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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 

Panie, daj nam nowe serce!
Rozważania do Ewangelii z XXII Niedzieli Zwykłej (29 sierpnia)

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
PIĘKNO CZYSTEJ DUSZY

(Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
•	 Człowiek współczesny dba o piękno zewnętrz-

ne. To ważny element życia człowieka. Potrze-
bujemy żyć w pięknie i ładzie. Ważne jest jed-
nak to, aby nie zatrzymać się na tym poziomie 
w życiu. Potrzebujemy zejść na poziom głębszy 
związany z pięknem wewnętrznym. Piękno 
wewnętrzne to piękno związane z ludzkim ser-
cem, z byciem w przyjaźni z Bogiem żywym. 
Bycie w stanie łaski uświecającej, codzienna 
modlitwa ze Słowem Bożym i życie sakramen-
talne sprawiają, że mamy siły przeciwstawiać 
się złu w naszym sercu.

•	 Piękno wewnętrzne mocno związane jest  
z wejściem w proces nawracania się. Nawróce-
nie jest najpierw darem Ducha Świętego, który 
potrzebuje naszej współpracy. Ujrzenie swoje-
go grzechu i uznanie go za swój, to pierwszy 
element nawrócenia, który powinien mieć 
swój koniec w sakramencie pojednania. Czę-
sto zapominamy, że sakrament pojednania to 
sakrament nawrócenia. Człowiek współczesny 
często nie widzi swojego grzechu, ponieważ 
współczesna kultura wyrugowała ze swojego 
życia Boga żywego, a więc i grzech. Tam, gdzie 
nie ma Boga, nie ma też grzechu. Potrzebujemy 
modlić się z całą determinacją o łaskę nawró-
cenia i ujrzenia swojego grzechu. Jak często 
przystępujesz do sakramentu pojednania? Czy 
widzisz swój grzech? Czy potrafisz dostrzegać 
piękno wewnętrzne w sobie i w drugim czło-
wieku?            [www.onjest.pl] 

Módlmy się.
Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszel-

ka doskonałość, zaszczep w naszych sercach 
miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, 
umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie 
strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO  
w środę o godz. 19.00 w dolnym kościele.  (xIJ)

Jezus przyszedł na ten świat, aby ogłosić 
wszystkim dzieciom Ojca Jego darmową mi-
łość. W czasie swej ziemskiej działalności Pan 
spotykał się z różnymi ludźmi. Większość zain-
teresowanych Jezusem szukała u Niego nadziei, 
pokrzepienia, zdrowia i zaspokojenia wielu 
doczesnych potrzeb. Niektórzy przychodzili  
z ciekawości. Do Nauczyciela z Nazaretu przyby-
wali także faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy 
przeważnie nie mieli dobrych intencji, ale często 
chcieli Go ośmieszyć i wystawić na próbę. Roz-
mowy Jezusa z faryzeuszami zostały szczegóło-
wo opisane przez Ewangelistów, aby uchronić 
chrześcijan przed „kwasem faryzeuszów” – nie-
wiarą i obłudą, czyli hipokryzją. 

Ludzie zainfekowani „faryzeizmem” uwa-
żają, że ich głównym zadaniem jest doskonałe 
wypełnianie Prawa i w tym widzą swoje zba-
wienie. Faryzeusze nie mogą i nie chcą przyjąć 
darmowej, przebaczającej miłości Boga, bo naj-
pierw nie zauważyli swej grzeszności. Jezus jest 
Barankiem Bożym, który przez swą krew gładzi 
nasze grzechy. Faryzeuszom taka pomoc jest 
niepotrzebna. Oni sądzą, że poradzą sobie sami. 
Jakże wielu jest takich ludzi w naszych wspól-
notach? Przychodzą do Jezusa, ale nie przyjmują 
Jego Ewangelii, w swym zaślepieniu uważają się 
za mądrzejszych od samego Boga, pycha nie po-
zwala im klęknąć u kratek konfesjonału, pycha 
nie pozwala przyjąć Komunii świętej, pycha nie 
pozwala pozytywnie odpowiedzieć na zaprosze-
nia kapłana do podjęcia służby w parafii. 

