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Opłata dowolna

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
TWOJA WIARA CIĘ OCALIŁA (Mk 5, 21-43)
• Dzisiejsza Ewangelia mówi, że Bóg oczekuje
od nas wiary, która umożliwi Mu działanie
i uwolni Jego moc. W przypadku Jaira wiara
wyraża się przez pokorny gest padnięcia na
kolana przed Jezusem, a w przypadku kobiety
cierpiącej na krwotok w dotknięciu szat. Był
to z ich strony wielki akt ufności, gdyż oboje
znajdowali się w krytycznej, wręcz beznadziejnej sytuacji. Łączy ich doświadczenie własnej
niemocy i beznadziejności.
• Przez wskrzeszenie córki Jaira, przez słowa „talitha kum”, można zobaczyć jak Bóg pochyla się
nad nami, obmywa nas, podnosi, podtrzymuje, abyśmy wstali i żyli (patrz Ez 16,6 ). Bóg nie
zostawia nas w dramatycznych momentach
naszego życia. On ma moc, aby wyprowadzić
nas z każdej sytuacji naszego życia.
• Kobieta chora na krwotok jest obrazem nas
wszystkich. Jak często szukamy pomocy tam,
gdzie jej nie znajdujemy, „całe swoje mienie”
wydajemy niepotrzebnie i nie widzimy Miłości Boga, która uzdrawia, a nawet wskrzesza?
Kobieta chora na krwotok z powodu swoich
dolegliwości była nieczysta wobec Prawa. Jezus
uzdrawiając ją i zwracając się do niej osobiście
pisze w jej sercu nowe prawo, prawo nadziei
i miłosierdzia. W twoim sercu też chce je wypisać.
• Jezus pokazał nam, że śmierć jest tylko zaśnięciem, nie końcem życia. On wskrzesił dziewczynkę, abyśmy nie bali się śmierci, aby nas
w ogóle wyzwolić z lęków. Ponieważ lęk nas
zniewala i niszczy, natomiast ufność i wiara
uwalnia i leczy. [www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania
uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby
nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY
w środę o godz. 19.15. (xIJ)

www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Mówię ci, wstań!

Rozważania do Ewangelii z XIII Niedzieli Zwykłej (27 czerwca)
1. czytanie (Mdr 1, 13-15; 2, 23-24)
Śmierć weszła na świat przez zawiść
diabła
Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a
i 13b (R.: 2a)) Sławię Cię, Panie, bo
mnie wybawiłeś
2. czytanie (2 Kor 8, 7. 9. 13-15)
Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi
Ewangelia (Mk 5, 21-43)
Wskrzeszenie córki Jaira
Wokół Jezusa zebrał się wielki tłum ludzi, którzy potrzebowali
pomocy. Jezus był z nimi, miał dla
nich czas i otwarte serce; słuchał ich, uczył
o Ojcu, uzdrawiał, karmił, wypędzał demony.
Wielu w sytuacjach po ludzku beznadziejnych
szukało Jezusa, bo mieli nadzieję, że zostaną wysłuchani. W naszych czasach również
możemy zbierać się wokół Jezusa, który żywy
i prawdziwy jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Nie jesteśmy pozbawieni możliwości
realnego spotkania z Panem, chociaż dokonuje
się ono w wierze; i trzeba mieć wiarę, by takie spotkanie przeżywać, by rozpoznać Pana,
by upaść Mu do nóg i usilnie prosić – jak uczynił
to Jair, który był człowiekiem wielkiej wiary.
Córka Jaira była już bliska śmierci. Jej ojciec
postanowił zadać sobie trud odnalezienia Jezusa. W spotkaniu z Nauczycielem z Nazaretu
Jair wyznaje swą wiarę; jest wręcz przekonany,
że Jezus może dać umierającej dziewczynce
ocalenie i życie. Jair zaprasza Jezusa do swego
domu. Dla nas to wydarzenie jest wezwaniem,
by z żywą wiarą szukać Jezusa i podjąć decyzję, by wpuścić Go do swego życia. Jezus lubi,
gdy Go zapraszamy, czeka na ten moment, gdy
odkryjemy, że On – nasz Bóg jest nam niezbędny, że Go po prostu potrzebujemy. Okazją do
takiego spotkania jest każda adoracja Jezusa
w Najświętszym Sakramencie.
Jair miał jeszcze jedną próbę wiary. Otrzymał
wiadomość, że jego córka już umarła, że jest za
późno. W tym momencie mógł poddać się zwątpieniu i rozpaczy, ale na szczęście usłyszał słowa
Jezusa: Nie bój się, wierz tylko! My codziennie
potrzebujemy takich słów. Jezus poprzez swe
słowa pełne Bożego Ducha oczyszcza nas
z lęku, grzechu i myślenia po ludzku, a daje nam
ufność, pokój serca i nadzieję nie z tego świata.

