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Opłata dowolna

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
A WY ZA KOGO MNIE UWAŻACIE? (Mk 8, 27-35)
• Pytanie, które postawił Jezus swoim uczniom,
jest pytaniem skierowanym również i do nas.
Jezus może być dla nas jakąś postacią historyczną. Herod Agrypa do Festusa mówi: Mieli
z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś
zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że
żyje. (Dz 25, 19) Nawet chodząc na niedzielną
Eucharystię „możemy znać się tylko z widzenia” – nie mieć nic wspólnego ze sobą. Część
osób nawet wierzy w realną obecność Jezusa
w Eucharystii, ale reaguje na zasadzie polskiego przysłowia: Jak trwoga to do Boga. Można
z Nim chodzić jak uczniowie, ale przy trudniejszych wymaganiach powiedzieć: Trudna jest ta
mowa. Można mieć z Nim tak głębokie relacje,
że można za Niego oddać życie. Jak odpowiesz
na pytanie Jezusa? Co mówią o twojej relacji
z Jezusem twoje wybory?
• Ważne pytanie zadają faryzeusze do Jana
Chrzciciela: Kto ty jesteś? Co mówisz sam o sobie? (J 1, 19. 22) To pytanie o naszą tożsamość.
Wiedzieć kim się jest: Polakiem, chrześcijaninem, synem lub córką tej i tej osoby. Wiedzieć, jakie mam braki, słabości, grzechy, rany
grzechowe, talenty, uzdolnienia. Wiedzieć, co
się odziedziczyło po swoich przodkach. To też
poznać misję swojego życia, ponieważ w niej
zapisana jest nasza tożsamość. Czy wiesz zatem kim jesteś? Czy znasz misję swojego życia?
[www.onjest.pl]

Módlmy się. Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem
służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków
Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
SPOTKANIE KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO
w środę o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

www.jozef.siedlce.pl

Połączyła ich świętość

List polskich biskupów na beatyfikację Kard. Wyszyńskiego
i Matki Czackiej [fragment]
Wiemy, że o księdzu Prymasie napisano
ostatnio wiele. Ukazały się jego przemówienia
i kazania, powstały nowe filmy i książki. Najczęściej teksty te mówią o nim jako duszpasterzu,
wielkim mężu stanu, patriocie, społeczniku, nawet polityku. Często prymas ukazany jest jako
człowiek walki z komunizmem. Ale to, co było
jego priorytetem, podobnie jak u Matki Czackiej,
to troska i walka o człowieka, o jego wolność, po
to, by człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, mógł jaśnieć pełnym blaskiem wolności, prawdy, miłości i przebaczenia. Dlatego
tak bardzo troszczył się zarówno o wolność jak
i świętość Kościoła i o dobro wspólne Ojczyzny,
rozumiane jako respektowanie praw każdego
Polaka i ułatwianie mu wykonywania obowiązków.
Szczególnie ważny etap w jego życiowej misji
rozpoczął się wraz z nominacją na arcybiskupa
metropolitę gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa Polski, gdy wziął na siebie
odpowiedzialność za dwie archidiecezje i cały
Kościół w Polsce. W konfrontacji z totalitarnym
systemem komunistycznym z jednej strony
wzywał do włączenia się Polaków w odbudowę
zrujnowanego przez wojnę kraju, a z drugiej
napominał rządzących, by respektowali prawa
człowieka. Odznaczał się cnotą męstwa, która ujawniła się zwłaszcza wtedy, gdy – wobec
nasilanych prześladowań Kościoła – wypowiedział władzom komunistycznym zdecydowane:
„Non possumus”. 25 września 1953 r., po kazaniu
w kościele św. Anny został aresztowany. Nie załamał się. W więzieniu powstały dwa największe
dzieła: Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski.
Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji
warto postawić sobie pytanie – skąd czerpał
do tego siły? Najpełniej dają na nie odpowiedź
jego więzienne zapiski. Całkowicie zjednoczony
z Bogiem, nieustannie z Niego czerpał, aby potem dawać innym. Ten zwykły człowiek otwarty
na potrzeby innych, był niezwykły swoją wiarą,
swoim zaufaniem Bogu i Matce Najświętszej. Był
niezwykły swą miłością przebaczającą każdemu,
nawet tym, którzy go uwięzili. Mimo doznanych
krzywd – jak sam mówił – nie miał wrogów.
Z jednej strony prymas bolał, że nie może wypełniać swojej biskupiej posługi, nie może brać
czynnego udziału w życiu Kościoła i domagał się
swoich praw, z drugiej zaś stwierdza, że przeżywa te trzy lata, jako szczególny dar Boga, który

Matka

Elżbieta Róża
Czacka

przygotowuje go na późniejszą trudną służbę
Kościołowi i Polsce. Ta głęboka wiara w Opatrzność była źródłem jego zaufania człowiekowi.
Miał świadomość mocy Bożej w sobie. Mówił:
Udzielasz jej nieustannie, gdy idziemy z krzyżem, choć nieraz czujemy się tacy samotni. Ale,
gdy zamknę oczy, gdy wsłucham się w poruszenie duszy, czuję Ciebie (…). Wystarczy się
zwrócić choć na chwilę ku Tobie, by odnaleźć
Ciebie w sobie. Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

