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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Za 12, 10-11; 13, 1)
Będą patrzeć na tego, którego przebili
Psalm (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab))
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
2. czytanie (Ga 3, 26-29) Wiara w Chrystusa 
znosi podziały między ludźmi
Ewangelia (Łk 9, 18-24)
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Modlę się i składam ofiarę 
razem z Chrystusem
Rozważania do Słowa Bożego z XII Niedzieli Zwykłej

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
WYZNANIE WIARY W CHRYSTUSA (Łk 9, 18-24)

W pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii św. 
Łukasz z mistrzowską zwięzłością wskazuje trzy 
wymiary życia i posługi Jezusa, albo - inaczej mó-
wiąc - trzy podstawowe relacje, w których pozo-
stawał (9,18):
1. Na pierwszym miejscu jest Jego więź z Ojcem 

niebieskim: modlił się na osobności. Czytając 
Łukasza łatwo zauważymy, jak Ewangelista 
z upodobaniem podkreśla, że modlitwa Jezusa 
poprzedzała wszystkie ważne momenty działal-
ności Jezusa i była dla Niego źródłem siły.

2. Druga relacja, to więź ze wspólnotą 
uczniów: i byli z Nim uczniowie. Łukasz nie 
akcentuje „szkolenia” uczniów do dzieł apo-
stolskich, ale coś bardziej zasadniczego: ich 
„bycie z Nim”. To samo podkreśla Marek w opisie 
powołania Dwunastu: dosł.: uczynił dwunastu, 
aby z Nim byli (Mk 3, 14).

3. Trzeci wymiar w życiu Jezusa to Jego bycie 
wśród tłumów i służenie tym wszystkim, którzy 
byli głodni i cierpiący, fizycznie i duchowo (por. 
Mk 6, 34; Łk 9, 11nn).

Różnica między tłumem a uczniami polegała na 
tym, że ci ostatni pozostawali w rzeczywistej relacji 
do Jezusa, dzielili z Nim Jego sposób życia i wiele 
rozmawiali na osobności. Dzięki temu byli podatni 
na formację w szkole Jezusa i byli w stanie zobaczyć 
różnicę między tym, czego uczył ich Jezus, a swo-
imi własnymi oczekiwaniami i przekonaniami. Lu-
dzie z tłumu tymczasem byli przede wszystkim kon-
sumentami cudów Jezusa, ale niewiele przyjmowa-
li z Jego nauki. Nie byli w stanie odkryć w Jezusie 
Mesjasza i Syna Bożego ani Go słuchać (por. 9, 35), 
zwłaszcza gdy mówił o Ewangelii krzyża.

W świetle tej perykopy warto zadać sobie kilka 
pytań: Jaka jest moja relacja do Jezusa? W jakim 
stopniu spełniam kryteria Jego ucznia, a może sto-
ję w tłumie i wystarcza mi należeć do Jego „klien-
teli”? Czy widzę różnicę pomiędzy tym, czego uczy 
Jezus, a tym, co jest w mojej głowie? Ta różnica 
wyznacza przestrzeń mojego nawrócenia. Jakie 
podejmę postanowienie, aby w bardziej realny 
sposób iść za Jezusem - Jego a nie swoją własną 
drogą?      [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas 
ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego 
imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, 
których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim 
uczniowie. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Je-
zusa, który się modli, czyli rozmawia z Ojcem 
na osobności, w ciszy i skupieniu, poza zgieł-
kiem dnia. Zbawiciel codziennie miał wiele 
spotkań z ludźmi, ale miał czas na spotkanie 
najważniejsze – z Bogiem. I my potrzebujemy 
rozmowy z Ojcem na osobności, by nie zapo-
mnieć dla Kogo żyjemy, kto jest naszym Pa-
nem. O modlitwę na osobności trzeba jednak 
walczyć, bo jest wielu przeciwników takiego 
spotkania. Nasze ciało przeważnie szuka tego 
co wygodne, świat, czyli ludzie wokół dość 
powszechnie twierdzą, że modlitwa to strata 
czasu, a diabeł wszystko zrobi, abyśmy tyl-
ko o Panu zapomnieli. Jezus w swoją modlitwę 
wprowadza także uczniów. Uczy ich poprzez 
własny przykład jak trwać w relacji z Bo-
giem. A uczniowie po prostu są z Jezusem. I to 
jest dla nas kolejna wskazówka, abyśmy do-
ceniali chwile, gdy możemy przebywać w bli-
skości Pana, zwłaszcza na Eucharystii i adoracji 
eucharystycznej. 

Jezus zadaje swoim uczniom pyta-
nie w stylu: „Co ludzie mówią o mnie, kim 
jestem w oczach tłumów?” 
Apostołowie wymieniają Jana 
Chrzciciela, Eliasza, proroków, 
czyli postacie z przeszłości 
– ludzi, którzy mimo swej 
wielkości, odeszli do Pana 
dość dawno temu (z wyjąt-
kiem Jana Chrzciciela) i już 
nie kształtują bezpośrednio 
życia społecznego i religijne-
go w Izraelu. Jezus nie jest 
postacią z przeszłości, o kim 
można powiedzieć: „dawno, 
dawno temu”. On żyje i jest 

obecny tu i teraz, dla nas dostępny, kochający. 
Prorocy Starego Testamentu, którzy byli znani 
Izraelitom w czasach Jezusa, zapowiadali Jego 
przyjście, ale żaden nie mówił o sobie, że jest 
Mesjaszem – Zbawicielem. Jezus jest Kimś wię-
cej niż prorok. 