W domu Jaira zgromadziły się już „zawodowe” płaczki, rozpoczynała się żałoba po śmierci
dziewczynki, a Jezus powiedział, że to wszystko
jest niepotrzebne, bo dziecko tylko śpi. Zgromadzeni wyśmiewali Jezusa. Dziś jest podobnie. Wielu chrześcijan ma ogromne problemy
z wiarą w życie wieczne. Wielu nie wierzy,
że można umrzeć i żyć na zawsze. Taka niewiara
jest konsekwencją odrzucenia lub nieznajomości słowa Bożego. Czy ja wierzę w życie wieczne
zgodnie ze słowami Zbawiciela, a może należę
do tych, którzy słuchają Jezusa i wyśmiewają
Go jednocześnie?
Jezus ujął dziewczynkę za rękę, dotknął
jej i wypowiedział słowo „wstań”. Słowo Pańskie podnosi i przywraca życie. Tak będzie też
z nami, jeśli tylko pozwolimy dotknąć się Jezusowi i zaczniemy słuchać tego, co On ma nam
do powiedzenia. (xIJ)
28 czerwca imieniny obchodzi
ks. Ireneusz Juśkiewicz.
Z okazji tego święta życzymy księdzu obfitości Bożych łask i nieustającej opieki Maryi.
Dziękujemy za wszystkie formy pracy
duszpasterskiej w naszej parafii.
Niech Krąg biblijno-liturgiczny, który
ksiądz prowadzi rośnie w siłę, by jak najwięcej wiernych czerpało z niego ewangelizacyjną mądrość i pogłębiało swoją wiarę.
Życzymy księdzu zdrowia i wytrwałości
na tej pięknej drodze duszpasterskiej i wielu
duchowych owoców swojej pracy.
Parafianie
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KATECHEZA Rola Ducha Świętego
w życiu chrześcijanina (cz. 6)
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Jeszcze pozostało nam do rozważenia pytanie ostatnie: jak trwać
w życiu według Ducha? Jak przeciwdziałać pewnej chwiejności, zmienności nastrojów, zniechęceniom, jakie często pojawiają się w naszym życiu chrześcijańskim? Można tutaj wskazać na pewne zasady, pewne rady
zawarte w Piśmie Świętym.
Po pierwsze: trzeba często zadawać sobie pytanie, np. codziennie wieczorem przy modlitwie, przy rachunku sumienia: kto naprawdę zasiada
na tronie w moim sercu? Kto naprawdę kieruje czy kierował dzisiaj moim
życiem: czy mój egoizm, moje samolubstwo, czy też Chrystus? Jeżeli
stwierdzę, że znowu w danym dniu, w takiej czy innej sytuacji zwyciężył
mój egoizm, że popełniłem grzech, postąpiłem egoistycznie, nie poddałem się kierownictwu Jezusa, to wtedy uznaję i wyznaję ten mój błąd
i przez to otrzymuję odpuszczenie mojego grzechu – i znowu wszystko
jest w porządku. Wracam do Chrystusa, na nowo poddaję się Jego kierownictwu, licząc na Jego miłosierdzie. Muszę więc praktykować codziennie tak zwane duchowe oddychanie albo też doskonały żal za grzechy
i w ten sposób zapewniam pewną stałość życia według Ducha i kierownictwa Chrystusa w moim życiu.
Następna zasada: trzeba pamiętać, że życie chrześcijańskie jest nieustanną walką z wrogami naszego zbawienia. Tymi wrogami według Pisma
Świętego są: świat, ciało i szatan albo też – jak mówi św. Jan – potrójna
pożądliwość: pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota. Potrzebna jest więc nieustanna czujność, aby nie ulegać w tej duchowej walce.
Po trzecie trzeba pamiętać, abyśmy w swoim życiu nie polegali na

uczuciach, ale na wierze, bo uczucia są z natury zmienne, niezależne od
nas. Jeżeli się im poddajemy, przeżywamy ciągłe wzloty i upadki, jesteśmy igraszką zmiennych nastrojów. Wiara natomiast sprawia, że opieram
się na słowie Bożym, które jest niezmienne i niewzruszone.
I wreszcie jeszcze jedna zasada: trzeba trwać w postawie nieustannego dziękczynienia w zgodzie ze słowami Pierwszego Listu do Tesaloniczan: „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża
w Jezusie Chrystusie względem was.” (Tes 5,18) Jest to niesłychanie
owocna praktyka, bo jeżeli zawsze staram się dziękować, to wtedy przyjmuję Boży sposób patrzenia, wartościowania w swoim życiu i dzięki temu
moje życie jest kierowane przez Boga i Jego Ducha.
Takie są najważniejsze zasady na drodze życia według Ducha. W różnych
ruchach odnowy mówi się o napełnieniu Duchem Świętym, o wylaniu Ducha, o życiu według Ducha, o chodzeniu w Duchu. W naszym Ruchu Światło-Życie, tak zwanym Ruchu oazowym, tę samą rzeczywistość wyrażamy
w znaku-symbolu fos-dzoe, światło-życie. Światło to słowo Boże, któremu
poddajemy swoje życie. Jeżeli nasze życie jest w pełnej harmonii ze światłem
słowa Bożego, ze światłem Chrystusa, to wtedy prowadzimy życie w Duchu.
I chodzi o to samo, chociaż w inny sposób to wyrażamy, bo życie w Duchu to
życie kierowane przez Chrystusa, przez Jego słowo, przez Jego wolę.
I teraz chciałbym każdemu z was postawić pytanie: czy pragniesz być
napełniony Duchem Świętym? Czy pragniesz żyć pod Jego kierownictwem, czy pragniesz być wyposażonym w Jego moc? Jeżeli tak, to módl
się teraz ze mną. Źródło: www.zchrystusem.pl; www.oaza.pl

REKOLEKCJE z TRAKTATEM

o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
św. Ludwika Marii to niewątpliwie wybitne i natchnione dzieło służące
bardziej do rozważania i modlitwy niż klasycznej lektury. Odkrywamy
tu nowe smaki dla duszy i skarby dla naszego wzrostu w wierze. Odkrywamy, jeśli... czytamy i rozważamy. Są wśród nas tacy, którzy przeczytali cały Traktat i nie widzą potrzeby powrotu do jego ponownej lektury.
Tymczasem, jako duchowi niewolnicy Maryi, ćwiczmy się w wytrwałym
studiowaniu tego dzieła (choćby jedną tezę dziennie), aby pojąć czym
jest doskonałe nabożeństwo, przyjąć jego ducha i żyć nim na co dzień.
Trzeba nam rozpakować ten wielki prezent, dar od Boga, odrobić lekcje
prawdziwej mądrości.
Szczere i proste dusze będą się delektować manną ukrytą w pobożnych i wzruszających wskazaniach św. Ludwika Marii. Będą błogosławić
Opatrzność Bożą za ten skarb. Poczują się przeniknięte miłością do Jezusa i Maryi, czytając te płonące miłością strony, które mąż Boży napisał
w żarliwej modlitwie, nie tracąc nigdy z oczu obecności naszego Boskiego
Zbawiciela i Jego świętej Matki.
Wraz ze św. Ludwikiem Marią zapraszamy na nasze „Rekolekcje z Traktatem o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, które są
wspólnym darem dla Maryi. Rozpoczynamy je 27 czerwca – w Uroczy-

