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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 (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 Chry-
stusa i Kościoła
Ewangelia (J 6, 55. 60-69)
Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecz-
nego

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Czy ktoś może dać więcej niż Jezus? 
Rozważania do Ewangelii z XXI Niedzieli Zwykłej (22 sierpnia)

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
ZGORSZENIE KRZYŻEM (J 6,60-69)

•	 Bez wątpienia każdy grzech jest odejściem 
od Jezusa. Rozważana aktualnie perykopa 
ukazuje nam zgorszenie Krzyżem jako naj-
ważniejszy powód odejścia od Zbawiciela. To 
Krzyż nas gorszy i dlatego odchodzimy od Je-
zusa (uciekamy w grzech). Ale trudno nam się 
do tego przyznać. Przecież słowami nie negu-
jemy Krzyża Chrystusa, nie podważamy jego 
wartości. On pozostaje dla nas czcigodnym 
znakiem zbawienia. My negujemy, odrzuca-
my nasz krzyż codzienny. To nim się gorszymy 
i jego się wyrzekamy.

•	 Odrzucenie krzyża, którym jest miłość do nie-
przyjaciół, powoduje obmowy, plotki i woj-
ny. Odrzucenie krzyża, którym jest wierność 
małżeńska, jest przyczyną zdrad, rozwodów, 
rozbitych rodzin, cierpienia dzieci i wielkiej 
ich deprawacji. Odrzucenie krzyża, którym 
jest wychowywanie dzieci, przeradza się  
w wiele patologii społecznych, uzależnień, 
przestępstw. Odrzucenie krzyża, którym jest 
post (szeroko rozumiany, nie tylko od pla-
sterka wędliny), powoduję, że coraz bardziej 
stajemy się społeczeństwem konsumpcyjnym, 
o którym dosłownie i w przenośni można 
powiedzieć: Ich losem - zagłada, ich bogiem 
- brzuch, a chwała - w tym, czego winni się 
wstydzić. To ci, których dążenia są przyziem-
ne (Flp 3,19). Odrzucenie krzyża, którym jest 
niedostatek, rodzi kradzieże, wszelkie nie-
uczciwości. Odrzucenie krzyża, którym jest 
własny charakter, słabości, ograniczenia, po-
woduje wiele kłamstw, udawania, pozowania 
na kogoś, kim się nie jest. Odrzucanie krzyża, 
którym jest... (no właśnie, co jest moim krzy-
żem?), rodzi moje grzechy. Niech to pytanie  
o krzyż, od którego uciekam grzesząc, pyta-
nie o najgłębsze korzenie moich nieprawości, 
będzie również przedmiotem tej medytacji. 
[www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Two-
ich wiernych w dążeniu do Ciebie, daj swojemu 
ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć 
tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności 
świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są praw-
dziwe radości. 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)

W Ewangelii usłyszeliśmy zakończenie Mowy 
Eucharystycznej Jezusa wygłoszonej w synago-
dze w Kafarnaum. Przypominamy sobie cud roz-
mnożenia chlebów i ryb, który stał się wstępem 
do przedstawienia przez naszego Pana nauki 
o Jego Ciele i Krwi. Jezus mówi, że Jego Ciało 
i Krew są prawdziwym pokarmem i napojem, 
że On sam może wspaniale zaspokoić każdy 
głód i każde pragnienie człowieka, a wielu Jego 
uczniów tego nie rozumie, gdyż myślą tylko po 
ludzku, bez wiary. Z tego wynika, że nie wszy-
scy, którzy nazywają się uczniami Jezusa, są nimi  
w rzeczywistości. Dla wielu nauka Jezusa była 
trudna, zbyt trudna, by uważnie słuchać, by nad 
nią rozmyślać, by zadać Jezusowi pytanie. Nie 
prosili Pana o dodatkowe wyjaśnienia. Zamiast 
refleksji nad słowem Nauczyciela, pojawiało 
się szemranie przeciw Niemu. Ewangelia była 
za trudna, szemranie przychodziło z łatwością.  
W naszych czasach jest tak samo. My dużo wie-
my o Jezusie, sakramentach, Kościele. Euchary-
stia na świecie jest sprawowana na pamiątkę 
Pana prawie od dwóch tysięcy lat. W wielu 
kościołach kilka razy dzienne jest Msza święta, 
trwają adoracje eucharystyczne. Wydarzyło się 
mnóstwo cudów eucharystycznych. Chrystus 
nieustannie przypomina nam o swej obecności 
w Najświętszym Sakramencie, a my często uwa-
żamy: to zbyt trudne, nie dla nas, niech inni się 
modlą, nie mamy czasu, a cóż tam się wydarzy, 
to tylko jakieś nabożeństwo, itd., itp. Jakże ak-
tualne jest stwierdzenie św. Teresy do Dzieciątka 
Jezus: „Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, 
służby porządkowe musiałyby kierować ruchem 
u wejścia do kościołów”. 

