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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

1. czytanie (Iz 66, 10. 12-14c)
Radość ery mesjańskiej
Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16  
i 20 (R.: por. 1b))
Niech cała ziemia chwali swego Pana
Albo: Alleluja
2. czytanie (Ga 6, 14-18)
Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan
Ewangelia (Łk 10, 1-12. 17-20)
Pokój królestwa Bożego

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZUS POSYŁA UCZNIÓW (Łk 10, 1-12.17-20)

•	 Nie bez znaczenia jest fakt, że Jezus wysyła 
swoich uczniów przed sobą, dokąd sam zamie-
rzał przyjść. Chrześcijanin jest ze swej natury 
posłany, aby przygotować drogę Jezusowi. Jego 
słowa, czyny i cała postawa mają prowadzić in-
nych do Jezusa. Czy nie zamknąłeś się w swoim 
uporządkowanym świecie? Czy doświadczasz na 
co dzień swojej misji, że Jezus posyła cię tam, 
gdzie sam przyjść zamierza? Czy nie zagubi-
łeś jako chrześcijanin swojego posłania? Czy 
współdziałasz z Jezusem w historii zbawienia 
swojej i innych ludzi?

•	 Czy nie zapominamy, że to Pan żniwa wyprawia 
robotników na swoje żniwo? To nie jest tak, że 
my wyprawiamy się sami. Inicjatywa Boga jest 
zawsze pierwsza. On pierwszy powołuje. On 
pierwszy szuka. On pierwszy wysyła robotników 
na swoje żniwo. Człowiek może odpowiedzieć 
na wezwanie, a może je też odrzucić. Czy przy-
chodzisz do Jezusa jako Boga żywego i prosisz 
Go o posłanie, nawrócenie, uzdrowienie? Czy 
wsłuchujesz się w Jego głos? Czy jesteś temu 
głosowi posłuszny?

•	   Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Jezus 
przypomina nam, że życie, służba chrześcijanina 
jest całkowicie zależna od Boga żywego, a nie od 
naszych zdolności, umiejętności czy możliwości. 

•	 Człowiekowi współczesnemu jest bardzo trud-
no być zależnym od innych, choćby dla tego, że 
doświadcza często wewnętrznego upokorzenia. 
Brak miłości w okazywaniu pomocy drugiemu 
człowiekowi zamyka na przyjmowaną pomoc. 
Bóg nas ogołaca, daje poznać nasze słabości, 
aby zdać się na Niego, na Jego moc, nie naszą

[www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Two-
jego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel 
swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby 
oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne 
szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen. (xIJ)

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Walka o Królestwo Niebieskie
Rozważania do Słowa Bożego z XIV Niedzieli Zwykłej

Jezus przyszedł na te świat, by rozproszone 
dzieci Boże zgromadzić w jedno, by nastała jed-
na owczarnia i jeden Pasterz. W tym celu nasz 
Pan założył Kościół święty, który prowadzi Jego 
dzieło na świecie. Zbawiciel wyznacza i wybiera 
ludzi do swojej wspólnoty, by posługiwać się 
nimi dla ratowania pozostałych. 

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o misji już 
nie tylko dwunastu Apostołów – najbliższych 
współpracowników Pana, ale o posłaniu sie-
demdziesięciu dwóch uczniów, czyli całkiem 
pokaźnej grupy ludzi, którzy mieli przygotować 
mieszkańców różnych miast i miejscowości na 
spotkanie z samym Jezusem. W tamtych cza-
sach nie było zbyt wielu możliwości rozrekla-
mowania jakiegoś spotkania. Liczył się przede 
wszystkim ustny przekaz od osoby do osoby. 
Warto też zwrócić uwagę na to, że Jezus miał 
kogo posłać, że wokół Niego była liczna wspól-
nota ludzi już trochę uformowanych duchowo, 
którzy byli w stanie podjąć się tej misji. Dzia-
łalność trzydziestu sześciu par misjonarzy na 
niewielkim obszarze Ziemi Świętej obejmowała 
wielu ludzi, którzy mogli usłyszeć, że Mesjasz 
nadchodzi, że chorzy będą uzdrawiani, że ubo-
dzy przyjmą Dobrą Nowinę. Warto zauważyć, że 