Trudniejsze w udzieleniu odpowiedzi jest 
kolejne pytanie, które i nam zadaje Jezus. A wy 
za kogo mnie uważacie? Udzielenie odpowie-
dzi razem z Piotrem Apostołem wymaga moc-
nej wiary i zaangażowania po stronie Jezusa. 
Nazywając Go Mesjaszem Bożym, czyli Synem 
Boga, który przeszedł na ziemię z darem zba-
wienia, sami decydujemy się być po Jego stro-
nie, w Jego rodzinie. Nie jest to takie proste, gdy 
uświadamiamy sobie, że Jezus w dalszym cią-
gu, w tych naszych czasach, wiele musi wycier-
pieć, jest odrzucany, umiera i zmartwychwstaje. 
Wydarzenia paschalne dokonują się codziennie 
podczas Eucharystii. Czy poprzez wiarę dostrze-
gam to zbawcze działanie Boga, które ma miej-
sce tak blisko mnie, codziennie? 

Dziś również słyszymy o warunkach bycia 
uczniem Jezusa. Iść za Panem oznacza w prak-
tyce codzienne wyrzekanie się własnej woli, 
własnego zdania, by wygrała wola i zdanie 
Pana; dalej to codzienne branie własnego 
krzyża – zmaganie się z krzyżem i składanie 
ofiary w zjednoczeniu z Panem – tracenie życia 
na tym świecie, by zyskać życie na wieki. Bez 
łaski Bożej, bez pomocy od Pana, tak się nie 
da. Z błogosławieństwem Najwyższego wszyst-
ko jest możliwe. (xIJ)
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Bierzmowanie – po co nam dary Ducha Świętego?
Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji albo wtajemniczenia 
chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowta-
rzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.

Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego 
ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraz z wyborem Boga i zapo-
czątkowanego przez Syna Bożego – Jezusa Chrystusa – królestwa Boże-
go człowiek zostaje włączony do Kościoła – Ciała Chrystusa. W ten spo-
sób wkracza w nową jakość swojego życia, otrzymując przy tym żywotną 
siłę, której źródłem i dawcą jest Chrystus. Trzeba również zaznaczyć, że 
wydarzenia te w żadnym wypadku nie przeszkadzają w realizacji wła-
snego życia. Pomagają natomiast w osiąganiu pełni człowieczeństwa 
ofiarowanego przez Boga.

Nazywając bierzmowanie1 sakramentem dojrzałości Kościół pragnie 
zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą 
mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Chrześcijanie wie-
rzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha Świętego, 
który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu 
publicznym. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wyda-
rzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, 
wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero 
jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, 
że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego 
światu daru zbawienia (Dz 2, 1-47). W następstwie czego Apostołowie 
napełnieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą 
nowinę o zbawieniu.

Podobnie rzecz ma się w życiu poszczególnego chrześcijanina. Otrzy-
mane na chrzcie nowe życie swą pełną moc osiąga w bierzmowaniu  
(«bierzmowanie» znaczy «umocnienie»). Sakrament ten staje się dla 
chrześcijanina znakiem, że Duch Święty, którego Jezus przyobiecał swym 
uczniom (J 16, 7 – 13), pragnie go ogarnąć i poruszyć. Niekiedy też okre-
ślamy bierzmowanie mianem «pieczęci». Pieczętujemy i doskonalimy to, 
co zapoczątkowane zostało na chrzcie: wspólnotę z Chrystusem i Jego 
Kościołem i zaangażowanie w służbę dla dobra ludzi w duchu Jezusa.

O ile w sakramencie chrztu Duch Święty przychodzi do człowieka jako 
Boże życie, to w sakramencie bierzmowania zstępuje jako Energia Boża. 
Energia ta udziela mu darów niezbędnych do tego, by mieć w sobie dość 
sił do zmagania się ze złem oraz prowadzenia życia godnego człowie-
ka wierzącego w kochającego go Boga. W Kościele przyjął się zwyczaj 
udzielania tego sakramentu młodym wierzącym  dla podkreślenia, iż 
Chrystus obecny w życiu człowieka przychodzi mu ze szczególna po-
mocą w przełomowych momentach jego życia. Bez wątpienia takim 
momentem jest wchodzenie w dorosłość. Udzielaną pomocą są dary 
Ducha Świętego dla umocnienia jego wiary i trwania w jedności z Chry-
stusem i Jego Kościołem.

Udzielanie sakramentu bierzmowania poprzedza wyznanie wiary po-
dobnie jak to miało miejsce przed chrztem. W przypadku gdy chrzczo-
ne było małe dziecko, wyznanie wiary przed przyjęciem sakramentu 
bierzmowania jest jego osobistym aktem, którym sankcjonuje wiarę 
wyznaną w jego imieniu przez rodziców i rodziców chrzestnych. To, co 
sprawia bierzmowanie, widoczne jest w znakach czynionych przez bi-
skupa (czy kapłana) przy jego udzielaniu. Najpierw wyciąga on ręce nad 
wszystkimi kandydatami do bierzmowania i wypowiada słowa modlitwy 
proszącej o przyjście Ducha Świętego. Po czym kładzie na każdym z kan-
dydatów z osobna dłoń – gest błogosławieństwa, łączności i przyjęcia do 
służby – i zwraca się do każdego z nich po imieniu: „N., przyjmij znamię 
daru Ducha Świętego”. Równocześnie namaszcza jego czoło krzyżmem 
kreśląc na nim znak krzyża. Duch Jezusa Chrystusa – „Pomazańca” – daje 
bierzmowanemu odwagę i pobudza go do czynienia w życiu tego, co 
czynił w swoim życiu Jezus Chrystus: całkowicie żyć dla Boga i z Jego 
polecenia istnieć dla innych. O tej tajemnicy chrześcijańskiego życia tak 
pisał święty Paweł w Liście do Rzymian: Wy jednak nie żyjecie według 

ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś 
kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy (Rz 8, 9-10) .

Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestni-
czy w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szcze-
gólnej łasce Ducha Świętego. Dostępuje też pełniejszego niż to miało 
miejsc w sakramencie chrztu udziału w kapłańskiej, prorockiej i królew-
skiej misji Jezusa Chrystusa. Zostaje też powołany do składania świadec-
twa wiary w Jezusa Chrystusa oraz do podejmowania odpowiedzialnych 
zadań Kościele i świecie. Dary, a wraz z nimi i zadania otrzymane w sa-
kramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego 
dobra, ale też dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich mogli do-
świadczać miłości samego Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra.

