
Opłata dowolnaNumer 28 (1147) 10 lipca 2022 r.

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

Parafia Świętego Józefa Siedlce www.jozef.siedlce.pl

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
MIŁOSIERNY SAMARYTANIN (Łk 10, 25-37)

Słowa dzisiejszej Ewangelii pokazują nam 
samym drogę postępowania wobec naszych bliź-
nich, ale ukazują nam najpierw miłosierdzie Boga 
wobec nas, które doświadczywszy go sami, mamy 
naśladować. To sam Jezus jest dobrym Samaryta-
ninem podnoszącym nas i opatrującym nasze rany.

Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do 
Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Jerycho jest 
położone w największej depresji świata. Scho-
dzenie z Jerozolimy do Jerycha to obraz zej-
ścia w grzech, upadku, którym człowiek zadaje 
sobie największe rany. Człowiek napadnięty w tej 
drodze przez zbójców, to ktoś doświadczający kon-
sekwencji grzechu. Inni ludzie (kapłan, lewita) 
pozostawiają go w tej sytuacji samemu sobie. Bóg 
zatrzymuje się przy nas i pochyla się nad nami. 
Jeżeli w swoim życiu cierpisz z powodu swojego 
odejścia od Boga, On nie stoi z boku, ale pragnie 
ciebie podnieść i ocalić.

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Bóg jest 
głęboko poruszony twoim nieszczęściem, biedą, 
cierpieniem. Ewangelia kilkakrotnie mówi o tym, 
iż Jezus głęboko się wzruszył na widok ludzkiego 
nieszczęścia (np. przed grobem Łazarza).  Współ-
czucie jest początkiem miłosierdzia. Zbadaj swoje 
serce: czy doświadczasz miłosierdzia Boga, czy 
okazujesz współczucie innym?

Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając 
je oliwą i winem. Współczucie jest u Boga połączo-
ne z konkretnym działaniem. Dla nas oliwa i wino, 
którymi Jezus zalewa nasze rany grzechu, aby je 
uleczyć mogą być obrazem modlitwy, w której 
otwieramy się na namaszczenie Duchem Świętym 
oraz sakramentów. Czy przyjmujesz lekarstwo 
ofiarowywane ci przez Boga? [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym 
światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę 
sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają 
się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprze-
ciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią 
zgodne. 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)

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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Miłość, która ożywia
Rozważania do Słowa Bożego z XV Niedzieli Zwykłej

Do Jezusa zawsze można przyjść, zadać Mu swoje 
pytanie. Niektórzy przychodzą i pytają, by uzyskać 
odpowiedź, ale są i tacy – jak uczony w Prawie z dzi-
siejszej Ewangelii – którzy chcą Jezusa wystawić 
na próbę. Tacy ludzie już swoje wiedzą i nie chcą 
słuchać. Motywacja uczonego w Prawie była zła, 
ale również zadane pytanie ujawniało jego myśle-
nie, w którym nie było miejsca na łaskę. Rozmówca 
Jezusa zwracał uwagę na siebie: co JA mam czynić, 
aby osiągnąć życie wieczne? Wydawało mu się, że 
sam się zbawi, że wystarczą dobre uczynki i porząd-
na pobożność, że niebo można osiągnąć, zdobyć jak 
nagrodę w jakimś konkursie. A przecież niebo jest 
łaską, a przecież to Bóg zbawia, a my pozwalamy 
się zbawić, Bóg działa, a my się zgadzamy, Bóg 
mówi, a my słuchamy. Jak łatwo zapomnieć o Bogu, 
nawet wtedy gdy większość życia poświęci się na 
studiowanie Pisma Świętego. Okazuje się też, że 
można czytać Pismo Święte i nie żyć Słowem Bożym, 
że można czytać nieuważnie i bez wiary. A można 
też cytować wersety Biblii z pamięci – tak jak uczy-
nił to bohater dzisiejszej Ewangelii, który znał do-
brze przykazania miłości Boga i bliźniego – i nie po-
kochać Boga na 100% swoich możliwości a bliźniego 
jak siebie samego. Uczony człowiek – uczeni często 
bywają dobrzy w teorii, czyli wiedzą jak być powin-
no – otrzymuje od Jezusa konkretną wskazówkę:  

To czyń, a będziesz żył. Drogą do życia na wieki z Bo-
giem, który jest miłością, jest miłość. 

