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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
Otwórz się, by słuchać i wielbić Boga 
Rozważania do Ewangelii  
z XXIII Niedzieli Zwykłej (5 września)

Jezus pragnący zbawienia wszystkich ludzi 
był także wśród pogan, w okolicach Tyru i Sy-
donu, w miastach Dekapolu, czyli na terenach, 
gdzie wiara w jedynego Boga była mało znana. 
Po pewnym czasie powrócił do swych rodaków 
nad Jezioro Galilejskie i tam kontynuował na-
uczanie, które było potwierdzane przez cuda. 
Potrzeba było zewnętrznymi dobrodziejstwami 
i widzialnymi cudami pobudzać ludzi do umac-
niania się w nauce Bożej, tak aby doświadczając 
dobroczynnej potęgi Boga, nie wątpili w zbawczą 
moc Jego nauki – jak napisał św. Leon Wielki. 

W Ewangelii słyszymy, że przyprowadzili Mu 
głuchoniemego. Nie wiemy kto go przyprowadził, 
nie wiemy wiele o tym chorym, ale odnosząc to 
zdanie do swego życia, możemy zrozumieć ko-
nieczność przyprowadzania innych do Jezusa  
i swoją słabość. Każdy wierzący w Jezusa, każdy 
kto Go poznał i pokochał, może, powinien i chce 
zatroszczyć się o rozwój wiary w swoim środo-
wisku, czyli swoich bliskich przyprowadzać tam, 
gdzie jest Jezus. Można z kimś przyjść do kościo-
ła, na celebrację, do wspólnoty, można po prostu 
się za niego pomodlić. Przyjaciele czy też rodzina 
głuchoniemego wstawiali się za nim, czyli pod-
jęli modlitwę wstawienniczą – Módlcie się jeden 
za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc 
posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego  
(Jk 5,16). Chcieli też, aby Jezus położył na niego 
rękę, co jest znakiem udzielania Bożego Ducha, 
błogosławieństwa i mocy. 

Wielu współczesnych głuchoniemych nie 
jest w stanie samemu, z własnej inicjatywy 
przyjść do Jezusa, bo Go nie znają, bo nikt im 
nie dał przekonywującego świadectwa wiary. 
Ale czy my sami nie potrzebujemy, by ktoś nas 
do Jezusa przyprowadził? Czy nasze uszy są 
otwarte na słowo Boże, a nasz język nie ustaje 
w wielbieniu Boga, w modlitwie, w ogłaszaniu 
Jego miłosierdzia? Głuchoniemy to w aspekcie 

duchowym człowiek zamknięty na słuchanie 
słowa Bożego i nie zdolny do modlitwy ustnej.  
I niestety to dotyczy bardzo wielu ochrzczo-
nych, którzy unikają Biblii i nie chcą się modlić. 

Jezus uzdrawia głuchoniemego z dala od 
tłumu, chce wejść z nim w osobistą relację, 
dotyka go, czyli stwarza na nowo. Włożenie 
palców w uszy, czy dotknięcie śliną języka, nie 
było miłe ani przyjemne, ale czasami leczenie 
musi zaboleć, by potem było dobrze. Podczas 
spotkania z tym chorym Jezus spojrzał w niebo, 
czyli był w relacji z Ojcem i po krótkiej modli-
twie, po westchnięciu do Ojca, wypowiedział 
słowo uzdrawiające głuchoniemego.

Niesłyszący i niemówiący człowiek otrzymał 
słowo: Otwórz się. Do dziś w przygotowaniu 
do chrztu osób dorosłych odbywa się obrzęd 
Effatha, którego celem jest otwarcie umysłu  
i serca kandydata na łaskę Bożą. I my potrzebu-
jemy usłyszeć to słowo, bo tak często jesteśmy 
zamknięci na Bożą miłość, tak często słuchamy 
i nie słyszymy, chcemy coś powiedzieć, włączyć 
się w jakieś Boże dzieło i brak nam mocy, od-
wagi i motywacji. Zawsze możemy prosić ka-
płanów i naszych bliskich, by modlili się za nas. 
Czasami się zdarza, że ktoś przychodzi i prosi 
księdza o błogosławieństwo i modlitwę wsta-
wienniczą. Dlaczego tylko czasami i nieliczni? 

Słowo Jezusa działa natychmiast. W naszych 
czasach moc słowa Boga nie uległa zmniejsze-
niu. Głuchoniemy mógł prawidłowo słyszeć  
i mówić, otworzył się. A ludzie zgromadzeni 
wokół Jezusa przepełnieni zdumieniem zauwa-
żyli, że wypełnia się proroctwo Izajasza o Me-
sjaszu, który przywraca zdrowie. Czy ja jestem 
otwarty na Jezusa? Czy chcę, by mi pomógł tak 
jak On sam chce to uczynić? (xIJ)

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZUS UDRAWIA. WIERZYSZ W TO?

(Mk 7, 31-37)
•	 Jezus przyszedł, aby uzdrowić wszystkie cho-

roby. Przyszedł więc też bardzo konkretnie do 
nas, bo każdy potrzebuje uzdrowienia w naj-
głębszym tego słowa znaczeniu. Jeśli czujesz 
się jakoś skrępowany lub tkwisz w ciemności, 
przez którą trudno ci się przebić, to wołaj do 
Boga, aby mocą swojego Ducha uwolnił cię  
z twoich wewnętrznych więzień i pozwolił zo-
baczyć to, czego nie dostrzegasz.

•	 Jezus zawołał do głuchoniemego: „Effatha”, 
czyli „Otwórz się”. Być może dlatego, że czło-
wiek ten był zamknięty w sobie z powodu ja-
kiegoś nieszczęścia, zranienia, krzywdy. Jeśli ty 
czujesz się podobnie, to dzisiaj Jezus chce cię 
uzdrowić. A może chodzi po prostu o otwarcie 
się na Boga, Jego słowo, na pełnię życia, którą 
On nam ofiaruje. Co oznacza dla ciebie wołanie 
Jezusa? Co powoduje, że jesteś głuchy i niemy?

