Numer 30 (1097) 25 lipca 2021 r.

Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
DAŁ IM TYLE, ILE KTO CHCIAŁ (J 6, 1-15)
Bóg chce nas nasycić, spełnić nasze pragnienia.
Bóg jest bardzo hojny i jest w stanie nas uszczęśliwić. Problem jednak w tym, czy my tego chcemy?
Często wydaje się nam, że coś jest nam niezbędnie potrzebne, a jednocześnie zagłuszamy nasze
rzeczywiste pragnienia. Na czym skupiamy swoją
uwagę i energię? Co jest naszym pragnieniem?
Praca, pieniądze, piękny wygląd, niesprawiające
problemów dzieci, zdrowie? Jezus może nam dać
to wszystko, rozdając chleb zgłodniałym pokazał,
że może, i często daje, a jeżeli nie, to tylko dlatego,
żeby nam nie zrobić w ten sposób krzywdy. Dobrze
wiemy, że największa pustynia duchowa i utrata
sensu życia dotyka bogate, konsumpcyjne społeczeństwa. On chce nam dać prawdziwe szczęście.
Tylko czy my tego chcemy od Jezusa? [www.onjest.pl]
Św. Augustyn: W swoim miłosierdziu Bóg
zachował dla siebie pewne znaki, które czyni
w odpowiednim czasie oprócz zwykłego biegu i porządku natury, aby ludzie, którzy przyzwyczaili się
do codziennych cudów, zdumieli się widząc nie tyle
większe, co niezwykłe dzieła. Większym bowiem
cudem jest zarządzanie całym światem niż nakarmienie pięciu tysięcy ludzi pięcioma chlebami,
a jednak temu nikt się nie dziwi, a tamtemu ludzie
się dziwią, nie dlatego że jest czymś większym, ale
dlatego że jest rzadkie. Kto bowiem także teraz
karmi cały świat, jeśli nie ten, który z garści ziaren
czyni pola pełne zboża? Chrystus działa więc jak
Bóg. Mocą, którą mnoży pełne zboża pola z garści
ziaren, pomnożył w swoich rękach pięć chlebów.
Moc bowiem była w rękach Chrystusa, a te pięć
chlebów były jakby ziarnem, ale nie zasianym
w ziemi, lecz pomnożonym przez Tego, który uczynił ziemię.

www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Ty karmisz do syta wszystko, co żyje
Rozważania do Ewangelii
z XVII Niedzieli Zwykłej (25 lipca)
1. czytanie (2 Krl 4, 42-44) Elizeusz rozmnaża chleb
Psalm (Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18
(R.: por. 16))
Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
2. czytanie (Ef 4, 1-6) Usiłujcie zachować jedność
Ewangelia (J 6, 1-15) Rozmnożenie chleba
Rozpoczynamy dziś lekturę 6 rozdziału
Ewangelii według św. Jana, który jest nazywany mową eucharystyczną Jezusa. Przez kilka
najbliższych niedziel będziemy w Ewangelii
rozważać kolejne prawdy dotyczące obecności
naszego Pana pod postaciami chleba i wina.
Nauczanie o Eucharystii w trakcie działalności
Jezusa jest komentarzem i wyjaśnieniem wydarzenia, które określamy jako rozmnożenie
chlebów i ryb.
Jezus jest ciągle w drodze, ewangelizuje
ludzi mieszkających nad brzegami Jeziora Galilejskiego. Z Jezusem można się spotkać, porozmawiać, od Niego otrzymać zdrowie duszy
i ciała. Za tym charyzmatycznym Nauczycielem idą tłumy. Ludzie widzą, że wiara działa,
że Bóg o nich pamięta, widzą konkrety – znaki
Bożej miłości i mocy. I dziś także chętniej wierzymy, jeśli zauważamy znaki, jakie Jezus czyni
wobec chorych. Czasami wręcz pragniemy, czy
żądamy, by Bóg nam udowodnił, że jest obecny
w naszym życiu. W takich chwilach najczęściej
brakuje nam pokory i cierpliwości; chcielibyśmy
mieć wiele od razu, a nie doceniamy tego co jest.