Czym jest miłość? Jezus odpowiada na to pytanie 
poprzez przypowieść o Miłosiernym Samarytani-
nie. W przypowieści mamy człowieka, który był sa-
motny, schodził z Jerozolimy (święte miasto) do Je-
rycha (miasto grzechu) – symbolicznie przynajmniej 
oznacza to oddalanie się od Boga. Wędrowiec został 
napadnięty i pobity przez zbójców. Grzesznik, który 
nie chce Boga, zostaje napadnięty i pobity duchowo 
przez szatana, który chce by człowiek się męczył, by 
umierał powoli, aż trafi na wieki do piekła. 

Obok nieszczęśnika przechodzili kapłan i lewi-
ta, którzy wykazali się obojętnością, nie zrobili nic, 
poszli dalej – dziś zostaliby ukarani za nieudzielenie 
pierwszej pomocy. Ludzie na co dzień służący Bogu 
byli w kryzysie wiary. W naszym życiu bywa podob-
nie. Udajemy, że nie słyszymy, nie widzimy, nic nie 
możemy. A poza tym to nie mamy czasu, bo poma-
gać zazwyczaj trzeba wtedy, gdy samemu ma się 
sto spraw na głowie albo chciało by się już w końcu 
odpocząć. Mnóstwo wymówek. Jedni szukają wymó-
wek, inni okazji i możliwości. 

Samarytanin zobaczył pobitego człowieka. To ta-
kie ważne, by zobaczyć kogoś oprócz siebie samego. 
Wzruszył się głęboko, bo miał czułe serce. Podszedł 
do potrzebującego, bo się nie bał. Opatrzył mu rany, 
bo to było najpierw konieczne. Udzielanie pomocy 
wymagało zaangażowania. Samarytanin stracił swój 
czas – pewnie gdzieś się spóźnił, swoje pieniądze – 
wydał dwie dniówki, z obietnicą, że pokryje koszty 
leczenia pobitego w gospodzie, pobrudził się, bo 
przecież musiał dotykać ran cierpiącego człowieka. 

Podobnie postępuje z nami Bóg w sakramencie 
pokuty i pojednania, gdy nas ratuje i prowadzi do 
gospody Kościoła, gdzie odzyskamy zdrowie. Ale to 
już każdy musi zauważyć, przeżyć i zrozumieć oso-
biście.  (xIJ) 

Wspieramy 
Wszystkim księżom i parafianom bardzo ser-

decznie dziękuję za wsparcie, które otrzymamy, bo 
dzięki temu będziemy mogli funkcjonować i roz-
wijać się – mówił ks. Marek Bieńkowski o zapo-
wiedzianej na najbliższą niedzielę zbiórce ofiar na 
tacę, która odbędzie się w parafiach diecezji siedlec-
kiej. O dotychczasowej pracy w Caritas, nowych wy-
zwaniach i planach rozwoju mówił 5 lipca nowy Dy-
rektor KRP w porannej rozmowie „O tym się mówi”.

Ks. Marek Bieńkowski wobec objęcia nowej 
funkcji wskazał, że było to duże zaskoczenie. Jed- DOKOŃCZENIE NA STR. 3

nocześnie wspominając czas 10 lat pracy w Ca-
ritas Diecezji Siedleckiej i początek pracy w KRP 
powiedział, że instytucje są tymi, które „sieją 
dobro”. – To podobne misje, chociaż w innym 
wymiarze – wskazał ks. Marek Bieńkowski. W Ka-
tolickim Radiu Podlasie, podobnie jak w Caritas 
naszej diecezji, potrzeba myślenia o tym, co do-
brego możemy dać dzisiaj ludziom.
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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 11 lipca 2022 r.

ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY
1. czytanie (Prz 2, 1-9) Nakłoń serce ku roztropności

Psalm (Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2))
Po wieczne czasy będę chwalił Pana

1. czytanie (Dz 4, 32-35) Życie pierwszych chrześcijan
Ewangelia (Mt 19, 27-29) Porzucić wszystko dla Chrystusa

6.30 1. + Mariana w 6 r. – of. syn Andrzej
2. + Jadwigę Małycha – of. siostra Teresa

7.00 1. + Edwarda Rosę w 5 r. 
2. + Jolantę Skłodowską – of. Janeczka Ostrowska

Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Danutę Mikiciuk w 2 r. – of. rodzina
3. + Amelię i Wacława Daniluk – of. syn z rodziną