Soli Deo
Jedynemu Bogu
sł. bp Józef Zawitkowski
m. ks. Wiesław Kądziela

refren:
Soli Deo, Jedynemu Bogu!
Moc i uwielbienie, potęga i chwała;
Na trudne czasy Prymasa Tysiąclecia,
Ojca i pasterza Opatrzność nam dała.
Bóg Cię sam przyodział w majestat i chwałę,
Tyś Ducha Narodu ustrzegł w nas i wiarę
I przeprowadziłeś przez czerwone morze
Mocą zawierzenia samej Matce Bożej.
Byłeś dla nas ojcem, pasterzem, obrońcą,
Prymasem niezłomnym, wiernym aż do końca;
Dosyć zła mówiłeś potężnym tyranom,
U nas Nic nad Boga! Tutaj Bóg jest Panem!
Kiedy uwięzionym byłeś niewolnikiem,
Twój wieczorny Apel był Ojczyzny krzykiem;
By Kościół był wolny, rodacy wiernymi,
Toś sam siebie oddał w niewolę Maryi.
Dzieci Boże, teraz uwierzcie mi, proszę,
Kocham Polskę więcej niźli własne serce;
Przyjdź więc teraz, Ojcze, stań po naszej stronie,
Przeprowadź przez morze, Naród weź w obronę.
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W BLASKU OJCOSTWA ŚW. JÓZEFA

Strona 2

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce (część 1/2)
Umiłowani w Chrystusie Panu,
Siostry i Bracia,
W dzisiejszej Ewangelii Jezus
pyta swych uczniów, za kogo uważają Syna Człowieczego. Piotr udziela
poprawnej odpowiedzi: „Ty jesteś
Mesjaszem”. Okazuje się jednak, że
nie rozumie, jakie jest znaczenie tych
słów. Nie chce przyjąć tego, że Mesjasz będzie odrzucony, doświadczy
cierpienia i spotka Go śmierć. W drogę wiary każdego z nas wpisana jest
konieczność nieustannego rozwoju,
dorastania do coraz bardziej dojrzałego rozumienia i przeżywania prawdy objawionej przez Boga. Konieczna jest w tym pomoc drugiego człowieka – przewodnika, nauczyciela
i wychowawcy.
W Roku św. Józefa otrzymujemy piękny przykład wychowawcy
z sercem otwartym na Boga. Św. Józef jest dla nas wzorem człowieka
słuchającego Słowa Bożego, a zarazem, jak to określił św. Jan Paweł II
„wcielonym wzorem posłuszeństwa” Bogu (Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos 30). Jego otwartość na Boga i Jego Słowo sprawiła, że
stał się ziemskim ojcem i wychowawcą Pana Jezusa.
Tegoroczny Tydzień Wychowania bardzo mocno splata się również
z osobą Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który 12 września
br. zostanie ogłoszony błogosławionym. Jego życie i nauczanie są świadectwem postawy ojcostwa na wzór św. Józefa.
Rozpoczynając w naszej Ojczyźnie XI Tydzień Wychowania spójrzmy
na dzieło wychowania w świetle osoby św. Józefa i Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Podejmijmy zamyślenie nad tajemnicą „Blasku ojcostwa”.
Inspiracją dla nas niech będzie List apostolski papieża Franciszka „Patris
corde” napisany z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem
Kościoła Powszechnego oraz nauczanie wielkiego Prymasa Tysiąclecia.
1. Św. Józef wzorem ojca
Mówiąc o tajemnicy ojcostwa Papież Franciszek zwraca uwagę na to,
że do bycia ojcem człowiek musi dojrzewać: Nikt nie rodzi się ojcem, ale
staje się ojcem. Ojciec Święty dodaje, że prawdziwe ojcostwo polega na
podjęciu odpowiedzialnej troski za dziecko, a w szerszym sensie – na
wzięciu na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka (PC 7).
Pouczający jest polski wątek w papieskim nauczaniu. Papież wspomina powieść Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Św. Józef, który towarzyszy
Jezusowi, jest wobec Niego cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go,
chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami (PC 7). Ten piękny
obraz można odnieść do każdego ziemskiego ojca, a także – do każdego
wychowawcy. Każdy wychowawca ma być cieniem Ojca niebieskiego na
ziemi.