Jezus potrafił zgromadzić wokół siebie tłumy.
Ludzie opowiadali sobie nawzajem o Mistrzu
z Nazaretu i garnęli się do Niego. A On chciał
ich nakarmić, gdyż wiedział, że są głodni.
W tym kontekście apostoł Filip usłyszał pytanie o możliwość zrobienia zakupów chleba
i zauważył, że wspólnota apostolska nie ma
tylu pieniędzy, by wszystkich nakarmić. Ważne jest, by wiedzieć, czego mi brakuje, jaki
mam brak. Może dziś brakuje mi żywej wiary,
gorącej miłości, pokory, posłuszeństwa, gorliwości w modlitwie, wolności od grzechów
i nałogów, pokoju w sercu, dobrych relacji z bliźnimi, zdrowia … Jezus widzi ten brak i może
mi pomóc. On wie co ze mną zrobić, jak mnie
ukształtować i poprowadzić. Potrzebuje tylko
mojej zgody. Apostołowie mieli kazać ludziom
usiąść, czyli zatrzymać się, odpocząć, poczekać.
Wakacje to dobry czas, aby „usiąść” z Jezusem
i w końcu Go posłuchać.
W tej historii pojawił się też pewien chłopiec
(można by go nawet nazwać pierwszym ministrantem w historii), który miał dobre serce
i podzielił się tym, co miał. Pięć chlebów i dwie
ryby, które pewnie otrzymał na drogę od rodziców, przyniósł do apostołów. Oddał Jezusowi
tak niewiele, ale to wystarczyło, by dokonał się
cud.
Oddaj Jezusowi to, co masz. Nie bądź skąpy
w relacji z Panem. On czeka na spotkanie z tobą,
na twój czas, na twoje otwarte serce. Ze spotkania z Panem wrócisz nasycony, napełniony
łaską. (xIJ)

Ja jestem z tobą przez wszystkie dni

25 lipca 2021 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych
MODLITWA NA PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

Módlmy się. Boże, Obrońco ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, spraw
w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod
Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie
ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen.

Dziękuję Ci, Panie,
za ukojenie w Twojej obecności.
Nawet gdy jestem samotny,
jesteś moją nadzieją i moją ufnością,
od mej młodości jesteś moją skałą i twierdzą!
Dziękuję Ci, że dałeś mi rodzinę i pobłogosławiłeś mnie
długim życiem.
Dziękuję Ci za chwile radości i trosk,
za marzenia już spełnione
i te, które jeszcze przede mną.
Dziękuję Ci za ten czas owocowania na nowo,
do którego mnie wzywasz.
Umocnij, o Panie, moją wiarę,
uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,