Wtorek 12 lipca 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU, 

BISKUPA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (Iz 7, 1-9) Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi

Psalm (Ps 48 (47), 2-3b. 3c-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 9d))
Bóg swoje miasto umacnia na wieki

Ewangelia (Mt 11, 20-24) Jezus gromi oporne miasta
6.30 1. + Stanisława w 38 r., Helenę i Jadwigę Ługowskich – of. rodzina
7.00 1. Dz.-bł. o Bożą opiekę Świętej Rodziny w 20 r. ślubu Marioli i Paw-

ła i ich dzieci – of. mama
2. + Jana Paczuskiego z racji imienin, Jadwigę w 45 r., Zygmunta  

i Ireneusza Biardzkich – of. żona i córka
Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Jadwigę w 8 r., Jana  w 28 r. i Andrzeja – of. Monika Gmitrzak
Środa 13 lipca 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW 
ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA

1. czytanie (Iz 10, 5-7. 13-16) Asyria biczem Bożym
Psalm (Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 (R.: por. 14a))

Pan nie odrzuca ludu wybranego Ewangelia (Mt 11, 25-27)
Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

6.30 1. + Barbarę Polkowską w 3 r. – of. siostry
7.00 1. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie  

w wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodzi-
ny z Nazaretu i o zdrowie dla całej rodziny

2. + Antoninę, Józefa, Halinę i Zofię
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. w intencji Bogdana Wójcika o światło i dary Ducha Świę-
tego w powołaniu małżeńskim, rodzinnym i wspólnotowym  
– of. Krąg Domowego Kościoła

II. Dz.-bł. w intencji Henryki Rzewuskiej z racji imienin z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa dla Niej i całej  
rodziny – of. Krystyna i Szczepan

III. Dz.-bł. w intencji Miłosza z ok. 1 r. urodzin z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

IV. Za wspólnotę Różańca Nieustającej Pomocy o opiekę św. Józefa 
patrona wspólnoty

V. + Mariana Kryckiego – of. chrześnica Justyna z rodziną
VI. +Marcina Kostyrę – of. Dyrektor i Pracownicy Centrum Kultury  

i Sztuki w Siedlcach
VII. + Krystynę Spyrzewską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
VIII. + Edwarda Wilińskiego – of. rodziny Dzięciołowskich i Księ-

żopolskich
IX. + Jerzego Iwaniuka – of. sąsiedzi z ogrodu działkowego
X. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo Niebie-

skie – of. żona
XI. + Helenę Czerską – of. rodzina Paraluków
XII. + Mariana i Marię Myszkiewicz – of. rodzina Osłowskich
XIII. + O życie wieczne dla śp. Henryki Gryczewskiej z racji imienin 

– of. Krystyna i Szczepan

XIV. + O łaskę Nieba dla ś.p. Tadeusza Perkowskiego w 9 miesiąc  
od śmierci – of. córka z rodziną

XV. + Waldemara Siwca
XVI. + Dawida Morawskiego w 6-ty msc. od śmierci – of. dziadko-

wie Kazimierz i Wiktoria
2. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich
3. + Rodziców z obu stron rodziny i Mieczysława

Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros
Czwartek 14 lipca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera 

albo wspomnienie św. Henryka
1. czytanie (Iz 26, 7-9. 12. 16-19)

Psalm (Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20b))
Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych
6.30 1. + Jadwigę Rumowską w 2 r., śmierci oraz Antoniego i Mariana 

– of. córka z rodziną
2. Poza parafią: + Florentynę i Gustawa Tarkowskich, Jerzego, Mie-

czysława, Wiesława i zmarłych z rodziny 
7.00 1.+ Katarzynę w 16 r. – of. mama z wnukami

2. + Henryka Kocia z racji imienin, siostry, braci i rodziców z obu 
stron rodziny 

3. Poza parafią: + Janinę i Stanisławę – of. Sadowscy
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. Dz.-bł. w intencji Zofii Olek w 70 r. urodzin o Boże błogosławień-
stwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa – of. mąż 
z dziećmi

3. Dz.-bł. w 29 r. urodzin Andrzeja o Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 15 lipca 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8) Choroba i uzdrowienie Ezechiasza

Psalm (Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b))
Pan mnie zachował od unicestwienia

