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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Pokorna Służebnica Pańska w niebie
Rozważania do liturgii słowa Bożego  
z Uroczystości Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej sta-
nowi dogmat naszej wiary, choć formalnie 
ogłoszony stosunkowo niedawno – przez pa-
pieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji 
apostolskiej Munificentissimus Deus: ...powa-
gą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych 
Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, 
orzekamy i określamy jako dogmat objawiony 
przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Mary-
ja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego 
życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały 
niebieskiej (Breviarium fidei VI, 105).

Stoi Królowa po Twojej prawicy – śpiewamy 
dziś w refrenie psalmu. Wyznajemy wiarę Ko-
ścioła o Wniebowzięciu i Ukoronowaniu Matki 
Najświętszej na Królową nieba i ziemi. Dzięku-
jemy Ojcu Niebieskiemu za dar Maryi, Matki Je-
zusa i Matki Kościoła, który pragnie Ją naślado-
wać. Maryja jest zawsze zjednoczona z Bogiem, 
zawsze Mu oddana. Nie ma w Niej grzechu – 
myślenia po swojemu, nie ma rozdwojenia mię-
dzy myślami, a słowami i czynami. Maryja jest 
pokorną Służebnicą Pańską. Służba jest drogą 
do nieba. Uczy nas tego dzisiejsza Ewangelia. 
Nie słyszymy w niej opisu wniebowzięcia Ma-
ryi, ale jest relacja św. Łukasza o wydarzeniu, 
które zwykliśmy nazywać „nawiedzeniem  
św. Elżbiety”. 

Maryja żywo odpowiada na słowa archanio-
ła Gabriela. Powodowana miłością podejmuje 
postanowienie i przechodzi do jego realiza-
cji – wybiera się i idzie do swej krewnej. Nikt 
Maryi nie kazał wyruszać w tę drogę. Wrażliwe, 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 
BÓG WYWYŻSZA POKORNYCH

(Łk 1, 39-56)
•	 Maryja została napełniona Duchem Świętym. 

Napełnienie to przerodziło się w jej życiu  
w konkretne dobro. Po otrzymaniu objawie-
nia o tym, że jej krewna mimo swej starości 
i niepłodności poczęła syna, wyrusza do nich 
„z pośpiechem” (ponad 100 km przez pusty-
nię). Spotkanie z Bożą miłością nie pozwoliło 
zatrzymać jej tego doświadczenia tylko dla 
siebie. Przynagliło ją do zaniesienia starszym 
krewnym radości płynącej od Ducha Święte-
go, a także do zaoferowania swojej pomocy. 
Czy wiem do czego Bóg mnie wzywa? Jaka 
jest moja odpowiedź? Czy odpowiadam ra-
dością i konkretną postawą służby, pomocy?

•	 Wszyscy, którzy słuchają słowa Bożego i za-
chowują je są błogosławieni, czyli szczęśli-
wi (Łk 11, 28). Maryja była bezwarunkowo 
zasłuchana w słowo Boga i Jemu posłuszna. 
Owocem tej wiary, zasłuchania i posłuszeń-
stwa było przyjście na świat jej Syna – Jezu-
sa. Pierwszą odpowiedzią na zaproszenie do 
udziału w dziele zbawienia, było uwielbienie 
Boga za cały Jego plan. Mimo, że nie miała 
pojęcia w jaki sposób zostanie zrealizowany, 
to całą swą duszą Go wychwalała. W jaki 
sposób Bóg przemawia do mnie? Czy ja Go 
słucham? Co mówi do mnie obecnie? 