Źródłem prawdziwego ojcostwa
jest zawsze miłość Boga do każdego
z nas. Przepięknie wyjaśniał to Stefan
Kardynał Wyszyński na Jasnej Górze
w dniu 15 sierpnia 1979 roku: Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz.
A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my
wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na
świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg
Ojciec każdego z nas nie umiłował
pierwszy! On cię umiłował wcześniej,
zanim jeszcze twoja matka ujrzała cię
na swoich ramionach, zanim przytuliła
cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca
niebieskiego, który wszczepił swoją miłość w serce twej matki, a ona ci ją tylko
przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości Ojcowej, Bożej.
2. Św. Józef wzorem czułej miłości
Św. Józef był czułym opiekunem i wychowawcą. Dbał o pełne dobro
powierzonych mu osób. Zaświadczał o tym w wielu trudnych sytuacjach,
w których przyszło mu się znaleźć. O jednej z nich mówi Ewangelista
Mateusz: Maryja wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną
za sprawą Ducha Świętego (Mt 1,18). Józef wiedział, że nie jest ojcem
Dziecka, które ma się urodzić i nie rozumiał sytuacji, w której się znalazł.
W swym sercu musiał przeżywać rozterki, a może nawet i gniew. W żaden
jednak sposób nie chciał skrzywdzić Maryi. Jego miłość do Maryi znalazła wyraz w niesamowitej decyzji: nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić Ją potajemnie (Mt 1,19). Był gotów zrezygnować ze
swoich praw, by ochronić Maryję i ocalić Jej dobre imię.
Bóg jest czuły. Bóg zawsze daje szansę, aby rozpocząć wszystko od
nowa. Nie potępia nikogo, ale z miłością prowadzi nas do uznania prawdy o swoim życiu. Papież Franciszek przypomina, że nawet Zły (szatan)
może powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. Wiemy jednak, że Prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje, wspiera, przebacza nam (PC 2). Nasze doświadczenia
związane z życiem w rodzinie, a także z relacją wychowawczą, potwierdzają słuszność takiej oceny. Okazując serce i przebaczając zyskujemy
stokroć więcej niż ferując potępiającymi osądami. Wskazywanie palcem
i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości (PC 2). To prawda: Jeżeli
w sposób niedojrzały przyjmujemy własne słabości, jesteśmy skłonni krytykować innych. W podobnym duchu uczył nas Kardynał Stefan
Wyszyński. Głosił on, że obowiązkiem każdego nauczyciela jest objawiać miłość i promieniować dobrem. To jest warunkiem powodzenia
w pracy wychowawczej (Warszawa, Homilia w Kościele seminaryjnym,
30. III 1968 r.).

Modlitwa dziecka
za wstawiennictwem
św. Stanisława Kostki (18 IX)