Prymas kardynał Stefan Wyszyński:
Wiele mamy do przekazania przyszłym pokoleniom, ale to, co jest najdonioślejsze, to czysta duchowość naszego narodu, który ma prawo do własnej,
rodzimej, niezależnej kultury, do własnego języka
niezniekształconego i nie przybrudzonego przez naloty śmieci. Musimy mieć ambicję, bo nie jesteśmy
narodem śmieci.
Narodzie polski, wiedz, co mówi ci Chrystus – nie
bądź niedowiarkiem, ale wierzącym! Odważnie mówimy, nie pierwszy raz na ambonach stolicy: nie bądźcie narodem tchórzów,
miejcie odwagę myśleć!
Nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś. Jesteśmy narodem,
który ma przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone
przez tysiąclecie i spotęgowane w czasach współczesnych. Chcemy żyć
i możemy żyć! Naród nie jest na dziś, ani też na jutro. Naród jest, aby był!

stość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a zakończymy 25 marca 2022 r.
– w Zwiastowanie NMP – święto doskonałego nabożeństwa – święto
każdego duchowego niewolnika Maryi. Dokładnie tyle dni potrzebujemy,
aby przeczytać 273 tezy Traktatu, rozważając jedną tezę dziennie.
Na naszej stronie www.niewolnicyZmilosci.pl zamieściliśmy tabelę, która pomaga nam śledzić: którą tezę rozważamy w danym dniu.
Uczestnicy rekolekcji objęci zostaną modlitwą: 9 Mszy św. Ponadto
otrzymają dostęp do dodatkowych materiałów rekolekcyjnych, w tym
konferencji o Traktacie. Na podanej stronie można się zapisać na te ogólnopolskie rekolekcje.

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
• Piotr Stasiuk, kawaler z parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach
i Izabela Lewczuk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
• Adrian krawczyk, kawaler z parafii tutejszej i Beata Sawicka, panna
z parafii tutejszej – zapowiedź 1
• Karol Rymuza, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny w Suchożebrach i Olga Żukowska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
• Marcin Szkopek, z parafii katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP
w Siedlcach i Ewa Brodowska-Szkopek z parafii tutejszej, cywilnie
związani – zapowiedź 2
• Adam Mieczysław Flis, kawaler z parafii tutejszej i Anna Alicja
Łopacińska, panna z parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie
– zapowiedź 2
• Cezary Woźniak, kawaler z parafii tutejszej i Kinga Jurkowska,
panna z parafii św. Stanisława BM w Siennicy – zapowiedź 2
• Jakub Ochnik, kawaler z parafii tutejszej i Weronika Elżbieta
Rucińska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Chrobrego 6 – 100 zł l z ul. Chrobrego 7 – 50 zł
l ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 100 zł