•	 Maryja zaniosła Elżbiecie i Zachariaszowi 
to, co miała najcenniejszego – Jezusa. Jej 
przybycie do krewnych wywołało radość. 
Źródłem tej radości był Duch, który zstąpił 
na Maryję. My także jesteśmy wezwani do 
tego, aby nieść ludziom Jezusa. Jeżeli żyjemy 
z Nim w komunii, wówczas wystarczy nasza 
obecność i dobre słowo, bo będziemy obda-
rowywać tym, czym sami żyjemy. Jak wyglą-
dają nasze spotkania z innymi ludźmi? Jakie 
dary duchowe niesiemy innym? Co porusza 
nasze serce? W jaki sposób Jezus przychodzi 
do mnie? [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę 
Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego 
Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli 
się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział 
w Jej chwale. 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. (xIJ)

czyste, niepokalane serce podpowiedziało Jej, 
że skoro Elżbieta może potrzebować pomocy, to 
trzeba iść i pomóc; nie ma co się długo zasta-
nawiać. Dziewica z Nazaretu wyrusza w podróż 
na południe, do Judei. Musi pokonać ponad  
150 km, pewnie pieszo, przez kilka dni, raczej 
sama, bez ochrony, a świat wtedy też był pe-
łen niebezpiecznych ludzi. Miłość sprawia, że 
Maryja idzie z pośpiechem, nie zwleka, chce 
jak najszybciej służyć. Nie szuka wymówek, ale 
okazji do czynienia dobra. 

Spotkanie Maryi z Elżbietą jest dziełem Du-
cha Świętego, który wypełnia dwie święte Nie-
wiasty. Módlmy się, abyśmy zostali napełnieni 
tym samym Duchem, bo dzięki Niemu będzie-
my święci, dotrzemy do celu naszej pielgrzymki 
przez ziemię do nieba. Razem z Maryją uwiel-
biajmy dziś Pana, który czyni nam wielkie rze-
czy, jest wierny i kocha nas do końca. Pan Bóg 
również każdego z nas chce widzieć w niebie. 
Miejsce jest przygotowane. (xIJ) 

Bóg mnie kocha i …
 - oaza parafialna dla dzieci i młodzieży 

Rekolekcje odbywały się w naszym  
kościele w dniach 8-11 sierpnia. 

Wzięło w nich udział 30 dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych i średnich, 6 animato-
rów grup, animatorzy muzyczni, gospodarczy, 
liturgiczny i ksiądz. W tym czasie odkrywali-

śmy miłość Boga, naszego Ojca. Pierwszego 
dnia rozważaliśmy prawdę o Bożym Naro-
dzeniu, drugiego o śmierci Jezusa na krzyżu, 
a trzeciego o Jego chwalebnym zmartwych-
wstaniu. 

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 16 sierpnia 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI XX TYGODNIA ZWYKŁEGO 
albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego

1. czytanie (Sdz 2, 11-19) Niewierność Izraela w czasach sędziów
Psalm (Ps 106 (105), 34-35. 36-37. 39-40. 43ab i 44 (R.: por. 4))

Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą
Ewangelia (Mt 19, 16-22) Rada ubóstwa

6.30 1. + Pelagię w 18 r., Józefa, Klementynę, Franciszka – of. rodzina
2. Poza parafią: + Teresę Zdanowską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

7.00 1. + Marię, Lucjana, brata Lucjana, Czesława, Mirosława, Marcina, 
Marię, Annę, Pawła, Jana

2. + Zofię, Stanisława, Kazimierza, Stefana, zm. z rodz. Talachów
3. + Mariannę Rucińską w 11 miesiąc od śmierci – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewiczów

2. + Stanisława w 6r. i Mariannę Kociów – of. syn
3. + Henryka Bedkowskiego i zm. z rodziny Henryka, Władysławę 

i Stefana
4. Gregorianka: + Janusza Myszkę

Wtorek 17 sierpnia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JACKA, PREZBITERA

1. czytanie (Sdz 6, 11-24a) Powołanie Gedeona
Psalm (Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9))

Pan głosi pokój swojemu ludowi
Ewangelia (Mt 19, 23-30) Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

6.30 1. + Irenę Paczuską w 7 r., Wacława, Tadeusza, zm. z rodz. Paczu-
skich, Gadomskich, Stańskich

7.00 1. + Janinę, Alfonsa, Antoniego, Natalię, Antoniego, Jerzego, zm. 
z rodz. Domańskich i Zalewskich

2. + Rodziców: Mariannę w 3 r., Wacława Niedziółków, dziadków: 
Józefa i Józefę, zm. z rodz. Dołęgów