Ewangelia (Mt 12, 1-8) Syn Człowieczy jest Panem szabatu
6.30 1. + Henrykę i Tadeusza
7.00 1. + Z okazji imienin zmarłego Henryka, Mariannę, siostrę, braci  

i rodziców z obu stron rodziny Pyziołek – of. żona
2. + Włodzimierza Dębskiego w 3 r., i zmarłych rodziców, zmarłych 

z rodzin Dębskich i Soszyńskich
14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
15.00 W intencji Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Eugeniusza Wakułę w 31 r. – of. Wiesława Szczepanik
3. + Włodzimierza z racji imienin, zmarłych z rodzin Gózolów i Kozaków

Sobota 16 lipca 2022 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

1. czytanie (Mi 2, 1-5) Zapowiedź kary Bożej za ucisk ludu
Psalm (Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 (R.: por. 12b))

Nie zapominaj o ubogich, Panie
Ewangelia (Mt 12, 14-21) Jezus cichy i pokornego serca

6.30 1. + Eugeniusza w 16 r., Zofię, Wandę, Adama, Wacława, zmarłych 
z rodziny Replinów, Terechów, Rozbickich, Krzyckich i Jerominia-
ków – of. Elżbieta Jerominiak

2.+ Walerię, Stanisława, Weronikę, Michała, Zenona, Zbigniewa, 
Marię, Andrzeja – of, córka

7.00 1. + Łukasza w 1 r. i Waldemara – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 13
18.00 1. W intencji czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej 

2. Dz.-bł. w intencji 1 r. ślubu Lucyny i Mateusza o Boże błogosła-
wieństwo, światło i dary Ducha Świętego

3. + Ryszarda Więckowskiego w 6 r. i Bronisławę
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

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

•	Paweł Borkowski, kawaler i Karolina Karwowska, panna, oboje 
parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Leszek Włodarek, kawaler z parafii tutejszej i Marta Maria Grądz-
ka, panna z parafii Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim 
– zapowiedź 1

•	 Łukasz Zalewski, kawaler z parafii tutejszej i Dominika Kurowska, 
panna z parafii w Trzebieszowie – zapowiedź 1

Niedziela 17 lipca 2022 r.
SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Rdz 18, 1-10a) Abraham przyjmuje Boga
Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b))

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
2. czytanie (Kol 1, 24-28) Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła

Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty i Marii
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Dz.-bł. z racji 45 r. urodzin Ewy z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Mieczysław Karcz
8.30 1. Gregorianka: + Irenę, Stanisława Sosnowskich

2. + Stefanię Wakuła w 10 r., Stefana, Bogdanę, Jadwigę i Wacława
3. + Mariana Guzek i rodziców z obu stron rodziny

10.00 1. Dz.-bł. w 80 r. urodzin Heleny Kulgawczyk i jej dzieci z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi i św. Józefa 

2. Dz.-bł. w 23 rocznicę ślubu Ingi i Marcina z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Świętej Rodziny – of. Teresa Zelent

11.30 1. Dz.-bł. w 45 r. ślubu Marii i Witolda o błogosławieństwo Boże  
i opiekę św. Rodziny na dalsze lata – of. rodzice

2. Dz.-bł. w 20 r. ślubu Danuty i Rolanda o Boże błogosławieństwo 
i opiekę św. Rodziny dla nich oraz dzieci – of. rodzice

3. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Marzeny i Karola o błogosławieństwo Boże  
i opiekę św. Rodziny dla nich oraz dzieci – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Barbarę Łukowską w 1 r. – of. dzieci z rodziną 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. + Jana Boruca w 19 r. oraz Jadwigę – of. syn z rodziną

Nowy Dyrektor KRP wskazał, że cieszy się z zespołu, który zdążył już 
poznać, a jednocześnie zaznaczył, że dziś musimy myśleć o rozwoju, 
zwiększeniu słuchalności, potrzebie zmian w ramówce programu.

 – Naszą misją jest mówienie o Panu Bogu; mówienie o tym co jest do-
bre. I to możemy robić dzięki słuchaczom – zaznaczył ks. Marek Bieńkowski.

Mówiąc o misji KRP wskazał, że siłą naszego radia jest lokalność. – 
Żyjemy małymi ojczyznami, tym co jest wokół nas. I to jest siła naszego 
Katolickiego Radia Podlasie i wiem, że damy radę – dodał Dyrektor KRP.