plan Jezusa zakładał dotarcie z Ewangelią do wie-
lu. Tu nie mamy do czynienia z jakimś duszpaster-
skim minimum, z zadowoleniem z powodu tych, 
którzy sami przychodzą i czegoś jeszcze chcą. Od 
samego Jezusa trzeba nam się uczyć strategii 
misyjnej, w której najważniejsze jest osobiste 
spotkanie z Panem, czyli wiara. 

Mimo tak ambitnych planów Jezus mówi, że 
ciągle jest mało robotników na żniwie Pańskim, 
że są większe możliwości działania niż możli-
wości fizyczne i duchowe tych, którzy dzielnie 
pracują jako żniwiarze, czyli osoby odpowie-
dzialne za zgromadzenie plonu w bezpiecznym 
miejscu. Posługujący w Kościele są żniwiarzami, 
którzy mają zaprowadzić ludzi do niebiańskiego 
spichlerza. Posługa Bożych żniwiarzy jest też 
czasami niebezpieczna dla nich samych, bo są 
jak owce między wilkami, bo niektórzy ich nie 
przyjmą, bo będą intrygi, prześladowania, bo 
diabeł będzie przeszkadzał. Poza tym mają być 
ubodzy, bez zabezpieczeń w posiadanych do-
brach i relacjach i zdać się na Opatrzność Bożą, 
że nie zabraknie im tego, co konieczne. W swoim 
działaniu uczniowie mają mówić: Przybliżyło się 
do was królestwo Boże. Wystarczy ogłosić obec-
ność i działanie Boga, a przy tym samemu nie 
stracić wiary. 

Misja uczniów trwa także w naszych czasach. 
Głoszących Jezusa jest ciągle za mało, pracują-
cych w Kościele trzeba więcej, środki pomoc-
ne w głoszeniu Ewangelii są dziś rozliczne – 
mamy media, chorych i pogubionych nie brakuje, 
buntowników i wrogów Chrystusa może spotkać 
bardzo często, walka ze złym duchem trwa. Jeśli 
wytrwamy i będziemy z Jezusem, zwyciężymy, 
bo miejsce w niebie jest już przygotowane. Tylko 
wytrwać, nie poddać się, nie zniechęcić. (xIJ) 
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Dzieje się w parafii i diecezji
JERYCHO MŁODYCH

W dniach 17 i 18 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej w Woli Gułow-
skiej odbywało się diecezjalne spotkanie młodzieży „Jerycho Młodych” pod 
hasłem „Carlostrada”. Bohaterem spotkania był bł. Carlo Acutis. W Jerychu 
wzięło udział prawie 500 młodych, w tym 15 osób z naszej parafii. Dzię-
kujemy wszystkim zaangażowanym. 

Michał: O Jerychu dowiedziałem się tydzień przed jego rozpoczęciem. 
Bardzo chciałem tam pojechać i pojechałem wraz z dwójką świetnych 
przyjaciół: z Olafem i Krzyśkiem. Był to świetny czas spędzony na wspólnej 
modlitwie, integracji oraz kontemplacji nad postacią bł. Carla Acutisa. Naj-
bardziej poruszył mnie panel dyskusyjny pod tytułem „chrześcijan w świe-
cie internetu”. Przypomniałem siebie wtedy jak bardzo nasza wiara jest 
ciężka do pojęcia ludzkim umysłem.