naucz mnie przygarniać tych,
którzy cierpią bardziej niż ja,
abym nigdy nie przestał marzyć
i opowiadać nowym pokoleniom o Twoich cudach.
Chroń i prowadź papieża Franciszka i cały Kościół,
aby światło Ewangelii dotarło do każdego zakątka ziemi.
Ześlij, o Panie, swego Ducha, aby odnowić świat,
aby ucichła burza pandemii,
ubodzy doznali pocieszenia i ustały wszelkie wojny.
Wspieraj mnie w słabości
i pomagaj żyć pełnią życia w każdej chwili,
którą mi dajesz,
– w pewności, że jesteś ze mną przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata. Amen.
źródło: www.diecezja.siedlce.pl
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K A L E N D A R Z
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.
Poniedziałek 26 lipca 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JOACHIMA I ANNY,
RODZICÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
1. czytanie (Syr 44, 1. 10-15) Imię ich żyje w pokoleniach
Psalm (Ps 132, 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a))
Chrystus otrzyma tron ojca Dawida
Ewangelia (Mt 13, 16-17) Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa
6.30 1. + Annę Grabelską z racji imienin – of. mąż
2. Poza parafią: + Irenę w 24 r., Mieczysława w 34 r., Krzysztofa
w 23 r., zm. z rodz. Jurzyków, Jarząbków, Cetnarów – of. córka
7.00 1. + Władysława, Juliannę, Kazimierza – of. Krystyna Wakuła
2. + Hannę z racji imienin, Stefana i zm. z rodz. Wymiatał i Stańczuków – of. dzieci
3. + Antoniego, Kazimierę, Jerzego, Halinę, Dziendzikowskich – of. syn
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
2. + Mariana Szkupa w 27 r., Kazimierę i Juliana Szkup, Irenę i Jana Sawickich w rocznicę, zm. z rodz. Szkup i Sawickich – of. Elżbieta Szkup
3. +Helenę Łaszczyk w 19 r. oraz Stanisława Łaszczyka – of dzieci
4. Poza parafią: + Hannę Ługowską z racji imienin – of. Weronika
i Jan Jemiołkowie
Wtorek 27 lipca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28)
Bóg rozmawia z Mojżeszem w Namiocie Spotkania
Psalm (Ps 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8a))
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Ewangelia (Mt 13, 36-43) Wyjaśnienie przypowieści o chwaście
6.30 1. + Jolantę Wiśniewską – of. chrześnica Marta
2. Poza parafią: + Ewę Tarnowską – Pęczkowską – of. sąsiedzi
7.00 1. + Jana w 21 r., Wandę, Wacława, Marię, Stanisława i dziadków
z obojga stron rodziny Chalimoniuk – of. p. Chalimoniuk
2. + Stanisława w 6 r. zm. z rodz. Jasińskich, Mazurów, Bartosiaków
i Sowów – of. Ludwika Sowa
3. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę św. Józefa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
2.+ Annę, Józefa, Krzysztofa, Witolda, Grażynę, zm. z rodz. Szachnowskich – of. córki
3. + Bogdana Byszyńskiego w 30 dz. od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
Środa 28 lipca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla
1. czytanie (Wj 34, 29-35) Twarz Mojżesza promienieje
Psalm (Ps 99 (98), 5-6. 7 i 9 (R.: por. 9c))
Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie
Ewangelia (Mt 13, 44-46) Przypowieści o skarbie i perle
6.30 1. + Stanisławę Szoplik – of. koleżanki i koledzy z firmy Zentis
2. Poza parafią: + Helenę Czapską w 2 msc., Zygmunta i zm. z rodz.
Suchożebrskich – of. Zofia Suchożebrska
7.00 1. + Janinę w 12 r., Henryka w 18 r., Henryka w 8 r., Stanisława
w 8 msc. po śmierci i zmarłych z rodziny – of. Krystyna Deoniziak
2. + Mariana Strzałek – of. mieszkańcu Purzeca
3. + Czesławę, Zofię Zalewską – of. sąsiedzi
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. Dz.-bł. z racji 1 r. urodzin Laury z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę
Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
II. Dz.-bł. w 10 r. ślubu Marleny i Rafała Mistewicz z prośbą o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski dla nich i ich córek: Weroniki
i Aleksandry – of. małżonkowie
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P A R A F I A L N Y
18.00 III. + Wiesława Soczewkę w 1 msc. po śmierci – of. rodzina
IV. + O radość życia wiecznego dla ś.p. Edwarda Mirońskiego oraz
zm. rodziców z obu stron rodziny – of. rodzina
V. + Jerzego, Kazimierę, Władysława Zielińskich, Władysławę, Zdzisława, Jerzego, Kazimierę, Zbigniewa, Mariannę, Władysława
Zielińskich
VI. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura oraz zm. z obu stron
rodziny – of. mama
VII. + Andrzeja Staręgę – of. Beata i Wiesław Ślusarczykowie
VIII. + O dar nieba dla Barbary Głódź – of. Domowy Kościół
IX. O potrzebne łaski dla Rodzin z ul. Jagiełły 21 z racji nawiedzenia
figury św. Józefa
2. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla
3. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
4. + Barbarę Grzyb w 16 r. – of. rodzina
5. Poza parafią: + Danutę i Augustyna Krasnodębskich – of. Urszula
Talacha
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Różaniec za Ojczyznę
Czwartek 29 lipca 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. MARTY, MARII I ŁAZARZA
1. czytanie (1 J 4, 7-16) Bóg pierwszy nas umiłował
Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Ewangelia (J 11, 19-27) Wiara Marty
albo Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty
6.30 1. + Waldemara Oskroba – of. przyjaciele rodziny
2. Poza parafią: + Wiesławę Okuniewską w 32 r.– of. córka
7.00 1. + Tadeusza Rucińskiego – of. syn Przemysław z żoną
2. + Leszka Kryszczuka – of. mieszkańcy Purzeca
3. + Jadwigę Potyrę – of. koleżanki
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 11
18.00 1. Gregorianka: + Grzegorza Soszyńskiego – of. żona
2. + Lucynę w 1 r., Józefa w 35 r., Henryka w 25 r., Mariana w 16 r.,
oraz zm. z rodz. Zubkowiczów i Grzegorczuków
3. Poza parafią: + Edwarda Mirońskiego – of. Hania i Andrzej z rodziną
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 30 lipca 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37) Święta Izraela
Psalm (Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 10-11b (R.: por. 2a))
Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy
Ewangelia (Mt 13, 54-58) Jezus lekceważony w Nazarecie