W najbliższych dniach KRP będzie obchodzić jubileusz 30 lat istnie-
nia. Ks. Marek Bieńkowski wskazał, że jest to czas intensywnej pracy, 
podsumowań, a także planów na przyszłość i pokazywania dobra, jakie 
dokonuje się za pośrednictwem radia naszej diecezji. (xMW) 

[źródło: www.diecezja.siedlce.pl]

Wspieramy

Malowanie kościoła 
Trwa malowanie naszego kościoła. Pragniemy, aby nasz ko-

ściół był jasny i czysty, na chwałę Bożą. Jak możemy zauważyć 
prace postępują. W tygodniu Msze święte były sprawowane 
w dawnej kaplicy. Koszt malowania 1 m2 to 120 zł. W kościele 
mamy 3300 m2 do pomalowania. 

Bóg zapłać za ofiary składane na malowanie.

 Q NIEDZIELA 10 lipca: Piętnasta Niedziela Zwykła 
•	Ofiary składane na tacę przeznaczone na utrzymanie Katolickiego 

Radia Podlasie.
•	Po Mszach świętych w zakrystii zapisy na  WAKACJE Z BOGIEM  

dla dzieci i młodzieży:
•	Oaza dzieci Bożych i młodzieży w parafii w dniach 2-5 sierpnia br. Spo-

tkania będą odbywały się od godz. 10.00 do 16.00. 
•	Oaza Ewangelizacji w Okunince nad Jeziorem Białym k. Włoda-

wy w dniach 13-20 sierpnia br. dla młodzieży od klasy siódmej
•	Wyjazd formacyjno-wypoczynkowy w góry – Sudety w dniach 23-30 

sierpnia br. – mogą jechać osoby w różnym wieku
•	Przy zapisywaniu się na Okuninkę i na wycieczkę w góry opłacamy 

zaliczkę 100 zł. Po wpłaceniu zaliczki otrzymujemy kartę zgłoszenio-
wą. Proszę osoby zdecydowane na któryś z wyjazdów, aby sprawnie 
się zgłaszały. Organizacja takich wyjazdów wymaga znajomości liczby 
uczestników z pewnym wyprzedzeniem. Poszukujemy animatorów, 
wychowawców – wolontariuszy z uprawnieniami do opieki nad dzieć-
mi 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 rodzicem, 
opiekunem. Przyjmujemy kandydatów, którzy po wakacjach będą w kla-
sie siódmej i ósmej oraz starszych. Będzie można się zapisać w niedziele 
10 lipca, 7 i 21 sierpnia po Mszach świętych w zakrystii. Istnieje możli-
wość indywidualnego umówienia się na spotkanie 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)

Informacje o życiu parafii (10.07)

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	Msze święte w tygodniu z racji malowania kościoła mogą odby-

wać się w dawnej kaplicy – wszystko według bieżących ogłoszeń.
 Q ŚRODA 13 lipca:

•	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 14 lipca: 
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakoń-

czenia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 15 lipca: 

•	Rozpoczyna się drugi turnus Oaz Żywego Kościoła. Prosimy o mo-
dlitwę w intencji prowadzących i uczestniczących w oazach. Ks. Ireneusz 
będzie prowadził Oazę Nowej Drogi III stopnia dla młodzieży po klasie 
ósmej w Podedwórzu. 

 Q SOBOTA 16 lipca: 
•	Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny z Góry 

Karmel (MB Szkaplerznej). Msza święta w intencji czcicieli Matki Bo-
żej o godz. 18.00. Po liturgii nałożenie szkaplerza przez kapłana. Osoby, 
które będą przyjmowały szkaplerz, są proszone o zapisanie się na li-
stę w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

