bł. w 75 r. urodzin mamy z prośbą o zdrowie, potrzebne ła-
ski, błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia – of.	dzieci

2. Poza parafią: + Mirosławę, Witolda, Stanisławę, Stanisła-
wa, Katarzynę, Dariusza, zm. z rodz. Kowalczyków i Krupów  
– of.	Danuta	Kruk

13.00 1. W intencji Parafian
17.15 Różaniec	prowadzony	przez	Obrońców	Życia
18.00 1. + Krzysztofa Wiśniewskiego z racji imienin i ojca Stanisława
Adoracja	Jezusa	w	Najświętszym	Sakramencie
20.00 1. + Waldemara Jakubas w 4 r. oraz rodziców Mariannę, Antoniego 

i brata Tadeusza –	of.	żona	i	syn	z	rodziną

 Q Dziś w niedzielę 18 lipca:
•	 W naszej parafii gościmy Siostrę Beatę ze Zgromadzenia Sióstr Na-

zaretanek obecnie posługującą w Togliatti w Rosji. Na zakończenie 
Mszy świętych Siostra opowie o swojej pracy wśród dzieci, młodzie-
ży i rodzin katolickich w Rosji. Po liturgii będzie można wesprzeć 
misyjną działalność Sióstr, składając ofiarę do puszki.

•	 Spotkanie organizacyjne dla rodziców / opiekunów uczestników 
parafialnych oaz / wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży  
o godz. 16.30 w dolnym kościele.

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE
Czuwanie ze św. Józefem – w poniedziałek 19 lipca:
- Eucharystia z nauką o św. Józefie o godz.18.00
- śpiew Akatystu do św. Józefa
- adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie prowadzona i w ciszy do 
godz. 21.00
Środowa nowenna– 21 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. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

 Q ADORACJA JEZUSA w Najświętszym Sakramencie w ciszy w czwar-
tek po Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 

 Q W piątek 23 lipca po Mszy świętej wieczorowej wzywamy wsta-
wiennictwa bł. Męczenników z Pratulina w ramach tzw. nowenny 
miesięcy, a następnie swoje comiesięczne spotkanie formacyjne mają 
Strażnicy Kościoła.

 Q W niedzielę 25 lipca o godz. 17.15 różaniec i modlitwy prowadzone 
przez Obrońców Życia – osoby, które podjęły duchową adopcję dziec-
ka poczętego.

 Q W przyszłą niedzielę (25.07) z racji wspomnienia św. Krzysztofa 
– patrona kierowców i podróżujących po każdej Mszy świętej KAPŁANI 
BĘDĄ BŁOGOSŁAWIĆ POJAZDY. Poświęcenie samochodów, motocykli, ro-
werów i innych pojazdów na parkingu parafialnym.

Propozycje wyjazdów formacyjnych dla dzieci i młodzieży: 
•	 Oaza w parafii w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży: 8-11 sierp-

nia 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. Karty zgłoszeniowe w zakrystii. Należy 
przynieść wypełnioną kartę zgłoszeniową i w przypadku Okuninki i Biesz-
czad zaliczkę 100 zł. Ks. Ireneusz Juśkiewicz – tel. 500 636 490. 
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 sierp-
nia dla młodzieży po klasie 8 szkoły podstawowej. 

Prosimy serdecznie o wsparcie modlitewne oaz i wyjazdów. 
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna. 
(opr. xHD)

Podczas zdalnych wykładów on-line studentka 
na chwilę odeszła od komputera. W tym czasie 
inteligentny kot rozsiadł się na klawiaturze. Na 
ekranie pojawił się napis:
 – Aby odblokować komputer musisz otworzyć 
lodówkę!
POCHWAŁY
Kolega opowiada koledze:
 – Byłem dziś na pogrzebie w parafii św. Józefa, 
na którym bardzo mocno wychwalano zmarłego.
 – Pewnie na to zasłużył.
 – Może i tak, ale wdowa wysłuchawszy z niedo-
wierzaniem tych pochwał prosiła, aby otworzyć 
trumnę i dokładnie sprawdzić, kto w niej leży!
PŁYTA
Synek pyta ojca:
 – Tato, dlaczego płyty z muzyką nazywają się CD?
 – Bo widzisz, synku, dawniej były kasety ma-
gnetofonowe, które miały strony A i B. Kiedy wy-
myślono płytę dano jej w nazwie kolejne litery 
alfabetu: C i D.
KIESZONKOWE
W pierwsze dni wakacji dwaj synkowie mocno 
narozrabiali. Mam podjęła natychmiastową bez-
względna decyzję:
 – Całkowicie kasuję wam kieszonkowe!
Oni zszokowani postanowieniem rodzicielki, mówią:
 – Mamo, a z czego my teraz mamy żyć?!
PIĄTKI
W ostatnich dniach czerwca sąsiad rozmawia  
z sąsiadką:
 – A wie Pani, moja córka ma same piątki.
 – To przykre. Musi głupio wyglądać. Pewnie pan 
jej wstawi implanty, albo protezę.
PIĘKNA
Dziewczyna rozmawia z koleżankami:
 – Każda matka myśli, że jej dziecko jest najpięk-
niejsze. Ale widzę, że tylko moja ma rację!
HISTORIA
Dziadek rozmawia z wnuczkiem:
 – Jak ja chodziłem do szkoły 50 lat temu, to  
z historii miałem same piątki!
 – No tak, dziadku, ale wtedy historia była o wie-
le krótsza!
CO LEPSZE
 Chłopak na poważnej randce zaprasza dziewczy-
nę do baru:
 – Chodź, wejdziemy tu na chwilę, postawie ci 
drinka.
 – Wolałabym, żebyś postawił mi dom!
POD PRĄDEM
Pewien czeski fryzjer odkrył, że jeśli dotkniemy 
ręką odizolowany kabel pod napięciem, nasze 
włosy „stają dęba”. Każe więc klientom trzymać 
w ręku drut podłączony do gniazdka i wyjaśnia:
 – Wprawdzie czujemy w palcach nieprzyjemne 
mrowienie, ale warto, bo włosy będą równiutko 
przystrzyżone!