Przyjmujący sakrament bierzmowania chrześcijanin musi być też 
świadomy i tego, że ukazujące powołanie chrześcijanina słowa Jezusa 
skierowane do uczniów: Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć 
miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod kor-
cem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak 
niech świeci wasze światło przed ludźmi (Mt 5, 14-16) nie będą dla wszyst-
kich oczywiste, a u wielu będą wywołać sprzeciw.

Sakrament bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla 
siebie, lecz także dla dobra innych. Otrzymany Dar Ducha Świętego za 
pośrednictwem bierzmowanych winien przemieniać ludzi: powinien 
ich nawiedzać, aby mogli doświadczyć bliskości obdarowującego miło-
ścią i nadzieją Boga. Przekonanie to domaga się od chrześcijanina włą-
czania swoich uzdolnień i umiejętności w służbę dobra wspólnoty, np. 
włączając się przygotowanie Mszy Świętej, w rozwiązywaniu problemów 
społecznych swojego otoczenia, przez troskę o osoby starsze, samotne czy 
potrzebujące pomocy. Takich możliwości dostarcza też pracy z młodzie-
żą, czy też włączanie się w życie i działalność społeczności parafialnej. 
Bierzmowany nie powinien stawiać pytania: „Co za to otrzymam?”, lecz 
„Komu jestem potrzebny?” „W jakich obszarach życia społecznego mogą 
przydać się moje zdolności?” Czy znajduję w sobie dość sił do zmagania 
się ze złem oraz prowadzenia życia godnego człowieka wierzącego w ko-
chającego go Boga? Czy czuję się związany z Jezusem Chrystusem i Jego 
Kościołem? Które z wydarzeń ostatnich miesięcy i tygodni mojego życia 
świadczą o prawdziwości moich wysiłków potwierdzających te więzi? 
Czy o nich dzisiaj pamiętam? Dlaczego chrześcijanin nie może odrzu-
cać ani zatrzymywać tylko dla siebie otrzymanego w sakramentach 
chrztu i bierzmowania daru życia z Bogiem?

Autor: Zbigniew Marek SJ
źródło: deon.pl/wiara/rekolekcje-wielkopostne/ 

bierzmowanie-po-co-nam-dary-ducha-swietego,223644
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas 
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie 

w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany 
na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z  P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 20 czerwca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18) Zdobycie Samarii przez Asyryjczyków

Psalm (Ps 60 (59), 3-4. 5 i 12. 13-14 (R.: por. 7b))
Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicą

Ewangelia (Mt 7, 1-5) Usuń najpierw belkę ze swego oka
6.30 1. Dz.-bł. z okazji 24 rocznicy ślubu Pawła i Marzeny z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla nich i ich dzieci Weroniki i Anny
2. + W rocznicę śmierci Heleny i Antoniego i ich rodziców – of. córka

7.00 1. + Leokadię w 30 rocznicę, Mariana i Waldemara Barszczów  
– of. Elzbieta Barszcz

2. + Mariannę w pierwszą rocznicę i Kazimierza Woźny, Józefę, 
Stanisława, Reginę, Wacława Maliszkiewicz – of. brat

3. + Rodziców: Stanisława w 17. rocznicę i Feliksę Wyrębków, sio-
strę Elżbietę i dziadków z obu stron rodziny – of. syn

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego – of. żona Teodora

2. + Władysławę i Jana oraz zmarłych z rodz. Czarneckich i Kajków – of. syn
3. + Irenę Styperek w 10 r. – of. córka

Nabożeństwo czerwcowe – nowenna przed bierzmowaniem dzień 2 – pro-
cesja eucharystyczna 

Nabożeństwo fatimskie
Wtorek 21 czerwca 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA
1. czytanie (2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36)

Bóg broni Jerozolimy przed Sennacherybem
Psalm (Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 10-11 (R.: por. 9d))

Bóg swoje miasto umacnia na wieki
Ewangelia (Mt 7, 6. 12-14) Brama szeroka i brama ciasna

6.30 1. Dz.-bł. w 44 r. urodzin Ignacego z prośbą o zdrowie, Boże błogosławień-
stwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla niego i całej rodziny

2. + Męża Mieczysława Badowskiego oraz zmarłych rodziców: 
Aleksandra i Kazimierę Kozłowskich oraz Irenę i Stanisławę  
– of. Halina Dadowska

7.00 1. Dz.-bł. w 10. rocznicę ślubu Małgorzaty i Marka z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo  
św. Józefa – of. małżonkowie

2. + Mieczysława Wawryniuka – of. rodzina
3. + Jana z racji imienin, Helenę Kowalina, Władysławę z racji imie-

nin, Kazimierza Mitrofaniuk 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Michała Manulik w 13. rocznicę, Mariannę i Przemysława Ser-
bista, Zdzisława Goławskiego – of. rodzina

3. + Andrzeja Zawalskiego – of. sąsiedzi z klatki schodowej 
4. Dz.-bł. w intencji Katarzyny i Michała, Anny i Tomasza, Urszulę  

i Marcina oraz wnuków z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. mama i babcia

Nabożeństwo czerwcowe – nowenna przed bierzmowaniem dzień 3 – pro-
cesja eucharystyczna

19.30 Celebracja Słowa Bożego – „Prawda was wyzwoli” 
Środa 22 czerwca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie 
świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a

1. czytanie (2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3) Odnowienie przymierza
Psalm (Ps 119 (118), 33-34. 35-36. 37 i 40 (R.: 33a))

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw
Ewangelia (Mt 7, 15-20) Fałszywi prorocy

6.30 1. + Wandę i Konstantego Kołodzieja i ich rodziców ze strony Mro-
zów i Kołodziejów – of. koledzy i koleżanki syna

2. + Waldemara Szmurło w 2. rocznicę oraz jego zmarłych rodzi-
ców: Irenę i Stanisława – of. żona