•	Głuchoniemy odszedł z Jezusem od tłumu  
i będąc z Nim na osobności został uzdrowiony. 
Nasze uzdrowienie może dokonać się podczas 
osobistego spotkania z Bogiem, na modlitwie, 
na czytaniu Słowa Bożego, na Eucharystii. Kie-
dy pozwalamy się dotknąć Słowem Bożym, 
wówczas przestajemy być głusi. Czy dotyka cię 
Słowo Boże? Czy twoja modlitwa jest auten-
tyczna, tzn. czy wychodzi z twojego serca? Jak 
przeżywasz Eucharystię? [www.onjest.pl] 

Św. Beda Czcigodny: Głuchoniemy oznacza 
tu człowieka, który nie otwiera ani uszu na słu-
chanie słów Boga, ani ust na ich głoszenie. Ko-
nieczne jest, aby ci, którzy nauczyli się już mówić 
i słuchać codzienne słowa przez długą praktykę, 
przedstawili takich ludzi Panu, by ich uzdrowił, by 
tych, wobec których ludzka słabość jest bezradna, 
On zbawił prawicą swojej łaski.

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawi-
ciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dzieć-
mi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa 
i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym 
dziedzictwem. 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.

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

W piątek, 3 września, we wspomnienie 
św. Grzegorza Wielkiego papieża, dzień 
swoich imienin przeżywa ks. Grzegorz 
Osipacz, wikariusz naszej parafii. 

Ks. Grzegorzowi życzymy obfitości łask 
Bożych w życiu chrześcijańskim i posłudze 
pasterskiej. Niech miłosierny Pan wypełnia 
Twe serce swoją miłością, radością i pokojem; 
Matka Najświętsza otacza 
płaszczem swej  opieki ,  
św. Józef wspiera w pracy,  
a patron – św. Grzegorz wy-
prasza łaskę świętości i gorli-
wości w służbie Bożej. 

Parafianie 
i Redakcja „Opiekuna” 
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Rekolekcje Ewangelizacyjne dla Młodzieży
w Ustrzykach Górnych – 24-30.08.2021 r.
W dniach 24-30.08 br. wyjechaliśmy na Rekolekcje 
Ewangelizacyjne dla Młodzieży w Bieszczady do 
miejscowości Ustrzyki Górne. W rekolekcjach 
uczestniczyło 31 młodzieży i 5 wychowawców pod 
duchową opieką ks. Ireneusza Juśkiewicza.

We wtorek (24.08) z samego rana po udzielonym przez naszego 
księdza proboszcza błogosławieństwie ruszyliśmy w drogę. Po przybyciu 
do Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Diecezji Przemyskiej im. 
św. Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych, poszczególne grupy zajęły się 
przygotowaniem liturgii, w której skupiliśmy się na zdaniu z Ewange-
lii: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie 
i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza 
(J 7, 37-39).

W środę (25.08) udaliśmy się na szlaki górskie, a naszym przewod-
nikiem, który oprowadzał nas po Bieszczadzkim Parku Narodowym, był 
pan Piotr Tabisz, który wyjaśnił nam między innymi: dlaczego po deszczu 
w większości miejsc na tych terenach mamy duże błoto? Pod okiem prze-
wodnika pana Piotra weszliśmy na Połoninę Caryńską (1297 m n.p.m.), 
zwiedziliśmy zagrodę żubrów w Mucznym oraz podziwialiśmy krajobrazy 
z wieży widokowej na Jeleniowatym, na którą prowadziła nas ścieżka 
przyrodniczo-historyczna „Leśniczówka Brenzberg”. Wieczorem po Na-
miocie Spotkania, który dotyczył Nikodema (J 3, 1-18), przeżywaliśmy 
Eucharystię.

W czwartek (26.08) poranek rozpoczęliśmy od Jutrzni, którą odma-
wialiśmy każdego dnia. Nasz czwartkowy przewodnik pan Paweł Pod-
kalicki poprowadził nas zielonym szlakiem na dwa szczyty: Mała Rawka 

(1255 m n.p.m.) (zdjęcie3) i Wielka Rawka (1304 m n.p.m.) (zdjęcie 4), 
na której stoi słup triangulacyjny, który służył do rysowania map przy 
pomocy funkcji trygonometrycznych. Po powrocie ze szlaku rozpoczęli-
śmy przygotowania do Mszy świętej w Uroczystość NMP Częstochowskiej, 
która prowadzi swój Naród od setek lat. Nasz opiekun duchowy podczas 
posługi Słowa Bożego zwrócił naszą uwagę na Prymasa Tysiąclecia, Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję i oddał 
Jej całe swoje życie. Święty Jan Paweł II też zaufał i zawierzył swoje życie 
Maryi, mówiąc TOTUS TUUS – Cały Twój. A to wszystko wynika z Ewan-
gelii J 2, 1-11. W perykopie sam Jezus potrzebował Maryi. To właśnie 
Ona rozumiała Jego intencje i teraz uczy nas posłuszeństwa wobec Je-
zusa. Bądźmy posłuszni słowom, które od Niego otrzymujemy i mówmy 
„Amen”. Bądźmy otwarci na Pana Boga, na wszystkie Jego pomysły, bo 
to właśnie one są najlepsze. W treści dnia skupiliśmy się także na frag-
mencie dotyczącym Samarytanki (J 4, 1-42).