Dobry Boże! Z katechezy wiem, że Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie na Mazowszu w Polsce,
w rodzinie szlacheckiej. Jako kilkuletni chłopiec pojechał do Wiednia i zamieszkał w internacie wraz ze
swoim bratem. Pilnie uczył się w szkole, poznawał obce języki, wkuwał nowe słówka z niemieckiego,
łaciny, greki, a łaska Boża kształtowała jego serce i ducha. Był wielkim czcicielem Eucharystii i Matki Bożej,
której powierzył czystość swej duszy i serca. Był też odważny i stanowczy, pokonał pieszo setki kilometrów,
by dotrzeć do Rzymu, gdzie rozpoczął nowicjat w zakonie jezuitów. Dużo się modlił i miał wielu kolegów,
którzy bardzo go szanowali. Gdy zachorował, mówił bez lęku o swej śmierci. Umarł, mając osiemnaście lat.
Proszę Cię, Boże! Niech św. Stanisław pomaga mi być dobrym dzieckiem, odważnym i zawsze kochającym Maryję. Niech codziennie dbam o świętość mego młodego życia i z tym Świętym rozeznaję
moje powołanie. Boże, daj mi dobre natchnienia i pociągaj swoją miłością do Jezusa wielu moich kolegów i koleżanek. Niech ten Święty będzie dla dzieci, młodzieży i naszej Ojczyzny orędownikiem
i wspomożeniem. Wysłuchaj, Boże, tej mojej ufnej modlitwy. Amen.
Źródło: www.adonai.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 13 września 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (1 Tm 2, 1-8) Wspólne błagania za wszystkich ludzi
Psalm (Ps 28 (27), 2. 7. 8-9 (R.: por. 6))
Pan Bóg usłyszał głos mego błagania
Ewangelia (Łk 7, 1-10) Uzdrowienie sługi setnika
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk – of. mąż
2. + Genowefę, Feliksa i zm. z rodz. Prochenków i Charutów
– of. Charuta Krystyna
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów – of. Jadwiga
Barbara Machała
2. + Kazimierza w 33 r. – of. córka
3. + Jerzego Biesiada w 3 r. – of. żona i córki
4. + Adama Mroza, Kazimierza Ilczuka, zm. z rodz. Ilczuków,
Romaniuków, Mrozów – of. Jolanta Mróz
18.00 1. + Grażynę Duklanowską w 3 r., Jana Gryczkę i Reginę Gryczkę
– of. rodzina
2. Dz.-bł. w int. rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie
w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Św. Rodziny
z Nazaretu i o zdrowie dla wnuczek – of. Teresa Kafara
3. Poza parafią: Dz.-bł. w int. Józefa w 4 r. urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
Nabożeństwo fatimskie – procesja różańcowa
Wtorek 14 września 2021 r.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
1. czytanie (Lb 21, 4b-9) Wąż z brązu znakiem ocalenia
albo 1. czytanie (Flp 2, 6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Psalm (Ps 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b))
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy
Ewangelia (J 3, 13-17) Krzyż narzędziem zbawienia
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Za zm. rodziców: Kazimierę i Aleksandra Kozłowskich
i zm. Irenę i Stanisławę Kozłowskie oraz męża Mieczysława
Badowskiego – of. Halina Badowska
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów
2. + Pawła Sadokierskiego w 37 r., zm. z rodz. Sadokierskich
i Kupów – of. mama
3. + Czesławę Zofię Zalewską – of. sąsiedzi
4. + Waldemara Oskrobę – of. byli sąsiedzi Trzaskowscy
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Dz.-bł. w 56 r. ur. Małgorzaty z prośbą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i opiekę św. Józefa – of. dzieci
2. + Alexandra w 26 r., Edytę, Janinę, Romana i zm. z rodz.
Jastrzębskich – of. rodzina
Środa 15 września 2021 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
1. czytanie (Hbr 5, 7-9) Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia
Psalm (Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b))
Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim
Ewangelia (J 19, 25-27) Maryja pod krzyżem Jezusa
albo Ewangelia (Łk 2, 33-35) Twoją duszę przeniknie miecz
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk – of. mąż
2. + Tomasza i zm. z rodz. Tchórzewskich i Pogonowskich
– of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów
2. + Wojciecha i zm. z rodz. Markiewiczów
3. + Barbarę Niedziółkę w 2 r., Leona, Pawła i zm. rodziców
– of. Teresa Niedziółka
4. + Mariannę Rucińską w 1 r. – of. córka
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
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P A R A F I A L N Y
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. Dz.-bł. w int. 50 r. sakramentu małżeństwa Krystyny i Szczepana
Borutów z pr. o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,
św. Józefa, św. Joanny Beretty Molla i łaskę zdrowia dla nich
II. Dz.-bł. dla wnuczki Oli w 13. urodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej
i św. Józefa, Anioła Stróża i łaskę zdrowia dla niej – of. babcia
III. O łaskę zdrowia dla Adama i Beaty oraz o pracę dla Beaty – of. kuzynka
IV. + Mieczysława i Barbarę Płatkowskich
V. + Edwarda Mirońskiego i zm. z rodz.
VI. + Roberta Wilczura i Tadeusza Wilczura o zm. rodziców z obu
stron rodziny
VII. + Jarosława Jaroszczyka – of. chrześniak Juliusz Mikołajczuk
z rodzicami
VIII. + Helenę, Wandę i zm. z rodz. Olizaruków, Kasprzaków i Rypinów
IX. + Marię i Borysa Nikitiuk
2. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyk i Hannę Soszyńską
– of. rodzina
3. Dz.-bł. w 40 r. ur. Agnieszki z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę NMP i św. Józefa dla niej, jej męża i dzieci – of. mama
Różaniec w intencji Ojczyzny prowadzony przez Cristeros
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory [godz. 20.30] w dolnym kościele
Czwartek 16 sierpnia 2021 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA,
I CYPRIANA, BISKUPA
1. czytanie (1 Tm 4, 12-16) Bądź wzorem dla wiernych
Psalm (Ps 111 (110), 7-8. 9. 10 (R.: por. 2a))
Wielkie są dzieła, które Pan uczynił Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 7, 36-50)
Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Mariannę Rucińską w 1 r. – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka:+ Zygmunta i Mariannę Machałów
2. + Halinę, Kamila z racji urodzin – of. p. Trojanowscy
3. + Danutę Jakubik w 3 r. – of. Andrzej Borkowski
4. Dz.-bł. w int. Oliwiera w dniu 18 urodzin z prośbą o łaski Bożego
błogosławieństwa na dalsze lata życia – of. Justyna Kamińska
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. + Mariannę, Władysława Skaruz – of. córki
2. + Reginę Chalimoniuk – of. bratowa Krystyna z rodziną
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 17 września 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła
albo wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
1. czytanie (1 Tm 6, 2c-12)
Wierność zdrowej nauce i bezinteresowność w służbie Bożej
Psalm (Ps 49 (48), 6-7. 8-10. 17-18. 19-20 (R.: por. Mt 5, 3))
Ubodzy duchem mają wstęp do nieba
Ewangelia (Łk 8, 1-3) Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Bogusławę Ługowską – of. Elżbieta Dmowska
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów
2. + Za zm. z rodz. Frankowskich, Pucyków, Stańczuków, Michalaków, Maliszkiewiczów
3. Dz.-bł. z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa,
Boże błogosławieństwo dla ks. Grzegorza Walczuka
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. + Ewę Tarnowską-Pęczkowską – of. rodzina Pęczkowskich z Paradyża
2. + Danutę Bajek w 5 r. – of. rodzina
3. Dz.-bł. w 10 r. ślubu Natalii i Tomasza Bobaków z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata
życia dla nich i ich dzieci: Anieli, Krzysztofa i Grzegorza - of. tata
Adoracja Jezusa ze św. Stanisławem Kostką w intencji dzieci i młodzieży
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Sobota 18 sierpnia 2021 r.
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA
1. czytanie (Mdr 4, 7-15) Miarą starości jest życie nieskalane
albo 1. czytanie (1 J 2, 12-17)
Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki
Psalm (Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a))
Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana
Ewangelia (Łk 2, 41-52) Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca
6.30 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk
2. + Bogumiłę Ługowską – of. Halina Stańczuk z rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów
2. + Mariana Strzałka – of. rodz. Jakimiaków
3. + Jadwigę i Henryka Stanisławowskich – of. p. Olszewska – sąsiadka
4. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Oliwii z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę św. Józefa – of. rodzice