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.
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K A L E N D A R Z
Poniedziałek 28 czerwca 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (Rdz 18, 16-33) Abraham wstawia się za Sodomą
Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 10-11 (R.: por. 8a))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Ewangelia (Mt 8, 18-22)Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
6.30 1. + Sylwestra i zm. z rodz. Tchórzewskich i Pogonowskich
– of. rodzina
2. Poza parafią: + Zmarłych z rodz. Sekulskich i Wolgiemutów
– of. rodzina
7.00 1. Dz.-bł. w intencji ks. Ireneusza w dniu imienin
2. + Ireneusza z racji imienin – of. rodzina
3. + Eugeniusza w 30 r., Władysławę, Józefa, Witolda, Władysława, Józefa i Bronisławę – of. żona
17.15 Różaniec prowadzony przez czcicieli św. Joanny Beretty Molla
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż
2. Dziękczynna z ok. imienin ks. Ireneusza Juśkiewicza
– of. Krąg Biblijny
3. W intencji czcicieli św. Joanny Beretty Molla
Nabożeństwo czerwcowe
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Wtorek 29 czerwca 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
1. czytanie (Dz 12, 1-11) Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia
Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b))
Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił
2. czytanie (2 Tm 4, 6-9. 17-18) Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę
Ewangelia (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
7.00 1. + Piotra Soszyńskiego – of. syn i synowa
2. + Wiesława Soczewkę w 30 r. – of. rodzina
3. Poza parafią: + Jana Matejczuka w 7 r. z racji imienin oraz zm.
z rodz. Cioków i Denysiuków
10.00 1. Dz.-bł. z okazji 88 r. urodzin Teresy Królikowskiej – of. córka
2. + Halinę w 5 r. i Czesława Chwedoruk oraz Artura Stachowicz
– of. syn
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka: + Halinę Krasuską – of. mąż
2. + Janinę w r. śmierci, Antoniego, Aleksandra i Genowefę
3. + Eugenię, Reginę, Bogdana, Pawła – of. siostra
4. Dz.-bł. w intencji pana Pawła naszego kościelnego z prośbą
o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w posłudze
w naszej wspólnocie oraz opiekę św. patrona na każdy dzień
5. Poza parafią: + Sylwię w 14 r., Zofię, Józefa – of. rodzina
Nabożeństwo czerwcowe
Środa 30 czerwca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego
1. czytanie (Rdz 21, 5. 8-20) Bóg ocala i błogosławi Izmaela
Psalm (Ps 34 (33), 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 7a))
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał
Ewangelia (Mt 8, 28-34) Wypędzenie złych duchów
6.30 1. + Janusza Zająca – of. koleżanki córki z Izby Pielęgniarek
i Położnych
2. + Grzegorza Wyrzykowskiego w 9 r. – of. rodzice
7.00 1. + Jana Mędzę w 20 r. i zm. rodziców z obu stron rodziny – of. żona
2. + Bronisławę w 16 r., Bronisława, Kazimierza oraz zm. z rodz.
Gałązków, Stanisława, Leontynę, Łukasza, Wiesława z rodz.
Trociów
3. + Kingę Chrul w 11 r. – of. tata i dziadkowie
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 20 r. ślubu Ewy i Grzegorza – of. jubilaci
II. Dz.-bł. w intencji małżonków Danuty i Wiesława Krzanowskich
o łaskę zdrowia i wstawiennictwo św. Józefa
III. O zdrowie dla Zofii
IV. + Stanisława Pleskota – of. Marek Miłosz
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P A R A F I A L N Y
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.
V. + Roberta i Tadeusza Wilczurę i zm. z obu stron rodziny
VI. + O radość życia wiecznego dla Edwarda Mirońskiego i rodziców z obu stron rodziny – of. rodzina
VII. + Krystynę Semeniuk – of. Renata z rodziną
VIII. + Jadwigę Stanisławowską – of. sąsiedzi z działki
IX. + Stanisława
2. Gregorianka (zakończenie): + Halinę Krasuską – of. mąż
3. W intencji Filipa z racji 18 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – of. Aneta
4. + Agatę z racji urodzin – of. córka
Nabożeństwo czerwcowe
Różaniec za Ojczyznę
19.15 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory o godz. 20.30 (dolny kościół)
Czwartek 1 lipca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Ottona, biskupa, pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Rdz 22, 1-19) Ofiara Abrahama
Psalm (Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9))
W krainie życia będę widział Boga Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 9, 1-8) Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy
6.30 1. + Mariana z racji imienin, rodziców i braci z obojga stron rodziny – of. Helena Radzikowska
2. + Ks. Jerzego Górskiego w 19 r. – of. KRK
3. + Halinę Klewek z racji imienin – of. córka
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą
o obfitość łask Bożych oraz o dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża”
2. + Halinę Ilińską w 3 r. z racji imienin, Helenę i Wacława, Irenę
Przytułę – of. rodzina Przytułów
3. + Mariana Troć z racji imienin, Kazimierza, Artura – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka (rozpoczęcie): + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
2. + Julię Piekart w 3 r., jej rodziców: Julię i Jana oraz rodzeństwo
– of. córka
3. + Wojciecha w 5 r. i zm. z rodz. Markiewiczów – of. żona
Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy
do godz. 21.00
Piątek 2 lipca 2021 r.
WSPOMNIENIE NMP KODEŃSKIEJ, MATKI JEDNOŚCI
pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67)
Śmierć Sary i małżeństwo Izaaka
Psalm (Ps 106 (105), 1b-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1b))
Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 9, 9-13) Powołanie Mateusza
6.30 1. + Ks. Mieczysława Skorodziuka w 13 r. i jego rodziców Mariannę i Władysława – of. rodzina
2. Poza parafią: Stanisława Klimiuka – of. rodzina Chodzińskich,
Paluszkiewiczów, Narojków i Bajów
7.00 1. + Jana, Leokadię, Karola, Annę, Wacława, Zofię i Jadwigę – of. dzieci
2. + O łaskę i wieczne zbawienie dla Bogdana Nowaka w 1 r.
– of. żona z dziećmi
3. Dz.-bł. w intencji Koła Różańcowego nr 6 – of. Zelatorka Janina
Głowacka
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 7
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
2. + Jana Bałzan w 10 r. – of. żona
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji
Pierwszego Piątku Miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
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Sobota 3 lipca 2021 r.
ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA, pierwsza sobota miesiąca
1. czytanie (Ef 2, 19-22) Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów
Psalm (Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15))
Idźcie i głoście światu Ewangelię Albo: Alleluja
Ewangelia (J 20, 24-29) Pan mój i Bóg mój
6.30 1. + Halinę Tarkowską w 13 r. i rodziców z obojga stron rodziny
– of. mąż
2. Poza parafią: + Annę, Bronisława, Wojciecha i Mariana
3. + Jana Skoczka w 30 dz. od śmierci – of. rodzina
7.00 1. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi
z prośbą o wyzwolenie z nałogów – of. KWC
2. + Roberta Pazdykę z racji urodzin – of. rodzice
3. Poza parafią: + Barbarę Polkowską w 2 r. – of. Wanda Wakuła
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP
Różaniec w intencji osób uzależnionych prowadzony przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka
17.00 Ślub: Jakub Sarnowski i Justyna Stańczuk
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
2. + Hieronimę Biedruna w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
3. + Janusza Zająca – of. przyjaciele z Kół Różańcowych
4. Poza parafią: + Grażynę w 11 r. oraz zm. z rodz. Kaszubskich
– of. matka
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec, rozmyślanie
20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP
Niedziela 4 lipca 2021 r.
CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA, pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Ez 2, 2-5) Powołanie proroka
Psalm (Ps 123 (122), 1b-2. 3-4 (R.: por. 1b))
Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy
2. czytanie (2 Kor 12, 7-10) Paweł chlubi się ze swoich słabości
Ewangelia (Mk 6, 1-6) Jezus lekceważony w Nazarecie
7.00 1. + Halinę, Mariannę, Stanisława Krasuskich oraz Wacława Stefaniuk – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
2. + Kazimierę Barszcz w 17 r., Wacława
3. + Jadwigę w 10 r., Halinę i Stanisława
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Ryszarda i Cecylii w 45 r. ślubu o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny dla nich i ich dzieci
z rodzinami – of. matka
2. Dz.-bł. 60 r. urodzin Urszuli z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i wszystkich świętych
11.30 1. Dz.-bł. w intencji Ewy i Piotra Norwa z okazji 14 r. ślubu oraz
syna Marcela w 11 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla
Julii w 9 r. urodzin i Mikołaja w 12 r. urodzin – of. babcia
3. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla
Antoniny w 1 r. urodzin i Gabrysi z okazji 9 r. urodzin – of. babcia
13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna
18.00 1. + Bolesława w 20 r., Beatę, rodziców, dziadków, braci
– of. Krystyna Kłos
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. + Jadwigę Kalicką w 14 r. oraz zm. z rodz. Kalickich