Piątek (27.08) rozpoczęliśmy od modlitwy Jutrzni oraz Namiotu 
Spotkania, na którym tematem dnia była jawnogrzesznica, która ciężko 
grzeszyła (J 8, 1-11), a prawo mojżeszowe nakazywało likwidację grze-
chu wraz z grzesznikiem. Bóg daje nam czas na tym świecie, daje nam 
szansę, abyśmy mogli oczyścić się, nie być zatwardziałym grzesznikiem, 
nie mieć przekonania, że grzechu nie ma i nie ma żadnych panujących 
zasad. Po Eucharystii wybraliśmy się do Klasztoru Sióstr Nazaretanek  
w Komańczy. O historii tego miejsca opowiedziała nam siostra Kinga 
(zdjęcie 5). 

To właśnie w Komańczy przez rok od 29 października 1955 r. do 28 
października 1956 r. internowany był Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan 
Wyszyński (zdjęcie 6). 

(zdjęcie 7). Pokonaliśmy szlak o długości 12 km. Po południu podczas 
Namiotu Spotkania skupiliśmy się na fragmencie J 5, 1-16 i poznaliśmy 
postać Chromego, który został uzdrowiony przez Jezusa. Po liturgii uda-
liśmy się na ognisko, gdzie przy dźwiękach gitary śpiewaliśmy wiele 
piosenek. Następnie wyparliśmy się bożków, wyznaliśmy wiarę w Jezusa  
i ogłosiliśmy Jego panowanie w swoim życiu.

W niedzielę (29.08), w szóstym dniu naszej wyprawy diakonia mu-

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Kardynał w czasie internowania chodził do figury Matki Bożej Leśnej, 
zaufał Jej bezgranicznie i oddał się całkowicie w Jej opiekę. W tym czasie 
Kardynał napisał Śluby Jasnogórskie, które przekazał na Jasną Górę. Dnia 
28 października 1956 r., w sobotę, w dzień Matki Bożej Kardynał do-
stał pozwolenie na opuszczenie Komańczy, czyli został uwolniony przez 
Matkę Bożą. Po swoim uwolnieniu jeszcze 3 razy odwiedził klasztor. Po 
powrocie z wycieczki rozmawialiśmy o sakramencie pokuty i pojednania 
w naszym życiu.

W sobotę (28.08) od samego rana wraz z naszym przewodnikiem pa-
nem Jerzym Godawskim wybraliśmy się na pieszą wędrówkę po szlakach 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Poznaliśmy znaczenia kolorów szla-
ków i ich poziom trudności. W tym dniu zdobyliśmy Tarnicę (1346 m n.p.m.) 

zyczna (zdjęcie 8) i liturgiczna ze szcze-
gólnym zaangażowaniem przygoto-
wały oprawę Mszy Świętej (zdjęcie 9). 
Skupiliśmy się na fragmencie Ewangelii 
o Dobrym Pasterzu (J 10, 11-18). Nowi 
uczestnicy mieli możliwość wstąpić do 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC) 
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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 6 września 2021 r. 
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Kol 1, 24 – 2, 3) Udział Pawła w misterium Chrystusa
Psalm (Ps 62 (61), 6-7. 9 (R.: por. 7a)) Pan jest opoką i zbawieniem moim

Ewangelia (Łk 6, 6-11) Uzdrowienie w szabat
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk – of. mąż 

2. + Irenę w 12 r. i Stanisława Montewków i zm. rodziców z obojga 
stron rodziny – of. córka

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

2. + Barbarę Lichaczewską w 10 r. – of. mama
3. + Leszka Nieścioruka i Wacława Nieścioruka – of. Katarzyna 

Nieścioruk
4. + Tadeusza Banasiuka – of. żona Jadwiga Banasiuk

17.30 Różaniec prowadzony przez Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym
18.00 1. + Stanisława w 29 r., Mariannę i zm. z rodz. Wysockich  

– of. bratanica
2. + Zdzisława Kliczka w 7 dz. od śm. – of. Rada Pedagogiczna 

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Mińsku Mazowieckim
3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

Spotkanie APDC
Wtorek 7 września 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

1. czytanie (Kol 2, 6-15) Wyzbycie się grzechu przez chrzest
Psalm (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))

Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi
Ewangelia (Łk 6, 12-19) Wybór Dwunastu

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Mariana Strzałek – of. Stanisław Kozieł z dziećmi

7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów 
2. + Edwarda Sosnowskiego w 11 r. oraz zm. z rodz. Sosnowskich 

i Czapskich – of. żona i dzieci
3. + Walentego, Mariannę, Weronikę i Tadeusza
4. + Reginę, Stanisława, Anitę, Jerzego, zm. z rodz. Błaszczaków i 

Wąsowskich – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. + Stanisława Stańczuka w 14 r., Józefa, Wiktorię Stańczuk, Jana, 

Leokadię Gochnio – of. Halina Stańczuk z rodziną
2. + Aleksandra Dębskiego w 8 r. 
3. + Zofię Halinę Stańczuk w 7 dz. od śm. – of. córka Jolanta i córka 

Alicja z rodziną
Środa 8 września 2021 r.

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
1. czytanie (Mi 5, 1-4a) Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

albo1. czytanie (Rz 8, 28-30) Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują
Psalm (Ps 13, 6 (R.: por. Iz 61, 10b))  

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim
Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23) 

Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk

2. + Eugenię, Wacława, Roberta 
3. + Rozalię w 30 r., Wacława, Ryszarda, Jadwigę, Wandę, Adama, 

Eugeniusza, zm. z rodz. Krzyckich, Replinów, Terechów, Omie-
ciuchów, Jereminiaków – of. Elżbieta Jereminiak

4. + Jana Skolimowskiego w 5 r. – of. mąż i córki
5. Dz.-bł. w int. Józefa Łęczyckiego w 100 r. urodzin z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie na dalsze lata życia – of. córka

10.00 1. + Radosława Brochockiego z racji imienin, Henryka, Ryszarda, 
Mariana, Tadeusza, Annę, Leokadię, Seweryna, Mirosława Bro-
chockiego oraz zm. z rodz. Brochockich i Woźnych – of. Adam  
i Maria Brochoccy