17.00 Ślub: Mariusz Kłopotowski i Patrycja Maliszewska
18.00 1. + Dz.-bł. w int. wnuka Błażeja z prośbą o łaskę zdrowia, Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dziadek
2. Dz.-bł. w 50 r. sakramentu małżeństwa Krystyny i Szczepana Borutów z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Świętej
Rodziny i św. Joanny Beretty Molla – of. Jubilaci i rodzina
Niedziela 19 września 2021 r.
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Mdr 2, 12. 17-20)
Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim
Psalm (Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b))
Bóg podtrzymuje całe moje życie
2. czytanie (Jk 3, 16 – 4, 3) Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny
Ewangelia (Mk 9, 30-37) Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Jadwigę Pawluczuk – of. mąż
2. + Stanisława Sadokierskiego w 26 r., Wandę, Halinę, Romana,
Jerzego, Pawełka oraz Igę Ostasz – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Zygmunta i Mariannę Machałów
2. + Tomasza Wasilewskiego w 17 r. i zm. z rodziny – of. ojciec
3. + Aldonę w 10 r. jej rodziców i dziadków
10.00 1. Dz.-bł. w int. Krystyny i Szczepana Borutów w 50 r. sakramentu
małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo
Świętej Rodziny i św. Joanny Beretty Molla – of. syn z rodziną
2. Dz.-bł. w 1 r. ślubu Martyny i Rafała o opiekę Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej – of. rodzice
3. Dz.-bł. w 3 r. ślubu Grażyny i Józefa Świętońskich z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa, dla nich i ich
córki z mężem – of. małżonkowie
11.30 1. + Lucjana Ornowskiego w 8 r. – of. Jerzy Ornowski z rodziną
2. Dz.-bł. w 25 r. ślubu Beaty i Mariusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich synów:
Gerarda i Dawida – of. rodzina
13.00 1. W intencji Parafian
14.00 Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej z klas 3
15.30 Spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania z obu grup
16.30 1. + Władysławę, Zygmunta, Andrzeja, Adama i dziadków z obu
stron rodziny oraz zm. z rodz. Bednarczyków
18.00 1. + Jana w 10 r., Helenę w 35 r., zm. z rodz. Soczewków, Chacińskich, Małychów, Kozaków i Kopciów – of. Wiesława Soczewka
19.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory
21.00 Akatyst ku czci św. Józefa
QQ PIELGRZYMKI
W sobotę 18 września odbędzie się Pielgrzymka do Parczewa osób,
które oddały swe życie Jezusowi przez Maryję. Zbieramy się na parkingu
o godz. 7.45. Zapisy w zakrystii.
QQ DOMOWY KOŚCIÓŁ
W parafii powstaje kolejny (10) krąg rodzin. Chętne małżeństwa prosimy
o zgłoszenie się do duszpasterzy.
QQ MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE duszy i ciała będzie
sprawowana 8 października o godz. 18.00. Po Mszy świętej będzie egzorcyzmowana woda.
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QQ DZIŚ W NIEDZIELĘ 12 września:
• Msza święta w intencji dzieci i młodzieży z Ruchu Światło-Życie oraz ich
rodzin o godz. 16.30. Po liturgii w dolnym kościele:
- spotkanie integracyjne (pogodny wieczór) dla wszystkich dzieci i młodzieży należących do oazy, uczestników oaz wakacyjnych i osób, które
chcą się włączyć do wspólnoty;
- w auli spotkanie informacyjne i modlitewne dla rodziców dzieci i młodzieży z oazy na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego.
• NIESZPORY NIEDZIELNE w dolnym kościele o godz. 20.00.
QQ PONIEDZIAŁEK 13 WRZEŚNIA:
Nabożeństwo fatimskie (różaniec) po Mszy świętej o godz. 18.00. Zabieramy lampiony.
QQ WTOREK 14 WRZEŚNIA:
• Po Mszy świętej o godz. 7.00 i o godz. 18.00 adoracja relikwii drzewa
Krzyża Świętego.
• Zaproszenie dla młodzieży – idziemy
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września chcemy jako
młodzi zgromadzić się w kaplicy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
w Siedlcach, pod adresem Brzeska 37, po to by uczyć się rozumieć Krzyż
i żyć tak, by jego moc jaśniała w naszym życiu. Znajdź chwilę, pozwól sobie
na tę odrobinę luksusu, zapomnienia o szkole, problemach, wyzwaniach
i obowiązkach. Choć na chwilę, stań ramię w ramię z nami na Eucharystii,
adoracji Krzyża i wspólnej agapie. Zapraszamy 14 września, startujemy
o 19.00 w Kaplicy CDM w Siedlcach (kaplica przy kościele Ducha Świętego).
Ks. Radosław Piotrowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży
QQ ŚRODA 15 WRZEŚNIA:
• 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 czcicieli 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 dolnym kościele.
QQ CZWARTEK 16 WRZEŚNIA:
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy po Mszy
świętej wieczorowej do godz. 21.00.
QQ PIĄTEK 17 WRZEŚNIA:
• Wspólnota Różańca Nieustającego przeżywa swój dzień skupienia.
• Dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00 i na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ich intencji ze św. Stanisławem Kostką, w wigilię jego święta.
QQ SOBOTA 18 WRZEŚNIA:
• W naszym sanktuarium o godz. 9.00 Msza święta pod przewodnictwem
ks. biskupa Grzegorza Suchodolskiego rozpoczynająca XXX Siedleckie
Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców.
• W święto ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, PATRONA DZIECI I MŁODZIEŻY,
zapraszamy młodych na Eucharystię o godz. 18.00 i specjalne błogosławieństwo.
QQ NIEDZIELA 19 WRZEŚNIA:
• W naszej parafii będziemy przeżywali „NIEDZIELĘ OAZOWĄ”. Młodzież
podzieli się świadectwem z rekolekcji i formacji w ciągu roku. Nowe
osoby będą mogły zapisać się do grup formacyjnych. Wszyscy mogą
wesprzeć wspólnotę oazową poprzez modlitwę i ofiary składane do
puszki przed kościołem.
• Czuwanie ze świętym Józefem:
18.00 Eucharystia
19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 Nieszpory w kościele, błogosławieństwo osób podejmujących osobiste nabożeństwo do św. Józefa, apel Maryjny
21.00 Akatyst ku czci św. Józefa
QQ PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
W niedzielę 19 września spotkanie po Mszy świętej o godz. 13.00 dla
rodziców i dzieci rozpoczynających przygotowanie do I Komunii świętej.
QQ PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
W niedzielę 19 września o godz. 15.30 spotkanie dla rodziców i kandydatów do bierzmowania z obu grup. Po spotkaniu uczestniczymy w Eucharystii o godz. 16.30. W czasie liturgii odbędzie się błogosławieństwo
animatorów grup kandydatów.
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SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Moje wyznanie wiary w Jezusa Mesjasza
Rozważania do Ewangelii z XXIV Niedzieli Zwykłej (12 września)
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
Dziś znajdujemy się często w środowiskach, które są chrześcijańskie
tylko z nazwy. Spotykamy wielu ochrzczonych, którzy żyją tak jakby
Boga nie było, na sposób pogański. Myślenie i działanie, w których nie
ma miejsca dla Boga są uważane za postępowe, nowoczesne. Ewangelia
jest ukazywana jako słowo z przeszłości, jakaś piękna legenda. Wielu nam
wmawia, że wyznawanie wiary jest sprawą czysto prywatną, że trzeba je
ograniczyć do kościoła i zakrystii.
W Ewangelii Jezus zabiera swoich uczniów w okolice Cezarei Filipowej.
Ta miejscowość położona jest ok. 200 km od Jerozolimy, 60 km od Galilei,
u źródeł Jordanu, na terenach pogańskich. W Cezarei znajduje się skała,
przy której wznosi się świątynia bożka Pana. W skale jest szczelina, którą
starożytni uważali za bramę piekieł. Zdarzały się przypadki wrzucania do
tej szczeliny dzieci na krwawą ofiarę dla bożka. Pan jest bożkiem budzącym przerażenie – od niego pochodzi słowo panika. W Cezarei istniała
również świątynia zbudowana przez Heroda Wielkiego na cześć cezara.
Wydaje się, że okolice Cezarei są miejscem, gdzie nie ma miejsca dla
Jezusa i Jego uczniów. Tymczasem to właśnie w tej niegościnnej i obcej
dla Żydów krainie Jezus przeprowadza wśród swoich uczniów sondaż,
stawiając pytanie: Za kogo uważają Mnie ludzie? Apostołowie przytaczają
zasłyszane opinie, według których Jezus jest jednym z proroków. Podają przykład Jana Chrzciciela, o którym sam tetrarcha Herod twierdził, że
zmartwychwstał w osobie Jezusa z Nazaretu. Zdaniem innych Jezus ze
swą gorliwością o królestwo Boże i poprzez swe cuda przypomina proroka Eliasza, który zgodnie z powszechnym żydowskim mniemaniem
miał ponownie przyjść na ziemię w czasach ostatecznych. Porównywano
także Jezusa do proroków, którzy cierpieli za prawdę, którą głosili w imie-