Każdy faryzeusz oczywiście popełnia grzechy, 
ale dość sprawnie „zamiata je pod dywan”. Na 
zewnątrz wszystko dalej wydaje się w porządku, 
serce jest jednak bardzo chore. Faryzeusze mają 
swoje sposoby, by ukazywać siebie jako świe-
tlany przykład do naśladowania. Często lubią 
wyliczać grzechy, których nie popełnili i porów-

nywać się z innymi, którzy przecież tak bezboż-
nie żyją. Nawet podczas spowiedzi faryzeusz 
będzie obwiniał innych tak, by nie przyznać się 
do własnych grzechów. Wygodnie jest spowia-
dać się z grzechów męża, żony, kogoś z rodziny. 
Ciągłe porównywanie się z ludźmi prowadzi do 
bezlitosnego osądzania ich i sprawia, że jeszcze 
trudniej jest zauważyć belkę we własnym oku. 

Faryzeusz nie chce się nawracać. Brak na-
wrócenia prowadzi do formalizmu religijnego, 
który w wersji maksymalnej oznacza po prostu 
dewocję, a w wersji minimum – przeciętność, 
duchową oziębłość. Faryzeusze w czasach Jezu-
sa mnożyli modlitwy i ofiary, wymyślali coraz 
to nowe przepisy, byli bardzo gorliwi w pu-
blicznym oddawaniu czci Bogu, ale to wszyst-
ko było na próżno, gdyż ich serca był twarde  
i zimne. W imię Prawa Bożego doprowadzili do 
śmierci Boga na krzyżu. Odrzucili Jezusa, gdyż 
nie chcieli słuchać trudnej prawdy o sobie, nie 
chcieli nic zmieniać w swoim życiu. Ile osób dziś 
mówi: zawsze taki byłem; nic nie potrzebuję; 
jestem porządnym chrześcijaninem?

Jezus ciągle szuka zagubionych owiec, tak-
że tych cierpiących na faryzeizm. Co możemy 
zrobić, gdy odkryjemy, że jesteśmy w pewnych 
dziedzinach naszego życia formalistami, któ-
rym brakuje nowego życia z Ducha Świętego? 
Podjąć praktykę codziennego karmienia się sło-
wem Bożym, które ma moc skruszyć najbardziej 
twarde serce. Modlić się gorąco do Ducha Świę-
tego, który może ogrzać miłości najzimniejsze 
serce. Uważnie wysłuchać ludzi, którzy chcą nas 
upomnieć i mówią rzeczy trudne do przyjęcia. 

Pomódlmy się dziś wspólnie słowami oazo-
wej pieśni: Serce wielkie nam daj, zdolne objąć 
świat! Panie, serce nam daj, mężne w walce ze 
złem!  (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

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 30 sierpnia 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Tes 4, 13-18) Zmartwychwstanie umarłych
Psalm (Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 11-12. 13 (R.: por. 13ab))

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię
Ewangelia (Łk 4, 16-30) Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

6.30 1. + Stanisława Klimiuka – of. pracownicy Niepublicznego Przed-
szkola „Słoneczna Dolina”

7.00 1. + Pawła Szewczyka w 6 r., Eugenię i Jana – of. mama
2. + Stanisławę Szoplik – of. Zakładowa Organizacja Związkowa
3. + Michała Głuchowskiego – of. rodzice
4. + Jerzego Kostyrę w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Honoratę i Czesława Januszkie-

wicz – of. Henryka Majek
2. Gregorianka (zakończenie): + Janusza Myszkę – of. Stanisława Myszka
3. + Wandę Rojek, Rafała Włodarka – of. rodzina
4. + Wiesławę Soczewkę w 3 msc. po śmierci – of. rodzina

Wtorek 31 sierpnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (1 Tes 5, 1-6. 9-11)  
Chrystus umarł za nas, abyśmy razem z Nim żyli
Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 13))

W krainie życia ujrzę dobroć Boga
Ewangelia (Łk 4, 31-37) Uzdrowienie opętanego

6.30 1. + Mieczysława Poszalskiego – of. Grażyna Majewska
2. Poza parafią: + Barbarę Dera w 2 r. – of. siostra

7.00 1. + Mirosława Małymisza, Antoninę i Feliksa – of. żona
2. + Małgorzatę Mikiciuk w 2 r.
3. + Szwagra Stanisława – of. Hanna Gałach

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. + Bogusławę Harasim w 15 r. – of. syn

2. + O łaskę Bożego Miłosierdzia dla Urszuli Wrony w 47 r. i Józefa 
Wrony oraz wieczne zbawienie dla zmarłych dziadków Anny i 
Ludwika Sandraciuk – of. rodzina