Paweł: Na Jerychu byłem drugi raz. Był to jednak pierwszy raz kiedy 
byłem na całym tym wydarzeniu. Podczas niego pełniłem posługę wo-
lontariusza przede wszystkim w kwestiach dotyczących Liturgii. Był to 
owocny czas, który pomógł mi odpocząć duchowo, umocnił moją wiarę, 
pogłębił relację z Bogiem, ale też z rówieśnikami z Centrum Duszpaster-
stwa Młodzieży (które było organizatorem tego całego wydarzenia). Na 
trwającym dwa dni Jerychu mieliśmy możliwość codziennego uczestnic-
twa w Eucharystii, odmówienia wspólnej Jutrzni, wystawienia Najświęt-
szego Sakramentu, w trakcie którego nastąpił obrzęd publicznego wybra-
nia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Poza punktami religijnymi było też 
wiele zabaw, konferencji czy czasu dla bliźniego.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 700 ministrantów i lektorów z wielu 
parafii diecezji. Z naszej parafii na Koczowisko pojechało 32 chłopaków. 
Nasi ministranci wzięli udział w turnieju piłki nożnej w kategoriach dzie-
ci i młodzież. Drużyna lektorów zajęła drugie miejsce w turnieju i wy-
grała dla parafii piłkarzyki. Z nagrody młodzi będą korzystać w dolnym 
kościele. 

Aleksander: Koczowisko to spotkanie ministrantów z różnych parafii. 
Ministrantów i lektorów było bardzo dużo. Oprócz grania w piłkę można 
było poćwiczyć strzelanie, był paintball. Bardzo fajnie się bawiłem. Oka-
zało się, że mam kolegów z innych parafii. W Seminarium jest bardzo 
ładna kaplica. Na pamiątkę dostaliśmy pożyteczne upominki. Warto było 
przyjechać. Z Panem Bogiem może być bardzo wesoło.

Michał: O koczowisku usłyszałem ok. 2 tygodnie temu od księdza Ire-
neusza. Wiele osób opowiadało mi jak wyglądały poprzednie tego typu 
wydarzenia. Pojechałem tam z myślą o odpoczynku, integracji oraz przyj-
rzenia się jak dokładnie wygląda nasze Wyższe Seminarium Duchow-
ne w Diecezji Siedleckiej. Większość czasu poświęciłem na zwiedzanie 
tego budynku razem z grupką moich przyjaciół. Oczywiście nie zabrakło 
skorzystania z paru atrakcji oraz kibicowania naszej drużynie. Jestem bar-
dzo zadowolony z tego wydarzenia i z chęcią pojadę na następne.

Drużyna naszych lektorów

Uczestnicy wyjazdu z parafii

W sobotę 25 czerwca w Wyższym Seminarium  
Duchownym odbywało się  
Koczowisko Służby Liturgicznej. 

KOCZOWISKO SŁUŻBY LITURGICZNEJ
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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 4 lipca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej

1. czytanie (Oz 2, 16. 17b-18. 21-22) Naród wybrany jest oblubienicą Boga
Psalm (Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a))

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Ewangelia (Mt 9, 18-26) Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

6.30 1. + śp. ks. Mieczysława w 14 r. i jego rodziców – of. rodzina
2. Poza parafią: + Mieczysława, Wiesława i zmarłych z rodz. Za-

krzewskich i Borkowskich
7.00 1. + Roberta Pazdykę z racji urodzin – of. rodzice

2. + Annę, Bronisława, Wojciecha i Mariana – of. Janusz Nasiłowski
3. Poza parafią: + Zbyszko Budreckiego – of. Irena Budrecka
4. Poza parafią: + Roberta Makaruka w 4 r. – of. matka

Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Jana Bołzan w 11 r. – of. żona
3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC

Wtorek 5 lipca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera 
albo wspomnienie św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

1. czytanie (Oz 8, 4-7. 11-13) Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów
Psalm (Ps 115 (113B), 3-4. 5-6. 7ab i 8. 9-10 (R.: por. 9a))

Naród wybrany ufa swemu Panu. Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 9, 32-38) Jezus lituje się nad ludźmi

6.30 1. Dz.-bł. w 80 r. urodzin Zdzisławy z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

7.00 1. + Piotra Soszyńskiego z racji imienin i zmarłych rodziców: Ma-
riannę i Franciszka – of. rodzina