niu Boga, wzywali do nawrócenia, dbali o właściwe przeżywanie kultu
w świątyni.
Zastanówmy się jak dziś możemy odpowiedzieć na to pytanie. Jezus
z Nazaretu jest postrzegany przez niektórych jako reformator judaizmu,
wędrowny kaznodzieja, wielki altruista – pomagał przecież tak wielu
chorym, założyciel chrześcijaństwa. Łatwo jest przytaczać wypowiedzi
innych o Jezusie. Ale Jezus pyta dalej: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr
w imieniu Apostołów i całego Kościoła wyznaje wiarę: Ty jesteś Mesjasz. To
wyznanie niszczy fundament królestwa ciemności, który wydawał się nie
do ruszenia. To wyznanie jest początkiem istnienia nowego Ludu Bożego
– Kościoła. To może być również twoje wyznanie wiary. (xIJ)

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Na Kościół:
• z ul. Chrobrego 6 – 110zł
• z ul. Chrobrego 7 – 50 zł
• z ul. Mieszka I 16 – 100 zł
• z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł
• z ul. Sokołowskiej 91 – 100 zł

Na organy:
• z ul. Mieszka I 16 – 100 zł
• z ul. Nowy Świat 11 – 100 zł
Dziękujemy osobom, które składają
ofiary na tacę i wpłacają na konto
parafialne.