Środa 1 września 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO

pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Kol 1, 1-8) Pozdrowienie i dziękczynienie za wiarę Kolosan

Psalm (Ps 52 (51), 10-11 (R.: por. 10b)) Ufam na wieki łaskawości Boga
Ewangelia (Łk 4, 38-44) Liczne uzdrowienia

6.30 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Jadwigę Pawluczuk – of. mąż 
2. + Jerzego Burskiego – of. rodzina Makać

7.00 1. + Alinę Brochocką – of. Dyrektorzy Siedleckich Szkół Ponadpod-
stawowych

2. + Bronisławę i Bronisława z racji imienin, Kazimierza, zm.  
z rodz. Gałązków, Stanisława, Leontynę, Wiesława, Łukasza, 
zm. z rodz. Trociów

3. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów – of. Jadwiga 
i Barbara Machała

8.00 W intencji uczniów, nauczycieli i wychowawców z racji rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego 

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

I. + Władysławę, zm. z rodz. Marciniuków, Kowalczuków
II. + Jerzego Kostyrę – of. koledzy i koleżanki z klasy szkoły średniej
III. + Edwarda Mirońskiego i rodziców z obu stron rodziny
IV. + Sławomira Kindziuka, Genowefę i Henryka Olszewskich
V. + Wincentego Oknińskiego w 10 msc. od śmierci – of. córka
VI. + Łukasza Borkowskiego – of. Karol Okniński
VII. + Zofię Stańczuk w 7 dz. od śm. – of. rodzina
2. + Bogusława Pióro w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
3. + Saturnina, Franciszka, Romualda i Józefa, Marię oraz zm.  

z rodz. Bielewskich i Newelów – of. Franciszek Newel
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego

Czwartek 2 września 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO

pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Kol 1, 9-14) Modlitwa Pawła o postęp duchowy Kolosan

Psalm (Ps 98 (97), 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2a))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

Ewangelia (Łk 5, 1-11) Cudowny połów ryb i powołanie apostołów
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk

2. + Stefana ojca i dziadka Stefana z racji imienin oraz Hannę, Ry-
szarda i Stanisławę – of. rodzina Wymiatał

7.00 1. Dziękczynna za kapłanów pracujących wśród nas z prośbą o ob-
fitość Bożych łask oraz o dobre powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne – of. Apostolat „Złota Róża”

2. Dz.-bł. w int. Magdaleny i Michaela z okazji rocznicy ślubu  
z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego 
życia – of. rodzice

3. + Stefana Okuniewskiego z racji imienin – of. córka
4. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. + Jerzego i Bolesława Sikorskich w 27 r.

2. + Rafała Krzewniaka w r. śm
3. + Adelę Genowefę Orzyłowską w 30 dz. od śm.

Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy 
do godz. 21.00

Piątek 3 września 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO,  

PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA, pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Kol 1, 15-20)

Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego
Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 2b))

Stańcie z radością przed obliczem Pana
Ewangelia (Łk 5, 33-39) Nowość nauki Jezusa

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Edwarda w 35 r., Mariannę, zm. z rodz. Osików i Dmowskich

7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów 
2. + Męża Józefa Duka z racji urodzin 
3. + Joannę Borowską w 8 r., Tadeusza Borowskiego i zm. teściów 

– of. Barbara Kukawska
4. Dz.-bł. w 60 r. ur. Elżbiety z prośbą o łaskę zdrowia, błogosła-

wieństwa Bożego na dalsze lata życia
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. + Albinę i Henryka, Julię i Stefana, Antoninę i Franciszka  

– of. p. Matuszewscy
2. Dz.-bł. z racji imienin ks. Grzegorza Osipacza i ks. Grzegorza Wal-

czuka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdrowie i siły do pokonywania trudów 
dnia codziennego – of. Domowy Kościół

3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-
szego piątku miesiąca

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Sobota 4 września 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO pierwsza sobota miesiąca
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 

albo wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic 
Marii Kanuty (Józefy Chrobot) i Towarzyszek 

albo wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic  
Marii Stelli i Towarzyszek

1. czytanie (Kol 1, 21-23) Bóg pojednał nas z sobą przez śmierć Chrystusa
Psalm (Ps 54 (53), 3-4. 6 i 8 (R.: por. 6b)) Bóg podtrzymuje całe moje życie