 Q NIEDZIELA 17 lipca: Szesnasta Niedziela Zwykła 
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Wszyscy w domu się martwią wielkim brzuchem 
taty. Starsze córki żartują:
– Tato, ty niedługo będziesz rodził. Będzie chłop-
czyk, czy dziewczynka? Jakie dasz imię?
– Jak będzie chłopczyk, to nazwę go Lech, a jak 
dziewczynka to Warka!
DIETA
Dzieci widzą, jak mama przy lodówce zastawia 
pułapkę na szczury. Zdziwione putają:
– Mamo, a po co ty to robisz?
– To nowa dieta dla taty. Jeśli będzie widział, 
że pułapka stoi, to rzadziej będzie tu przycho-
dził i trochę schudnie.
PRZESZŁOŚĆ
W domu mama samotnie wychowuje dzieci po 
śmierci ich ojca. Najstarsza córka pełna podziwu 
dla matki, mówi:
– Mamo, jak ty to robisz? Jesteś silna, dajesz 
sobie radę ze wszystkim. Kiedyś chyba było ci 
łatwiej?
 – Córeczko, silna kobieta nigdy nie miała za sobą 
łatwej przeszłości. To dzięki niej jest silna!
W SZPITALU
Kilku starszych wiekiem mężczyzn idzie w nie-
dzielne popołudnie do szpitala, aby odwiedzić 
swego kolegę. Witając go widzą, że ma podłą-
czoną kroplówkę: 
– O… Ty nawet w szpitalu masz swoją flaszkę…
– Teraz już wiem, że życie nasze sprowadza się 
do etapu czterech butelek. Pierwsza to butelka 
ze smoczkiem, druga z oranżadą lub Coca-Colą, 
trzecia z piwem, a czwarta to kroplówka. Warto 
pomyśleć o tym, przy której flaszce dziś jesteśmy!
MALUCH
W domu sprzątanie po letnim malowaniu. Rodzi-
ce czyszcząc meble z resztek farby, pozostawili 
na ławie ślubne obrączki. Odnalazł je roczny ma-
luch, chwycił kurczowo, bawił się nimi pod okiem 
babci, a następnie zasnął z nimi w łóżeczku. Bab-
cia pokazuje rodzicom maluszka uroczę scenę:
 – Nawet wasz synek wie, że najważniejsza w ży-
ciu jest wierna sobie rodzina!
ZAKOŃCZENIE
W wakacje ojciec z małym synkiem odwiedzają 
cmentarz. Synek pierwszy raz ogląda płyty na-
grobne i pyta:
– Tatusiu, co to takiego?
– To takie miejsce, w którym kończy się każde 
bogactwo, oszustwo, duma i wiele innych rzeczy.
PREAMBUŁA
Ojciec z córką przechodzą obok ogródka piwne-
go i słyszą rozmowę, w której co chwila padają 
wulgarne słowa. Córka mówi do ojca:
 – Tato, jak oni tak mogę publicznie przeklinać.
 – Masz rację, nie brzmi to ładnie. Ale myślę so-
bie, że dziś nie jest jeszcze źle. Bo jeśli ich głupota 
będzie się dalej rozwijała, to znajdzie się ktoś, kto 
będzie chciał, aby preambuła konstytucji RP za-
czynała się od jakiegoś polskiego przekleństwa.

Przyjmij Szkaplerz święty! (16 lipca) 
ZNACZENIE DUCHOWE SZKAPLERZA

•	Szkaplerz	jest	Szatą	Maryi,	jest	znakiem	poku-
ty i nawrócenia.

Kto przyjmuje Szkaplerz św., wyrzeka się złego 
ducha, odnawia przyrzeczenia Chrztu św. i od-
daje się Maryi jako Jej dziecko. Kto przyjmuje 
Szkaplerz, przyjmuje, jak św. Jan Apostoł pod 
Krzyżem, Maryję do siebie, by żyć w zjednocze-
niu z Nią i Jej służyć.

•	 Szkaplerz	 oznacza	 poświęcenie	 się	Niepoka-
lanemu Sercu Maryi i naśladowanie Jej cnót, 
szczególnie cnoty czystości i pokory. „Niech 
wszyscy noszący Szkaplerz św., który jest pa-
miątką otrzymaną od Matki Bożej, widzą w nim 
oznakę poświęcenia się Niepokalanemu Sercu 
Dziewicy” (św. Jan Paweł II).

•	Szkaplerz	oznacza	przymierze	przyjaźni z Ma-
ryją, w którym Ona zobowiązuje się dopomóc 
nam do zbawienia i uświęcenia, a my zobo-
wiązujemy się do Jej naśladowania, służenia 
Jej i rozszerzania Jej czci.

•	Szkaplerz	oznacza	habit	Zakonu	poświęconego	
służbie i czci Matki Bożej. Przyjmując Szkaplerz, 
pragniemy odtąd żyć tym samym duchem Kar-
melu, pełnić tę samą misję i żyć w zjednocze-
niu z Maryją, dla Maryi, przez Maryję i w Maryi.

