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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 (1 Krl 19, 4-8)
Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a))
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
2. czytanie (Ef 4, 30-5, 2) Naśladować Boga, 
który objawił swoją miłość w Chrystusie
Ewangelia (J 6, 41-51)
Chleb żywy, który zstąpił z nieba

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Chleb święty życia wiecznego
Rozważania do czytań  
z XIX Niedzieli Zwykłej (8 sierpnia)

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
CHLEB ŻYWY, KTÓRY ZSTĄPIŁ Z NIEBA (J 6, 41-51)
•	To kolejne uniżenie i ogołocenie Boga – stał się 

najzwyklejszym pokarmem. Jakby nie dość sza-
lonym pomysłem było stać się człowiekiem, bez-
bronnym niemowlęciem, wcześniej embrionem 
– całkowicie zdanym na opiekę ludzi. To było 
wciąż za mało dla Boga, który jest miłością, bo 
miłość jest obecnością i bliskością. Dlatego Jezus 
chciał, by każdy z nas też mógł być z Nim blisko. 
Nie tylko duchowo, ale też fizycznie – bo jako 
ludzie jesteśmy jednością ciała i ducha. Przy-
zwyczajeni do Eucharystii często nie zauważa-
my jak wielki to cud, jak skandaliczne poniżenie 
Boga, jaki ogrom Jego miłosierdzia objawia się 
w każdej Mszy świętej – kiedy pokornie pozwa-
la rozdawać siebie każdemu kto podejdzie – czy 
jest tego bardziej, czy mniej godny. Pragnienie 
nakarmienia swoich dzieci chlebem życia Boże-
go jest większe od dbania o własną chwałę. Czy 
potrafisz jeszcze zachwycić, zadziwić się tym 
cudem? Czy dbasz o jak najbardziej świadome 
przyjmowanie Komunii świętej, by nie zniewa-
żać Jezusa traktując Go przedmiotowo?
•	Świadomość i wiarę w obecność Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie widać w twoim 
stosunku do Niego – do przyjmowania Komu-
nii świętej. Czy wierzysz, że jest pokarmem, 
z którego czerpiesz siły? Znając wartość tego 
sakramentu nie traci się lekkomyślnie żadnej 
okazji, do przyjęcia Pana. Czy zdarza Ci się nie 
przystępować do Komunii świętej? 
•	Wierzyć Jezusowi, to uznawać Jego słowa za 

prawdę. Skoro prawdą jest, że sam Bóg jest 
obecny w chlebie eucharystycznym i chce nas 
sobą karmić, to nie ma żadnego powodu uspra-
wiedliwiającego nieprzyjęcie tego Daru. Każde 
ewentualne tłumaczenie i argument sprowadza 
się i oznacza jedno – odrzucenie Boga, a po-
stawienie swoich własnych decyzji ponad Jego 
wolą i miłością. Skoro potężny Bóg, Król Wszech-
świata, postanowił karmić ludzi sobą samym, to 
czy możliwe jest, że człowiek tego Pokarmu ko-
niecznie nie potrzebuje, że może sobie poradzić 
bez niego, że Chleb Eucharystyczny jest tylko ja-
kimś dodatkiem do naszego życia?[www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umocnij  
w naszych sercach ducha przybranych dzieci, aby-
śmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Eliasz był największym prorokiem Izraela. 
Wzywał naród do wierności jedynemu Bogu 
Jahwe, walczył z pogańskim kultem promo-
wanym przez króla Achaba i królową Izebel. 
Odniósł wspaniałe zwycięstwo nad prorokami 
pogańskich bogów na górze Karmel. I zaraz po 
tych wydarzeniach ucieka na pustynię, by chro-
nić swe życie przed gniewem Izebel. Eliasz zna-
lazł się w depresji, prosił Boga o śmierć, uznał 
siebie za wielkiego grzesznika, już nie miał sił, 
by prowadzić swą misję. Bóg zatroszczył się  
o swego sługę i posłał anioła, który dwukrotnie 
budził Eliasza ze snu, z duchowego marazmu. 
Prorok otrzymał od Pana cudowny pokarm  
i wodę. Umocniony był w stanie wędrować 
przez czterdzieści dni i nocy do góry Synaj, 
gdzie będzie miał objawienie Boga i przeżyje 
swe nawrócenie – z nową gorliwością podejmie 
walkę o wiarę Izraelitów. 