Ewangelia (Łk 6, 1-5) Chrystus jest Panem szabatu
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk – of. mąż

2. + Dariusza Szmitkowskiego – of. przyjaciele z Elektryka
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Informacje o życiu parafii (29.08)

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Zdzisław Kliczek

+ Jarosław Jaroszczyk
+ Zofia Stańczuk 

7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machała 
2. Dz.-bł. O Boże błogosławieństwo dla sióstr i braci z KŻR nr 6  

– of. zelatorka
3. + Marka Pliszkę w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi  

z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. KWC
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec prowadzony przez KWC
16.00 Ślub: Olga Anna Ślusarczyk i Piotr Paweł Gawryszewski
17.00 Ślub: Olga Żukowska i Karol Rymuza
18.00 1. Dz.-bł. w int. Bartosza Zemła w 18 r. urodzin oraz w 10 r. ślubu 

Sylwii i Kamila z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci Róży i Leona – of. babcia

2. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Natalii Osłowskiej z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, mądrość życiową, dary Ducha Święte-
go, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wynagradzający  

i rozmyślanie 
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP

Niedziela 5 września 2021 r.
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Iz 35, 4-7a)  
Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b))

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego Albo: Alleluja
2. czytanie (Jk 2, 1-5) Bóg wybrał ubogich

Ewangelia (Mk 7, 31-37) Uzdrowienie głuchoniemego
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk

2. Dz.-bł. w 10 r. ur. Zuzanny oraz 6 r. ur. Leona z prośbą o opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

8.30 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów 
2. + Stanisławę Krupa w 22 r., Andrzeja, Jadwigę Krupów, zm. 

dziadków z obu stron rodziny, Bożenę Jakimiak, Zofię i Janusza 
– of. Anna Jakimiak

3. + Rodziców, brata Zdzisława, teściów, brata Stanisława i zm. 
dziadków

10.00 1. Dz.-bł. w int. Anny i Arkadiusza w 22 r. ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich i ich dzieci – of. rodzice

2. Dz.-bł. w int. Sióstr z KŻR nr 10 z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. zelatorka Teresa

3. Dz.-bł. w int. Iwony i Karola w 15 r. ślubu z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. babcia

11.30 1. Dz.-bł. w int. Beaty z racji imienin z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia – of. mąż Leszek 
Popek i córka Agata

2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, dary 
Ducha Świętego dla Katarzyny i Michała w 11 r. ślubu dla nich 
i ich dzieci – of. Małgorzata Frankowska

13.00 1. W intencji Parafian
2. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Joanny i Dariusza z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, umocnienie wzajemnej miłości i potrzebne łaski dla 
dzieci – of. jubilaci

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna 
16.30 1. Dz.-bł. z okazji 5 r. ur. Michała z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Michała i całej rodziny 
– of. rodzice

18.00 1. + Kazimierza w 2 r. i za rodziców z obojga stron rodziny  
– of. p. Wakuła

2. Za zmarłych polecanych w wypominkach
Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

 Q Dziś w niedzielę 29 sierpnia:
Ofiary składane na tacę są przeznaczone na ogrzewanie naszego kościoła. 

 Q ŚRODA 1 WRZEŚNIA: 
Msza święta w intencji uczniów, nauczycieli i wychowawców z racji ROZ-
POCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO o godz. 8.00. 
•	Nowenna do świętego Józefa
17.00 – różaniec św. Józefa 
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicie-
li św. Józefa; różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros. 
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 
•	 SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.00 w dol-

nym kościele. 
 Q CZWARTEK 2 WRZEŚNIA:

•	Pierwszy czwartek miesiąca. GODZINA ŚWIĘTA po Mszy świętej 
wieczorowej. Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 
godz. 21.00. 

 Q PIĄTEK 3 WRZEŚNIA:
•	Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwa do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź wieczorem 
od godz. 17.15. 

•	Mszą świętą o godz. 18.00 rozpocznie się spotkanie animatorów 
oazy dziecięcej i młodzieżowej. 

 Q SOBOTA 4 WRZEŚNIA:
•	 POWAKAC YJNY DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE  

w Bobrownikach rozpocznie się o godz. 9.30. Wspólny autokarowy 
wyjazd dzieci i młodzieży należących do oazy o godz. 8.00. Zapisy  
u animatorów i u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). Koszt: 20 zł. 