PROPOZYCJA WYJAZDÓW FORMACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
• Oaza Ewangelizacji w Okunince w dniach 14-21 sierpnia dla młodzieży
od klasy 7 SP.
• Wyjazd ewangelizacyjny w Bieszczady do Ustrzyk Górnych w dniach
24-30 sierpnia.
• Oaza w parafii dla dzieci i młodzieży: 8-11 sierpnia 2021 r.
Zapisy do wyczerpania miejsc, najlepiej do 4 lipca. Należy przynieść
wypełnioną kartę zgłoszeniową i w przypadku Okuninki i Bieszczad zaliczkę 100 zł. Ks. Ireneusz Juśkiewicz – tel. 500 636 490.
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QQ DZIŚ w niedzielę 27 czerwca:
• W kościele o godz. 15.30 spotkanie informacyjne i modlitewne
(o łaskę wolności od nałogów – złożenie deklaracji abstynenckich) dla
kandydatów do bierzmowania z grupy absolwentów szkół podstawowych (2020 – 2022) na zakończenie pierwszego roku przygotowań
i wspólne przeżycie Eucharystii o godz. 16.30.
• Nabożeństwo czerwcowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
• Nieszpory niedzielne o godz. 20.00 w dolnym kościele. Następne nieszpory będą już po przerwie wakacyjnej w niedzielę 5 września.
• Taca przeznaczona na ogrzewanie kościoła i sprawy gospodarcze w parafii.
QQ NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca Pana Jezusa
będą się odbywały po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 18.00.
QQ W poniedziałek 28 czerwca parafialne wspomnienie św. Joanny
Beretta Molla. O godz. 17.15 różaniec prowadzony przez czcicieli. O godz.
18.00 Eucharystia, po niej nabożeństwo czerwcowe i błogosławieństwo
matek oczekujących narodzin dziecka.
QQ We wtorek 29 czerwca Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
Msze święte w tym dniu o godz. 7.00, 10.00, 18.00. Módlmy się szczególnie
za Ojca Świętego Franciszka i za Kościół powszechny.
QQ Wyjazd rowerowy dla młodzieży, uczestników formacji oazowej
i chętnych, do Budziszyna i Mokobód we wtorek 29.06 po Mszy świętej
o godz. 10.00. Zgłoszenia do animatorów oazy.
QQ Środowa nowenna IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – 30 czerwca
17.00 – różaniec św. Józefa
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli św. Józefa; po liturgii nabożeństwo czerwcowe; różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros.
QQ Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA.
Zapisy w zakrystii.
QQ KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY z agapą w środę 30 czerwca o godz.
19.15 w dolnym kościele. Jest to ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną. Zapraszamy wszystkich, którzy przychodzili na spotkania w tym roku
formacyjnym.
QQ Pierwszy czwartek miesiąca – 1 lipca
Godzina Święta – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
w czwartek 1 lipca po Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00.
QQ Pierwszy piątek miesiąca – 2 lipca. Nabożeństwa do Najświętszego
Serca Pana Jezusa po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź w czasie
Mszy świętych porannych i od godz. 17.15.
QQ Pierwsza sobota miesiąca – 3 lipca. Nabożeństwa do Niepokalanego
Serca NMP po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. Po Mszy świętej porannej
różaniec w intencji wyzwolenia z nałogów prowadzony przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Po Mszy świętej wieczorowej różaniec wynagradzający
i rozmyślanie. O godz. 20.00 w kościele spotkanie formacyjne Duchowych
Niewolników NMP.
QQ Chorzy: W lipcu i sierpniu nie będzie planowych wyjazdów duszpasterskich do chorych w pierwsze soboty miesiąca. W razie potrzeby, prosimy
zgłaszać chorych na bieżąco do księdza dyżurnego w danym tygodniu.
QQ Pierwsza niedziela miesiąca – 4 lipca
Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna wokół kościoła, a następnie katecheza dla Kół Żywego
Różańca. W pierwsze niedziele miesiąca od maja do października będziemy
mogli uczestniczyć w procesji. Zapraszamy do aktywnego udziału.
QQ W lipcu i sierpniu w niedziele nie będzie Mszy świętej o godz. 16.30.
W tych miesiącach po południu Msze święte o godz. 18.00 i 20.00.
QQ Bierzmowanie
Trwają ZAPISY MŁODZIEŻY z naszej parafii (zasadniczo klasy ósme
w nowym roku szkolnym) do grupy przygotowującej się DO PRZYJĘCIA
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w latach 2021-2023. Rodzic zapisuje swoje
dziecko, przychodząc razem z nim na spotkanie z księdzem. Zapisy do końca
czerwca. Najbliższe terminy to poniedziałek 28 czerwca od godz. 15.00 do
17.30 i środa 30 czerwca od godz. 14.00 do 16.00 w sali nr 2 w dolnym
kościele. Osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii przynoszą przy
zapisywaniu się metrykę chrztu z parafii, gdzie otrzymały ten sakrament.
W razie pytań, potrzeby indywidualnego terminu zapisania się, proszę
dzwonić – ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490).

Odeszli do Pana

+ Zdzisław Lech Dmitrzuk
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...
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Diecezjalny Dzień Chorego w Kodniu
W piątek, 2 lipca w Kodniu odbędzie się Diecezjalny Dzień Chorego.

Jest to również uroczystość odpustowa ku czci NMP Kodeńskiej – Matki
Jedności. Spotkanie rozpocznie się nieco wcześniej, niż to miało miejsce
w latach ubiegłych, czyli o godz. 10.30. Hasło tegorocznej pielgrzymki
brzmi: „Św. Józef – patron samotnych”. Na spotkanie zaprasza ks. Paweł
Siedlanowski:
Pandemia koronawirusa z wielką siłą uwydatniła problem samotności –
pacjenci szpitali tygodniami byli pozbawieni możliwości kontaktu z bliskimi,
podobnie pensjonariusze zakładów opieki leczniczej, domów pomocy społecznej, hospicjów. Problem nie jest jednak nowy. Dziś świat, bardziej niż
kiedykolwiek wcześniej, spycha ludzi chorych, niepełnosprawnych, będących
w podeszłym wieku na margines życia. Można zaryzykować stwierdzenie,
że niejednokrotnie wstydzi się ich. Dla wartościujących rzeczywistość wedle
kryteriów tylko ekonomii są nieproduktywni, obciążający budżet NFZ, ZUS,
niewarci uwagi. To kładzie się cieniem na relacje społeczne, wzmacnia lęk,
niepewność. W tej sytuacji ludzie wierzący szukają inspiracji, siły do przezwyciężenia poczucia osamotnienia, alienacji. Często zmagają się z odrzuceniem,
niezrozumieniem. Bywa, że nie potrafią zaakceptować przemijania czy też sytuacji, która nagle (wylew, udar, wypadek) odebrała sprawność fizyczną bądź
intelektualną – „nowości”, która totalnie zmieniła ich życie. Patrzą na krzyż, na
samotność Chrystusa opuszczonego przez wszystkich. Próbują identyfikować
się z Nim, choć to szalenie trudne zadanie...
Zapewne znajdujemy się też w przededniu dyskusji o eutanazji – musimy się do niej dobrze przygotować poprzez odpowiednią formację społeczeństwa, pokazywanie wartości i godności życia od poczęcia do naturalnej
śmierci. To zadanie na teraz.
W roku św. Józefa spoglądamy również z uwagą na ziemskiego Opiekuna Jezusa, jego życie, dylematy, a przede wszystkim jego wiarę. On również
zmagał się z sytuacjami, których do końca nie rozumiał, które bezpowrotnie
zmieniły jego życie. Był, patrząc po ludzku, z naszej perspektywy – sam. Ale
wewnętrzna gotowość – oświecona łaską – by realizowała się w nim wola