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

I. Dz.-bł. w 2 r. ślubu Katarzyny i Piotra z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo na dalsze lata życia

II. Dz.-bł. z podziękowaniem Panu Jezusowi, Matce Najświętszej i św. 
Józefowi za przeżyte 80 lat z prośbą o zdrowie na dalsze lata życia

III. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Alana o wstawiennictwo św. Józefa, 
światło i dary Ducha Świętego

IV. W int. Marty i Piotra w 17 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci

V. Przez wstawiennictwo św. Józefa o opiekę, Boże błogosławieństwo 
w int. Róży Wyrębek w dniu imienin – of. Koła Żywego Różańca

VI. + Edwarda Mirońskiego i zm. z rodziny
VII. + Cecylię Halinę Pogorzelską w 8 r. – of. córka
VIII. + Roberta Wilczura w 8 msc., Tadeusza Wilczura oraz zm. ro-

dziców z obu stron rodziny
2. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów 
3. + Bożenę Bosek w 11 r. – of. mąż
4. + Joannę Zembek w 7 r. – of. mąż z rodziną
5. Dz.-bł. w int. Anny i Mirosława w 20 r. ślubu z prośbą o potrzeb-

ne łaski dla nich i rodziny – of. jubilaci
Różaniec powadzony przez Cristeros 
19.00 Spotkanie Kręgu biblijno-liturgicznego (dolny kościół) i Nieszpory 

(godz. 20.30) 
Czwartek 9 września 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera

1. czytanie (Kol 3, 12-17) Miłość jest więzią doskonałości
Psalm (Ps 150, 1b-2. 3-4. 5-6a (R.: 6a))  

Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 6, 27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. Dz.-bł. w 50 r. ur. Romualda Paniak z prośbą o opiekę Matki Bo-

żej, światło i dary Ducha Świętego
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów

2. + Kazimierę w r. śm., Józefa i zm. z rodz. Drozdów i Domańskich 
– of. dzieci

3. + Mariana, Henryka, Andrzeja, Danutę, Bronisława i Henryka Rze-
wuskich i dziadków z obu stron rodziny – of. Bożena Marciniuk

4. + Marię i Stanisława, Antoninę, Mikołaja, Mieczysława, Jerzego, 
Antoniego i zm. z rodz. Niedziałków 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. + Stanisławę w 22 r. i Stanisława w 50 r. i zm. z rodz. Mirońskich 

i Szpurów – of. dzieci
2. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Anny i Andrzeja Skulmowskich z prośbą  

o błogosławieństwo Matki Bożej i opiekę św. Józefa dla małżon-
ków i dla ich dzieci – of. małżonkowie

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 10 września 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Tm 1, 1-2. 12-14) 

Pozdrowienie i dziękczynienie Pawła za nawrócenie
Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 11 (R.: por. 5a))

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem
Ewangelia (Łk 6, 39-42) Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Krystynę i Jana Ostolskich oraz dziadków z obu stron  rodziny
3. + Wiesławę Soczewka – of. pracownicy Prokuratury Rejonowej 

w Sokołowie Podlaskim
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów 

2. Dz.-bł. w int. Gabriela z okazji 4 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

3. + Helenę Bogińską w 1 r. – of. p. Janina z ul. Sokołowskiej
4. + Józefa Świniarskiego w 7 msc. od śm. i rodziców z obu stron 

rodziny – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
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Informacje o życiu parafii (5.09)
 Q DZIŚ W NIEDZIELĘ 5 września:

•	W parafii gościmy 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 EUCHARYSTYCZ-

NA z racji pierwszej niedzieli miesiąca oraz spotkanie – katecheza dla 
członków Kół Żywego Różańca. 
•	„Wraca” Msza święta o godz. 16.30 ze szczególnym udziałem mło-

dzieży. 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. 
 Q ŚRODA 8 WRZEŚNIA: 
Święto Narodzenia NMP. Msze święte o godz. 6.30, 10.00, 18.00. 

•	 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 9 WRZEŚNIA:
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy świętej 

wieczorowej do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 10 WRZEŚNIA:
W czasie Mszy świętej o godz. 18.00 błogosławieństwo i rozesła-

nie animatorów Ruchu Światło-Życie w naszym rejonie. 
 Q NIEDZIELA 12 WRZEŚNIA:

Msza święta w intencji dzieci i młodzieży z Ruchu Światło-Życie oraz ich 
rodzin w naszej parafii o godz. 16.30. Po liturgii w dolnym kościele:
•	spotkanie integracyjne (pogodny wieczór) dla wszystkich dzieci i mło-

dzieży należących do oazy, uczestników oaz wakacyjnych i osób, które 
chcą się włączyć do wspólnoty; 
•	w auli spotkanie informacyjne i modlitewne dla rodziców dzieci i mło-

dzieży z oazy na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego.
 

 Q PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 
Dodatkowy czas na zgłoszenia nowych kandydatów. Dotyczy mło-

dzieży, która należy do naszej parafii i jest w klasie ósmej SP lub już  
w szkołach średnich. Zapisy do grupy przygotowującej odbywają się jesz-
cze w tym tygodniu od wtorku do soboty w kancelarii parafialnej w godz. 
16.00-17.30. Przychodzi kandydat razem z rodzicem. W razie potrzeby 
umówienia innego terminu, proszę dzwonić: 500 636 490 – ks. Ireneusz.