W tych wydarzeniach dostrzegamy bliskość 
i wyrozumiałość Boga, który zna serce swego 
sługi, prowadzi go swoimi drogami, nie pozwala 
mu zginąć. Bóg nie opuszcza człowieka, którego 
wybrał i posłał. A człowiek może mieć chwile sła-
bości i zwątpienia, może pogrążyć się w smutku, 
który odbiera siły do działania. W takich chwilach 
potrzebujemy Bożego pokarmu, który przywraca 
siły, abyśmy mogli dokończyć naszą życiową wę-
drówkę, zrealizować powołanie. 

Spójrzcie na Pana, a wasze serce zostanie na 
nowo wypełnione radością – wzywa psalmista. 
Pan jest bardzo dobry, słyszy i ratuje biedaków – 
grzeszników, którzy już rozumieją, że bez Boga 
sobie sami w życiu nie poradzą. Patrzymy na 
Boga, adorując i przyjmując Najświętszy Sakra-
ment. Słuchamy Boga, gdy czytamy Pismo Świę-
te. Otrzymujemy pokarm na wieczność zupełnie 
za darmo i zawsze, gdy brakuje nam życia. 

W Ewangelii słyszymy, że Żydzi szemrali 
przeciwko Jezusowi, nie rozumiejąc Jego na-
uki. Byli przekonani, że Jezus jest tylko zwykłym 
człowiekiem, którego rodzice byli znani. Nie 
mogli pojąć o co chodzi z niebiańskim pocho-
dzeniem Nauczyciela z Nazaretu. Szemranie jest 

częstym grzechem bohaterów biblijnych. Żydzi 
wiele razy szemrali przeciw Bogu, Mojżeszowi, 
prorokom. Niezadowolenie, bunt, niewiara 
są też czasami naszym udziałem. Trudno się 
do tego przyznać, ale przecież zdarza się nam 
odrzucać Boże słowo, które nam się nie podoba 
lub którego nie rozumiemy. 

Dziś Jezus uczy nas także, że wiara jest łaską, 
że przyjście do Niego odbywa się dzięki działa-
niu Ojca, a my wszyscy już jesteśmy uczniami 
Boga. Dla nas to zaszczyt, ale i zobowiązanie, 
by tę naukę przyjmować i według niej ukła-
dać swój plan dnia, swoje życie. Kto we Mnie 
wierzy, ma życie wieczne – mówi Chrystus. 
Jeśli wierzysz, już teraz masz życie wieczne, to 
znaczy żyjesz miłością Bożą i ona jest twoim 
pokarmem, dzięki któremu wzrastasz i rozwi-
jasz się duchowo. Kto karmi się Jezusem, kto Go 
przyjmuje w Komunii Świętej, nie umrze, tzn. 
nie pójdzie do piekła po śmierci swego ciała, ale 
będzie żył na wieki w niebie, gdzie jest praw-
dziwe życie. I będziemy w niebie, gdy – jeśli 
Bóg zechce – będzie na Ziemi trwał wiek XXI  
i XXII, i kolejne. Niebo się nie skończy. Tylko te-
raz na tym świecie, gdy jeszcze trwa nasza piel-
grzymka, nie możemy wzgardzić tym cudow-
nym Pokarmem, którym jest Eucharystia. (xIJ)

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE 
W naszej parafii tradycyjnie będzie się odby-
wało w dniach 2-14 sierpnia. W te dni o godz. 
19.30 będzie różaniec, o godz. 20.00 Euchary-
stia, a następnie konferencja i Apel prowadzone 
przez ks. Mariusza Barana. 
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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 9 sierpnia 2021 r.
ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA,  
DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY

1. czytanie (Oz 2, 16b. 17b. 21-22) Poślubię cię sobie na wieki
Psalm (Ps 45, 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a))

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha
Ewangelia (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach

6.30 1. + Irenę Głuchowską w 4 r., rodziców z obojga stron Stanisława  
i Halinę, Wacława i Sabinę – of. Franciszek Głuchowski 

2. Poza parafią: + Mariannę w 9 r., Ryszarda, zm. dziadków Ma-
riannę, Anielę, Piotra, Janinę i ks. Górskiego – of. córka Wioleta 

7.00 1. + Stanisława i Sabinę Mitrzak – of. dzieci 
2. + Florentynę w 21 r. – of. Urszula Strzalińska 
3. + Romana Frankowskiego w 43 r., Elżbietę Kowal w 9 r., Andrze-

ja Frankowskiego w 1 r. – of. Jadwiga Osipowicz 
19.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
20.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz – of. rodzina 

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę
3. + zm. z rodz. Golców – of. rodzina 
4. Poza parafią: + Stanisława Klimiuka – of. rodzina Dmowskich 

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę
Wtorek 10 sierpnia 2021 r.

ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (Mdr 3, 1-9) Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

albo 1. czytanie (2 Kor 9, 6-10)
Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie

Psalm (Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a))
Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich

Ewangelia (J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
6.30 1. + Edwarda Mirońskiego – of. klub Ojca Siedlce 

2. Poza parafią: + Krzysztofa Jana Chmielaka – of. uczestnicy pogrzebu 
7.00 1. + zm. z rodz. Pszkit – of. sąsiedzi 

2. +Helenę Iwanek, Dominika w r. śm. – of. wnuczka Magdalena 
Izdebska 

3. + Józefa Świniarskiego w 6 miesiąc po śm. – of. rodzina 
19.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
20.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz 

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę
3. + Eugeniusza w 12 r., Janinę
4. + Tomasza w 4 r.

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę
Środa 11 sierpnia 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. KLARY, DZIEWICY
1. czytanie (Pwt 34, 1-12) Śmierć Mojżesza

Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 5 i 8. 16-17 (R.: por. 20a i 9a))
Błogosławiony Bóg, co daje życie

Ewangelia (Mt 18, 15-20) Braterskie upomnienie
6.30 1. + Edwarda Mirońskiego – of. szwagier Roman z żoną i dziećmi 

2. Poza parafią: + Andrzeja Staręgę – of. Alicja z rodziną 
7.00 1. + Annę i Gustawa Jasińskich – of. syn z rodziną 

2. + Mariana Strzałka – of. rodzina Sadokierskich 
3. + Anielę Troć w 42 r. – of. wnuczka 

19.00 Różaniec św. Józefa
19.45 Nowenna do św. Józefa
20.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

+ Stanisława Nowak – of. brat Stefan 
+ Roberta Wilczura w 7 miesiąc, Tadeusza Wilczura i zm. rodziców 

z obu stron rodziny – of mama 
+ Leokadię Gadomską – of. rodzina Panufników zamiast kwiatów
+ Jerzego Kostyrę – of. koledzy i koleżanki z Mostostal Siedlce 
2. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz 
3. Gregorianka: + Janusza Myszkę 

4. + Reginę Borysiuk, Andrzeja Borysiuka, Barbarę, Stanisława 
Woźny, zm. z rodziny – of. dzieci 

5. Poza parafią: Dz.-bł. w int. Marty i Michała w 14 r. zawarcia 
sakramentu małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB i św. Józefa – of. małżonkowie 

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę
Czwartek 12 sierpnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XIX TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

1. czytanie (Joz 3, 7-10a. 11. 13-17) Przejście przez Jordan
Psalm (Ps 114 (113A), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. Wj 15, 1bc))