Jezus zna ludzkie myśli i słyszy słowa przez 
nas wypowiadane, wie o naszych czynach. Nie-
wiara i wynikające z niej niezadowolenie i szem-
ranie są konsekwencją niesłuchania i nieprzy-
jęcia słów Jezusa. Tylko Jego słowa dają życie 

wieczne. Niektórzy uczniowie byli zgorszeni Jezu-
sem, gdy opowiadał o Eucharystii, a Pan wiedział, 
że jeszcze bardziej zgorszą się Jego krzyżem, gdy 
zobaczą, że ich Nauczyciel jest odrzucony przez 
ten świat i dobrowolnie wydaje się na straszliwą 
śmierć. 

Duch daje życie. Jezus posyła nam Ducha 
Świętego, abyśmy mieli życie w obfitości. Duch 
Boży, który jest nam udzielany w sakramentach 
Kościoła, zstępuje w czasie modlitwy i słuchania 
słowa Bożego, jednoczy każdego z Chrystusem, 
który jest naszym życiem. Potrzebujemy Ducha 
Świętego każdego dnia, ale też bardzo boimy się 
Jego przyjścia, bo często nie mamy ochoty na na-
wracanie się. 

Ciało na nic się nie zda. Niby każdy to wie. 
Wszyscy kiedyś umrzemy, nasze ciała rozłożą się  
w grobie lub zostaną skremowane. Dusza ludz-
ka jest nieśmiertelna i o nią trzeba troszczyć się 
bardziej niż o ciało. Pośród nas są jednak ludzie 
ochrzczeni, którzy w to nie wierzą, którzy podwa-
żają lub wprost odrzucają prawdę o życiu wiecz-
nym. Jezus wiedział, że Judasz w Niego nie wierzył 
i planował zdradę. Takich Judaszów jest znacznie 
więcej. Postawa praktykujący i niewierzący jest 
dość często spotykana we współczesnym Koście-
le. Wielu ludzi chce przyjmować sakramenty, być 
w społeczności kościelnej, ale nie chcą Jezusa, nie 
chcą łaski uświęcającej, nie zamierzają włączyć się 
w budowanie Kościoła. Uwierzyli w to, że wystar-
czy chodzić do kościoła, przyjść na taki czy inne 
nabożeństwo. Judasz też chodził za Jezusem, ale 
mu to nie pomogło, nie odwrócił się od swego 
przewrotnego myślenia. 
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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

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. 

Poniedziałek 23 sierpnia 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy

1. czytanie (1 Tes 1, 1-5. 8b-10) Nawrócenie Tesaloniczan
Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a))

Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 23, 13-22) Zaślepienie faryzeuszów

6.30 1. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek
2. Poza parafią: + Krzysztofa Chmielaka – of. rodzina Krupów

7.00 1. + Janinę w 31 r., Franciszka, Kazimierza, Krzysztofa i zm. z rodz. 
Jereminiaków, Wójciuków, Krzyckich – of. Elżbieta Jereminiak

2. + Męża Tadeusza w 16 r., jego rodziców: Cecylię i Antoniego 
oraz braci; Marka, Krzysztofa i Józefa – of. Zdzisława Szczepanik

3. Dz.-bł. w 40 r. urodzin Magdaleny i w 37 r. urodzin Justyny  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski 
dla nich i ich rodzin 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka + Honoratę i Czesława Januszkiewicz – of. Henryka Majek

2. Gregorianka:+ Janusza Myszkę – of. Stanisława Myszka
3. +Stanisława w 25 r. 
4. Dz.-bł. z racji rocz. ur. Roberta z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Maryi, potrzebne łaski dla niego i jego rodziny – of. mama
Nowenna miesięcy do bł. Męczenników Podlaskich i spotkanie „Strażników 

Kościoła”
Wtorek 24 sierpnia 2021 r.

ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
1. czytanie (Ap 21, 9b-14) Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Psalm (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12))
Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo

Ewangelia (J 1, 45-51) Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu
6.30 1. + Mariana Strzałek – of. Stanisław Kozieł z dziećmi
7.00 1. + Janinę, Kazimierza Janiak, Martę i Pawła Stawskich – of. dzieci

2. + Piotra Żukowskiego w 8 r., Rafała Choińskiego, Stanisławę, 
Kazimierza, Ryszarda, Danutę Chomków, Mieczysława Redesiuk 
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące – of. Barbara Żukowska

3. +Joannę, Teofila, Janusza, Krzysztofa, Henryka, zm. z rodz. Orze-
łowskich i Borkowskich – of. Barbara i Edmund Orzełowscy

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

2. Gregorianka:+ Janusza Myszkę 
3. + Józefa w 24 r., Zofię i zm. z rodz. Rucińskich – of. Krystyna  

i Szczepan Borutowie
4. Dz.-bł. w intencji Kingi z okazji 18 r. urodzin z prośba o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
Środa 25 sierpnia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Ludwika 

albo wspomnienie św. Józefa Kalasantego, prezbitera
1. czytanie (1 Tes 2, 9-13) Owocność apostolatu Pawła
Psalm (Ps 139 (138), 7-8. 9-10. 11-12b (R.: por. 1b))

Panie, przenikasz i znasz mnie całego
Ewangelia (Mt 23, 27-32) Biada obłudnikom

6.30 1. + Józefa w 37 r., Natalię i zm. z rodz. Wymiatał – of. rodzina Wymiatał
2. Poza parafią: + Stefana Okuniewskiego w 15 r. – of. córka

7.00 1. + Wojciecha Kowalskiego w 1 r.
2. + Jadwigę Potyra – of. rodzina Leśniaków
3. + Męża Mariana, teściów: Władysławę i Stanisława Wakułów, rodzi-

ców: Czesławę i Henryka oraz brata Tadeusza – of. Krystyna Wakuła
17.00 Różaniec św. Józefa – prowadzony przez Obrońców Życia
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa: 

I. Dz.-bł. z okazji 77 r. urodzin Danuty z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę św. Józefa

II. Dz.-bł. w intencji Ireny i Czesława Ćwikier z racji 60 r. ślubu
III. Dz.-bł. w int 10 r. ślubu Małgorzaty i Artura Sosnówków z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
jubilatów, ich dzieci Adasia i Jasia – of. ciocia z wujkiem

IV. + Bogdana Byszyńskiego – of. rodzina
V. + O radość życia wiecznego w Niebie dla śp. Edwarda Mirońskie-

go i rodziców z obu stron rodziny – of. żona
VI. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura i zm. z obu stron rodziny 

– of. mama
VII. + Sławomira Kindziuka, Genowefę i Henryka Olszewskich
VIII. + Łukasza Borkowskiego – of. p. Oknińscy
IX. + Leokadię Marciszewską
2. Gregorianka:+ Honoratę i Czesława Januszkiewicz 
3. Gregorianka:+ Janusza Myszkę 
4. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską – of. rodzina
5. + Tadeusza Kosiorka w 15 r. – of. żona

Czwartek 26 sierpnia 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

1. czytanie (Prz 8, 22-35) Maryja stolicą mądrości
albo  1. czytanie (Iz 2, 2-5) Góra świątyni Pana

Psalm (Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d))
Tyś wielką chlubą naszego narodu

2. czytanie (Ga 4, 4-7) Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
Ewangelia (J 2, 1-11) Wesele w Kanie Galilejskiej

6.30 1.+ Andrzeja Mroczka w 3 r. – of. mama
2.+ Mariannę w 27 r., Jadwigę, Mariana, Wincentego – of. rodzina

10.00 1. + Annę i Edwarda Trociów – of. córka
2. Dz.-bł. w int. Koła Różańcowego nr 13 pw. Matki Bożej Często-

chowskiej z prośbą o potrzebne łaski dla nich i ich rodzin oraz 
za zmarłych z Koła Różańcowego

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

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę 
3. + Piotra Kobuszewskiego w 3 r. 
4. Dz.-bł. w int. KŻR nr 11 o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej 