7.00 1. + Janinę, Henryka Turskiego, Bertę i Mariana Łukowksich, An-
drzeja Turskiego, Jadwigę Pióro – of. Bogusław Łukowski

2. + Janusza Kowalczyka z racji imienin – of. żona
3. + Rodziców: Stanisławę w 16. rocznicę i Franciszka Magdziaków, 

brata Kazimierza i dziadków z obu stron rodziny – of. córka

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

Dz.-bł. w 38. rocznicę Sakramentu kapłaństwa ks. Sławomira Olopiaka  
i ks. Józefa Sobotki o moc Ducha Świętego na Drodze Powołania 
Kapłańskiego – of. Krystyna i Szczepan

II. Dz.-bł. z okokazji 10. rocznicy Święceń Kapłańskich i z racji imienin 
ks. Ireneusza Juśkiewicza, dziękując za dar Jego powołania, prosząc  
o potrzebne łaski do owocnego kontynuowania drogi duszpaster-
skiej – of. Wspólnota Domowego Kościoła – krąg nr 10

III. Dz.-bł. w intencji Patrycji i Marcina Wyszomierskich z okazji  
1 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i wstawiennictwo św. Józefa – of jubilaci

IV. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa  
z racji imienin dla: Wandy Matwiejczuk, Danuty Wójcik, Włady-
sława Wyrozębskiego, Władysławy Wasiluk i Emilii Żurowskiej 
– of. Krystyna i Szczepan

V. O łaskę nawrócenia i światło Ducha Świętego dla rodziców – of. córka
VI. + O zbawienie duszy w 26 r. śmierci Amelii i Adolfa z okazji Dnia Ojca
VII. + Stanisławę Ścibor – of. Pracownicy Miejskiego Żłobka w Siedlcach
VIII. + Marcina Kostyrę – of. Panie z Miejskiego Żłobka grupy „Stokrotki”
IX. + Jarosława Jaroszczyka – of. rodzina
X. + Jana Myrchę z racji imienin – of. żona
XI. + Henryka i Kazimierza z okazji Dnia Ojca
XII. + Mariannę, Stefana, Waldemara, Alicję, Ireneusza Jarockich 

– of. rodzina
XIII. + Pawła Kalickiego z racji imienin – of. żona
XIV. +Mariana Kryckiego – of. Waldemar Krycki z rodziną
XV. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar nieba – of. żona
XVI. + Zofię Rusiniak w pierwszą rocznicę – of. córka Ewa i wnuczki 

Paulina i Monika
XVII. Krystynę Słupską – of. rodzina
2. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
3. + Jana i Mariannę Szostek oraz Jerzego Szostka – of. dzieci
4. + Ryszarda Zając w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Nabożeństwo czerwcowe – nowenna przed bierzmowaniem dzień 4 – pro-
cesja eucharystyczna

Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros 
Czwartek 23 czerwca 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
1. czytanie (Iz 49, 1-6) Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi

Psalm (Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a))
Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył

2. czytanie (Dz 13, 22-26) Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa
Ewangelia (Łk 1, 57-66. 80) Narodzenie się Jana

6.30 1. Dz.-bł. w 21. rocznicę święceń ks. Adama – of. Mieczysław Karcz
2. + Romana Myszkę w 14. rocznicę, Zdzisławę Myszkę rodziców  

z obu stron Henrykę, Wandę, Alinę Guzek oraz Rafała Włodarka  
i dziadków z obu stron rodziny – of. Małgorzata

7.00 1. Dz.-bł. w 38. rocznicę Święceń Kapłańskich Księdza Proboszcza 
Sławomira Olopiaka z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę  
św. Józefa w posłudze kapłańskiej – of. Apostolat „Złota Róża”

2. + Władysława i Franciszka z okazji Dnia Ojca – of. Maria
3. + Zdzisława Kliczek z racji Dnia Ojca

15.45 Dz.-bł. w intencji dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola „ Aka-
demia Malucha”

16.30 W int. Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach na zakończenie 
roku szkolnego

18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego
2. + Stanisława Myrchę z racji Dnia Ojca oraz jego zmarłych rodzi-

ców: Jana i Mariannę – of. Barbara Duk
3. + Pawła Osłowskiego w 13. rocznicę, Zofię, Izydora, Mariana 

Fedorczuka, Michała Zduniaka, Mariana Głuchowskiego
4. Poza parafią: + Wandę Tyczyńską w dniu imienin – of. syn z rodziną
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Nabożeństwo czerwcowe – nowenna przed bierzmowaniem dzień 5 – pro-
cesja eucharystyczna

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 24 czerwca 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
1. czytanie (Ez 34, 11-16) Bóg sam będzie pasterzem swoich owiec

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b))
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

2. czytanie (Rz 5, 5b-11) Bóg ukazuje nam swoją miłość przez Chrystusa
Ewangelia (Łk 15, 3-7) Przypowieść o zgubionej owcy

6.30 1. + Jana Bołzana z okazji imienin i rodziców z obu stron rodziny 
2. + Jana Łuciów

7.00 1. + Jana Remiszewskiego z racji imienin – of. córka Marlena z rodziną
2. + Jana z racji imienin – of córka
3. + Janinę z racji imienin – of. Mieczysław Karcz

8.00 W intencji dzieci i młodzieży kończącej rok szkolny i katechetyczny
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 10
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Jana z racji imienin, Wacława, Wandę, Mariannę i Stanisława 
z rodz. Chalimoniuk – of. żona

3. + Janinę i Jana z okazji imienin – of. córka
4. + Jadwigę Ejnfocht w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Nabożeństwo czerwcowe – nowenna przed bierzmowaniem dzień 6
19.30 Błogosławieństwo ministrantów 

Sobota 25 czerwca 2022 r.
WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1. czytanie (Iz 61, 9-11) Ogromnie się weselę w Panu
Psalm (1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a))  

Całym swym sercem raduję się w Panu
Ewangelia (Łk 2, 41-51) Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu

6.30 1. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzina
2. + Aleksandrę w 18. rocznicę i Zygmunta Matyków, Mikołaja  

i Janinę Karwowskich oraz Krystynę – of. rodzina
7.00 1. Dz.-bł. w intencji Asi z okazji 9 r. urodzin z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Mieczysław Karcz
2. + Stanisławę, Ryszarda, Stefana Stańczuków, Hannę i Stefana 

Wymiatał i ich rodziców – of. Jadwiga Marciszewska
17.00 Ślub: Michał Janusz Zbysiński i Marta Katarzyna Lipińska
18.00 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Jana i Władysławę Marciniuk z racji imienin
3. + Zofię Halinę Stańczuk – of. córka Jolanta i córka Alicja z rodziną
4. + Bolesława w 21. rocznicę, Beatę, rodziców, dziadków, teściów, 

zmarłych z rodziny
5. Poza parafia: Dz.-bł. w intencji wnuka Mikołaja z okazji 18. rocz-

nicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, oraz opiekę 
Matki Bożej – of. babcia Ewa

Nabożeństwo czerwcowe – nowenna przed bierzmowaniem dzień 7
Bal dla młodzieży 

Niedziela 26 czerwca 2022 r.
TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (1 Krl 19, 16b. 19-21) Powołanie Elizeusza
Psalm (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 5a))

Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem
2. czytanie (Ga 5, 1. 13-18) Postępowanie według ducha daje wolność
Ewangelia (Łk 9, 51-62) Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Krystynę, Alfredę, Czesława Łagodzin, Barbarę i Edmunda Ha-

rasim – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Józefa Świniarskiego

2. + Kazimierę i Aleksandra Sekulskich i zmarłych z rodz. Wolgie-
mutów i Sekulskich – of. rodzina

3. + Jana i jego rodziców: Annę i Antoniego
10.00 1. Dz.-bł. w int. KŻR nr 8 pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

– of. zelatorka
2. Dz.-bł. w 50. rocznicę ślubu Bożeny i Andrzeja Stelęgowskich  

z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz za Jacka i Marka 
i całą rodzinę z obu stron – of. małżonkowie

3. + Bogusławę Ługowską – of. rodziny Ryńskich

11.30 1. Dz.-bł. w intencji wnuków Laury i Mateusza, Macieja, Kacpra  
i Julii oraz dla ich rodziców z prośbą o potrzebne łaski, opiekę 
Świętej Rodziny – of. dziadkowie

2. Dz.-bł. w 3. rocznicę urodzin Julii z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

3. Dz.-bł. w intencji Józefa i Aliny w 44. rocznicę ślubu z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. małżonkowie

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania – nowenna 

przed bierzmowaniem dzień 8
16.30 1. + Helenę, Władysława i rodziców: Jana i Mariannę i wszystkich 

zmarłych z rodziny Jakimiaków – of. córka
18.00 1. + Mariana w 5. rocznicę i zmarłych z rodz. Mirońskich – of. rodzina
Nabożeństwo czerwcowe – adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 Nieszpory (kościół)

 Q NIEDZIELA 19 czerwca: Dwunasta Niedziela Zwykła
•	 Spotkanie uczniów klas pierwszych przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców będzie po Mszy świętej 
o godz. 13.00.

•	 Spotkanie rodziców i młodzieży, która ma przyjąć bierzmowa-
nie 28 czerwca, odbędzie się o godz. 15.00 – sprawy organizacyjne, 
usadzenie, pierwszy dzień nowenny. 

•	Nabożeństwo czerwcowe po zakończeniu Mszy świętej o godz. 
18.00, następnie procesja eucharystyczna.

•	 XIX Czuwanie ze świętym Józefem w kościele: 
- 19.00 – Nabożeństwo czerwcowe, adoracja Pana Jezusa
- 20.00 – Nieszpory
- 20.45 – Akatyst do św. Józefa, Apel Jasnogórski i błogosławieństwo 

dla osób rozpoczynających 30 – dniowe nabożeństwo do św. Józefa 
•	 Piknik charytatywny z przeznaczeniem na pomoc dzieciom  

 z Domu Dziecka we Lwowie na Ukrainie odbędzie się w dniu 19.06 o 
godz. 14.00 w Borkach Siedleckich.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

codziennie po Mszy świętej o godz. 18.00. Po Bożym Ciele w czasie 
tradycyjnej Oktawy codziennie do czwartku włącznie będzie procesja 
eucharystyczna wokół kościoła na zakończenie nabożeństwa czerw-
cowego. 

•	 Trwa nowenna do Ducha Świętego przed bierzmowaniem. Mło-
dzież przychodzi codziennie na Mszę świętą o godz. 18.00 i na modli-
twę w trakcie nabożeństwa czerwcowego. Bierzmowanie będzie 28 
czerwca o godz. 18.00. Szafarzem sakramentu będzie biskup Grzegorz 
Suchodolski. Módlmy się za młodzież i z młodzieżą. 
 Q WTOREK 21 czerwca:

•	Warsztaty dla mam rozpoczynają się o godz. 10.00. Ze względów 
organizacyjnych prosimy o zgłoszenia pod numerem tel. 500 145 937 
(lub sms).

•	 Celebracja Słowa Bożego – „Prawda was 
wyzwoli” o godz. 19.30 w kościele. Zapra-
szamy do udziału wszystkich oazowiczów, 
członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka i wszystkich chętnych. W czasie celebracji 
będzie można złożyć deklarację trzeźwościową KWC. 
Nie będzie spotkania Kręgu biblijno-liturgicznego. 
 Q ŚRODA 22 czerwca:

•	 Zapisy nowych kandydatów do bierzmowania w dolnym kościele 
od godz. 16.00 do godz. 17.30. 