Boża, zaufanie Opatrzności sprawiły, że nigdy nie czuł się osamotniony,
miał świadomość bycia cząstką większego Bożego planu, pewność prowadzenia przez Bożego Ducha. Potrafił dostrzec sens w każdym, najmniejszym
nawet wydarzeniu. Czyż choroba nie może być przestrzenią takiego właśnie
przeżywania naszych sytuacji? Czyż nie może stać się drogą umacniania
wiary? Poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania.
Nieprzypadkowo został wybrany temat konferencji, która poprzedzi
Eucharystię: „Cierpienie jest zbyt cenne, by je marnować. Charyzmat Apostolstwa Chorych” (początek o godz. 10.40). Wygłosi ją ks. dr Wojciech Bartoszek – krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych. Będziemy zapraszali
osoby chore do aktywnego włączenia się w to piękne, niezwykle owocne
dla Kościoła, dzieło (członkostwo zwyczajne), jak też tych, którzy zechcą zadeklarować chęć służby na rzecz chorych, niepełnosprawnych, osłabionych
wiekiem (członkostwo wspierające). Uczestnicy spotkania otrzymają „List
do chorych”, będzie też można wypełnić na miejscu deklarację członkowską
– wolontariusze będą służyli pomocą, zbiorą je, a następnie złożą podczas
Eucharystii jako dar ołtarza.
Dużo będziemy mówili o wolontariacie. Wydaje się, że palącą potrzebą
jest dziś budowanie w naszych miastach i wioskach dziesiątek, setek małych, mobilnych wspólnot złożonych z ludzi dobrej woli, którzy – motywowani miłością Chrystusa do Kościoła – dotrą z bratnią pomocą do potrzebujących. Potrzebne jest nagłaśnianie dobrych pomysłów, odważne i głośne
sygnalizowane problemów osób chorych, być może też tworzenie nowych
placówek takich, jak np. hospicja dla dzieci i dorosłych.
Centrum uroczystości odpustowej i pielgrzymki chorych do sanktuarium
kodeńskiego będzie Eucharystia sprawowana przez Pasterza Diecezji Biskupa Kazimierza Gurdę o godzinie 12.00.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Duszpasterstwa Chorych Diecezji Siedleckiej www.duszpasterstwochorych.pl
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy [fragment]
Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Bracia i Siostry!
Piszę do Was ten list, aby w kontekście rozważanego Bożego słowa zachęcić
Was do udziału w wydarzeniach, przez które możemy pogłębić naszą relację z Jezusem i dzięki temu stawać się nowym stworzeniem, stawać się nowymi ludźmi.
Najpierw radujemy się spadkiem zachorowań na koronawirusa, co daje możliwość zwiększenia liczby wiernych mogących uczestniczyć we Mszy św. w niedziele
i święta w naszych parafialnych kościołach. W związku z tą sytuacją, decyzją
Konferencji Episkopatu Polski, od dzisiejszej niedzieli zostaje zniesiona dyspensa od obowiązku udziału we Mszy św. niedzielnej wydana przed
kilkoma miesiącami z powodu rozwoju pandemii. Wiemy, że korzystający
z dyspensy byli zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii przez radio, telewizję lub Internet. Zwracam się więc do wszystkich wiernych w naszej diecezji,
aby odnaleźli odwagę do powrotu do swoich parafialnych kościołów
i do udziału w Eucharystii. W szczególny sposób proszę rodziców, aby wraz
z nimi powróciły do kościołów ich dzieci. Odczuwamy wielki brak obecności na
Mszy św. dzieci i młodzieży. Nam wszystkim – ale przede wszystkim dzieciom
i młodzieży – bardzo potrzebne jest przebywanie przy Jezusie obecnym w swym
słowie i sakramencie Eucharystii. Tylko w ten sposób będą się umacniać w wierze, będą się stawać nowymi ludźmi, którzy patrzą na świat oczami Chrystusa.
Przy tej okazji chciałbym zaprosić dzieci i młodzież do udziału we Mszy św. na
zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Ostatnie miesiące, ze względu
na konieczność prowadzenia procesu edukacji zdalnie, nie były łatwym czasem
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dla nauczycieli, katechetów oraz rodziców. Za to trudne doświadczenie trzeba nam Panu Bogu podziękować i prosić
o Jego błogosławieństwo na czas wakacyjnego odpoczynku. Cieszymy się także
z możliwości zorganizowania kolejnej, 41 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej do
Częstochowy. W minionym roku tylko nieliczni pątnicy mogli w niej uczestniczyć w systemie sztafetowym. W tym roku powracamy do pielgrzymowania
w tradycyjnej formie, podobnie jak to było w latach ubiegłych. Dzień wyjścia na
pielgrzymi szlak z poszczególnych miejsc diecezji, ani trasa nie ulegają zmianie.
Tegoroczną pielgrzymkę – w roku 25 rocznicy beatyfikacji naszych Męczenników
z Pratulina – będziemy przeżywać pod hasłem: „Z wiarą i męstwem”. Na początku pielgrzymki będzie niesiony Krzyż z relikwiami naszych Błogosławionych
Męczenników. Krzyż ten jest repliką krzyża, który trzymali nasi Błogosławieni,
gdy stanęli w obronie swego kościoła. Każdy dzień pielgrzymowania będzie
– poprzez konferencję tematyczną – poświęcony jednemu z naszych Męczenników. Już dziś – wraz z Księdzem Biskupem Grzegorzem, kierownikiem pielgrzymki