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

 Q DOMOWY KOŚCIÓŁ
W parafii powstaje kolejny (10) krąg rodzin. Chętne małżeństwa pro-

simy o zgłoszenie się do duszpasterzy. 
 Q PIELGRZYMKI 
Pielgrzymkę dziękczynną za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskie-

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

 Zofia Sawiak

18.00 1. W intencji Ruchu Światło-Życie na rozpoczęcie nowego roku 
formacyjnego

2. Dz.-bł. w 14 r. ślubu Adama i Ewy oraz w 14 r. ślubu Edyty  
i Macieja z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa  
i Matki Bożej na dalsze lata życia dla nich i ich córki Julii – of. rodzice

3. + Franciszka Otrobę w 14 r. – of. córka z rodziną
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sobota 11 września 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (1 Tm 1, 15-17) Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników

Psalm (Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5a i 6-7 (R.: por. 2a))
Niech imię Pana będzie pochwalone Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 6, 43-49) Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk 

2. + Edwarda Kucińskiego w 2 r. i Jana Kucińskiego w 1 r.
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów 

2. Dz.-bł. w 3 r. ur. Aleksandry z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę św. Józefa

3. + Stanisława Jodełka w 38 r. i zm. z rodz. – of. żona z dziećmi
16.00 Ślub: Jakub Ochnik i Weronika Rucińska
17.00 Ślub: Kamil Konrad Kubacki i Magdalena Mirończuk
18.00 1. +Tomasza Radzimirskiego w 1 r. – of. rodzina

2. + Bogusława Pióro – of. rodzina Szczęśniaków
3. Dz.-bł. w 16 r. ur. Amelii Paczuskiej z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 
Niedziela 12 września 2021 r.

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Iz 50, 5-9a) Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

Psalm (Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9))
W krainie życia będę widział Boga Albo: Alleluja

2. czytanie (Jk 2, 14-18) Wiara niepołączona z uczynkami jest martwa
Ewangelia (Mk 8, 27-35) Zapowiedź męki Chrystusa

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk

2. + Halinę Ilińską w 3 r., Wacława, Helenę i zm. z rodz. Sadokier-
skich – of. rodzina

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

2. + Wacława w r., Eugenię i Roberta
10.00 1. Dz.-bł. w int. Barbary i Tadeusza Malackich w 50 r. ślubu z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bo-
żej i św. Józefa dla małżonków, ich dzieci i wnuków – of. Jubilaci

2. Dz.-bł. w int. Łukasza w 35 r. ur. z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niego i jego rodziny 
– of. mama

3. Dz.-bł. z okazji 4 r. ur. Arkadiusza z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża dla niego  
i rodziny – of. rodzice

4. Poza parafią: + Krystynę w 2 r., Ryszarda, Andrzeja, Zofię, Zyg-
munta, Stanisławę, Kazimierza

11.30 1. Dz.-bł. w int. Józefa z ok. 7 r. ur. z prośbą o zdrowie, Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata 
życia – of. rodzice

2. Dz.-bł. w 18 r. sakramentu małżeństwa Łukasza i Magdaleny 
oraz w 17 r. ślubu Marcina i Joanny z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich oraz ich dzieci 
Oli, Gabrysi, Błażeja i Dominika – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. Dz.-bł. w int. dzieci i młodzieży Ruchu Światło-Życie z naszej parafii
Dzień wspólnoty uczestników i rodziców oazy dzieci i młodzieży
18.00 1. + Józefa Czapskiego, Jadwigę, Henryka, Antoniego, Tadeusza, 

Aleksandrę, Mariannę, Henryka, Stanisława, zm. z rodz. To-
czyskich, Wojewódzkich, Czapskich, Czarnockich i Waszczuków  
– of. Barbara Czapska

Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Na Kościół: 
•	z ul. Chrobrego 4 – 200 zł
•	z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	z ul. Chrobrego 7 – 50 zł 
•	z ul. Mieszka I 8 – 100 zł
•	z ul. Sokołowskiej 62 – 50 zł 
•	z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł 
•	bezimienna – 100 zł

•	od członków Szkoły  
Nowej Ewangelizacji – 200 zł 

Na organy:
•	z ul. Jagiełły 19 – 200 zł 
•	z ul. Łąkowej – 200 zł 
•	z ul. Mieszka I 18 – 100 zł
•	z ul. Słowackiego – 200 zł
•	ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 500 zł 

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę  
i wpłacają na konto parafialne. 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 2

Na koniec dnia uczestniczyliśmy w Agapie, podczas której każdy z nas 
trzymając w ręku Pismo Święte, mógł podzielić się swoim świadectwem 
z czasu spędzonego na rekolekcjach.

Ostatniego dnia pobytu (30.08) po Eucharystii i śniadaniu udali-
śmy się w drogę powrotną do Siedlec, z towarzyszącą nam myślą, że po-
mimo życiowych problemów, Bóg niesie nas na swoich ramionach.

KATARZYNA STRZAŁEK

ŚWIADECTWA I WSPOMNIENIA ANIMATORÓW  
I UCZESTNIKÓW WYJAZDU EWANGELIZACYJNEGO

Jan Dąbrowski: Podejmując decyzje o wyjeździe w Bieszczady pragną-
łem wspierać księdza Ireneusza i pozostałych animatorów, aby na wyjeździe 
dzieci i młodzież czuły się bezpiecznie. Uczestnicząc w wyprawach po górach, 
wspólnych czuwaniach i Mszach świętych, otrzymałem dużo więcej niż sam 
dawałem. Słowo Boże, które wysłuchaliśmy i rozważałem, bardzo mnie umoc-
niło. Najbardziej cieszę się, że wspólnota uczy tolerancji, otwartości i szacunku 
do siebie nawzajem w codziennym życiu. Każdy dzień pobytu był inny, za co 
pragnę podziękować przede wszystkim Bogu. Chwała Panu.

Mariola Dąbrowska: Sześć dni to krótki czas, ale przepiękny. Pan Bóg 
obdarował mnie wyjątkowo dając czas przebywania na tych rekolekcjach. 
Ubogaciłam się duchowo, patrząc jak dzieci i młodzież odnajdują prawdziwe-
go Boga, integrują się i uczą się miłości do bliźniego w tym trudnym czasie.