3. Dziękczynna z racji imienin syna Jacka z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Maryi i św. Józefa oraz wstawiennictwo św. Patrona

17.30 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewiczów

2. + Henryka Wilk w 4 r.
3. + Helenę i Stanisława Adamowiczów
4. Gregorianka: + Janusza Myszkę

Środa 18 sierpnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XX TYGODNIA ZWYKŁEGO 

1. czytanie (Sdz 9, 6-15) Przypowieść o drzewach wybierających króla
Psalm (Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 2a))

Król się weseli z Twej potęgi, Panie
Ewangelia (Mt 20, 1-16) Przypowieść o robotnikach w winnicy

6.30 1. + Mariana Strzałek
2. Poza parafią: + Jadwigę i Henryka Stanisławowskich

7.00 1. + Teresę w 1 r., Grzegorza, Rafała, Jana, Stanisławę
2. + Bogusława Trocia – of. córka
3. + Tadeusza Banasiuka – of. żona

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

I. O radość życia wiecznego dla + Edwarda Mirońskiego i rodz. 
obojga stron – of. żona

II. + Roberta Wilczura, Tadeusza Wilczura i zm. rodziców obojga 
stron – of. mama

III. O łaskę zdrowia, szczęśliwy przebieg operacji dla Joanny i świa-
tło Ducha Świętego dla lekarzy

IV. + Jerzego Kostyrę – of. koleżanki z działu marketingu Mostostal 
Siedlce

V. + Bogusława Pióro – of. rodz. Toporowiczów
VI. + Bogusława Pióro – of. siostra Zofia z rodziną
VII. Dz-bł. w 2 r. ur. Klaudii – of. rodzice
2. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewiczów

3. + Rodziców: Annę i Bogusława, dziadków
4. + Tomasza w 20 r., Stanisławę, Stefana, Wiktorię, Stanisława, 

zm. braci  Wiesława
5. Gregorianka: + Janusza Myszkę

Czwartek 19 sierpnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XX TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera
1. czytanie (Sdz 11, 29-39a) Nierozumny ślub Jeftego

Psalm (Ps 40 (39), 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Ewangelia (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę
6.30 1. + Zofię Kociuba w 2 r., Czesława, Jakuba, Józefa, i zm. z rodz. 

Olszewskich
7.00 1. + Weronikę w r., Władysława Zbuckich – of. rodzina

2. + Martę Mroczek w 4 r., Michała Mroczka
3. + Urszulę Chromińską w 2 r., Zdzisława Bareję w 1 r. – of. mama

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewiczów

2. Dz-bł. w 40 r ur. Artura o błogosławieństwo Boże i opiekę św. Józefa
3. Poza parafią: + Stanisława Klimiuka – of. pracownicy Powiato-

wego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim
4. Gregorianka: + Janusza Myszkę
Czuwanie ze św. Józefem: 
* Akatyst do św. Józefa 
* Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 20 sierpnia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22)  
Rut Moabitka zostaje wierna Bogu Noemi

Psalm (Ps 146 (145), 5-6b. 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b))
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego Albo: Alleluja

Ewangelia (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie
6.30 1. + Lucjana Talacha i rodziców obojga stron rodziny

2. Dz-bł. w 50 r. ślubu Reginy i Henryka Rymuzów oraz o łaskę 
zdrowia dla Reginy – of. siostra

7.00 1. + Henryka Zaliwskiego w 15 r., Janinę Szymańską i rodziców 
obojga stron rodziny

2. + Marka Stańczuka w 1 r.
3. + Halinę Kasjanowicz w 10 r., zm. Stanisławę i Aleksandra oraz 

rodziców – of. dzieci
14.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00 W intencjach Małych Rycerzy Jezusa Miłosiernego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewiczów

2. + Stanisława Ilczuka w 4 r.
3. + Franciszka w 20 r. i Krystynę Lipińskich oraz zmarłych obojga 

stron – of. dzieci
4. Gregorianka: + Janusza Myszkę

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Sobota 21 sierpnia 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA
1. czytanie (Rt 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17)