6.30 1. + Bogumiłę Grzywacz w 10 r. – of. córka z mężem
2. + Janusza Zająca – of. pracownicy z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Mazowieckiego
7.00 1. + Andrzeja, Helenę Czerskich – of. rodzina
2. + Hipolita w 16 r., Teresę, Leszka i Pawła oraz zm. z rodz. Trębickich – of. Zenon Trębicki
17.00 Ślub: Hubert Horeszko i Magdalena Ługowska
18.00 1. Gregorianka (zakończenie): + Grzegorza Soszyńskiego
2. + Dorotę Zając, Andrzeja Piętkiewicza, Mariannę i Irenę Popek
– of. rodzina
3. Poza parafią: + Ewę Tarnowską-Pęczkowską – of. Marian z rodziną
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sobota 31 lipca 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI, PREZBITERA
1. czytanie (Kpł 25, 1. 8-17) Rok jubileuszowy
Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 7-8 (R.: por. 4))
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
Ewangelia (Mt 14, 1-12) Śmierć Jana Chrzciciela
6.30 1. + Hieronima w 41 r., Jadwigę Lewickich, zm. z rodz. Lewickich
i Montewków – of. rodzina
2. Poza parafią: + Bogusławę Ługowską – of. siostry z KŻR
ze Strzały
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7.00 1. Dz.-bł. w 45 r. ślubu Stanisławy i Wojciecha z prośbą o opiekę
(25.07)
Matki Bożej i św. Józefa oraz w 17 r. ślubu Krzysztofa i Agnieszki
QQ Dziś w niedzielę 25 lipca:
2. + Józefa i zm. z rodziny – of. żona z córkami
• I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, a w naszej diecezji
17.00 Ślub: Piotr Stasiuk i Izabela Lewczuk
2 Diecezjalna Pielgrzymka Dziadków i Teściów do Parczewa.
18.00 1. + Bogusławę Ługowską w 30 dz. – of. rodzina
• Z racji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżu2. + Waldemara Oskrobę – of. Wanda Woźniak z rodziną
Niedziela 1 sierpnia 2021 r.
jących po każdej Mszy świętej KAPŁANI BĘDĄ BŁOGOSŁAWIĆ POJAZDY.
OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Poświęcenie samochodów, motocykli, rowerów i innych pojazdów na
1. czytanie (Wj 16, 2-4. 12-15) Bóg daje cudowny pokarm
parkingu parafialnym. Ofiary składane przy okazji poświęcenia będą
Psalm (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54 (R.: por. 24b))
przeznaczone na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył
• O godz. 17.15 różaniec i modlitwy prowadzone przez Obrońców
2. czytanie (Ef 4, 17. 20-24) Przyoblec się w człowieka nowego
Życia – osoby, które podjęły duchową adopcję dziecka poczętego.
Ewangelia (J 6, 24-35) Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął
• Ofiary składane na tacę przeznaczone na ogrzewanie naszego kościoła.
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
QQ IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE: Środowa nowenna– 28 lipca
7.00 1.+ Wiesława w 9 r., Hannę, Krzysztofa i za rodziców z obu stron 17.00 – różaniec św. Józefa
rodziny – of. Honorata Kowalczyk
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji, litania do św. Józefa
8.30 1. Gregorianka: + Honoratę i Czesława Januszkiewicz – of. Henryka Majek 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli
2. + Eugenię i Stanisława Andraszków – of. córka
św. Józefa;
3. + Wandę, Józefa, Wiesława, Pawła i zm. z rodz. Ciozdów i Koza- różaniec za Ojczyznę prowadzony przez Cristeros.
ków – of. córka
Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.
10.00 1. Dz.-bł. w intencji dzieci i wnuków z prośbą o Boże błogosławień- QQ 28 lipca parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla. Błostwo, opiekę matki Bożej i św. Józefa
gosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka po Mszy świętej wie2. Dz.-bł. z racji 42 r. ślubu Małgorzaty i Mariana o Boże błogosła- czorowej.
wieństwo, światło i dary Ducha Świętego dla nich i ich rodzin
QQ ADORACJA JEZUSA w Najświętszym Sakramencie w ciszy w czwartek
3. + Antosia Borysowskiego w 2 r. – of. rodzice
po Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00.
11.30 1. + Tadeusza Olewińskiego w 22 r. – of. córka
QQ W niedzielę 1 sierpnia po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja Jezusa
2. Poza parafią: + Stanisława Klimiuka – of. Barbara i Adam Na- w Najświętszym Sakramencie i procesja eucharystyczna z racji pierwszej nierojkowscy
dzieli miesiąca; następnie spotkanie z Kołami Żywego Różańca i katecheza.
13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna – spotkanie
z Kołami Żywego Różańca
18.00 1. + Jana i Leokadię Wyrębek oraz Zdzisława Sandurskiego – of. żona
Propozycje wyjazdów formacyjnych dla dzieci i młodzieży:
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
• Oaza w parafii w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży: 8 – 11 sierp20.00 1. + Helenę Wardulińską w 11 r.
nia 2021 r. Rozpoczyna się Mszą świętą o godz. 18.00 w niedzielę – na2. Gregorianka: + Janusza Myszkę – of. Stanisława Myszka
stępnie spotkanie zapoznawcze w sali przy zakrystii; w tygodniu spotkanie rozpoczynają się o godz. 10.00; część zajęć odbędzie się w grupach
wiekowych (klasy 1 – 3 SP, klasy 4 – 6 SP, klasy 7 – 8 SP, młodzież szkół
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
średnich). Karty zgłoszeniowe otrzymujemy i składamy po wypełnieniu
l Łukasz Litwiniuk, kawaler z parafii tutejszej i Żaneta Szczepkoww zakrystii.
ska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
• Oaza Ewangelizacji w Okunince na Jeziorem Białym k. Włodawy w dniach
l Adam Pióro, kawaler z parafii tutejszej i Beata Fiołek, panna z parafii
14-21 sierpnia dla młodzieży.
Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim – zapowiedź 2
• Wyjazd ewangelizacyjny w Bieszczady do Ustrzyk Górnych w dniach
24-30 sierpnia (ostatnie wolne miejsca).
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczoZapisy do wyczerpania miejsc. Karty zgłoszeniowe w zakrystii. Należy przynymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.
nieść wypełnioną kartę zgłoszeniową i w przypadku Okuninki i Bieszczad
Odeszli do Pana
zaliczkę 100 zł. Ks. Ireneusz Juśkiewicz – tel. 500 636 490.
Prosimy serdecznie o wsparcie modlitewne oaz i wyjazdów.
+ Teresa Zdanowska + Roman Zbracki
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Informacje o życiu parafii