•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
- 17.00 – Różaniec św. Józefa 
- 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
- 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa
- Nabożeństwo czerwcowe
- Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

Można ponownie zaprosić św. Józefa do domu.
•	 ok.19.00 – Różaniec za naszą Ojczyznę prowadzony przez Cristeros 

w dolnym kościele
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 Q CZWARTEK 23 czerwca: Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela; Dzień Ojca
•	 Msza święta na zakończenie roku szkolnego w Katolickiej Szkole Pod-

stawowej o godz. 16.30. 
•	 W ostatnim dniu tzw. oktawy Bożego Ciała poświęcenie wianków, ziół 

i kwiatów na zakończenie Mszy świętej wieczorowej.
•	 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy świętej 

wieczorowej do godz. 21.00
 Q PIĄTEK 24 czerwca: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  

– nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
•	Msza święta na zakończenie roku szkolnego w szkołach w naszej 

parafii o godz. 8.00. Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli, by 
we wspólnej modlitwie podziękować Bogu za czas nauki i formacji. 
Wszystkim przypominamy, że można się wyspowiadać w ciągu tygo-
dnia podczas Mszy świętych. 

•	 Zapisy nowych kandydatów do bierzmowania w dolnym kościele 
od godz. 15.00 do godz. 17.00. 

•	 Członków Służby Liturgicznej i uczestników Oazy dzieci i mło-
dzieży zapraszamy na Eucharystię o godz. 18.00 na zakończe-
nie roku formacyjnego. Msza święta będzie celebracją X kroku ku 
dojrzałości chrześcijańskiej – agape. Po Eucharystii i nabożeństwie 
czerwcowym o godz. 19.30 celebracja Nieszporów z obrzędem błogo-
sławieństwa ministrantów na kolejne stopnie posługi. Błogosławień-
stwo otrzymają ministranci, którzy mają być ministrantem choralistą  
(4 klasa), ministrantem światła (5 klasa), ministrantem księgi (6 klasa), 
ministrantem ołtarza (7 klasa). 
 Q SOBOTA 25 czerwca: Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

•	Wyjazd kandydatów, ministrantów i lektorów na Koczowisko 
Służby Liturgicznej do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu 
Nowym o godz. 8.30. Koszt udziału w wydarzeniu to 20 zł. Chcemy 
wystawić drużyny do turnieju piłki nożnej. Zapisy na wyjazd i turniej  
u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490). 

•	 Zapisy nowych kandydatów do bierzmowania w dolnym kościele 
od godz. 16.00 do godz. 17.00. 

•	 25 czerwca odbędzie się kolejny bal dla młodzieży w dolnym koście-
le. Młodzież zapraszamy na Eucharystię o godz. 18.00 i nabożeństwo 
czerwcowe, później bal. Koszt udziału w imprezie to 30 zł. 

Więcej informacji w internecie.

 Q NIEDZIELA 26 czerwca: XIII Niedziela Zwykła
•	 Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania wraz  

z rodzicami o godz. 15.30 – w trakcie spotkania modlitwy kolejnego 
dnia nowenny grupy najstarszej; później uczestniczymy w Eucharystii 
o godz. 16.30. 

•	 W czasie Eucharystii o godz. 16.30 błogosławieństwo dla członków 
Młodzieżowej Diakonii Muzycznej „Płomyki”. 

INNE INFORMACJE
•	 Trwają zapisy na Wakacje z Bogiem dla dzieci i młodzieży:
•	 Oaza	dzieci	Bożych	i	młodzieży	w	parafii	w	dniach	2-5	sierpnia	br.
•	 Oaza	 Ewangelizacji	w	Okunice	nad	 Jeziorem	Białym	k.	Włodawy	 

w dniach 13-20 sierpnia br.
•	 Wyjazd	 formacyjno-wypoczynkowy	w	 góry	 –	 Sudety	 w	 dniach	 

23-30 sierpnia br. – mogą jechać osoby w różnym wieku
Zapisy w zakrystii. Przy zapisywaniu się na Okuninkę i na wycieczkę  

w góry opłacamy zaliczkę 100 zł. Po wpłaceniu zaliczki otrzy-
mujemy kartę zgłoszeniową. Informacje: ks. Ireneusz Juśkiewicz  
(tel. 500 636 490) – proszę osoby zdecydowane na któryś z wy-
jazdów, aby sprawnie się zgłaszały, bo w czasie wakacji będzie to 
utrudnione. Organizacja takich wyjazdów wymaga znajomości liczby 
uczestników co najmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem. Poszu-
kujemy animatorów, wychowawców – wolontariuszy z uprawnienia-
mi do opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie wyjazdów, a także do 
pracy z grupami w ciągu roku. 

•	 Przyjmujemy kandydatów do służby przy ołtarzu jako mini-
strant. Zapraszamy chłopaków od klasy drugiej SP i starszych. Spo-
tkania odbywają się w piątki o godz. 17.00 w sali przy zakrystii.

DZIEJE SIĘ W PARAFII
W kilku zdaniach zwróćmy uwagę na niektóre  
wydarzenia z życia naszej parafii.

 Q NOWI MINISTRANCI 

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 29 maja podczas Mszy 
świętej o godz. 11.30 trzynastu kandydatów po odpowiednim przygo-
towaniu przyjęło błogosławieństwo do bycia ministrantem. Kandydaci 
byli w różnym wieku, najmłodsi w drugiej klasie, najstarszy w klasie siód-
mej, większość w klasie trzeciej, świeżo po zakończeniu „Białego Tygodnia”. 
Chłopcy przez kilka miesięcy systematycznie chodzili na spotkania oazowe, 
ćwiczenia liturgiczne oraz pomyślnie zdali egzamin teoretyczny i praktycz-
ny. Po homilii zostali wyczytani i podchodząc przed ołtarz, każdy z nich po-
wiedział „jestem”, co oznacza gotowość do służby. Następnie odpowiedzieli 
na pytania celebransa i w postawie klęczącej przyjęli błogosławieństwo. Ka-
płan poświecił komże. W założeniu stroju liturgicznego młodszym kolegom 
pomogli lektorzy. Gratulujemy nowym ministrantom, ich rodzicom i anima-
torom (było ich kilku), którzy ich przygotowywali. 