Booz poślubia Rut i staje się przodkiem Chrystusa
Psalm (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b))

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu
Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy

6.30 1. Dz-bł. w 50 r. ślubu Ewy i Michała Zalewskich z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

7.00 1. Gregorianka + Honoratę i Czesława Januszkiewiczów
2. + Milenę w rocznicę śmierci
3. + Krzysztofa, Józefa, Martę, Beatę i zm. z rodz. Karpowicz
4. Gregorianka: + Janusza Myszkę

17.00 Ślub: Anna Domańska i Konrad Wojewódzki
18.00 1. + Romana Zbaradzkiego w 30 dz. – of. rodzina

2. + Weronikę i Romana Graniszewskich, Honoratę i Kazimierza 
Kowalczyków i zm. z rodziny – of. Marianna Kowalczyk

3. Dziękczynna w int. Joanny z prośbą o potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa w dalszym życiu
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Informacje o życiu parafii (15.08)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Marek Piotr Pliszka 

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. 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Jagiellońskiej – 100 zł 
l z ul. Jagiellońskiej – 200 zł 
l z ul. Jagiełły 17 – 100 zł 
l z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł 
l z ul. Sokołowskiej 79 – 50 zł
l z ul. Sokołowskiej 91 – 100 zł 
Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto pa-
rafialne. 

W „Echu Katolickim”

l Maciej Ołdakowski, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach 
i Agata Krystyna Popek, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Damian Majewski, kawaler z parafii św. Józefa Robotnika w Wołyń-
cach i Patrycja Lubowicka, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1 
l Mariusz Kłopotowski, kawaler z parafii św. Andrzeja Boboli w Siema-
tyczach i Patrycja Maliszewska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1 
l Szymon Moczulski, kawaler z parafii tutejszej i Karina Kama Kułaj, 
panna z parafii katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach – 
zapowiedź 1 
l Damian Parobczy, kawaler z parafii bł. Męczenników Podlaskich  
w Siedlcach i Izabela Brochocka, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2 

•	„Patrz	na	ziemię,	nie	na	nas”	–	krzyczeli	esesmani.	Wspomnienie	w	80	
rocznicę męczeństwa św. Maksymiliana.
•	O	księżach	szczególnie	znienawidzonych	przez	szatana.	
•	Nieznane	fakty	z	życia	prymasa	Wyszyńskiego	–	w	interesującym	wy-
wiadzie ze znanym historykiem prof. Janem Żarynem. 
•	O	tym,	że	wiara	chroni	przed	goryczą	samotności,	nawet	na	starość.	
•	Niezwykła	oferta	sióstr	służek	z	ośrodka	„Promień”	–	darmowe	turnusy	
rehabilitacyjne dla ozdrowieńców z Covid.
Zapraszamy do lektury!

Niedziela 22 sierpnia 2021 r.
DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b) Przypomnienie powołania narodu
Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 9a))

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
2. czytanie (Ef 5, 21-32)

Miłość małżeńska naśladowaniem miłości Chrystusa i Kościoła
Ewangelia (J 6, 55. 60-69)

Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Kazimierza Wolanina w 17 r. i rodziców obojga stron
8.30 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewiczów

2. + Piotra Artycha w 18 r. – of. matka
3. + Tomasza Wojewódzkiego w 24 r. – of. rodzice

10.00 1. Dz-bł. w 15 r. ślubu Anny i Artura oraz w 7 r. Beaty i Pawła oraz 
ich dzieci z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Ro-
dziny – of. mama

11.30 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, dary 
Ducha Świętego dla Katarzyny i Rafała w 14 r. ślubu oraz ich dzieci

2. + Sabinę, Wacława, Mieczysława, siostrę Irenę Głuchowską, zm. 
dziadków obojga stron rodziny – of. Teresa Nasiłowska

13.00 1. Dz-bł. w 8 r. ślubu Anny i Krzysztofa, w 6 r. ur. Zosi, w 4 r. ur. Hani 
oraz z racji chrztu Piotra i Pawła

18.00 1. + Jadwigę Stachowicz w 19 r. – of. dzieci
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. + Benedykta Śledziewskiego w 2 r. – of. córka

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę

 Q Dziś w niedzielę 15 sierpnia:
Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Msze święte jak w każdą niedzielę  
w czasie wakacji. Podczas liturgii będzie miał miejsce obrzęd błogosła-
wieństwa ziół i kwiatów. W tym dniu będzie odpust w Purzecu. Msza 
święta przy kapliczce o godz. 12.00. 
Dziś Święto Wojska Polskiego – 101 rocznica „Cudu nad Wisłą”. 