Zapowiedzi

Zbliża się Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: Z WIARĄ I MĘSTWEM. Wymarsz
będzie miał miejsce 2 sierpnia po Mszy św. o godz. 6.00 spod katedry. Przewodnikiem grupy będzie ks. Krystian Bajkowski. W związku ze zbliżającą się
pielgrzymką poszukujemy osób, które w tym roku chciałyby pełnić posługę
w służbach pielgrzymkowych: porządkowej, medycznej, muzycznej. Prosimy
o jak najszybszy kontakt z księdzem Przewodnikiem, bądź zgłaszanie się do
miejscowych duszpasterzy.
Zapisy na Pielgrzymkę będą miały miejsce w sali przy plebanii katedralnej w piątek 30.07 od 16 do 19 oraz w sobotę 31.07 od 9 do 12 oraz
od 16 do 19. Koszt zapisu wynosi 150 zł. . Wszystkich chętnych zapraszamy
do wspólnego pielgrzymowania. Więcej informacji dotyczących tegorocznej
pielgrzymki znajdziemy na stronie parafii katedralnej.
Duchowe pielgrzymowanie w naszej parafii tradycyjnie będzie się
odbywało w dniach 2-14 sierpnia. W te dni o godz. 19.30 będzie różaniec,
o godz. 20.00 Eucharystia, a następnie konferencja i Apel prowadzone przez
ks. Mariusza Barana. Zapraszamy.

W „Echu Katolickim”

• Dekalog kierowcy!
• Co Kościół mówi na temat przeszczepów?
• Pobożności nie mierzy się liczbą różańców.
• O mocy błogosławieństwa dzieci przez rodziców.
•  Lekarz chciał amputować jej palce - dziś zapala radością innych.
• O pielgrzymie, który postanowił pokonać na nogach 3 tys. km.
• Sensacyjna historia zaginionej pieczęci z Samogoszczy.