Teresa Zelent: Wyjazd z młodzieżą w Bieszczady był dla mnie wyjąt-
kowo przeżytym czasem. Szczególnym spotkaniem z Panem Bogiem była 
codzienna Eucharystia, ale też wchodzenie na zaplanowane góry. Kiedy 
było bardzo ciężko, brakowało sił, prosiłam przez wstawiennictwo Patronki  
św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Maryi, najlepszej z MAM o siły, te fizycz-
ne, i wtedy prawie natychmiast czułam, że mogę iść dalej. Pan Bóg stawiał 
też na mojej drodze ludzi, którzy pomagali, wspierali. Ten wyjazd kolejny 
raz utwierdził mnie w przekonaniu, że Pan Bóg jest wszędzie, wystarczy 
tylko otworzyć drzwi swojego serca, a Pan Jezus będzie działał najlepiej dla 
nas. Chciałabym jeszcze bardzo podziękować ks. Ireneuszowi, że zaprosił 
mnie na tę Oazę Ewangelizacyjną oraz wszystkim, których PAN postawił na 
mojej drodze w tym wyjątkowym czasie. I chwała PANU.

Asia: Na wyjeździe w Bieszczady bardzo mi się podobało. Oprócz cho-
dzenia po górach, były również Namioty Spotkania, które pokazały mi, że 
warto odnosić słowo Boże do naszego życia. Cieszę się, że miałam możli-
wość codziennej Mszy świętej i przyjmowania Pana Jezusa. Nie zabrakło 
również dobrego jedzenia i świetnej atmosfery.

Weronika: Na Oazie najbardziej podobało mi się chodzenie po gó-
rach. Dzień zaczynaliśmy Jutrznią, a kończyliśmy Namiotem Spotkania 
i Eucharystią.

Aleksander: Bardzo miło spędziłem ten czas w górach. Lubię chodzić 
po górach. Cieszę się że taki wyjazd był zorganizowany. Poznałem nowych 
kolegów. Wszedłem na Tarnicę, Małą i Wielką Rawkę i Połonina Caryńska.

Bartek: Dzięki tej wycieczce zbliżyłem się do Boga i zacząłem bardziej 
duchowo przeżywać Mszę świętą. Uważam wycieczkę za udaną.

Jakub: Wyjazd bardzo mi się podobał. Najlepszym elementem były 
wycieczki po górach. Mimo tego, że były męczące, to w ich trakcie udało 
mi się przemyśleć pewne sprawy. Bardzo ciekawe były też konferencje 
prowadzone w ośrodku przez Księdza i animatorów, które rozjaśniły różne 
aspekty wiary i liturgii.

Jan: Na tej Oazie mogłem zbliżyć się do Pana Boga. Codzienna Jutrz-
nia była dla mnie nowością, bo nigdy się nie modliłem tą modlitwą.  
O dziwo podobała mi się ta modlitwa, choć nigdy nie lubiłem modlitw, 
podczas których się śpiewa. To co mi również przypadło do gustu to 
Namioty Spotkania. Fragmenty były bardzo proste do zrozumienia. Co-
dzienne wycieczki górskie idealnie dopełniały plan dnia. Podczas nich 

mogłem porozmawiać z kolegami z wyjazdu lub o czymś porozmyślać. 
Jestem szczęśliwy, że Bóg sprawił, że przyjechałem na tą Oazę.

Kacper: Dzięki Namiotom Spotkania bardziej poznałem sens Pisma Świę-
tego i o wiele lepiej przeżywam Msze świętą. Wyjazd uważam za udany.

Karol: Była to moja druga Oaza Ewangelizacji. Nauczyła mnie ona 
przede wszystkim tego, że w najtrudniejszych momentach naszego ży-
cia Chrystus niesie nas na swoich ramionach. Nauczyłem się również jak 
dokładniej robić i przeżywać Namioty Spotkania. Jestem wdzięczny Panu 
Bogu za ten wyjazd i serdecznie polecam go każdemu, kto chce pojednać 
się z Jezusem.

Kuba: Na Oazie Ewangelizacyjnej w Ustrzykach Górnych przeżyłem 
wiele pięknych chwil. Były codzienne poranne i wieczorne modlitwy, 
Msze święte, Namioty Spotkania i śpiewy. Również każdego dnia, gdy 
nie padał deszcz, wychodziliśmy w góry, zdobyliśmy kilka szczytów 
bieszczadzkich, takich jak Tarnica, Mała i Wielka Rawka oraz Połonina 
Caryńska. Byliśmy również w Komańczy w klasztorze, gdzie był przetrzy-
mywany kardynał Stefan Wyszyński.

Maciej: Przed wyjazdem nie lubiłem chodzić do kościoła i nie inte-
resowałem się wiarą. Pojechałem tam, bo mój brat tam jechał. Jednak 
po pewnym czasie, po pracy w grupach i rozważaniu Pisma Świętego, 
a także podziwianiu majestatu gór, zrozumiałem, że właśnie wiara jest 
najistotniejsza w naszym życiu, że Bóg jest wspaniały, większy od naj-
większych gór i będę teraz chciał stać się prawdziwym uczniem Jezusa.

Mateusz: W górach jestem bliżej Pana Boga. Cieszę się że ksiądz zor-
ganizował taki wyjazd. Naszą wycieczkę będę wspominać, bo zdobyłem 
Tarnicę, Caryńska i Rawki. Było super.

Michał: Oaza Ewangelizacji w Bieszczadach pomogła mi bardziej 
przeżyć sakrament pokuty i pojednania, a dokładniej rachunek sumienia. 
Bardzo pomogła mi w tym książeczka pod tytułem „Rachunek zdumienia”.  
W końcu zauważyłem co robię źle, więc miałem się z czego się wyspowiadać 
i wszystko co powiedział do mnie ksiądz dotknęło mnie, bo do mnie paso-
wało. Poza tym bardzo podobało mi się wchodzenie na góry, gdyż miałem 
czas rozważać co mówił do mnie Bóg oraz porozmawiać z kolegami.