Śpiewajmy Panu, który moc okazał Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 18, 21 – 19, 1) Przypowieść o niemiłosiernym słudze

6.30 1. + Edwarda Mirońskiego – of. chrześniak Sławomir z żoną i dziećmi 
2. Poza parafią: + Walerię i Adolfa Izdebskich, Teresę i Jadwigę Iz-

debskich, Anielę i Konstantego Wolskich, Bolesławę i Wojciecha 
Kalickich oraz ks. Ludwika Kalickiego – of. rodzina 

7.00 1. + Kazimierza w 26 r. – of. żona 
2. Dz. – bł. w intencji Toli w 1 r. urodzin z prośbą o łaskę zdrowia  

i opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny – of. rodzice 
3. + Jadwigę Rosa w 12 r. – of. córka 

19.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
20.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę 
3. Dziękczynna w intencji Moniki z prośbą o potrzebne łaski i dary 

Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w dalszym życiu
4.+ Barbarę Łukowską w 30 dzień – of. uczestnicy pogrzebu 
5. Poza parafią: + Stanisława Klimiuk – of. koleżanki i koledzy z 

banku BGŻ 
Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę

Piątek 13 sierpnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIX TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża,  
i Hipolita, prezbitera

1. czytanie (Joz 24, 1-13) Jozue przypomina dobrodziejstwa Boże
Psalm (Ps 136 (135), 1b i 2a i 3. 16a i 17a i 18. 21a i 22a i 24)

Sławmy na wieki miłosierdzie Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 19, 3-12) Nierozerwalność małżeństwa

6.30 1. + Leokadię w 9 r., Wacława w 33 r., Henryka w 20 r. – of. rodzina 
2. Poza parafią: + Stanisławę Łuniewską w 4 miesiąc po śmierci 

– of. wnuczka
7.00 1. + Bogusława w 19 r., Grażynę, Grzegorza Kaszubskich – of. Elż-

bieta Kaszubska 
2. + Sylwię w 12 r. – of. rodzice 
3. + Zofię i zm. z rodzin Łastowieckich, Tomaszewskich, Tarasiuków, 

Siemnickich i Krystynę Ostojską – of. Stanisław Łastowiecki. 
19.15 Różaniec fatimski
20.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz

2. Gregorianka: + Jana Myszkę 
3. Dz.-bł. z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Kamila  

o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Kamil
4. Dz. – bł. w int. rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  

w wierze, o dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej 
Rodziny z Nazaretu i o zdrowie dla wnuczek – of. Teresa Kafara 

Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę
Sobota 14 sierpnia 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, 
PREZBITERA I MĘCZENNIKA

1. czytanie (Mdr 3, 1-9) Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę
albo 1. czytanie (1 J 3, 13-16) Oddać życie za braci
Psalm (Ps 116B, 10-11. 12-13. 16-17 (R.: por. 15))

Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców
Ewangelia (J 15, 9-17)

Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc
6.30 1. + Franciszka, Stanisławę, Barbarę oraz ich rodziców, Wiesława

2. Poza parafią: Dz. – bł. w int. Elżbiety w 40 r. urodzin – of. mama 
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Informacje o życiu parafii (8.08)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Leokadia Gadomska   + Bogusław Pióro

+ Jerzy Kostyra + Adela Genowefa Orzyłowska

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się: 

Zapowiedzi

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

l Damian Parobczy, kawaler z parafii bł. Męczenników Podlaskich  
w Siedlcach i Izabela Brochocka, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1 
l Michał Kaczorowski, kawaler z parafii tutejszej i Alicja Wysokińska, 
panna z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach – zapowiedź 2
l Kamil Konrad Kubacki, z parafii Trójcy Przenajświętszej w Dubience  
i Magdalena Mirończuk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
l Piotr Paweł Gawryszewski, kawaler z parafii Matki Bożej Dobrej 
Rady w Warszawie i Olga Anna Ślusarczyk, panna z parafii tutejszej 
– zapowiedź 2 