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
• Michał Głuchowski, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny w Suchożebrach i Karolina Małycha, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Odeszli do Pana

+ Hanna Jakubiak, + Romuald Czapiński
+ Edward Gromadzki
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Zaproszenia Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY
Na I Diecezjalną Pielgrzymkę Osób
zawierzonych Jezusowi w niewolę
miłości przez ręce Maryi do Sanktuarium Maryjnego w Parczewie (2021)

Drodzy Siostry i Bracia, Czciciele Matki Najświętszej!
W sobotę – 18 września - w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie odbędzie się
I Diecezjalna Pielgrzymka Osób zawierzonych Jezusowi
w niewolę miłości przez ręce Maryi. Jako hasło będą jej
towarzyszyć słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Maryja mi światłem”. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 10.00 w Bazylice Parczewskiej
od zawiązania wspólnoty. W programie znajdzie się m.
in. konferencjaformacyjna, świadectwo osób zawierzonych, wspólna modlitwa różańcowai Eucharystia.
Zapraszam serdecznie na to spotkanie wszystkich czcicieli Matki Bożej, a szczególnie uczestników
33-dniowych rekolekcji, ogólnopolskiej inicjatywy
duszpasterskiej, którzy złożyli akt całkowitego oddania się Matce Bożejw duchu św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort. Niech ta pielgrzymka do naszego diecezjalnego sanktuarium Maryjnego, modlitwa i słuchanie
Słowa Bożego – będą czasem łaski i umocnienia sił do
życia prawdziwie chrześcijańskiego na wzór Maryi.
Z pasterskim błogosławieństwem
BISKUP SIEDLECKI
Siedlce, dnia 4 września 2021 r.

Na obchody jubileuszu 25-tej rocznicy beatyfikacji
Błogosławionych Męczenników Podlaskich

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Diecezjanie!
W tym roku mija 25 rocznica beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i Dwunastu Jego Towarzyszy, Męczenników z Pratulina. Dziękujemy Panu Bogu za dar naszych Błogosławionych,
za św. Jana Pawła II, który 6 października 1996 r. na Placu św. Piotra w Rzymie wyniósł ich
do chwały ołtarzy i za ich nieustanną opiekę nad naszym Kościołem diecezjalnym.
Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić podczas ogólnodiecezjalnej pielgrzymki do Pratulina, która odbędzie się w niedzielę 3 października br. Połączona ona będzie w tym roku
z XI już Diecezjalną Pielgrzymką Mężczyzn, ślubowaniem członków Bractwa Strażnicy Kościoła, zjazdem Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich, a także podsumowaniem
41 Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. W jubileuszowych uroczystościach wezmą
również udział Księża Biskupi pochodzący z naszej diecezji: Arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, Biskup Senior Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik oraz
Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk.
Zapraszam zatem na to ważne dla naszej diecezji wydarzenie wszystkich Księży, Osoby
Życia Konsekrowanego oraz Was, Drodzy Bracia i Siostry. Ufam, że licznie przybędą mężczyźni, szczególnie należący do Bractwa Strażnicy Kościoła i innych katolickich wspólnot,
ruchów oraz stowarzyszeń zrzeszających mężczyzn, uczniowie i nauczyciele ze szkół, którym patronują Unici Podlascy, a także pątnicy i duchowi pielgrzymi, którzy uczestniczyli
w tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę. Księży zaś Dziekanów i Księży Proboszczów proszę
o zorganizowanie w swoich parafiach grup pielgrzymkowych.
Jednocześnie pragnę poinformować, że jeżeli trwający obecnie stan wyjątkowy, wprowadzony w strefie przygranicznej zostałby przedłużony, powyższa pielgrzymka odbędzie
się w innym terminie.
Z pasterskim błogosławieństwem
BISKUP SIEDLECKI
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl
Siedlce, dnia 7 września 2021 r

12 września 2021 r.
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Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
W sobotę, 4 września odbył się Powakacyjny Dzień Wspólnoty Diecezji Siedleckiej. Oazowicze zgromadzili się w ośrodku
Domowego Kościoła w Bobrownikach.
Wśród gości pojawił się bp Grzegorz Suchodolski – wieloletni oazowicz i moderator w Ruchu Światło-Życie.
Miejsce PDW nie było wybrane przypadkowo. W tym roku przypada 35-lecie oaz w ośrodku Domowego Kościoła w Bobrownikach. Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty.
Ok. 10.00 uczestnicy rekolekcji młodzieżowych
i rodzinnych podzielili się swoim doświadczeniem Bożej miłości w świadectwach. Kolejnym
punktem programu była konferencja „Prawda
-krzyż-wyzwolenie”, którą wygłosił moderator

diecezjalny ks. Kamil Duszek. O godz. 12.15
rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej Grzegorza Suchodolskiego. Podczas kazania
zwrócił się on do oazowiczów, by nie zatrzymywali się w swojej formacji i żyli „Duchem dalszego ciągu”.
Pod koniec Eucharystii odbyło się uroczyste
przekazanie posług Par Diecezjalnych i Rejonowych. Funkcję Pary Diecezjalnej po Jolancie
i Bogdanie Jędrychach przejęli Bożena i Jacek
Zabielscy. Ostatnim punktem programu była
Agapa, podczas której uczestnicy mogli spotkać się w grupach z oaz wakacyjnych, a także
zjeść ciepły posiłek, ciasto lub napić się kawy.
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