2. + Jadwigę Kalicką w 15 r. i zmarłych z rodz. Kalickich
3. + Waldemara Gołęgowskiego w 30. dzień po śmierci
4. Poza parafią: Dz.-bł. z okazji imienin Jolanty Stańczuk z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
– of. siostra

Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek, Alinę Guzek i Zdzisławę Mysz-
kę – of. Małgorzata

3. Poza parafią: + Teofila w 39 r., Reginę w 11 r. i zmarłych z rodz. 
Chomków – of. rodzina

Środa 6 lipca 2022 r.
WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY

pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Oz 10, 1-3. 7-8. 12) Nadszedł czas, by szukać Pana

Psalm (Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 4b))
Zawsze szukajcie Bożego oblicza Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 10, 1-7) Rozesłanie Dwunastu

6.30 1. Dz.-bł. w intencji Danuty i Piotra z okazji 37 r. ślubu z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny – of. dzieci

7.00 1. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Patronów, 
Matki Bożej dla Aleksandra – of. ciocia

2. + Helenę i Jana Pobożych i zmarłych dziadków z obu stron  
rodziny – of. córka

3. Poza parafią: Dz.-bł. z okazji 70. rocznicy urodzin Stanisława  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa na dalsze lata życia

4. Poza parafia: Dz.-bł. w intencji Marty Frankowskiej w 18. roczni-
cę urodzin z prośbą o światło i dary Ducha Świętego – of. rodzice

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

I. Dz.-bł. z okazji 1 r. urodzin Liliany Pękala z prośbą o łaskę zdrowia, 
Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny – of. rodzice

II. + Halinę Glinka z racji imienin – of. rodziny Pióro i Łęczyckich
III. + Mariana Kryckiego – of. bratowa Marianna
IV. + Sławomira Kindziuka w 1 r. – of rodzina
V. + Marcina Kostyrę – of. sąsiedzi z bloku nr 13
VI. + Marcina Kostyrę – of. Marcin Mikołajczuk

VII. + Edwarda Wilińskiego – of. znajomi z pracy Beaty i Łukasza
VIII. + Jerzego Iwaniuka – of. sąsiedzi z klatki schodowej
IX. + Helenę Czerską o radość życia wiecznego
X. + Mariana Myszkiewicza – of. Ewa Wakuła
XI. + Wincentego Oknińskiego i Grzegorza – of. rodzina
XII. +Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodziny o Królestwo Nie-

bieskie – of. żona
XIII. + Tadeusza Gryglaka – of. rodzina
2. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich
3. + Marcina Kostyrę w 30. dzień po śmierci – of. uczestnicy po-

grzebu
4. Dz.-bł. w intencji Natalii Radzikowskiej z okazji 15. rocznicę uro-

dzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki 
Bożej, św. Józefa i Anioła Stróża – of. mama

Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros
Czwartek 7 lipca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Oz 11, 1-4. 8c-9)

Moje serce się wzdryga, ale nie przychodzę, żeby zatracać
Psalm (Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16 (R.: por. 4))

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Ewangelia (Mt 10, 7-15) Wskazania na pracę apostolską

6.30 1. + Jadwigę w 12. rocznicę
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-

bą o obfitość łask Bożych oraz święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża”

2. + Ewę Pęczkowską w 1. rocznicę – of. przyjaciele z Ogrodu „Za-
cisze” alejka nr 3

3. Poza parafią: + Stanisławę Chmielewską w 8. rocznicę, Tadeusza 
i zmarłych z rodz. Chmielewskich, Paczuskich i Gajo – of. synowa

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Barbarę w 9. rocznicę i zmarłych rodziców i teściów – of. An-
drzej Wakuła

3. Poza parafią: + Jerzego Iwaniuka – of. p. Jastrzębscy

Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 8 lipca 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PREZBITERA
1. czytanie (Oz 14, 2-10) Wróć do Pana, Boga twojego

Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 17b))
Usta me będą głosić Twoją chwałę

Ewangelia (Mt 10, 16-23) Apostołowie będą prześladowani
6.30 1. Dz.-bł. w intencji Zofii w rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, łaskę zdrowia dla niej i jej rodziny – of. syn
2. Poza parafią: + Genowefę, Jana i zmarłych z rodziny

7.00 1. + Władysława Kosyl w 32. rocznicę, Kazimierę i Bolesława Pie-
kartów, Antoninę i Franciszka Kosylów, Kazimierę i zmarłych 
dziadków – of. Kamila Kosyl

2. + Elżbietę Dobrowolską z racji imienin i Zbigniewa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Joannę Zembek z okazji rocznicy ślubu – of. mąż z rodziną
3. Dz.-bł. w 22 r. ślubu Pawła i Agnieszki z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i opiekę św. Józefa oraz o dary Ducha Świętego dla dzieci 
Sobota 9 lipca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

albo wspomnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, 
prezbitera, i Towarzyszy

1. czytanie (Iz 6, 1-8) Powołanie proroka Izajasza
Psalm (Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)) Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Ewangelia (Mt 10, 24-33) Nie bójcie się ludzi
6.30 1. + Dariusza Ratomskiego w 27 r. – of. Danuta Doroszenko

2. Poza parafią: + Mirosława Demianiuka – of. żona
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Informacje o życiu parafii (3.07)

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Marian Jan Myszkiewicz 

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.

Trwa malowanie naszego kościoła. Koszt malowania 1 m 2 to 120 zł. 
W kościele mamy 3300 m 2 do pomalowania. 
Ofiary złożone na MALOWANIE KOŚCIOŁA w ostatnim czasie:
•	 Strzała, ul. Długa – 1000 zł
•	 Strzała, ul. Łąkowa – 200 zł

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

•	Rafał Kubaj, kawaler z parafii w Starym Opolu i Magdalena Macie-
jewska, panna z parafii w Starym Opolu – zapowiedź 2

•	Damian Soszyński, kawaler z parafii Bożego Ciała w Siedlcach i Klau-
dia Chaberska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2 

•	Piotr Adam Stańczyk, kawaler z parafii Matki Boskiej Ostrobram-
skiej w Warszawie i Martyna Stachowicz, panna z parafii tutejszej – 
zapowiedź 2
•	Paweł Borkowski, kawaler i Karolina Karwowska, panna, oboje 

parafii tutejszej – zapowiedź 1

7.00 1. + Sylwię w 15 r., Zofię i Józefa Świniarskich 
2. + Henryka Rusinek w 5 r. i syna Mariusza w 3 r. – of. mama  

i bracia Adam i Marcin
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 12
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Jadwigę Małycha w 30 dzień po śmierci
3. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Radosława i w 24 r. urodzin Kamila z prośbą o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
Niedziela 10 lipca 2022 r.

PIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Pwt 30, 10-14) Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości

Psalm (Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37 (R.: por. 33b))
Ożyje serce szukających Boga

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)) Nakazy Pana są radością serca
2. czytanie (Kol 1, 15-20)

Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego
Ewangelia (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Wiesława Wronę w 10. rocznicę i rodziców z obu stron rodziny 

– of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Krzysztofa, rodziców: Józefa i Mariannę z rodziny Kaniewskich 
– of. rodzina

3. + Rodziców chrzestnych Halinę i Romana – of. Teresa Rozbicka
9.45 Modlitwa wypominkowa
10.00 1. Dz.-bł. z okazji 10 r. ślubu Wiolety i Andrzeja Ferens z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
2. Poza parafią: + Za zmarłych polecanych w wypominkach

11.30 1. Dz.-bł. w 50. rocznicę ślubu Janiny i Ireneusza z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, łaskę zdrowia dla nich, ich dzieci i wnuków – of. Jubilaci

2. Dz.-bł. z racji 30. rocznicy ślubu Leszka i Beaty z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich 
rodziny – of. Jubilaci