Rodziny dla sióstr z KŻR o zdrowie dla nich i ich rodzin – of. zelatorka
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00

Piątek 27 sierpnia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI

1. czytanie (1 Tes 4, 1-8)  
Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości

Psalm (Ps 97 (96), 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12 (R.: por. 12a))
Niech sprawiedliwi weselą się w Panu

Ewangelia (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach
6.30 1. + Eugeniusza i Annę – of. córka
7.00 1. + Stanisława Gręziaka w 21 r., rodziców, siostrę Jadwigę, brata 

Janka i Daniela – of. Cecylia Gręziak
2. + Elżbietę Izdebską i rodziców: Anielę i Konstantego – of. brat 

Krzysztof Izdebski
3. W int. Bartosza z racji 18 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz 

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę 
3.+ Ojca Stanisława Myrchę w 6 r. – of. Barbara Duk
4.+ Sławomira Myszkę i rodziców z obu stron rodziny – of. żona

Koronka do Bożego Miłosierdzia 
Sobota 28 sierpnia 2021 r.

WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla

1. czytanie (1 Tes 4, 9-11) Miłość braterska
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 9))

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie
Ewangelia (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach

6.30 1. + Hannę Marię Łęczycką – of. mąż
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Informacje o życiu parafii (22.08)

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. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W „Echu Katolickim”

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

7.00 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz 
2. + Kazimierza Krzyńskiego w 14 r. – of. żona z dziećmi i wnukami
3. Dz.-bł. z okazji 10 r. ślubu Agnieszki i Łukasza i 3 r. urodzin  

Darii z prośbą o łaskę zdrowia dla nich, Boże błogosławieństwo 
i opiekę Świętej Rodziny

4. + Leokadię Gadomską w 30 dz. od śm. – of. uczestnicy pogrzebu
17.00 Ślub: Marcin Ksionek i Elżbieta Todorska
18.00 1. Gregorianka: + Janusza Myszkę

2. Dz.-bł. w 15 r. sakramentu małżeństwa Joanny i Adama Olszew-
skich z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa

3. W intencji czcicieli św. Joanny Beretty Molla
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka – modlitwy za 

wstawiennictwem św. Joanny Beretta Molla
Niedziela 29 sierpnia 2021 r.

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Pwt 4, 1-2. 6-8) Wezwanie do zachowania przykazań

Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b))
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

2. czytanie (Jk 1, 17-18. 21b-22. 27) Wprowadzać słowo w czyn
Ewangelia (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23) Prawo Boże a zwyczaje

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Helenę w 19 r., Stanisława w 11 r. Borkowskich, Mariannę, An-

toniego Izdebskich, Annę, Władysława, Kazimierza Borkowskich, 
zm. z rodz. Izdebskich, Borkowskich i Radzikowskich – of. córka

8.30 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz 
2. + Halinę Grzebisz w 25 r.
3. Dz.-bł. w int. Barbary i Romana Malinowskich z okazji 30 r. ślubu 

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich – of. rodzina Mali-
nowskich

10.00 1. + Krzysztofa w r. śm., Józefa i Zygmunta
2. Dz.-bł. w 16 r. ślubu Anny i Bartosza, w 10 r. ślubu Beaty i Ka-

rola z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci  
– of. rodzice

3. Dz.-bł. w int. Aleksandry i Tomasza z okazji 6 r. ślubu z prośbą  
o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
nich i ich dzieci – of. rodzice

11.30 1. Dz.-bł. w intencji Karoliny z okazji 17 r. urodzin z prośbą o zdro-
wie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski na dalsze lata 
życia – of. rodzice

2. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Zofii i Stanisława Koszewskich 
z okazji 50 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Świętej Rodziny – of. małżonkowie

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Alinę Brochocką – of. mieszkańcy Małej Strzałki
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. + Marian Strzałka – of. rodzina Staręgów

2. Gregorianka: + Janusza Myszkę 

 Q W poniedziałek 23 sierpnia po Mszy świętej o godz. 18.00 modlitwy 
za wstawiennictwem bł. Męczenników z Pratulina, a następnie spo-
tkanie „Strażników Kościoła”. 