ŚWIADECTWA NIEKTÓRYCH NOWYCH MINISTRANTÓW. 
Bartosz Filipczak: 
 – Dlaczego zostałem Ministrantem? 
 – Ponieważ byłem ciekawy jak to jest służyć na ołtarzu. Zapisałem się 

po spotkaniu do Pierwszej Komunii Świętej.
 – Jak przeżyłem czas przygotowań i błogosławieństwo na ministranta?
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Musiałem zaliczyć teorię oraz praktykę. Nie ukrywam, że przygotowania 
pochłonęły dużo czasu, ale było warto. Błogosławieństwo na lektora na-
stąpiło w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, co jeszcze bardziej uczyniło 
ten dzień wyjątkowym. Mam nadzieję, że będę dobrze posługiwał jako 
lektor i proszę o modlitwę za całą służbę liturgiczna o czystość serca i wy-
trwałość w pełnieniu swojej funkcji.

 Q CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO 
W parafii od piąt-

ku 3.06 do niedzieli 
5.06 przeżywaliśmy 
Parafialną Oazę Mo-
dlitwy pod hasłem 
„Otrzymacie Dar Du-
cha Świętego”. Bardzo 
ważnym momentem 
tych rekolekcji była 
Msza święta w Wigilię 
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego o godz. 20.30. Eucharystia była 
połączona z Nieszporami. Liturgia Słowa Bożego była rozbudowana. Za-
wierała 4 czytania ze Starego Testamentu, 4 psalmy, czytanie z Nowego 
Testamentu i Ewangelię. Ministranci i lektorzy przygotowali asystę. Zgro-
madzeni wierni z uwagą słuchali słowa Bożego i modlili się otwartym ser-
cem. Po Mszy świętej była jeszcze adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie i modlitwa wstawiennicza. Bogu dzięki za chęć i siłę do modlitwy. 

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczo-
nymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:

Zapowiedzi
•	 Bartosz Sadło, kawaler z parafii tutejszej i Marlena Weronika Ja-

strzębska, panna z parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach – zapowiedź 2
•	 Kamil Jan Kalinowski, kawaler z parafii Wniebowzięcia NMP w Cho-

tomowie i Anna Dmitrzak, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
•	 Daniel Borkowski, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna Porębska, 

panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2
•	 Daniel Kobyliński, kawaler z parafii tutejszej i Anna Sierhej, panna 

z parafii Bożego Ciała w Siedlcach – zapowiedź 2
•	 Piotr Polit, kawaler z parafii w Radoryżu Kościelnym i Sylwia Teresa 

Kos, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
•	 Mateusz Piłkowski, kawaler i Martyna Krasuska, panna, oboje  

z parafii tutejszej – zapowiedź 1
•	 Dawid Szymon Trochimiuk, kawaler z parafii tutejszej i Klaudia 

Weronika Piwowarczyk, panna z parafii w Wodyniach – zapowiedź 1
•	 Wojciech Kamil Matynia, z parafii św. Anny w Końskich i Monika 

Matynia, z parafii tutejszej, oboje cywilnie związani – zapowiedź 1

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Jadwiga Małycha

DZIEJE SIĘ W PARAFII
 – W czasie przygotowań poznałem dużo kolegów, i uczyłem się jak 

służyć na Mszy świętej Panu Bogu. Podczas błogosławieństwa czułem się 
ważny, że mogę służyć.

 – Co mi się podoba w tej służbie?
 – Bartek powiedział, że poznał dużo kolegów, i poznał lepiej Pana 

Boga
Paweł Frankowski:  Zdecydowałem się zostać ministrantem, by 

służyć Panu Bogu, pogłębiać swoją wiarę, coraz lepiej ją poznawać i być 
wsparciem dla Kościoła. Dzięki włączeniu się do grona ministrantów mogę 
również poznawać nowych, wartościowych ludzi, nowych kolegów. Okres 
przygotowań nie był trudny, ponieważ sprawiało mi to radość i przyjem-
ność, a nauka podstawowych rzeczy była bardzo ciekawa. W czasie Mszy 
świętej podczas której przyjąłem błogosławieństwo czułem się szczęśliwy, 
że zostałem włączony do grona młodszych ministrantów, a to dopiero 
początek mojej drogi... Zachęcam wszystkich, którzy się wahają. Spróbuj-
cie, a zobaczycie, że warto.

Nowi ministranci pobłogosławieni 29 maja 2022 r.:
Biarda Patryk, Boguszewski Dominik, Filipczak Bartosz, Frankowski Pa-
weł, Kacprowski Gabriel, Kusiński Filip, Magdziak Mikołaj, Maksymowicz 
Kacper, Mroczek Stanisław, Norwa Marcel, Olędzki Bartłomiej, Panasiuk 
Dominik, Walencik Jakub. 

 Q NOWY LEKTOR
W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 5 czerwca podczas Euchary-

stii o godz. 16.30 do grona lektorów naszej parafii został włączony Jakub 
Barszcz. Po homilii Jakub powiedział swoje „jestem”, przyjął błogosła-
wieństwo i albę. Gratulujemy Jakubowi, jego rodzicom i animatorowi 
Michałowi. 

Świadectwo Jakuba: Szczęść 
Boże. Swoją służbę przy ołtarzu Pań-
skim zacząłem niecałe dwa lata temu. 
Stało się to przez przygotowania do 
sakramentu bierzmowania, gdzie 
razem z kolegami z grupy po namo-
wach księdza Irka i Jacka Suleja po 
raz pierwszy przełamaliśmy się do po-
sługi przy ołtarzu Pańskim. Następnie 
około parę miesięcy później dostałem 
błogosławieństwo na ministranta. Do 
służby lektora przygotowywał mnie 
Michał Nasiłowski (animator oazo-
wy), który na spotkaniach uczył nas 
praktycznej jak i teoretycznej posługi 
lektora. Aż wreszcie zapadła decy-
zja o przystąpieniu do tej służby Panu. 