•	WYJAZD DUSZPASTERSKI DO CHORYCH rozpocznie się o godz. 9.00. 
Kapłani udadzą się do chorych, których należy w tym tygodniu zgłosić 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

•	 Pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy do przeżywania NABOŻEŃ-
STWA PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA w duchu wynagro-
dzenia Niepokalanemu Sercu NMP. Nabożeństwo po Mszy świętej  
o godz. 7.00 – różaniec prowadzony przez członków Krucjaty Wyzwole-
nia Człowieka. Po Mszy świętej o godz. 18.00 różaniec wynagradzający 
i rozmyślanie.

•	 O godz. 20.00 SPOTKANIE DUCHOWYCH NIEWOLNIKÓW NMP i osób, 
które pragną się zawierzyć Jezusowi przez Maryję. 
 Q NIEDZIELA 5 WRZEŚNIA:

•	 W parafii będziemy gościli ks. Grzegorza Sagana, misjonarza  
w Peru, który wygłosi do nas słowo Boże i zbierze ofiary do puszki 
przed kościołem na prowadzone przez siebie dzieła misyjne. 

•	 Po Eucharystii o godz. 13.00 ADORACJA I PROCESJA EUCHARY-
STYCZNA z racji pierwszej niedzieli miesiąca oraz spotkanie – kate-
cheza dla członków Kół Żywego Różańca. 

•	 „Wraca” Msza święta o godz. 16.30. Nie będzie już Mszy świętej  
w niedzielę o godz. 20.00. 

•	 Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na NIESZPORY NIEDZIELNE  
w dolnym kościele o godz. 20.00. 

•	 Dodatkowy termin zgłoszeń nowych kandydatów do sakra-
mentu bierzmowania we wtorek 31 sierpnia i 7 września w dolnym 
kościele od godz. 16.00 do 17.30. 

•	 W wtorek 7 września o godz. 19.00 w dolnym kościele spotkanie ani-
matorów kandydatów do bierzmowania i osób, które chcą podjąć 
taką służbę. 

•	 Pielgrzymkę dziękczynną za beatyfikację kardynała Stefana 
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

W „Echu Katolickim”
•	Uchodźcy	u	granic	oraz	inne	gorące	tematy	komentuje	prof.	M.	Ryba.
•	Za	komuny	były	produkty	czekoladopodobne,	a	dziś	zjawisko	„chrześci-
janopodobnych”. Warto sprawdzić, czy aby nas dotyczy!
•	Czy	osoba	niepełnosprawna	intelektualnie	ma	prawo	do	sakramentu	
bierzmowania?
•	Kto	podsyca	narastającą	w	Polsce	wrogość	społeczną?
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Pierwsze dni w szkole. Dzieci szaleją z radości, 
mimo, że muszą nosić maseczki poza klasą, de-
zynfekować ręce i mierzyć temperaturę. W IV b 
wszyscy są obecni za wyjątkiem Kazia. Po lekcji 
pani wychowawczyni dzwoni do mamy ucznia:
 – Co się stało z Kaziem, wszyscy z klasy przyszli, 
tylko on był dziś nieobecny?
 – Kazio w czasie epidemii stał się bardzo wraż-
liwy. Wczoraj prawdopodobnie przeziębił się  
w kolejce do mierzenia temperatury!
PALACZE
 Ojciec jest nałogowym palaczem papierosów, 
dlatego w domu trwa permanentna dyskusja na 
temat palenia. Do rozmowy włączyła się 5-letnia 
Kasia:
 – Tatusiu, ty palisz papierosy, a my jesteśmy 
biernymi palaczami. Czy nasza kotka też?
HIGIENA
Mama suczka zabiera się ze swym szczeniacz-
kiem do zjedzenia karmy nałożonej przez gospo-
darzy do naczynia. W psim języku pyta synka:
 – A przed jedzeniem wylizałeś łapy?
COVIDOWE ZASADY
Do gabinetu weterynaryjnego w dniach szale-
jącego Covida 19 przychodzi facet niosąc klatkę  
z kotem. Przed wejściem czytają napis: „W pocze-
kalni może przebywać tylko jedna osoba”. Kot do 
opiekuna:
 – To na pewno ja, ale z opiekunem, czy bez?
ZAROZUMIAŁOŚĆ
Jasiek wrócił z Ameryki i rozmawia z sąsiadami. 
Pytają go:
 – Co tam nowego w Ameryce?
 – Amerykańscy naukowcy odkryli niedawno,  
że ludzie uwierzą we wszystko, co powiedzą 
amerykańscy naukowcy.
DOBRY CZAS
Do domu przychodzi teściowa i mówi do zięcia:
 – Właśnie byłam u spowiedzi i u Komunii świętej.
 – O, to dobrze mamusiu! To jest chyba najlepszy 
moment, żeby zejść z tego świata, prawda?
SPORT
Amerykański biznesmen sprzedaje w Polsce kije 
baseballowe i bardzo się dziwi:
 – Jak to jest? W Polsce sprzedałem już dwa 
miliony kijów baseballowych i ani jednej piłecz-
ki…? Jak oni grają bez piłeczek?