25 lipca 2021 r.
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Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji, bp. Jerzego Mazura SVD
na XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa (fragment)
Drodzy w Chrystusie! W Tygodniu św. Krzysztofa ogarniamy naszą pamięcią i modlitwą naszych misjonarzy i misjonarki, których misjonarski trud mocno wiąże się z pokonywaniem
odległości, aby dotrzeć do konkretnego człowieka, który czeka na swojego Miłosiernego
Samarytanina, na jego wyciągniętą i chętną do
pomocy dłoń, życzliwe słowo i dobrą radę, na
Słowo życia i dar łaski płynący z Sakramentów
Świętych, przywracający duchowe siły.
Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę.
Nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną
pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy
i częstszej obecności w wielu wspólnotach
i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum. W tym miejscu pragnę wyrazić
moją wdzięczność w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i wszystkich misjonarzy
za wspieranie dzieła MIVA Polska i udział
w znanej już dobrze w Polsce Akcji św.
Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której
misjonarze MIVA Polska ul. Byszewska 1, skr.
poczt. 112, 03-729 Warszawa tel. 22/678-5983, e-mail: biuro@miva.pl; www.miva.pl;
nr konta PeKaO S.A. I O/Warszawa 69 1240
1037 1111 0000 0691 6802 NIP 5242802131,
REGON 364437048 otrzymują potrzebne środki transportu.

Składam moje serdeczne wyrazy uznania
i podziękowanie za wielkoduszne wsparcie
przekazane w trudnym czasie pandemii, za
solidarne dzielenie się z tymi, którzy mają się
gorzej od nas. Misje w czasie pandemii stały się
ewangelicznymi gospodami, w których pomoc
znaleźli i dalej znajdują potrzebujący, a pojazdy umożliwiają misjonarzom bycie posłańcami
i aniołami miłosierdzia. Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej akcji św. Krzysztof
MIVA Polska zrealizowała 78 projektów na 137
różnych pojazdów w 26 krajach świata. Z pomocy MIVA Polska skorzystali zarówno misjonarze
Fidei Donum (księża diecezjalni), księża i bracia
zakonni, siostry zakonne, polscy biskupi misyjni oraz misjonarze świeccy. Zakupione zostały
52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory
i 1 koń z wozem. Pojazdy te służą w wieloraki
sposób w realizacji powszechnej misji Kościoła.
Jest to piękny wkład Kościoła w Polsce w ewangelizację świata, w której centrum stoi świadectwo Bożej miłości głoszone i dawane przez
misjonarzy, szczególnie z myślą o najsłabszych
i najbardziej potrzebujących. Łączna suma przekazanej w 2020 roku pomocy od MIVA Polska na
pojazdy misyjne roku wyniosła: 3. 711.370 zł.
Niech Bóg hojnie błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami wszystkich Darczyńców!

WZORY ŚWIĘTOŚCI
28 lipca Kościół wspomina św. Charbela
(Sarbeliusza) Makhluf, prezbitera. Józef
Makhluf urodził się 8 maja 1828 r. w Libanie.
Jest to ziemia, która - jak mówi legenda - pamięta kroki Adama, który po wygnaniu z raju
osiadł właśnie w Libanie. To tu sam Bóg - według innej legendy - zszedł na ziemię i zasadził
cedry. Także na tej ziemi, w Sydonie i Tyrze
nauczał Jezus, a w niewielkiej wiosce Maghdouche (20 km od Sydonu) w grocie oczekiwała
na Niego Maryja.
Józef Makhluf przyszedł na świat w Beka
Kafra, małej wiosce (położonej najwyżej w Libanie), na wysokości 1800 m n.p.m., 140 km na
północ od Bejrutu. Rodzice Józefa byli żarliwymi katolikami obrządku maronickiego.
Józef Makhluf był synem ubogiego wieśniaka, był najmłodszy z rodzeństwa, miał dwie
starsze siostry i dwóch braci. Kiedy Józef miał
3 lata stracił ojca. Matka wyszła ponownie za
mąż za drobnego właściciela ziemskiego, uczciwego i pobożnego, który był stałym diakonem.
W wieku 23 lat, w 1851 r., Józef uciekł
z domu i wstąpił do Klasztoru Matki Bożej,
gdzie przyjął imię zakonne Charbel na cześć
męczennika z Edessy. Matka po odnalezieniu
syna bezskutecznie błagała go, by wrócił do