Olaf: Byłem, a w sumie to nadal jestem człowiekiem, który zadaje 
sobie wiele pytań, ale zamiast zapytać innych o odpowiedź, to próbu-
je ją odszukać na własną rękę. Podczas mojego wyjazdu na Oazę Nowej 
Drogi pierwszego stopnia w ramach Namiotu Spotkania zacząłem czy-
tać księgi z Nowego Testamentu, lecz nie byłem w stanie ich zrozumieć,  
a jeśli coś udało mi się zrozumieć, to zadawałem sobie masę pytań i z tymi 
nie rozwikłanymi pytaniami wróciłem na chwilę do domu. Aż nadszedł 
czas mojego drugiego wyjazdu. Na tym wyjeździe zdążyło się coś, czego 
się nie spodziewałem. Pewnego razu podczas adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, otworzyłem Pismo Święte na Księdze Wyjścia i zacząłem się 
w nią wczytywać i dopiero kiedy zamknąłem Pismo Święte, wszystkie 
moje pytania momentalnie zniknęły, bo wtedy naprawdę zrozumiałem, 
że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I teraz podczas pisania tego 
świadectwa zrozumiałem, że Pan mnie tutaj przysłał, abym zrozumiał, 
iż dla Niego wszystko jest możliwe i abym nigdy już w Niego nie wątpił.

Sebastian: Najciekawszym momentem wycieczki po Bieszczadach 
było kiedy schodziliśmy z góry. W tamtym momencie spotkaliśmy ru-
dego lisa. Przewodnik trochę się go przestraszył, ale wziął kijek i rzucił 
koło liska, aby odbiegł. A ze spraw duchowych: Nauczyłem się bardziej 
rozważać słowo Boże.

Szymon: Na tej Oazie zrozumiałem kilka rzeczy na Namiotach Spo-
tkania. Lepiej poznałem kilku kolegów i nawiązałem nowe wiadomości, 
nabrałem odwagi podczas tego wyjazdu. Jestem szczęśliwy, że przyje-
chałem na tą Oazę.

Tomasz: Przed Oazą nie czułem obecności Boga w moim życiu. 
Wszystko odmieniło się jednak podczas wyjazdu ewangelizacyjnego  
w Bieszczady. Dzięki codziennym Namiotom Spotkania, rozważaniu Pi-
sma Świętego moje życie bardziej przypomina życie człowieka ducho-
wego, prawdziwego ucznia Chrystusa.

Wojtek: Na Wyjazd Ewangelizacyjny pojechałem, ponieważ było to 
wymagane, aby przejść do następnego etapu przygotowań do Bierzmo-
wania. Nie byłem świadomy gdzie jadę, po prostu trzeba i koniec. Jednak 
dzięki aktywnościom mającym umocnić nas w wierze, takim jak codzien-
na Msza święta, czy spotkania w małych grupach odjeżdżam umocniony 
w wierze. Poza tym w międzyczasie były cudowne wycieczki górskie...

Rekolekcje Ewangelizacyjne dla Młodzieży w Ustrzykach Górnych

Zebrał (xIJ)
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PUSTE PÓŁKI

Żona z mężem spacerują po mieście. Nagle mąż 
się zatrzymuje i mówi do małżonki:
 – Zobacz, sąsiad mówił, że jak w Polsce tak 
dalej będzie, to w sklepach będą puste półki. 
Miał rację!
 – Co ty pleciesz. To sklep z półkami do wypo-
sażenia sklepów.
W PAKIECIE JEDNORAZOWO
Do kancelarii przychodzi para młodych ludzi: 
mężczyzna i kobieta z dzieckiem na ręku. Zgła-
szają chęć ochrzczenia dziecka. Ksiądz ich pyta:
 – Macie ślub kościelny? 
 – No... Nie mamy.. ale następna wizyta u księ-
dza będzie w sprawie ślubu.
 – Ok, to może w pakiecie najpierw ślub, żeby 
zachować prawidłową kolejności przyjmowania 
sakramentów. Bo jesteście państwo świadomi, 
że w obecnej sytuacji nie możecie otrzymać roz-
grzeszenia i pójść do Komunii?
 – Nie możemy? Ja słyszałam, że jak jest chrzest 
to można iść jednorazowo...
O EMIGRANTACH NA GRANICY
Do kurnika podkopuje się lis. Kury zdezoriento-
wane rozmawiają ze sobą:
 – Ty, co to za jeden?
 – Nie wiem.
 – To co robimy?
 – Ja bym go wpuściła. Kim on jest, ustali się 
później!
KŁAMSTWA RODZINNE
Żona namawia męża, aby ten poszedł z nią do 
kościoła i skorzystał tam ze spowiedzi i Komu-
nii św., bo już dawno nie był. Niestety bezsku-
tecznie. Po Mszy św. małżonka wraca do domu 
i pyta swego „ślubnego” leżącego na kanapie:
 – Co robisz?
 – Teraz nic. Przedtem wyspowiadałem się on 
line i trochę poczekałem na kuriera z Komunią. 
Przed chwilą był i już poszedł.
DYPLOMATYCZNA ODPOWIEDŹ
Dziennikarz pyta znanego naukowca:
 – Panie profesorze, a pan jak sądzi? Szczepić 
się, czy nie?
 – Oczywiście.
 – Hm... Oczywiście szczepić się, czy oczywiście 
nie szczepić się?
 – Ja ci, kolego, dobrze radzę: zrób, jak chcesz!