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE
Środowa nowenna – 18 sierpnia
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; duchowe pielgrzymowanie; różaniec za Ojczyznę prowa-
dzony przez Cristeros. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

 Q W czwartek 19 sierpnia zapraszamy na kolejne  
CZUWANIE ZE ŚW. JÓZEFEM. 
18.00 – Eucharystia z nauką o św. Józefie
* Akatyst do św. Józefa
* Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00

W piątek 20 sierpnia wspominamy św. Bernarda z Clairvaux.  
Jest to dzień imienin ks. Prałata Bernarda Błońskiego. 

Ks. Prałatowi życzymy obfitości Bożych darów, radości, pokoju serca 
i świętości na wzór Patrona. 

Zaproszenie na pielgrzymki
Drodzy Zelatorki i Zelatorzy oraz wszyscy członkowie Kół Ży-

wego Różańca przed nami Pielgrzymka Żywego Różańca do Le-
śnej Podlaskiej. 

28 sierpnia 2021 r. spotykamy się w leśniańskim sanktuarium, aby za-
wierzyć Maryi, opiekunce Podlasia, nasze rodziny. Trud pielgrzymowania  
i podejmowania krzyża, prowadzi w objęcia  Boga, ale jeśli jest związany 
z  Maryją jest pełen Jej pomocy, pociech i wsparcia. Wobec wielu różnych  
zagrożeń  duchowych, żywiołów, sił natury, ponownie oddajmy się pod 
opiekę Tej, która może nas ocalić. 

Wyraźmy naszą miłość do Matki i podziękujmy za Jej nieustające orę-
downictwo. W roku rodziny, podejmiemy temat związany z duchowością 
życia naszych rodzin. Zechcemy głębiej odkryć i docenić rolę Maryi i św. 
Józefa w duchowym wzrastaniu na drodze miłości Boga i budowania 
wzajemnej jedności w naszych rodzinach. Zapraszając Świętą Rodzinę do 
naszych domów, będziemy modlić się o odnowę i świętość rodzin. Piel-
grzymka to wyraz naszego zaufania Maryi, większego z Nią zjednoczenia 
i zdania się na Nią we wszystkim, gdyż jest obdarzona mądrością, która 
przerasta mądrość człowieka. 

Jej rady przewidują wszytko, dlatego należy słuchać ich z zaanga-
żowaniem i wypełniać je. Skoro ukazuje się w wielu miejscach z różań-
cem, znaczy to, że jest on absolutnie konieczny. Ta modlitwa przemie-
nia świat. Niech nie zabraknie czcicieli Matki Bożej, aby pokazać wielu 
zagubionym ludziom, nieradzącym sobie z życiem w obecnej sytuacji, 
gdzie szukać pewnego przewodnika i pocieszenia w godzinach ognio-
wych prób wiary i trudności życiowych. Zapisy w zakrystii i pod nume-
rem tel.: 511 128 243.

Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy kościele.
Róża Wyrębek

Rada Różańcowa zaprasza na: 
•	pielgrzymkę dziękczynną za beatyfikację kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego do Zuzeli, Stoczka Warmińskiego, Gietrzwałdu  
w dniach 18-19.09.2021 r. Zapisy w zakrystii lub pod nr tel. 606 902 159. 