3. Poza parafią: Dz.-bł. o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Gabrysi w 10 r. urodzin i dla Antosi w 3 r. – of. babcia

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Zofię Kirylczuk w 15. rocznicę i Alfonsa – of. córka
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie

•	 Pan Franciszek – 200 zł
•	 Pani Wiesława – 100 zł

 Q NIEDZIELA 3 lipca: Czternasta Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela 
miesiąca 

•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna po Mszy 
świętej o godz. 13.00. Przygotujmy się do procesji, by nie zabrakło po-
sługujących. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie również po 
Mszy świętej o godz. 18.00. 

•	 Od tej niedzieli na czas wakacji (lipiec, sierpień) nie będzie Mszy świę-
tej o godz. 16.30. Msze święte popołudniu o godz. 18.00 i 20.00. 

•	 Nie będzie wspólnych Nieszporów. Modlitwa Nieszporów we wspólno-
cie parafialnej będzie znowu w niedziele od września.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q ŚRODA 6 lipca: pierwsza środa miesiąca

•	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
•	 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

 Q CZWARTEK 7 lipca: Pierwszy czwartek miesiąca
•	 Godzina Święta i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy 

od zakończenia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
 Q NIEDZIELA 10 lipca: Piętnasta Niedziela Zwykła 

•	 Ofiary składane na tacę przeznaczone na utrzymanie Katolickiego Ra-
dia Podlasie.

•	Po Mszach świętych w zakrystii zapisy na WAKACJE Z BOGIEM 
dla dzieci i młodzieży:
•	 Oaza dzieci Bożych i młodzie-

ży w parafii w dniach 2 – 5 sierp-
nia br.

•	 Oaza Ewangelizacji w Okunince 
nad Jeziorem Białym k. Włoda-
wy w dniach 13 – 20 sierpnia br. 
dla młodzieży od klasy siódmej

•	 Wyjazd formacyjno – wypoczyn-
kowy w góry – Sudety w dniach 
23 – 30 sierpnia br. – mogą jechać 
osoby w różnym wieku

•	 Przy zapisywaniu się na Okunin-
kę i na wycieczkę w góry opłacamy zaliczkę 100 zł. Po wpłaceniu za-
liczki otrzymujemy kartę zgłoszeniową. Proszę osoby zdecydowane 
na któryś z wyjazdów, aby sprawnie się zgłaszały. Organizacja takich 
wyjazdów wymaga znajomości liczby uczestników z pewnym wy-
przedzeniem. Poszukujemy animatorów, wychowawców – wolon-
tariuszy z uprawnieniami do opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie 
wyjazdów, a także do pracy z grupami w ciągu roku. Informacje: ks. 
Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490)

•	Przyjmujemy kandydatów do służby przy ołtarzu jako mini-
strant. Zapraszamy chłopaków od klasy drugiej SP i starszych. 

•	 Zapisy nowych kandydatów do bierzmowania. Do zapisania 
się przychodzi zainteresowany młody człowiek wraz ze swoim rodzi-
cem, opiekunem. Przyjmujemy kandydatów, którzy po wakacjach 
będą w klasie siódmej i ósmej oraz starszych. Będzie można się za-
pisać w niedziele 10 lipca, 7 i 21 sierpnia po Mszach świętych w za-
krystii. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na spotka-
nie w lipcu lub sierpniu. Zapisy będą się jeszcze odbywały we wrześniu 
(do 18.09). W tym celu należy zadzwonić: ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 
500 636 490)

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ 
Rada Różańcowa zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Krako-
wa, Zakopanego na procesję fatimską, do Kalwarii Zebrzydow-
skiej i Łagiewnik w dniach 13, 14 i 15 lipca. 
Koszt 500zł,w tym dwa noclegi, dwie obiadokolacje, dwa śniadania, ubez-
pieczenie. Zapisy w zakrystii lub pod nr tel.: 606 902 159 - Zofia Sawiak
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Podziękowanie za bierzmowanie 
Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa, niech będzie wszel-

ka cześć i chwała za to, „że wybrał nas przed założeniem 
świata” i „z miłości przeznaczył nas dla siebie”, a w dniu 
dzisiejszym udzielił nam daru Ducha Świętego.