domu. 1 listopada 1853 r. przywdział habit
zakonny i złożył pierwsze śluby zakonne. Po
złożeniu ślubów matka wróciła, aby odwiedzić
syna. On jednak nie zgodził się na spotkanie.
Wkrótce po święceniach został wysłany
na 5 letnie studia teologiczne w Kfifane, okazując się jednym z najzdolniejszych studentów. Po ukończeniu studiów teologicznych,
23 lipca 1859 r. brat Charbel przyjął święcenia
kapłańskie i powrócił do Annaya, gdzie przebywał przez następne szesnaście lat. W 1875 r.
za przyzwoleniem przełożonych udał się do
górskiej samotni. Spędził w niej 23 lata, które
wypełnił pracą, umartwieniami i kontemplacją
Najświętszego Sakramentu. Był całkowicie obojętny wobec dóbr materialnych i własnej woli.
Wyrzekł się pieniędzy. Zwykle pościł, niewiele
sypiał. Mówił tylko wtedy, gdy go pytano i odpowiadał cichym głosem. Nosił zawsze kaptur
opuszczony na oczy. Jego cela była całkowicie
pusta, miała tylko 6 m2. Lampa i dzbanek były
jedynym umeblowaniem. Często kładł się na
gołej ziemi. Jadał tylko raz dziennie, około 3 po
południu. Jego posiłkiem była zazwyczaj zupa
z jarzyn i kasza gotowana na oliwie, nie jadł mięsa.
W wigilię Bożego Narodzenia 1898 r. o. Charbel zmarł w następstwie udaru. (G Ł-K) Cdn.
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Strona 4
POGLĄDY

Do siedleckiej galerii wchodzi mężczyzna. Ochroniarz go upomina:
– Dlaczego pan chodzi bez maseczki?
– Bo ja, proszę pana, w kwestii wirusa jestem
niewierzący i niepraktykujący!
IMPLANTY
Jest ostatnia wizyta u stomatologa. Pacjent i lekarz są zadowoleni z wyników leczenia. Dentysta
do pacjenta:
– A teraz, proszę pana, będzie trochę nieprzyjemnie i zaboli.
– Rozumiem.
– Łączna suma do zapłaty za wstawienie implantów wyniesie 15 tysięcy zł.
ZŁAMANE SERCE
Mała dziewczynka, córka zawodowego boksera
pyta ojca:
– Tatusiu, co to znaczy „złamane serce”?
– Córeczko, to ciebie nie dotyczy. Tatuś już zadba
o to.
NIŻ
Spotykają się dwie koleżanki:
– Cześć, gdzie jedziesz na wakacje?
– Do Niżu.
– A gdzie to jest?
– Jeszcze nie wiem, ale w telewizji niedawno
mówili o pięknej, „niżowej” pogodzie.
UKŁON
Zdegustowana mama mówi do synka:
– Jasiu dlaczego nie ukłoniłeś się swojej pani
nauczycielce, gdy ją mijałeś na ulicy?
– No wiesz mamo, w wakacje?!
NAUKA PŁYWANIA
W wakacje grupa dziewcząt i chłopców przyjechała nad rzekę do dzikiej puszczy na survivalowy „obóz jaskiniowców”. Sami sobie budują szałasy, sami będą zdobywać pożywienie... Już na
miejscu kierownik obozu rozdziela grupę dziewcząt od chłopców. Dziewczęta mają zamieszkać
na jednym brzegu rzeki, a chłopcy na drugim.
Opiekunka dziewcząt pyta kierownika:
– Dlaczego umieścił pan obie grupy na przeciwległych brzegach?
– Proszę zaufać memu doświadczeniu. Dzięki
temu pod koniec wakacji wszyscy będą doskonale umieli pływać.
ZNANY CZŁOWIEK
W czasie wakacji na Krupówkach w Zakopanem
pewien artysta rysuje portrety na zamówienie.
Artysta nosi nazwisko znanego pisarza. Po sportretowaniu jakiś turysta pyta:
– Naprawdę nazywa się pan Henryk Sienkiewicz? To znane nazwisko!
– Dziękuję panu! Od trzydziestu lat maluję tu
portrety ludziom z całego świata. Nic więc dziwnego, że w końcu człowiek stał się sławny...
(opr. xHD)