OAZA EWANGELIZACJI w Okunince (14-21.08.2021 r.) 
Po raz kolejny grupa młodzieży z naszej para-

fii i nie tylko mogła przezywać Oazę Ewangeliza-
cji w Okunince. Na rekolekcjach zgromadziło się 
29 osób, czyli 18 uczestników i 10 osób diakonii 
pod duchową opieką ks. Ireneusza. Przedstawia-
my kilka wspomnień – świadectw uczestników  
i animatorów. Niech będą zachętą dla młodych  
z naszej parafii, by szukać żywych wspólnot kato-
lickich, w których ich wiara się obudzi i rozwinie. 
Bogu dzięki za te rekolekcje i ich owoce. 

Animator Jacek Sulej: Na oazę ewange-
lizacji jechałem z nastawieniem, że to będzie 
zwykły wypoczynek nad jeziorem. Pierwsze 
dwa dni z powodu dobrej pogody faktycznie 
spędziliśmy nad jeziorem, przełom nadszedł 
3 dnia: załamanie pogody, spacer po lesie, 
ognisko i palenie bożków, które zasłaniają mi 
prawdziwego Boga. Z początku myślałem, że 
skoro jestem animatorem, to wszystko jest ok. 
Myliłem się! Im dłużej zastanawiałem się nad 
tym, coraz więcej bożków pojawiało się na 
kartce. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy przy-
stąpiłem do naprawdę szczerej i szczegółowej 
spowiedzi. Do tej pory mówiłem ogólne grze-
chy i że żałuję. Na oazie ewangelizacji dzięki 
uświadomieniu sobie co przesłania mi obraz 
Boga Żywego, wyspowiadałem się z grzechów, 
które do tej pory wydawały mi się błachostką. 
Na adoracji Najświętszego Sakramentu Pan Bóg 
wlał prawdziwy pokój do mojego serca.

Animatorka Patrycja: Jadąc na tę oazę 
byłam spokojna i czułam, że wszystko się uło-
ży. Miałam początkowo być animatorką grupy, 
ale Pan miał dla mnie inny plan. Zaufałam Mu 
i dałam się poprowadzić. On przemienił moje 
serce i pokazał jak długa jeszcze droga przede 
mną, żeby być dobrą animatorką i żeby nauczyć 
się pięknie kochać, za co jestem Mu niezmien-
nie wdzięczna. Przez posługę diakonii mogłam 
wzrastać w wierze i miłości do uczestników oraz 
do Boga. Dodatkowo rozwinęłam swoją wiedzę 
w zakresie muzyki przez pomoc animatorowi 
muzycznemu.

Damian: Oazę w Okunince przeżyłem 
bardzo owocnie. Doświadczyłem czym jest 
Boży Plan dla mnie i zrozumiałem, o co chodzi  
w życiu duchowym. Codzienna liturgia umoc-
niła moją wiarę. 

Szymon: Przed wyjazdem miałem problem 
z chodzeniem do kościoła, ale dzięki oazie się 
nawróciłem.

Mateusz: Wakacje z Bogiem w Okunince 
bardzo mi się podobały. Ks. Ireneusz dosko-
nale zorganizował czas wypoczynku wspólnie 
z doświadczonymi animatorami. W ciągu tych 
wspólnie spędzonych dni mogliśmy bardziej 
poznać Pana Boga. Mieliśmy dwie piesze piel-
grzymki do okolicznych miejscowości. Każdego 
dnia była Msza Św, rozważanie Pisma Święte-
go, spotkania w grupach i zajęcia integracyjne. 
W ostatnim dniu była agapa rozpoczęta Mszą 
Świętą o godz. 19.00, apel jasnogórski i wspól-
ne świętowanie do późnego wieczora. Polecam 
spędzanie wakacji z Bogiem w Okunince.