Czcigodny Księże Biskupie Grzegorzu! Dziękujemy 
za udzielenie nam sakramentu bierzmowania, skiero-
wane do nas słowo Boże, przewodniczenie Euchary-
stii i modlitwę. 

Drogi Księże Proboszczu! Jesteśmy wdzięczni za 
pełnioną z oddaniem służbę w naszej parafii i świa-
dectwo wiary. 

Dziękujemy wszystkim kapłanom i siostrom 
orionistkom posługującym w naszej parafii za tro-
skę o rozwój naszej wiary. Księdzu Ireneuszowi dzię-
kujemy za bezpośrednie przygotowanie nas do przy-
jęcia sakramentu bierzmowania. Dziękujemy siostrze 
zakrystiance Agnieszce, panu kościelnemu Wojciecho-

wi i panu organiście Wojciechowi za wszelką okazaną 
nam pomoc.

Wyrażamy wdzięczność naszym Drogim Rodzicom 
za życie, wychowanie i przekazanie wiary. Dzięki Wam 
tu jesteśmy. 

Wdzięcznym sercem ogarniamy rodziców chrzest-
nych, świadków bierzmowania, animatorów naszych 
grup, rodzeństwo, dziadków, członków naszych ro-
dzin, przyjaciół, wychowawców i katechetów. 

Wszystkim tu obecnym dziękujemy za modlitwę, 
życzliwość i pomoc w przygotowaniu i przeżywaniu 
dzisiejszej uroczystości. 

Jednocześnie prosimy o modlitwę, abyśmy po-
słuszni Duchowi Świętemu, wypełniali nasze chrze-
ścijańskie powołanie. 

Ufamy, że miłosierny Bóg sam dokończy w nas 
swego dzieła. Młodzież bierzmowana

foto: Jarosław Dybowski
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NAZEWNICTWO

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 ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna.

(opr. xHD)

W grupie przedszkolaków duże zmartwienie: 
rodzice jednego z nich rozchodzą się. Najstarszy 
przedszkolak wyjaśnia:
 – Z niektórymi naszymi rodzicami jest tak: naj-
pierw hajtają się „kiciusie” i „misie”, a potem roz-
wodzą się „krowy” z „baranami”.
WSPOMNIENIA
Dziewczyny wspominają czasy epidemii:
 – Mnie w pokonaniu Covida pomógł rumianek.
 – O… Taka herbatka z rumianku, czy co innego?
 – Nie. Przychodził do mnie mój chłopak Ja-
nek i przynosił małą buteleczkę rumu. Rum i Janek 
to moc, która mnie uzdrawiała!
SIŁA REKLAMY
W czasie Wielkiego Postu kilku księży wychodzi do 
ołtarza w białych albach i fioletowych ornatach. 
We Mszy św. uczestniczy cała rodzina. Kilkuletni 
chłopak pyta mamę:
 – Mamo, oni też przeszli do Play’a na kartę?
 – Co ci do głowy przyszło?
 – No, bo mają barwy biało-fioletowe…
POŁOWA WAKACJI
Na krótki urlop przyjeżdża do rodziców syn pra-
cujący na „TIRach”. Ojciec zauważa jego dziwną 
opaleniznę:
 – Co się stało, że masz opaloną tylko lewą rękę 
oraz lewą część twarzy i klatki piersiowej?
 – Jeżdżę ciężarówkami, które mają kierowni-
cę z lewej strony. W sierpniu opalę sobie drugą 
stronę, bo będę jeździł na „TIRach” w Anglii, które 
mają kierownicę po prawej stronie!
MĄDROŚĆ I NAUKA
W domu chłopak opowiada rodzicom:
 – Mój kolega Krzysiek powiedział, że już więcej 
do szkoły nie będzie chodził i nauka jest mu nie-
potrzebna, bo on wie wszystko, co do życia jest 
potrzebne.
 – Synku, tak w życiu jest: madry człowiek uczy 
się każdego dnia, a głupiemu wydaje się, że już 
wszystko wie!
MIŚ, CHŁOPAK I MĄŻ
Mężatka zwierza się koleżance:
 – Jak byłam mała miałam misia. Jak trochę 
podrosłam, chciałam chłopaka. Jak miałam chło-
paka, to chciałam męża. Dziś z perspektywy czasu 
myślę sobie: „co mi się, właściwie w tym misiu nie 
podobało”!
MAŁE I WIELKIE
Serdeczna rozmowa córki z matką:
 – Wiesz, mamo, chciałabym w życiu coś osiągnać: 
majątek, karierę, układy…
 – I po co ci to wszystko?
 – Nie mogę się cieszyć tylko drobiazgami, które 
mam!
 – Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże 
nigdy cię nie ucieszą (za Anną Przybylską).