7.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz
2. + Teofilę, Piotra, Stanisławę, Zygmunta, Józefa, Czesławę,  

Leona, zm. z rodz. Stańczuków, Harasimów
3. + Czesława Remiszewskiego w 6 r., rodziców z obu stron ro-

dziny, zm. z rodz. Remiszewskich, Paczóskich, Oszczepalińskich  
i Arazimów – of. dzieci 

16.00 Ślub: Karolina Nowińska i Wojciech Mieścicki 
17.00 Ślub: Ewelina Talacha i Krzysztof Rytel 
19.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
20.00 1. Gregorianka: + Janusza Myszkę 

2. + Jana w 35 r, Helenę Kowalina, Jolantę Springier 
Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę

Niedziela 15 sierpnia 2021 r. 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1. czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab)
Wielki znak ukazał się na niebie

Psalm (Ps 45, 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b))
Stoi Królowa po Twojej prawicy

2. czytanie (1 Kor 15, 20-26) W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Ewangelia (Łk 1, 39-56) Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Milana Derę w 24 r., Antoniego Olkiewicza, Dariusza Derę  

– of. syn i synowa 
8.30 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz

2. + Wacława w 28 r., zm. z rodziny Skaruzów, Stanisława w 15 r., 
zm. z rodz. Księżopolskich, Lucynę w 7 r., i zm. z rodziny Olszew-
skich – of. córka i syn 

3. + Kornelię i Zdzisława Chłopeckich
10.00 1. Dz. – bł. w 50 r. ślubu Kazimiery i Jana Kąkol o opiekę Matki 

Bożej i św. Józefa
2. + Dariusza w 17 r., Jana, Pawełka, Mariannę, Wacława, Janinę, 

Franciszka, Janinę, Kazimierza, Katarzynę, zm. z rodz. Olszew-
skich i Brodzików

3. + Mariannę Lech w 6 r. – of. mąż i dzieci
11.30 1. Dz. w 50 r. ślubu Janiny i Bogusława z prośbą o błogosławień-

stwo i potrzebne łaski dla nich i ich dzieci i wnucząt na dalsze 
życie – of. małżonkowie

2. + Antoniego Kaliksta w 24 r. Bronisławę, Mariana, Stanisława, 
Mariannę – of. Janina Borkowska 

12.00 Msza święta odpustowa w Purzecu
13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Wiesława Duk i zmarłych rodziców z obu stron rodziny  

– of. Jadwiga Duk 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. + Stefana i Grzegorza Waleszczyka o Boże Miłosierdzie i nagrodę Nieba

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę

Z dniem 1 sierpnia Ks. Biskup Ordynariusz udzielił pozwolenia przejścia na 
urlop zdrowotny, dla podratowania zdrowia, Ks. Grzegorzowi Walczukowi, 
naszemu Wikariuszowi. Dziękujemy Ks. Grzegorzowi za pracę i duszpasterskie 
zaangażowanie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży skupionych w zespole 
„Światełko” i życzymy szybkiego powrotu do pełni sił duchowych i fizycznych.

 Q Dziś w niedzielę 8 sierpnia:
•	 Mszą świętą o godz. 18.00 rozpoczyna się oaza w parafii w formie 

stacjonarnej dla dzieci i młodzieży – następnie spotkanie zapoznawcze  
w sali przy zakrystii; w tygodniu spotkanie rozpoczynają się o godz. 10.00; 
część zajęć odbędzie się w grupach wiekowych (klasy 1-3 SP, klasy 4-6 SP, 
klasy 7-8 SP, młodzież szkół średnich). Karty zgłoszeniowe otrzymujemy 
i składamy po wypełnieniu w zakrystii. Można jeszcze dołączyć do tych 
rekolekcji. Hasłem tych spotkań będą słowa: Bóg mnie kocha i...