KOMPUTER
Sługa Słowa, sługa Eucharystii,  
sługa Miłosierdzia 
– pożegnanie śp. ks. kan. Krzysztofa Skwierczyńskiego

14 lipca w siedleckiej katedrze 
była sprawowana Msza św. żałobna za  
śp. ks. kan. Krzysztofa Skwierczyńskiego, 
ojca duchownego Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu 
Nowym i Diecezjalnego Referenta ds. For-
macji Kapłańskiej, znanego i cenionego 
spowiednika i rekolekcjonisty.

 – Prosimy Pana Boga, aby za całe dobro, 
jakie dokonało się przez posługę ks. kanonika 
Krzysztofa Skwierczyńskiego, przyjął Go do 
swojej chwały. Prosimy Go o okazanie Mu mi-
łosierdzia i przebaczenia wszelkiego zła, jakie-
go kiedykolwiek się dopuścił. Jezus przyszedł 
w czasie, gdy ksiądz 
Krzysztof głosił Dobrą 
Nowinę. Zaskoczył 
nas tym, zabierając 
kapłana do siebie, 
kiedy ten był jeszcze 
w sile wieku. Pan od-
wołał go, gdy zakoń-
czył homilię, w której 
mówił o Zbawieniu, 
j a k  a p o s t o ł o w i e  
i uczniowie – mó-
wił w homilii biskup 
siedlecki Kazimierz 
Gurda.

Biskup przypo-
mniał jedno z ulu-
bionych sformuło-
wań śp. ks. Krzysztofa – „życie jest piękne!”. 
– Jak powiedział, jest rzeczywiście piękne, gdy  
z radością i posłuszeństwem podchodzi się do 
Bożego Słowa. Robił to na różnych polach, jako 
wikariusz, dyrektor programowy Katolickiego 
Radia Podlasie, duszpasterz akademicki, pro-
boszcz, a w końcu opiekun duchowy kleryków  
i wszystkich kapłanów diecezji siedleckiej – 
mówił ordynariusz diecezji siedleckiej.

Jak podkreślił biskup siedlecki Kazimierz 
Gurda, śp. ks. Krzysztof był sługą Słowa i Bo-
żej Prawdy. – Nic dziwnego, że garnęli się do 
niego wszyscy, niezależnie od wieku czy stanu. 
Powtarzał im, że nie można zbudować szczęśli-
wego życia bez odniesienia do Boga, do Jego 
Słowa i nadziei jaką daje. Bez nawrócenia,  
o które ciągle apelował. Ks. Krzysztof był tak-
że sługą Eucharystii. Wiemy, że tej części Mszy 
Świętej w niedzielę już sam nie kontynuował. 
Zrobił to wikariusz parafii Bożego Ciała, w ten 
sposób włączając jego cierpienie w zbawcze 
działanie Chrystusa. Jezus ofiarował się za nas, 
a ks. Krzysztof oddał się Mu poświęcając życie  
i zdrowie. Nie oszczędzał się, aby człowiek mógł 

przez jego posługę odnaleźć Boga i umacniać 
lud w zmierzaniu do Pana.

Mszy świętej w parafialnym kościele w Pa-
protni przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz 
Gurda, koncelebrowali biskup pomocniczy 
Grzegorz Suchodolski, biskup senior diecezji 
drohiczyńskiej Antoni Dydycz oraz przeszło 50 
kapłanów. Czytania mszalne wzięto z ostatniej 
niedzieli, z liturgii, w trakcie której odszedł  
ks. Skwierczyński. Do czytań tych nawiązał  
w swojej homilii biskup Grzegorz Suchodolski. 
Mówił, że podobnie jak prorok Amos, który za-
nim został powołany przez Boga był ogrodnikiem  
i pasterzem, tak ks. Krzysztof był absolwentem 

technikum mechanizacji rolnictwa. Nie od razu 
wiedział, że będzie kapłanem, ale odczytał 
swoje powołanie. Ewangeliczna scena posłania 
uczniów „bez chleba, torby i pieniędzy” posłu-
żyła z kolei za ilustrację tego, że zmarły kapłan, 
choć chętnie sięgał po nowoczesne narzędzia 
ewangelizacji (pracując choćby w Katolickim 
Radiu Podlasie, czy później w duszpasterstwie 
młodzieży), to traktował je właśnie jak narzę-
dzia, a nie cel sam w sobie. – Ks. Krzysztof był 
sługą Słowa Bożego i sługą Eucharystii. On tym 
Słowem się karmił, medytował je, rozważał. 
Często adorował Jezusa w Eucharystii. To dla-
tego był takim „wziętym” kaznodzieją, rekolek-
cjonistą, spowiednikiem i ojcem duchowym. 
Dawał nie siebie, ale Tego, którego wcześniej 
wewnętrznie przyjął i w którym się rozkochał. 
Tym zdobywał serca swoich słuchaczy – mówił 
bp Suchodolski. – Jego życie po ludzku skończy-
ło się za szybko. Miał zaplanowane spotkania 
i rekolekcje na wiele miesięcy naprzód. Teraz 
jego posługa musi przynieść swój plon w nas, 
którzy korzystaliśmy z jego posługi. 
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