Zofia Sawiak
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna. 
(opr. xHD)

DORADCA POLITYCZNY

Dawno, dawno temu książęcy zamek otoczył 
tłum niezadowolonej gawiedzi. Jedni przyszli  
z widłami i grabiami, inni z pochodniami. Książę 
rozmawia ze swoim doradcą:
– Pewnie muszę wysłać moich żołnierzy, żeby 
rozpędzili ten tłum.
– Nie musisz, książę, z nimi walczyć. Wystarczy,  
że przemówisz do nich i przekonasz tych z widła-
mi, że tamci z pochodniami chcą im zabrać widły!
DBAŁOŚĆ
Przy herbacie rozmawiają dwie, zaawansowane 
w wieku koleżanki:
– Byłaś u lekarza?
– Tak, w ubiegłym tygodniu. Doktor mi powie-
dział, że mam bardziej dbać o swoją wagę.
– I co zamierzasz zrobić?
– Nawet dziś już dwa razy przetarłam ją ścierką.
TRZEBA ROZMAWIAĆ
Rozmawiają koledzy w pracy. Jeden z nich za-
czyna narzekać:
– Mam ciągle kłopoty z żoną i z córką. Już roz-
mawiałem o tym z rodzicami i sąsiadami, a na-
wet z twoją Krysią.
– Ja myślę, Zdzisiu, że wiele problemów by 
zniknęło, gdyby ludzie nauczyli się mówić jedno 
drugiemu, a nie jedno o drugim.
KIEDY?
W czasach pandemii na ławce w parku siedzą  
w maseczkach chłopak i dziewczyna. Chłopak 
zalotnie odzywa się do dziewczyny:
– Pokażesz mi nosek?
– Nie! Po ślubie!
KAWA
W poniedziałek od rana pracownicy biura pró-
bują zabrać się do pracy. Jedna z pań mówi do 
koleżanki:
– Nie wiem co się dzieje, ale nie potrafię się 
zmobilizować do czegokolwiek.
– Napij się kawy. Nadal będziesz się lenić, ale  
z większą energią i zaangażowaniem!
UPAŁY
Na dworze panują upały. Dziennikarz pyta po-
lityka:
– Co parlamentarzyści mogą zrobić, aby pomóc 
ludziom w czasie upałów?
– Zamierzamy zachęcić ludzi, aby chłodno się do 
siebie odnosili. Międzyludzki chłód będzie naj-
lepszą klimatyzacją całego naszego kraju.
SARKAZM
W barze, o rannej porze, do stolika przy którym 
siedzi smutny mężczyzna podchodzi kelnerka:
– Dzień dobry.
– Jaki tam „dobry”? I po co ten sarkazm z same-
go rana?
KŁAMSTWO I DEMOKRACJA
Kolega rozmawia przez telefon z drugim kolegą:
– Słyszałeś? W sejmie przegłosowali, że szcze-
pionki są dobre i wszyscy muszą się zaszczepić. 
Ja w to wierzę!
– A ty naprawdę myślisz, że „kłamstwo staje się 
prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej 
osób”? (Oskar Wilde)

Milena: Na oazie parafialnej miałam oka-
zję posługiwać jako animatorka grupy i był to 
dla mnie czas dużej radości, ponieważ w moje 
grupie były wspaniałe dziewczyny, które swoją 
otwartością i uśmiechem potrafiły rozweselić 
mój dzień. Jestem wdzięczna Duchowi Święte-
mu, że tak pokierował wszystkim i mogłam je 
poznać oraz razem z nimi się modlić.

Piotr: Oaza jest to wspaniałe miejsce, gdzie 
wszyscy możemy się jednoczyć nie zależnie od 
wieku. Ja na tych rekolekcjach zostałem świe-
żo upieczonym animatorem. Cieszyłem się że  
w końcu będę mógł poprowadzić własną grupę, 
ponieważ od dawna od tym marzyłem. Mimo 
iż początkowo obawiałem się tej posługi i nie 
byłem zbyt pozytywnie nastawiony, to po tych 
fantastycznych trzech dniach śmiało mogę 
oznajmić, że nieczego nie żałuję. Wszystko 
było bardzo dobrze zorganizowane, grupy były 
wspaniałe i wszyscy jednoczyliśmy się przy 
okazji dobrze się przy tym bawiąc. Duchowo 
spędziłem ten czas wyjątkowo, bo byłem odpo-
wiedzialny za wzmacnianie budowania relacji  
z Bogiem mojej grupy z 3 i 4 klasy. Bardzo 
zbliżyłem się do Boga i w każdym momencie 
czułem się w gronie tych ludzi kapitalnie, bo 
wspólnie mogliśmy właśnie się do Niego zbli-
żać i Go chwalić. Oazę oceniam zdecydowanie 
na plus i zachęcam, aby namawiać innych na 
przyjście do tej wspólnoty, wystarczy się prze-
konać, a zobaczy się, że niczego się nie pożałuje.