 Q IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE
Środowa nowenna – 25 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 26 sierpnia Uroczystość Matki Boskiej Częstochow-

skiej. Msze święte o godz. 6.30, 10.00 i 18.00. 
 Q W sobotę 28 sierpnia parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta 

Molla. Modlitwy za wstawiennictwem i błogosławieństwo matek oczeku-
jących narodzin dziecka po Mszy świętej o godz. 18.00. 

 Q PIELGRZYMKI
- Program Pielgrzymki Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej  
28 sierpnia
•	 10:00 Słowo o. Przeora i Moderatora Żywego Różańca - zawiązanie 

wspólnoty.
•	 10:15 Konferencja „Duchowość rodziny we wskazówkach papieża Fran-

ciszka”, ks. prof. Adam Rybicki, KUL.
•	 11:30 Różaniec święty
•	 12:15 Misjonarze naszej diecezji - inicjatywy misyjne.
•	 12:45 Eucharystia.
•	 14:00 Agapa.
•	 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Zapisy w zakrystii oraz pod numerami telefonów: 511 128 243, 663 649 123.
Wyjazd o godz. 8:00 z parkingu przy kościele.
Niech Matka Boża rozpala nasze serca do łączenia się na wspólnej mo-

dlitwie.      Róża Wyrębek
- Pielgrzymka Rowerowa do Leśnej Podlaskiej 29 sierpnia 2021 r. 
Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem 22 sierpnia (niedziela) po Mszy 
św. o godz. 18.00 w sali przy zakrystii. Więcej informacji pod numerem 
602248111. Antoni Pieńkowski.
- Pielgrzymka dziękczynna za beatyfikację kardynała Stefana Wy-
szyńskiego do Zuzeli, Stoczka Warmińskiego, Gietrzwałdu w dniach  
18-19.09.2021 r. Zapisy w zakrystii lub pod nr tel. 606 902 159. Zofia Sawiak.

•	O	praktyce	niedzielnych	wieczornych	Mszy	św.	w	naszej	diecezji	i	o	kon-
sekwencjach opuszczenia Eucharystii tego dnia.
•	Na	czym	polega	królowanie	Maryi	w	naszym	życiu?
•	Co	kard.	Wyszyński	miałby	do	powiedzenia	o	obecnej	sytuacji	politycznej	
w Polsce?

Do Jezusa przychodzą naprawdę ludzie, którzy otwierają się na łaskę 
udzieloną przez Ojca. Od Jezusa odchodzą ci, którzy nie potrzebują łaski 
i chcą się sami zbawić. Wielu uczniów przestało być uczniami, odeszli od 
Jezusa, gdy usłyszeli, że jest tak radykalny, że domaga się wiary w swoje 
bóstwo i w swoją realną obecność w Eucharystii. Jezus nie biegł za nimi. 
Nie chciał ich na siłę zatrzymać przy sobie. Nie zmniejszył wymagań. Nie 
powiedział, że można wierzyć tylko trochę, na próbę i w to, w co się chce, 
po swojemu. Nauczyciel pozwolił odejść tłumom, a nawet Dwunastu 
postawił przed koniecznością dokonania wyboru. I tak jest dzisiaj. Jezus 
pyta nas: Czy i w chcecie odejść? Wielu przecież odeszło. Coraz mniej ludzi  
w kościołach, świat coraz bardziej bezbożny, a my ciągle musimy wybie-
rać. Wiara staje się coraz bardziej osobistą relacją z Jezusem jako jedynym 
Panem i Zbawicielem. Szymon Piotr odpowiedział w imieniu wszystkich 
Apostołów, że nie mają dokąd pójść, że nikt wcześniej nie złożył im lep-
szej propozycji. Święty Boży, w którego uwierzyli, i którego poznali ma 
słowa życia wiecznego. Wielu przed nami odpowiedziało wiarą i miłością 
na słowa Jezusa i dziś są w niebie. Panie, do kogo pójdziemy? – to pytanie 
jest aktualne w naszym życiu.  (xIJ) 

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

•	Człowiekiem	bez	korzeni	łatwo	jest	sterować,	dlatego	nowa	lista	lektur	
szkolnych jest atakowana przez lewicowe środowiska.
•	O	świętowaniu	w	Kodniu	i	Leśnej	Wniebowzięcia	Maryi.
•	Jakie	są	objawy	nadużywania	leków	przeciwbólowych?
Zapraszamy do lektury!
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FLET