Ks. Pawłem Bieleckim oraz księżmi przewodnikami poszczególnych grup – serdecznie zapraszam tych, którym tylko pozwalają możliwości, do fizycznego wyruszenia na pątniczy szlak, a wszystkich Diecezjan do licznego duchowego udziału
w naszej diecezjalnej pielgrzymce.
Kolejnym ważnym wydarzeniem jakie nas czeka w najbliższych dniach będzie
zorganizowana pod hasłem: „Święty Józef – patron samotnych” diecezjalna
pielgrzymka chorych do Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu. Tradycyjnie
pielgrzymka odbędzie się 2 lipca, w uroczystość odpustową Matki Bożej Kodeńskiej, Matki Jedności. Wraz z Ks. Pawłem Siedlanowskim, diecezjalnym duszpasterzem chorych i Ks. Wojciechem Bartoszkiem, krajowym duszpasterzem Apostolstwa Chorych, będziemy się pochylać nad tajemnicą choroby i samotności,
która dotknęła tak wiele osób w minionym czasie pandemii. Polecimy – przez
wstawiennictwo Matki Bożej i św. Józefa – wszystkich chorych z naszej diecezjalnej wspólnoty. Będziemy wypraszać Boże zbawienie dla tych, którzy odeszli
do wieczności z naszych rodzin i z naszych parafii. Proszę Czcigodnych Księży
i wszystkich opiekujących się chorymi, aby – jeśli jest to możliwe – przybyli
2 lipca, ze swymi podopiecznymi do Kodnia. Szczegóły spotkania są umieszczone
na plakatach i na stronie internetowej naszej diecezji.
Na koniec pragnę przedstawić jeszcze jedną propozycję duszpasterską na najbliższy czas, którą jest pielgrzymka teściów i teściowych, babć i dziadków do
sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie. Odbędzie się ona
w czwartą niedzielę lipca. Będzie to już druga pielgrzymka, w której teściowe i teściowie będą rozważać misję, jaką mają do spełnienia wobec swych synów i córek,
którzy założyli własne rodziny. Będą się modlić za nich i za ich dzieci, za swe wnuczki
i wnuków. Ojciec Święty Franciszek zachęca, by pokolenia w rodzinie nawzajem
się duchowo ubogacał i budowały swą jedność. Dlatego zapraszam do udziału
w tym modlitewnym spotkaniu.
Drodzy Bracia i Siostry. Niech uczestnictwo we Mszy św., a także liczny udział
w pielgrzymkach na Jasną Górę, do Kodnia i do Parczewa, umocnią naszą wiarę
i pomogą nam w pokonaniu trudności, gdy przychodzi na nas choroba, cierpienie
czy śmierć najbliższych. Dlatego na czas budowania w nas nowego człowieka,
człowieka zjednoczonego z Chrystusem, a także przeżywania wakacyjnego odpoczynku z Bogiem z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
BISKUP SIEDLECKI + Kazimierz Gurda
Siedlce, dnia 17 czerwca 2021 r.
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WZORY ŚWIĘTOŚCI: św. Ireneusz (28 VI)
Ireneusz urodził się w Smyrnie
(dzisiejszy Izmir w Turcji) około
130 r. (chociaż podawane są też
daty między 115 a 125 rokiem
albo między rokiem 130 a 142).
Był uczniem tamtejszego biskupa,
św. Polikarpa – ucznia św. Jana
Apostoła. W swoim dziele Przeciw herezjom Ireneusz pisze, że
gdy był uczniem św. Polikarpa,
ten był już starcem. Apostołował
w Galii (teren dzisiejszej Francji).
Stamtąd w 177 r. został wysłany
przez chrześcijan do papieża Eleuteriusza z misją. Kiedy Ireneusz był w drodze do
Rzymu, w mieście nastało krwawe prześladowanie, którego ofiarą padli św. Potyn, biskup Lyonu,
i jego 47 towarzyszy. Kiedy Ireneusz powrócił do
Lyonu (łac. Lugdunum), został powołany na biskupa tegoż miasta po św. Potynie. Jako wybitny
teolog zwalczał w swoich pismach gnostyków,
wykazując, że tylko Kościół przechował wiernie
tradycję otrzymaną od Apostołów.
Nie wiemy nic o działalności duszpasterskiej
Ireneusza. Pozostawił jednak dzieło, które stanowi prawdziwy jego pomnik i wydaje najwymowniejsze świadectwo o wiedzy teologicznej
autora, jak też o żarliwości apostolskiej o czystość wiary. Ireneusz używał greki. W swoim
dziele Przeciw herezjom (które zachowało się
w jednej z łacińskich kopii) przedstawił wszystkie
błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo.
Jest to więc niezmiernie ważny dokument. Zbija on błędy i daje wykład autentycznej wiary.
Zawiera nie tylko indeks herezji, ale także sumę
tradycji apostolskiej i pierwszych Ojców Kościoła.
Drugie dzieło, Dowód prawdziwości nauki apostolskiej, zachowało się w przekładzie na język
ormiański. Ireneuszowi zawdzięczamy pojęcie
Tradycji i sukcesji apostolskiej, a także spis papieży od św. Piotra do Eleuteriusza.
Euzebiusz z Cezarei (pisarz i historyk Kościoła żyjący na przełomie III i IV w.) nie podaje,
jaką śmiercią pożegnał życie doczesne w 202 r.
Ireneusz, ale wyraźnie o jego męczeńskiej
śmierci w czasach prześladowań Septymiusza
Sewera piszą św. Hieronim (w. V) i św. Grzegorz
z Tours (w. VI). Pochowany został w Lyonie,
w kościele św. Jana, który później otrzymał jego
imię. Relikwie zostały zniszczone przez hugenotów w 1562 r. Kościół w Lyonie oddaje cześć
św. Ireneuszowi jako doktorowi Kościoła
i swemu głównemu patronowi. Dopiero jednak papież Benedykt XV w roku 1922 doroczną
pamiątkę św. Ireneusza rozszerzył na cały Kościół. W ikonografii jest przedstawiany w stroju
biskupa rytu rzymskiego z mitrą i pastorałem.
Chwałą Boga jest człowiek, który żyje,
życiem zaś człowieka jest oglądanie Boga
Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw
herezjom, (księga 4, 20, 5-7):