Damian: Będąc animatorem muzycznym 
na oazie parafialnej odczułem radość i piękno  

Bóg mnie kocha i …
 - oaza parafialna dla dzieci i młodzieży 

Codziennie była Eucharystia, do której przy-
gotowywaliśmy się poprzez namiot spotka-
nia – rozważanie Ewangelii i adorację Jezusa, 
szkołę śpiewu i szkołę liturgiczną. W trakcie 
oazy odbywały się spotkania w małych grupach  
z animatorami. Były pogodne popołudnia z gra-
mi i zabawami i smaczne posiłki. Warto organi-
zować takie oazy w parafii dla osób, które nie 
mogły pojechać na oazę 15 dniową i dla nowych 
osób, które chcą zobaczyć czym jest wspólnota. 

Poniżej świadectwa i wspomnienia nie-
których animatorów i uczestników: 

z oddania siebie innym, a codzienna Msza świę-
ta ożywiła moją wiarę.

Oliwia: Na oazie parafialnej byłam animator-
ką grupy, nie było łatwo ponieważ dziewczynki 
były nieśmiałe, ale przez to nauczyłam się cierpli-
wości do ludzi. Przez prowadzenie spotkań sama 
sobie przypomniałam, że tylko Jezus mnie zbawi 
i że Bóg ma dla mnie najlepszy plan.

Karol: Na oazie parafialnej byłem pierwszy 
raz. Było to dla mnie prawdziwe wyzwanie, po-
nieważ moim zadaniem było poprowadzić gru-
pę uczestników przez te trzy dni. Na szczęście 
poradziłem sobie z tym i dziękuję za to Panu 
Bogu. Dzięki tej oazie nauczyłem się lepiej roli 
animatora, a także pogłębiłem swoją relację  
z Panem Bogiem poprzez namiot spotkania 
i Sakrament Pokuty. Zachęcam każdego do 
udziału w takiej oazie, ponieważ jest to dosko-
nały sposób na odnalezienie się we wspólnocie 
i poznanie się lepiej z samym Jezusem.

Norbert: Podobały mi się Msza święta, spo-
tkania z Piotrkiem, pizza i naleśniki. 

Oskar: W Oazie najbardziej podobało mi się 
czytanie Pisma Świętego i spotkania z anima-
torem. Mogłem nauczyć się śpiewać nowych 
piosenek. 

Krzysztof: W Oazie najbardziej podobały mi 
się spotkania i pogodne popołudnia. Poznałem 
kilku fajnych kolegów. Poznałem parę nowych 
piosenek. 

Lena: Na Oazie byli bardzo mili i uprzejmi 
animatorzy, a najbardziej animatorka naszej 
grupy Milena. Na Oazie były super zabawy  
i przemiły ksiądz Ireneusz. Na Oazie poznałem 
dużo miłych i zabawnych osób, nauczyłam się 
słuchać Słowa Bożego i kochać bliźniego jak 
siebie samego. Oaza była rewelacyjna i nic bym 
w niej nie zmieniała. 

Jakub: Na oazie podobało mi się śpiewanie, 
spotkania w grupach i rozważanie Pisma Świę-
tego. 

Antoni: Lubiłem spotkania z panem 
Piotrkiem. Poznałem kilka fajnych osób. Mo-
głem się nauczyć Biblii i wiary w Boga. Udało 
mi się bardziej Boga pokochać i poznać. 

 Zebrał: (xIJ)