Rozmawiają dwie sąsiadki:
 – Mam dziś kiepski dzień: dołek, chandra i ból 
głowy.
 – Nam kobietom to się zdarza.
 – Tak, tylko myślałam, że dziś nic gorszego się 
nie stanie. Tymczasem wtedy mój najmłodszy 
synek Krzyś wyciągnął flet i zaczął na nim po 
swojemu grać.
DRAPANIE PO PLECACH
Podczas zmagań olimpijskich w Tokio rodzina 
ogląda wyczyny biegaczy. Synek pyta ojca:
 – Tato, kto wymyślił hasło olimpijskie „Szybciej! 
Wyżej! Mocniej!”
 – Prawdopodobnie wymyślił to ktoś, kogo plecy 
bardzo swędziały.
CZWARTA FALA
Podczas wakacji zażarta dyskusja młodych Polaków 
na temat Covida 19. Jeden z uczniów zabiera głos:
 – Nie bójcie się czwartej i piątej fali epidemii.  
Co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Nauczyciel na to:
 – Z wirusem jest inaczej. Co nas nie zabije,  
to zmutuje, powróci i spróbuje jeszcze raz.
SZYBKA I WYTRWAŁA
Pani Zosia, zazwyczaj leniwa, stara się o nową 
pracę. Koleżanka jej radzi:
 – Napisz w CV, że jesteś szybka i wytrwała.
 – A co masz na myśli?
 – To, że szybko się męczysz i długo odpoczywasz.
OCZEKIWANIE
Policjant z „drogówki” zatrzymuje samochód, 
którego kierowca znacznie przekroczył dozwo-
loną prędkość:
– Panie kierowco, czekałem tu na pana cały 
dzień.
– A ja, panie aspirancie, przyjechałem tak szyb-
ko, jak to było możliwe.
CO NAM ROŚNIE
Po powrocie z zakupów, żona mówi do męża: 
 – W sklepie kupiłam ziemniaki z Bułgarii, pomi-
dory z Hiszpanii, czosnek Chin, chrzan z Węgier, 
kalarepę z Włoch, marchew z Francji, ogórek  
z Holandii, rzodkiew z Niemiec. Wybacz to głupie 
pytanie, a u nas co właściwie rośnie?
 – U nas rosną ceny!
HISTORYCZNE MOŻLIWOŚCI
W niedzielny wieczór żona czyta książkę, a mąż 
w komputerze dokonuje precyzyjnych obliczeń:
 – Wiesz, Haniu, wygląda na to, że obchody ty-
sięcznej rocznicy odzyskania Niepodległości Pol-
ski wypadną w piątek.
 – Całkiem możliwe.
 – Ciekawe, czy dadzą nam wtedy wolny ponie-
działek?
 – Martwisz się o to? A ile ty wtedy będziesz miał 
lat?
DOŚWIADCZONY
Synek pyta ojca:
 – Tato, czy źli ludzie mają wyrzuty sumienia?
 – Tak, synku, gdy zrobią coś dobrego.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej (26 VIII)

Z homilii papieża Jana Pawła II w 600-lecie sanktuarium na Jasnej Górze

ZRÓBCIE WSZYSTKO,  
COKOLWIEK WAM POWIE

Przedziwną tajemnicę ja-
snogórskiego sanktuarium 
liturgia oddaje przede wszyst-
kim, czytając zapis ewangelii 
Janowej o godach w Kanie 
Galilejskiej.

Zapis ten mówi o obecności 
Matki Jezusa: była tam Matka 
Jezusa, i o zaproszeniu same-
go Jezusa oraz Jego uczniów. 
Rzecz bowiem dzieje się u po-
czątku nauczania Syna Maryi, 
u początku Jego publicznej 
działalności w Galilei.

Wydarzenie ewangeliczne kojarzy się nam 
naprzód z samym tysiącleciem Chrztu. To po-
przez owo wydarzenie z 966 roku, poprzez 
Chrzest, u początku naszych dziejów, Jezus 
Chrystus został zaproszony do Ojczyzny, jakby 
do polskiej Kany. I zaproszona z Nim przybyła 
od razu Matka Jego. Przybyła i była obecna wraz 
ze swym Synem, jak o tym mówią liczne świa-
dectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa  
w Polsce, a w szczególności pieśń Bogurodzica.