Bierzmowanie w parafii
28 czerwca podczas Eucharystii o godz. 

18.00 przez posługę JE ks. biskupa Grze-
gorza Suchodolskiego 64 młodych ludzi 
przyjęło sakrament bierzmowania. 

Do tego wydarzenia przygotowywali się 
przez dwa lata formacji (od września 2020 
r.) w parafii przy pomocy ks. Ireneusza Juś-
kiewicza i animatorów. Bierzmowanie było 
poprzedzone nowenną do Ducha Świętego. Po 
bierzmowaniu młodzi otrzymali krzyże, które 
zawiesili im na piersi świadkowie oraz modli-
tewnik „W ramionach kochającej Mamy” zachę-
cający do zawierzenia swego życia Maryi. Zaraz 
po bierzmowaniu kilkanaście osób pojechało 

na Oazę Nowego Życia 1 stopnia do Serokomli. 
Módlmy się za ludzi młodych, aby nie bali się 
iść za Jezusem w mocy Ducha Świętego. 

We wspólnocie Liturgicznej Służby Ołtarza
24 czerwca, w Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, podczas Nieszporów odbył 
się obrzęd przyjęcia chłopaków do grona kan-
dydatów na ministranta. W tym dniu błogosła-
wieństwo przyjęli i swoją drogę w służbie przy 
ołtarzu rozpoczęli:

1. Bazan Piotr – kl. 4
2. Kępka Jakub – kl. 8
3. Maliszewski Dawid – kl. 1 szk. śr.
4. Nikitiuk Aleksander – kl. 4
5. Osiak Piotr – kl. 3 szk. śr.
6. Serwa Kamil – kl. 1 szk. śr.
7. Szakowski Błażej – kl. 4
8. Walczuk Krystian – kl. 8
Gdy zgłoszą się nowi kandydaci, zostaną po-

błogosławieni we wrześniu.
Po przyjęciu kandydatów odbyła się promo-

cja ministrantów na kolejne stopnie posługi. 

Ministrantami światła zostali: Dybowski Bar-
tłomiej i Kozak Szymon. Ministrantem księgi 
został Boguszewski Tobiasz. Ministrantami 
ołtarza zostali: Chalimoniuk Krzysztof, Kozak 
Michał, Mączarski Jakub, Nowak Bartosz. 

Pozostali ministranci otrzymają promocje po 
odpowiednim przygotowaniu w październiku. 

Gratulujemy kandydatom i ministrantom 
oraz ich rodzicom i animatorom. 

Stopnie posługi  
ministranckiej w naszej parafii:

1. Kandydat
2. Choralista
3. Ministrant światła
4. Ministrant księgi
5. Ministrant ołtarza
6. Kandydat na lektora

foto: Jarosław Dybowski

7. Lektor
8. Pomocnik  

  ceremoniarza
9. Ceremoniarz
10. Animator  liturgiczny 

                      Opr. (xIJ)