•	 Katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka o godz. 
19.00 w sali przy zakrystii. 

 Q W dniach 9-14 sierpnia nie ma Mszy świętej o godz. 18.00, a kancelaria 
parafialna będzie czynna w godzinach 18.00-19.30. 

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE:  
Środowa nowenna – 11 sierpnia

19.00 – różaniec św. Józefa 
19.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
20.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicie-

li św. Józefa; duchowe pielgrzymowanie; 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 czwartek 

od godz. 19.00 do godz. 20.00.
 Q W piątek 13 sierpnia nabożeństwo fatimskie o godz. 19.15 - procesja 

różańcowa wokół kościoła. Zabierzmy lampiony. 
 Q W niedzielę 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Msze 

święte jak w każdą niedzielę w czasie wakacji. Podczas liturgii będzie miał 
miejsce obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów. W tym dniu będzie odpust 
w Purzecu. Msza święta przy kapliczce o godz. 12.00. 

Propozycje wyjazdów formacyjnych dla dzieci i młodzieży: 
Oaza Ewangelizacji w Okunince na Jeziorem Białym k. Włodawy w dniach 

14-21 sierpnia dla młodzieży (są jeszcze wolne miejsca). Na wyjazd są szcze-
gólnie zaproszeni kandydaci do bierzmowania. 

Wyjazd ewangelizacyjny w Bieszczady do Ustrzyk Górnych w dniach  
24-30 sierpnia (ostatnie wolne miejsca).

Ks. Ireneusz Juśkiewicz – tel. 500 636 490. 
Prosimy serdecznie o wsparcie modlitewne oaz i wyjazdów. 

Jeszcze tego lata planujemy kolejną edycję kursu Nowe Życie w ter-
minie: 20-22.08. br. Wychodzimy w ten sposób na przeciw oczekiwaniom 
i prośbom dorosłych kandydatów do sakramentu bierzmowania, którzy na 
początku września (3.09) chcą przyjąć ten sakrament w siedleckiej katedrze.

Ponadto, Nowe Życie to propozycja dla każdego, kto chce sobie pomóc, bo 
wierzy, że nigdy nie jest za późno. Mogą w nim wziąć udział zarówno osoby 
uważające się za głęboko wierzące, wierzące słabo, jak ci, którzy są na krawędzi 
utraty wiary lub ją na nowo odkryli. Chętni powinni mieć ukończone 16 lat.

Kurs, który odbędzie się w podziemiach kościoła pw. św. Józefa w Siedlcach  
(ul. Sokołowska 124) poprowadzi ks. Tomasz Bieliński z zespołem ewangelizacyj-
nym. Początek w piątek o godz. 17.30, a zakończenie w niedzielę ok. godz. 14.00. 

Koszt uczestnictwa (120 zł) obejmuje obiad i kolację w sobotę, a także obiad 
w niedzielę. Ponadto organizatorzy zapewniają niezbędne materiały dydaktyczne 
i nieograniczony dostęp do zasobów rekolekcyjnej kawiarenki (owoce, słodycze, 
ciastka, kawa, herbata, woda, soki). Istnieje możliwość skorzystania z dwóch 
noclegów (po 40 zł/noc ze śniadaniem), ale wtedy cena wzrasta do 200 zł.

Nie przyjmujemy zgłoszeń na jeden lub dwa dni udziału. Zapisy i wszelkie 
szczegóły u pani Marii Chromińskiej (kom. 507.071.642).