OBIETNICE SZKAPLERZNE
Cała maryjna tradycja Karmelu wiąże ze Szka-

plerzem św. dwie wielkie obietnice Maryi i dwie 
łaski, które z nich wypływają:
•	Kto w Nim umrze nie dozna ognia piekielnego 

(słowa Matki Bożej wypowiedziane do św. Szy-
mona). Maryja tym samym obiecuje wszystkim 
odzianym Szkaplerzem św. pomoc na drodze 
zbawienia.

•	Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po 
naszej śmierci. Jest to tak zwany przywilej so-
botni. Matka Boża zapewniła rychłe wybawie-
nie z czyśćca (bulla pap. Jana XXII w 1322 r.), 
tym, którzy nosząc Szkaplerz, zachowają czy-
stość według stanu i wierność modlitwie: Ja, 
Matka w pierwszą sobotę po ich śmierci miło-
ściwie przyjdę do nich i ilu ich zastanę w czyść-
cu, uwolnię i zaprowadzę ich na świętą Górę ży-
wota wiecznego. Maryja tym samym obiecuje 
wszystkim odzianym Szkaplerzem pomoc na 
drodze uświęcenia.

•	 Pomoc i obrona w niebezpieczeństwach du-
szy i ciała. Maryja obiecuje nas wspierać na dro-
dze naśladowania Chrystusa, a zwłaszcza w go-
dzinę naszej śmierci, pomóc nam w ostatecznej 
walce o wieczne zbawienie.

•	 Uczestnictwo w dobrach duchowych całego 
Zakonu karmelitańskiego za życia i po śmierci 
(w Mszach św., pokutach, modlitwie i ofia-
rach), gdyż Matka i Królowa Karmelu, jed-

noczy z sobą w jedną Rodzinę tych, którzy 
przyjmują Szkaplerz św. Tworzący erygowaną 
prawnie wspólnotę Bractwa Szkaplerznego 
korzystają także z daru odpustów zupełnych.

ZOBOWIĄZANIA SZKAPLERZNE
Aby dostąpić spełnienia wielkich obietnic 

związanych ze Szkaplerzem, potrzeba z naszej 
strony gotowości do podjęcia pewnych zobo-
wiązań:
•	 Zobowiązujemy	 się	 do	 troski o swoje zba-

wienie. Podstawowymi wymaganiami dla 
otrzymania pierwszej obietnicy są: staranie 
się o swoje zbawienie, zachowywanie przy-
kazań Bożych i kościelnych, unikanie grzechu 
śmiertelnego i życie w łasce uświęcającej. Jest 
to także świadome i dobrowolne podejmowa-
nie wyrzeczeń, umartwień i pokut w celu prze-
zwyciężenia zła, wynagrodzenia Bogu i uświę-
cenia bliźnich.
•	 Zobowiązujemy	 się	 do	 zachowania	 czysto-

ści według stanu, naśladowania cnót Mat-
ki Bożej i starania się o świętość życia, aby 
móc za Jej wstawiennictwem być wybawio-
nym z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej 
śmierci. Codziennie należy więc poświecić ja-
kiś czas na rozmyślanie nad życiem Maryi i nad 
Jej sposobem służby Bogu (np. w tajemnicach 
Różańca św.), by umieć Ją naśladować.
•	Zobowiązujemy	się	do	codziennej	modlitwy,	

zwłaszcza maryjnej. Codzienne odnawiamy 
poświęcenie się Maryi przez modlitwę nada-
ną w dniu przyjęcia Szkaplerza przez kapłana 
(zazwyczaj jest to: Pod Twoją obronę, Witaj 
Królowo lub 3 Zdrowaś Maryjo).
• 	 Zobowiązujemy	 s ię 	 do	 życ ia 	 du-

chem i misją Zakonu Karmelitańskie-
go, z uwzględnieniem charakteru naszego po-
wołania a w jedności z całym Zakonem, zobo-
wiązujemy się raz w roku odprawić w dniach  
od 7 do 15 lipca nowennę ku czci Matki Bożej 
Szkaplerznej (prywatnie lub wspólnotowo)  
i w dniu 16 lipca, w samą Uroczystość, przy-
stąpić do Sakramentów świętych, by otrzymać 
odpust zupełny, ofiarowany za siebie lub za 
zmarłych.

 Źródło: www.karmel.pl/szkaplerz-karmelitanski/ 