Nowe wezwania w litanii do św. Józefa (cz.1)
Jednym z ważnych wydarzeń, trwającego od 8 grudnia 2020 r. w Kościele Katolickim, Roku Świętego Józefa jest ogłoszenie
przez Stolicę Apostolską 1 maja tego roku
siedmiu nowych wezwań w Litanii do
świętego Józefa.
Trzy wezwania mają bezpośrednie odwołanie do Chrystusa i podkreślają związek św. Józefa ze Zbawicielem: opiekun/stróż Odkupiciela,
sługa Mesjasza/Chrystusa, sługa/szafarz zbawienia. Cztery kolejne wezwania pochodzące
wprost z listu Papieża Franciszka odwołują się
do relacji św. Józefa wobec wiernych: podpora/
wsparcie w trudnościach, patron wygnańców/
wykluczonych, patron strapionych/zasmuconych/cierpiących, patron ubogich/biednych.
Opiekun / stróż Odkupiciela (łac. Custos Redemptoris)
Określenie to pochodzi
bezpośrednio z Adhortacji
Apostolskiej Redemptoris Custos św. Jana Pawła II. We wprowadzeniu
czytamy, że święty Józef został powołany na

opiekuna Zbawiciela. „Ten, który z miłością
opiekował się Maryją i z radością poświęcił
się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś
strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela
– Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica”. To określenie ma swoje
pierwotne źródło w Biblii. Punktem odniesienia słowa opiekun jest osoba Boga Ojca.
W tradycji biblijnej to Pan, Jahwe jest Tym, który jest opiekunem Izraela, Tym, który pochyla
się nad swoim ludem, który otacza opieką swoje dzieci. Jeżeli mówimy o Józefie jako opiekunie Odkupiciela, to znaczy, że Jezus jako człowiek doświadczał opieki Boga Ojca przez opiekę
świętego Józefa, uczył się Boga Ojca, patrząc
w twarz świętego Józefa. Przypatrując się obrazowi Świętej Rodziny
w Kaliszu, możemy na nim
dostrzec że, twarz Boga
Ojca i twarz świętego Józefa są do siebie bardzo
podobne. To ciekawe spostrzeżenie może to być dla
nas pewnym potwierdzeniem powyższych refleksji.
(AZ) Cdn.

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 egz. wydaje Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,
tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl. Druk: NOWATOR. Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak, ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd, Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska. Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na adres
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna.

Strona 6
WSPÓŁCZESNE ZABAWY DZIECI

Dwójka kilkuletniego rodzeństwa bawi się
w domu. Chłopak trzyma w ręku karabin,
a dziewczynka ma wózek z lalką. Dziewczynka
pyta chłopaka:
– Cześć, co robisz?
– Bawię się w żołnierza. A ty?
– A ja się bawię w mamę samotnie wychowującą dziecko.
WYWIAD
Podczas pierwszych dni w przedszkolu dziecko
miało kontakt z kolegą chorym na Covid 19. Jest
konieczność odbycia kwarantanny. Do rodziny
dzwoni wieczorem pani z Sanepidu i zadaje
standardowe pytania:
– Czy chłopiec mieszka sam?
Zirytowany ojciec odpowiada z sarkazmem:
– Tak, proszę pani! Bo w Polsce każdy przedszkolak mieszka sam!
BŁĘDY
Ostatnie ciepłe wieczory. Dwaj koledzy
w ogródku przy piwie wspominają dawne czasy:
– Nie mogę sobie wybaczyć swoich błędów
młodości.
– Młodości mówisz? Jeśli dobrze pamiętam
najwięcej popełniłeś ich między czterdziestką,
a pięćdziesiątką.
CUD
Wieczór w domu rodzinnym. Ojciec mówi do
mamy:
– Przed chwilą powiedzieli w telewizji, że
maseczki szyte w domu i przyłbice nie chronią
przed Covidem.
– Naprawdę? To jakim cudem my ten rok przeżyliśmy??
RZECZNIK
Wkrótce po wyborze nowego Rzecznika Praw
Dziecka mały Kuba pyta ojca:
– Tato, czy Rzecznik Praw Dziecka jak dorośnie
to zostanie Rzecznikiem Praw Człowieka, czy nie?
WOLNOŚĆ
Jest listopad, kolejny lockdown, kolejne obostrzenia, szkoły i zakłady pracy zamknięte…
Dwie koleżanki robią zakupy w supermarkecie.
Jedna z nich mówi:
– Zobacz, powoli czuję zazdrość, gdy czytam na
opakowaniu jajek: „Kury z wolnego wybiegu”.
BRYTYJSKI WARIANT
Pacjent prosi lekarza o „teleporadę”:
– Od kilku dni jestem przeziębiony. Najgorsze jest to, że w czasie tej choroby obejrzałem
w telewizji. bardzo zły serial, który jednak mi
się podobał.
– Oznacza to, proszę pana, że choruje pan na
brytyjski wariant Covida. Podstawowym objawem jest zanik dobrego gustu.
OKAZJA
Kolega prosi drugiego kolegę o radę:
– Chciałbym mojej żonie w końcu powiedzieć:
„Przepraszam cię, masz rację”.
– Najlepiej to zabrzmi w dniu 1 kwietnia.
(opr. xHD)