Majestat Boga ożywia. Ci
zatem, którzy oglądają Boga,
otrzymują życie. Niewypowiedziany, niepojęty i niewidzialny
Bóg pozwala się ludziom zobaczyć, zrozumieć i pojąć dlatego,
aby dać życie przyjmującym Go
i oglądającym. Nie ma życia bez
życia pochodzącego od Boga. Albowiem życie w swej istocie polega
na uczestnictwie w Bogu. Uczestnictwo to jest oglądaniem Boga
i radością z powodu Jego dobroci.
Ludzie więc będą oglądać
Boga, aby żyć. Dzięki temu oglądowi stają się
nieśmiertelni i wznoszą się ku Bogu. Jak już mówiłem wcześniej, prorocy zapowiadali, iż Boga
będą oglądać ci, którzy mają Jego Ducha i stale
oczekują Jego nadejścia. W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz powiada: „W owym dniu
ujrzymy, albowiem Bóg przemówi do człowieka,
a on pozostanie żywym”.
Ten, który sprawia wszystko we wszystkim,
w potędze swej i majestacie jest niewidzialny
i niewypowiedziany dla swoich stworzeń. Nie
jest wszakże nieznany. Wszyscy bowiem poznają
przez Słowo, że jeden jest Bóg Ojciec, który podtrzymuje wszystko i wszystkiemu daje istnienie,
jak to jest napisane w Ewangelii: „Boga nikt
nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest
w łonie Ojca, o Nim pouczył”.
Tak więc od samego początku Syn objawia
Ojca, ponieważ od początku jest z Ojcem. On to
dał ludziom we właściwym czasie i dla ich pożytku czy to widzenia prorockie, czy różnorodność
charyzmatów, swe urzędy, a także uwielbienie
Ojca, wszystko w zgodnej harmonii i ładzie. Gdzie
bowiem ład, tam i harmonia; gdzie zaś harmonia, tam odpowiedni na wszystko czas; gdzie zaś
odpowiedni czas, tam pożytek.
Tak więc Słowo stało się szafarzem łask Ojca
dla dobra ludzi. Dla nich dokonało tylu dzieł. Ono
ukazało Boga ludziom, a człowieka przedstawiło
Bogu. Zachowało niewidzialność Ojca, aby człowiek nie lekceważył Boga i miał cel swoich pragnień. Ukazało zarazem różnymi sposobami Boga
człowiekowi, aby jako zupełnie pozbawiony Boga
nie przestał w ogóle istnieć. Albowiem człowiek
żyje na chwałę Boga, a życiem człowieka jest
oglądanie Boga. Jeśli zatem objawienie się Boga
poprzez dzieło stworzenia dało życie wszystkim
istotom na ziemi, o ileż bardziej objawienie się
Boga w Słowie daje życie tym, którzy oglądają
Boga.
Źródło: www.brewiarz.pl

W „Echu Katolickim”

• Zmiany proboszczów w diecezji siedleckiej.
• Czy w ostatnich protestach naprawdę chodzi
o poprawę edukacji, czy może o wprowadzanie neomarksizmu frontowymi drzwiami?
• Kardynał Wyszyński, jakiego nie znamy
• Jak widzą swoją przyszłość wyświęceni księża?
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BUTY

Wiele pań jest przekonanych, że buty kobiety powinny być w kolorze jej samochodu. Pani Krysia
dodaje:
– Ja nie mam samochodu. Kupiłam więc czerwone szpilki, żeby pasowały mi do czerwonego
autobusu, którym dojeżdżam do pracy.
SEZON NA KOMARY
Uczeni dzielą się wynikami badań dotyczących
komarów:
– Żeby całkowicie wyssać krew z człowieka potrzeba 1.200.000 komarów.
Żona jednego z uczonych dodaje:
– Żeby człowieka wnerwić wystarczy jeden!
GADULSTWO I FOCH
Panowie plotkują o rozmowach swoich żon:
– Ja przekonałem swoją żonę, że „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”.
– A foch, czym jest?
– Foch, to foch…
WSPOMNIENIA NIEMOWLAKA
– Gdy się urodziłem, byłem tak wnerwiony na
rodziców, że nie odzywałem się do nich. Dopiero
po 2 latach zacząłem z nimi rozmawiać.
STUDENCI W APTECE
Kilku studentów wpada do apteki:
– Poprosimy o 4 paczki aspiryny.
– To wszystko?
– Nie. Prosimy jeszcze cztery opakowania węgla.
– Macie jakież zbiorowe przeziębienie, albo zatrucie w akademiku?
– Nie. Pionki od warcabów nam poginęły…
KŁOPOTY Z PAMIĘCIĄ
Rozmawiają dwie staruszki:
– Sąsiadko, po 60 latach małżeństwa wy ciągle
mówicie do swego chłopa: „kochanie”, „skarbie”.
On naprawdę jest taki kochany i złoty?
– A skąd! Jakieś 10 lat temu zapomniałam, jak
ma na imię i głupio mi teraz zapytać.
MYJNIA
Pan Zdzicho nie lubi gołębi, a gołębie nie lubią
pana Zdzicha, więc często brudzą mu samochód.
Pewnego dnia pan Zdzicho pieczołowicie pielęgnuje swoje autko, a dwa gołębie na drzewie obserwują jego poczynania. Młodszy pyta starszego:
– Lecimy już?
– Nieee… Zaczekajmy, dajmy mu domyć…
UWAŻNY
W wielodzietnej rodzinie mama zwraca uwagę
najmłodszemu synkowi:
– Pawełku, uważaj na to co jesz!
– Tak, mamusiu. Bardzo uważam! Boję się, żeby
inni mi nie zjedli!
W LODÓWCE
Po lekcji fizyki rozmawiają uczniowie w klasie:
– Dlaczego w lodówce jest światło, a w zamrażalniku nie ma?
– Bo świtło zamarza poniżej zera.
– Gdyby światło zamarzało poniżej zera, to zimą
latarnie by się nie świeciły!
(opr. xHD)