Karol: Dla mnie ta oaza była wielkim do-
świadczeniem, ponieważ poznałem bardzo 
dużo nowych osób oraz przybliżyłem się do 
Boga. Na początku oazy na modlitwach i w ko-

ściele mi się nudziło, ale potem zacząłem włą-
czać się w modlitwy i w Eucharystię oraz bar-
dzo dobrze się mi służyło i było to coś nowego  
w moim życiu. Dziękuję za tą oaza i pomyślę, 
czy nie pojechać na kolejną.

Tomek: Na pierwszą w życiu Oazę trafiłem 
dzięki sugestii Ks. Ireneusza w ramach przy-
gotowania do bierzmowania. Na Okuninkę 
jechałem z wielką niechęcią, myśląc, że będzie 
to zmarnowany tydzień wakacji. Po przyjeździe 
czułem się okropnie, zły na wszystkich i na sie-
bie, ale już pierwszego dnia po przyjeździe, zo-
stałem otoczony miłością i zrozumieniem przez 
wspaniałych Animatorów oraz innych uczestni-
ków, którzy pojechali na Oazę po raz kolejny. To 
było pierwsze doświadczenie, w którym poczu-
łem coś dziwnego, coś czego nie rozumiałem. 
Kolejnego dnia po raz pierwszy zostałem powo-
łany do posługi przy Ołtarzu, jako ministrant, 
do tego zadania podszedłem z niechęcią, ale  
w głębi serca, chciałem wykonać je jak najle-
piej potrafiłem, dla siebie i z szacunku dla Boga.  
W kolejnych dniach dzięki codziennej, wspólnej 
modlitwie, pracy przy obowiązkach oraz posłu-
gi w czasie Mszy Świętej, coś się we mnie zmie-
niało, coś czego nie dostrzegałem. Punktem 
kulminacyjnym była Adoracja Przenajświętsze-
go Sakramentu oraz szczera spowiedź do której 
byliśmy stopniowo przygotowywani przez spo-
tkania i modlitwy. Był to dla mnie prawdziwy 
„game changer”, po niej poczułem prawdziwą 
ulgę na sercu. Zmieniłem swoje nastawienie  
i po raz pierwszy szczerze chciałem tam być i mo-
dlić się do Boga i wspólnie śpiewać pieśni. Dziś 
gdy mam opuścić to wspaniałe miejsce i rozstać 
się ze wspólnotą, którą wspólnie stworzyliśmy, 
mam wrażenie, że chcę wrócić. Chwała Panu!

Julia: Mimo tego, że nie byłam do końca 
przekonana, by pojechać na Oazę Ewangelizacji 
w Okunince, teraz mogę śmiało powiedzieć, że 
była to bardzo dobra decyzja. Poznałam wielu 
wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim po-
znałam Boga. Zobaczyłam, że chociaż tego nie 
dostrzegłam, On zawsze był przy mnie. I za to 
chwała Panu!

Oliwia: Na Oazie ewangelizacyjnej mogli-
śmy zbliżyć się do Boga, a przy okazji poznać 
nowych przyjaciół. Najbardziej podobało mi się 
wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz 
namioty spotkania. Wystawienie Najświętszego 
Sakramentu podobało mi się dlatego, że mo-
głam porozmawiać z Jezusem i podziękować 
Mu za wszystko, natomiast namioty spotkania 
dlatego, że czytając Pismo Święte, odkrywałam 
to, co chciał mi przekazać Bóg. Cały wyjazd był 
wspaniały i naprawdę cieszę się, że miałam oka-
zję tu przyjechać, by wielbić Boga z całego serca 
i nie zapominać o Nim nawet podczas wakacji.

Vanessa: Przed wyjazdem miałam niestety 
przerwę od Boga, a ten wyjazd pokazał mi ile 
szczęścia i miłości daje Bóg. Na wyjeździe do-
wiedziałam się jak lepiej przeżywać Msze i po-
znałam dużo wspaniałych, mądrych ludzi. Na 
namiotach spotkaniach dowiedziałam się jak 
lepiej rozważać słowo Boże, a na spotkaniach  
w małych grupach animatorka przekazała mi 
dużo swojej wiedzy. Polecam oazy każdemu, 
kto ma możliwość pojechać.           Zebrał: xIJ 