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe

ŚWIĘTO NARODZENIA NMP (8 IX)
Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa (Kazanie 1)

W tym właśnie zawiera się istota ofiaro-
wanych nam przez Chrystusa dobrodziejstw,  
w tym objawia się zamysł Boga, w tym wynisz-
czenie natury Bożej - Bóg i człowiek - w tym 
ubóstwienie przyjętego przez Słowo człowieka. 
Wypadało więc, aby tak cudowne i niezwykłe 
zamieszkanie Boga wśród ludzi poprzedzone 
było jakimś wprowadzeniem do tej radości, 
chwilą, w której zaczyna się tak wielki dar zba-
wienia dla nas. To właśnie wspominamy w dzi-
siejszym święcie. Narodziny Bogarodzicy stano-
wią początek, wypełnieniem zaś i kresem jest 
zjednoczenie Słowa z ciałem. Oto przychodzi 
na świat Dziewica, przyjmuje pokarm i wzrasta, 
aby być Matką Boga, Króla wieków.

Dla nas płynie stąd podwójna korzyść. Ma-
ryja prowadzi nas do prawdy i odrywa od życia 

w niewoli Prawa. W jaki sposób? Dzięki czemu? 
Dzięki temu, że mrok ustępuje wobec nadcho-
dzącego światła, że łaska przynosi wolność  
w miejsce litery Prawa. Uroczystość dzisiejsza 
oznacza granicę tych czasów. Ukazuje związek 
rzeczywistości z symbolami i zapowiedziami, 
zastępując Stare Przymierze Nowym.

Niech zatem całe stworzenie śpiewa, ra-
duje się i pomnaża wesele dnia dzisiejszego. 
Mieszkańcy ziemi i niebios niech wspólną 
święcą dziś uroczystość. Niechaj wspólnie 
świętują wszyscy na ziemi i w niebie. Dziś 
bowiem wzniesiony został przybytek Stwór-
cy wszechświata, dziś stworzenie mocą nie-
pojętego zamysłu Boga przygotowuje nowe 
mieszkanie Stwórcy.                 

Źródło: www.brewiarz.pl 

Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej
Kolejny raz wierni należący do Kół 

Żywego Różańca zgromadzili się na do-
rocznej pielgrzymce przed obliczem Mat-
ki Bożej w Leśnej Podlaskiej w sobotę  
28 sierpnia.

W wygłoszonej podczas Mszy św. homilii Bi-
skup Siedlecki mówił o wielkiej wartości modli-
twy różańcowej. – Modlitwa różańcowa pozwala 
na odkrycie i realizację życiowej drogi tych, którzy 
z Jezusem złączyli swoje życie. Koła Żywego Różań-
ca wspierają pracę misjonarzy, troszczą się o nich, 
modlą się za nich. Dzięki Waszej pomocy możemy 
realizować te projekty, z którymi nasi misjonarze 
do nas się zwracają. Jest to nasza cegiełka, którą 
my dokładamy do budowania Bożego Królestwa. 
Maryja zawsze nam towarzyszy, zawsze jest przy 
nas. Jesteśmy pewni Jej obecności, Jej miłości, Jej 
pomocy. Ona jest zawsze Tą, która wspomaga nas 
wszystkich, która nas wszystkich duchowo łączy  
i Jej zawierzamy wszystkie nasze sprawy. Modli-
twa różańcowa jest modlitwą, dzięki której to, o co 
prosimy Pana Boga przez wstawiennictwo Maryi, 
to otrzymujemy tak jak Pan Bóg tego pragnie – 
mówił w homilii Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda.

Ponadto podczas spotkania o inicjatywach 
Papieskich Dzieł Misyjnych mówił ks. Maciej 

Będziński. – Żywy różaniec jest powołany do 
służby Kościołowi, do wzrastania w łasce Bożej, 
do otaczania swoją modlitwą wszystkich intencji 
papieskich; jest też powołany do wspierania Misji 
Świętych

O duchowości rodziny mówił ks. prof. Adam 
Rybicki z KUL. – Najważniejszym obszarem uka-
zującym głęboki sens stworzenia człowieka jako 
mężczyzny i kobiety jest małżeństwo, rozumiane 
od samego początku jako związek dwojga ludzi, 
którzy w miłości otwierają się na życie. Mał-
żeństwo nierozerwalne i wierne do końca jest 
fundamentem rodziny – podstawowej komórki 
społecznej, w której człowiek realizuje Boży plan. 
Dobro małżeństwa i rodziny wymaga więc nie-
ustannej troski ze strony samych małżonków, 
Kościoła i państwa.

Niech nasze pielgrzymowanie przyniesie 
obfite owoce, którymi będzie miłość, jedność  
i dar wspólnej modlitwy za świat, który musimy 
przejść w drodze do naszej wiecznej ojczyzny. 

Pragniemy podziękować wszystkich za waszą 
obecność wśród nas. Bądźmy Żywym Różańcem, 
który odpowiada na wezwania Matki Bożej. 

Róża Wyrębek
Agnieszka Szymanik-Niewęgłowska

ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACYJNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
Po wakacyjnym odpoczynku, przeżytych rekolekcjach oazowych rozpoczynamy 

kolejny rok formacyjny pod hasłem „PRAWDA, KRZYŻ, WYZWOLENIE”. Kolejna wy-
prawa, jak na górski szlak. Aby obfitował on w Boże owoce pragniemy rozpocząć 
go wspólną Eucharystią inaugurującą ten nowy rok. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Animatorów, dzieci, młodzież,  
rodziny Domowego Kościoła oraz sympatyków Ruchu Światło-Życie do Sanktuarium  
Św. Józefa w Siedlcach na Mszę Św. w dniu 10.09.2021 r. (piątek) podczas której nastąpi 
błogosławieństwo i rozesłanie animatorów do posługi wśród dzieci i młodzieży oraz ro-
dzin Domowego Kościoła. Animatorzy otrzymają świece jako symbol czuwania przy Chrystusie, 
który jest „Światłością świata”.             Ruch Światło-Życie