W Kanie Galilejskiej Maryja mówi do sług 
weselnego przyjęcia: Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie.

Począwszy od 1382 roku staje Maryja wobec 
synów i córek tej ziemi, wobec całych pokoleń 
i powtarza te same słowa. Na tej drodze Jasna 
Góra staje się szczególnym miejscem ewan-
gelizacji. Słowo Dobrej Nowiny uzyskuje tutaj 
jakąś wyjątkową wyrazistość, a równocześnie 
zostaje jakby zapośredniczone przez Matkę. 
Jasna Góra wniosła w dzieje Kościoła na naszej 
ziemi i w całe nasze polskie chrześcijaństwo ów 
rys macierzyński, którego początki wiążą się  
z wydarzeniem Kany Galilejskiej.

Cokolwiek wam powie, to czyńcie. A co nam 
mówi Chrystus? Czy nie przede wszystkim to, co 
znajdujemy w tak jędrnym streszczeniu w Liście 
świętego Pawła do Galatów?

Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z nie-
wiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił 
tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, 
że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych 
Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”.  
A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. 
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

To mówi nam Chrystus z pokolenia na po-
kolenia. Mówi poprzez wszystko, co czyni  
i czego naucza. Mówi przede wszystkim przez 
to, Kim jest. Jest Synem Bożym – i przychodzi 
nam dawać przybrane synostwo. Otrzymując  
w mocy Ducha Świętego godność synów Bo-

żych, w mocy tegoż Ducha 
mówimy do Boga: „Ojcze”. 
Jako synowie Boga nie mo-
żemy być niewolnikami. 
Nasze synostwo Boże niesie  
w sobie dziedzictwo wol-
ności.

Chrystus obecny wraz ze 
swą Matką w polskiej Kanie 
stawia przed nami z poko-
lenia na pokolenie wielką 
sprawę wolności. Wolność 
jest dana człowiekowi od 
Boga jako miara jego god-
ności. Jednakże jest mu ona 
równocześnie zadana. Wol-
ność nie jest ulgą, lecz tru-

dem wielkości – jak się wyraża poeta. Wolności 
bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. 
Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera 
się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do 
dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie do życia 
w wolności. Do czynienia dobrego użytku z wol-
ności. Do budowania, a nie do niszczenia.

Ta jasnogórska ewangelizacja do życia  
w wolności godnej synów Bożych ma swą dłu-
gą, sześciowiekową historię. Maryja w Kanie 
Galilejskiej współpracuje ze swoim Synem. To 
samo dzieje się na Jasnej Górze. Iluż w ciągu 
tych sześciu wieków przeszło przez jasnogór-
skie sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj się 
nawróciło, przechodząc od złego do dobrego 
użycia swojej wolności? Iluż odzyskało praw-
dziwą godność przybranych synów Bożych? 
Jak wiele o tym mogłaby powiedzieć kaplica 
jasnogórskiego Obrazu? Jak wiele mogłyby 
powiedzieć konfesjonały całej bazyliki? Ile mo-
głaby powiedzieć Droga Krzyżowa na wałach? 
Olbrzymi rozdział historii ludzkich dusz! To jest 
też chyba najbardziej podstawowy wymiar ja-
snogórskiego sześćsetlecia. Pozostał on i nadal 
pozostaje w żywych ludziach, synach i córkach 
tej ziemi, gdy do ich serc Bóg zsyła Ducha Syna 
swego tak, że w całej wewnętrznej prawdzie 
mogą wołać: „Abba! Ojcze!”

Chrystusa pragniemy, wedle słów dzisiej-
szej ewangelii, zaprosić w dalszy ciąg dziejów 
naszej Ojczyzny tak, jak został zaproszony wraz 
ze swą Matką do Kany Galilejskiej. Mówimy do 
Chrystusa przez Maryję: Bądź z nami w każdy 
czas! I to zaproszenie składamy tu, na Jasnej 
Górze.

Jeszcze raz obejmujemy wzrokiem i sercem 
nasze jasnogórskie sanktuarium. Wsłuchujemy 
się w słowa psalmu dzisiejszej liturgii: „Obejdź-
cie dokoła Syjon, policzcie jego wieże... by po-
wiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest 
naszym Bogiem na wieki”. Źródło: www.brewiarz.pl 