KURS NOWE ŻYCIE

ZAPROSZENIE NA STUDIA
Uczelnia katolicka „Collegium Verum” w Warszawie, ul. M. Grze-

gorzewskiej 10 zaprasza na 5-letnie studia magisterskie z psychologii  
w systemie dziennym lub zaocznym. Wiodąca specjalizacja skierowana 
jest na problemy związane z rodziną i dzieckiem.   

www.collegium@verum.edu.pl
Prof. dr hab.  Elżbieta Mycielska-Dowgiałło 

Rektor Collegium Verum 
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KOSMICI

Na ziemię przylatują kosmici i spotykają parę 
młodych ludzi:
– Hej! 
– Eee… cz–cześć.
– Jak się tu żyje?
– W miarę dobrze, ale czasami bywają trudne 
momenty.
– U nas w sumie też.
– Mam do was pytanie.
– Słuchamy.
– Znacie Jezusa?
– Taak, znamy, super Gość. Przyjeżdża do nas 
kilka razy na rok…
– Na rok?! Kilka razy? U nas ostatni raz był po-
nad 2 tysiące lat temu i zjawił się tylko raz!
– Może nie smakuje mu wasza czekolada.
– Czekolada? 
– Tak, czekolada, za każdym razem dajemy mu 
czekoladę kiedy nas odwiedza i bardzo mu sma-
kuje. A wy co mu zrobiliście, kiedy was wtedy 
odwiedził?
TECHNOLOGIA
W czasie wakacji rodzice odwiedzają swego 
syna w USA, który pracuje w wielkim laborato-
rium. Ojciec pyta syna:
– Nad czym wy tak pracujecie w tym kombi-
nacie?
– Poszukujemy sposobu wyprodukowania  
z roślin mleka i mięsa.
– O… to w Polsce od dawna istnieje wysoce 
wydajna technologia do produkcji mleka i mię-
sa z roślin.
– Tak? A jak się nazywa??
– Krowa.
MODNE ZMIANY
Spotykają się dwaj koledzy:
– Słyszałem, że twój teść zachorował. Jak się 
teraz miewa?
– Lepiej nie pytaj...
– A co, chory?
– Gorzej.
– Nie żyje???
– Gorzej. Zmienił płeć i teraz mam dwie teścio-
we.
PATROL ZUO
Siedlecką starówką spaceruje mały chłopczyk  
z ojcem. W pewnym momencie podjeżdża cię-
żarówka zabierająca śmieci:
– Tatusiu patrz, śmieciarze..
– Nie synku. Śmieciarze to my! A to są ludzie, 
którzy po nas sprzątają.
EKO TRENDY
– Miliony nastolatków chce ocalić naszą plane-
tę przed zanieczyszczeniem.
– Miliony rodziców marzy o tym, żeby sprząta-
nie świata zaczęli od swego pokoju!

Oaza Nowej Drogi 3 stopnia
W dniach 20 lipca-5 sierpnia młodzież 

w wieku 15 lat z całej diecezji uczestniczy-
ła w rekolekcjach oazowych Oaza Nowej 
Drogi 3 stopnia w Wisznicach. 

W trakcie tych dni odkrywaliśmy coraz bar-
dziej zasady, na których opiera się życie Kościoła 
(Dz 2, 42): słuchanie słowa Bożego, modlitwa, 
Eucharystia i pozostałe sakramenty, wspólnota 
wierzących. Z naszej parafii było 10 uczestników. 
Moderatorem był ks. Ireneusz Juśkiewicz. Poniżej 
kilka świadectw i refleksji młodzieży po przeżyciu 
oazy. Niech będą zachętą dla ich rówieśników. 

Wiktoria: Jadąc na OND3 wiedziałam od 
samego początku, że chcę tam być , że jest to 
najlepsze rozwiązanie, aby poprawić relacje 
z Bogiem i poznać samą siebie. Przed oazą 
trudno było mi się modlić. Myślałam sobie, że 
Bóg i tak mnie nie słucha, bo jest wiele innych 
osób. Oaza jednak to zmieniła. Teraz nie modlę 
się z przymusu, tylko z przyjemności, że mogę 
porozmawiać z moim przyjacielem - z Bogiem. 
Również na oazie poczułam działanie Boga  
w osobach, które mnie otaczały. Każdy uśmiech 
i dobre słowo skierowane w moją stronę, były 
dla mnie czymś bardzo ważnym. Na namiocie 
spotkania zaczęłam zauważać małe drobia-
zgi, które powodowały u mnie refleksje, które 
dawały mi dużo do myślenia. Oaza odmieniła 
mnie na lepszego człowieka.