 Q ZAWIERZENIE OAZY NIEPOKALANEJ MATCE KOŚCIOŁA
W Święto NMP Matki Kościoła, które jest świętem patronalnym Ru-

chu Światło-Życie jego uczestnicy zawierzyli się Maryi wypowiadając akt 
konstytutywny przy Jej figurze po Mszy świętej wieczorowej. Oaza jest 
Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła. 
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Dziadek z babcią 
przygotowują się 
do Złotego Jubile-
uszu małżeństwa. 
Babcia lepi pączki 
nadziane dżemem 
z róży, które w 
rodzinie wszyscy uznają za najlepsze. Dziadek 
przygląda tym smakołykom i mówi:
 – Z pączkiem jest jak z życiem. To co najlepsze na 
pierwszy rzut oka jest niewidoczne. Ale warto do 
tego się dostać, bo to nadaje smak całości.
NA ORLENIE
Jeśli ceny paliw będą nadal szybowały w górę, 
na stacjach benzynowych zostaną zatrudnieni 
nowi pracownicy ze specjalistycznym wykształ-
ceniem. Ich zadaniem będzie podejść do klienta 
zmartwionego wysokością sumy na paragonie  
i powiedzieć:
 – Po pełnym tankowaniu ma pan/pani na naszej 
stacji prawo do pomocy psychologa!
KOT
Właścicielka kota kładzie się spać i zgania pupila  
z poduszki, na której tenże zajął miejsce. Nabu-
rmuszony kot odchodzi i mruczy sam do siebie:
 – Ja mam spać w nogach? Ja? Nie będę spał. 
Niech ma! Niech ją sumienie zagryzie!
IMIGRANCI
Wycieczka z Europy zwiedza w USA indiański re-
zerwat. Przewodnik wyjaśnia:
 – Kiedyś ci Indianie też mieli problem z imi-
grantami. Najpierw ich wpuścili do swego kraju,  
a teraz sami żyją w rezerwatach.
OSZCZĘDNY CZYTELNIK
Nałogowy sknera czyta książkę, a od czasu do cza-
su gasi światlo i znowu je zapala. Żona pyta go:
 – Co ty wyprawiasz?
 – Przecież przewracać kartki można i po ciemku!
RADIOWE OGŁOSZENIE
Dzwoni radosna kobieta do lokalnej rozgłośni 
radiowej:
 – Proszę pana, czy to jest radio, które słychać  
w naszej galerii i w supermarketach?
 – Tak, proszę mówić, jest pani na antenie.
 – To mówię: Roman, nie kupuj mleka bo mama 
już kupiła!
GALL ANONIM
Do biblioteki przychodzi starszy pan i pyta:
 – Czy są „Kroniki” Galla?
 – Anonima?
 – A to szkoda, że ni ma! To ciekawa lektura.

TAJEMNICA PĄCZKA
DZIEJE SIĘ W PARAFII
DOKOŃCZENIE ZE STR. 6

 Q NOWI DUCHOWI NIEWOLNICY NMP

Świadectwo Anety: Jako 12-letnia dziewczyna słyszałam o zawierzeniu się Jezusowi przez 
ręce Maryi. Trwający 33 dni program rekolekcji jakoś nie zachęcał mnie jako młodą dziewczynę 
do zawierzenia. Jednak pragnienie w sercu było zasiane. W dzień Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny 31 maja 2022 r. zawierzyłem się Jezusowi przez ręce Maryi jako już kobieta, żona, matka. 
Maryja towarzyszyła mi przez ten czas, pokazując jak Ona zaufała, przyjęła, nosiła, słuchała, prze-
żywała Słowo, które stało się ciałem za jej przyczyną. Maryja stała się dla mnie światłem i przy-
kładem życia oddanego Bogu. Magnificat „Wielbi dusza moja Pana”… modlitwa uwielbia Boga. 
Maryja pokazuje mi jak się trzeba modlić, na czym polega modlitwa, że jest potrzebna wewnętrzna 
cisza, aby przyjąć Słowo Boże, otwartość i zaangażowanie serca. Modlitwa jest szukaniem odpo-
wiedzi na potrzeby życia codziennego.

 Q PIELGRZYMKA DUCHOWYCH NIEWOLNIKÓW I CHĘTNYCH DO KODNIA I PRATULINA

Już po raz drugi osoby zawierzone Jezusowi w Maryi i inne udały się na pielgrzymkę po hasłem 
„Cały twój”. Podobnie jak w roku ubiegłym celem wyjazdu w sobotę 11 czerwca były diecezjal-
ne sanktuaria w Kodniu i Pratulinie. U Matki Bożej wysłuchaliśmy historii obrazu, odmówiliśmy 
różaniec, sprawowaliśmy Eucharystię o godz. 12.00 w bazylice, ponowiliśmy nasze oddanie. Po 
południu pojechaliśmy do bł. Męczenników z Pratulina, by modlić się przez ich wstawiennic-
two. W Domu Pielgrzyma był obiad, następnie historia miejsca i Droga Krzyżowa w plenerze. Po 
powrocie Nieszpory i czas dla bliźniego przy ognisku. Można było odpocząć przy Bogu, w spotka-
niu z życzliwymi ludźmi, w niezwykłej ciszy Pratulina. W drodze powrotnej odśpiewaliśmy Apel 
Jasnogórski i nabożeństwo czerwcowe. Bogu dzięki za ten dzień, za wspólną pielgrzymkę 33 osób. 

Zakończyły się zorganizowane 
już po raz trzeci w parafii rekolek-
cje Oddania życia Jezusowi przez 
Maryję. 31 maja podczas Mszy 
świętej o godz. 20.00, w święto 
nawiedzenia NMP, dwadzieścia 
dwie nowe osoby złożyły akt od-
dania swego życia Jezusowi przez 
ręce Maryi. W rekolekcjach uczest-
niczyło również kilkanaście osób, 
które dokonały odnowienia swego 
zawierzenia. Bogu dzięki za ten święty czas rekolekcji. Osoby, które mają pragnienie udziału w ko-
lejnej edycji rekolekcji, niech zgłaszają się do ks. Ireneusza. 