Oliwia: Na Oazie Nowej Drogi 3 stopnia na-
uczyłam się na nowo robić Namiot Spotkania, 
czyli rozważać Pismo Święte. Zobaczyłam jak 
bardzo Bóg mnie kocha i jak bardzo chce dla 
mnie jak najlepiej.

Łukasz: Byłem na oazie pierwszy raz i pomi-
mo tego, że pierwsze dni były dla mnie ciężkie, 
to jestem w stanie stwierdzić, że był to najlep-
szy wyjazd tegorocznych wakacji. Kiedy wbiłem 
się już w tą rutynę, nie było dla mnie nic cięż-
kiego. Poznałem super ludzi, podczas namiotów 
spotkania czułem obecność Pana Jezusa, a ta-
kim odpoczynkiem i odskocznią były pogodne 
wieczorki. Znalazłem wyjątkową dziewczynę, 
ale też głębiej poznałem naukę Pana Jezusa 
poprzez rozważanie Pisma Świętego. Każdemu 
polecam taki wyjazd. Chwała Panu!

Karol: Na oazie jestem po raz piąty. Była 
to dla mnie szczególne ważna oaza, ponieważ 
zrozumiałem na niej jak ważne jest przyjmo-
wanie Pana Jezusa do swojego serca. Wciąż 
rozbudowuje swoją relację z Panem Bogiem  
i chcę, aby przez wakacyjne wyjazdy rekolekcyj-
ne utrzymała się ona jak najdłużej. Serdecznie 
polecam wszystkim oazę wakacyjną, ponieważ 
jest to doskonały sposób na poznanie siebie, 
swoich możliwości i pogłębienie relacji przy-
jaźni z Jezusem.

Jakub: Oaza w Wisznicach pod kierownic-
twem Ks Ireneusza była moją pierwszą oazą 
rekolekcyjną w życiu. Podczas tych dni przeży-
łem duchową przemianę, która lepiej pomogła 
mi zrozumieć sens ludzkiego życia. Zmieniłem 
również nastawienie do spowiedzi świętej, do 
której dotychczas się nie przygotowywałem się 
odpowiednio. Te rekolekcje wakacyjne właśnie 
odmieniły u mnie ten sakrament. Każdemu 
młodemu człowiekowi polecam taką formę 
spędzania czasu.

Bartłomiej: Jestem na Oazie Nowej Dro-
gi trzeciego stopnia pierwszy raz i przeżyłem 
przemianę duchową. Zacząłem przywiązywać 
większą wagę do Eucharystii. Dzięki oazie czu-
ję, że Pan Jezus czyni w moim sercu cuda i jest 
blisko mnie. 

Antoni: Bardzo się cieszę, że pojechałem 
na oazę. Szczególnie dobrze wspominam dzień 
pielgrzymki do Kodnia podczas, której doświad-
czyłem obecności Matki Najświętszej. Ciągle 
przed oczami mam jej spojrzenie.

Bartłomiej: Oaza, którą przeżyłem, po-
zwoliła mi na nowo odkryć piękno liturgii. 
Wcześniej było ono trochę „zasłaniane” poprzez 
moją posługę przy ołtarzu i to na posłudze naj-
bardziej się skupiałem. Codzienna liturgia spra-
wiła, że nauczyłem się faktycznie skupiać na 
rozważanym Słowie Bożym. Doświadczyłem też 
jednej z moich najszczerszych spowiedzi, która 
w końcu zaczęła przyjmować formę rozmowy 
ze spowiednikiem, a nie (jak wcześniej) „odkle-
pywania tego samego zestawu grzechów” na 
każdej spowiedzi. Chwała Panu!

Zebrał: (xIJ)


