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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 (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

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
MARTA I MARIA PRZYJMUJĄ CHRYSTUSA  

(Łk 10, 38-42)
Marta, przyjęła Go do swego domu. Marta 

przyjmuje do swego domu Jezusa, jednak nie 
spędza z nim czasu, robi coś dla Jezusa, ale nie 
jest z Nim. Często przyjmujemy Jezusa pod dach 
swojego serca, ale czy jest wtedy miejsce na zwy-
kłe przebywanie ze sobą, tak jak przebywają ze 
sobą ludzie, którzy się kochają?

W tej scenie ewangelicznej odruchowo staje-
my chyba po stronie Marty, która usługuje, która 
wzięła na siebie ciężar pracy, po to aby jak naj-
lepiej i jak najgodniej ugościć Jezusa. Z pewno-
ścią czyni to z miłości. Czy nie widzimy przypad-
kiem w postawie Marii, która jakby zostawiła sio-
strę samą z troską o dom jakiegoś egoizmu? Jednak 
Jezus mówi: Maria obrała najlepszą cząstkę, której 
nie będzie pozbawiona. Ta najlepsza cząstka to po 
prostu przebywanie w obecności Jezusa i słuchanie 
jego słów. Dla chrześcijan przebywanie z Bogiem 
– przez regularną osobista modlitwę – jest waż-
niejsze od wszelkiego działania, choć nasza natura 
się przeciw temu buntuje.

Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wie-
le, a potrzeba tylko jednego. Może również twoje 
serce jest pełne licznych niepokojów i trosk. Może 
przytłacza cię wielość „spraw do załatwienia”. Być 
może są to nawet sprawy bardzo szlachetne, jakaś 
posługa którą pełnisz dla Boga. Jezus, zawracając 
się do ciebie jak do Marty, chce ci przywrócić wła-
ściwą perspektywę. To On sam jest najważniejszy 
[www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miło-
sierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary 
swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości 
zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. (xIJ)

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Jak Jezus czuje się  
w twoim domu?
Rozważania do Słowa Bożego z XVI Niedzieli Zwykłej

Jezus, Syn Boży i Syn Maryi, wędrował po tym 
świecie, odwiedzał różnych ludzi, różne wio-
ski i miasta Ziemi Świętej. Pewnego razu przy-
szedł do wsi Betania, gdzie mieszkali Marta, Ma-
ria i Łazarz. Marta przyjęła Jezusa w swoim domu, 
zaprosiła Go. Każdy z nas ma taką możliwość. Wy-
starczy być człowiekiem wierzącym i przyjmować 
Komunię Świętą, w której Zbawiciel przychodzi 
do naszego serca i wypełnia je swą świętą obec-
nością. Wtedy ludzkie serce staje się domem dla 
Boga i o to właśnie chodzi, by uwierzyć i zdecy-
dować się na jedność z Jezusem. Chrystus chce 
być obecny w każdym domu, gdzie mieszkają lu-
dzie, którzy stali się Jego braćmi i siostrami przez 
chrzest święty. Czy twój dom będzie również 
domem Jezusa? Czy Go dziś zaprosisz? I wreszcie 
czy zaproszenie będzie stałe, czy tylko okazyjne? 
Jak Jezus czuje się w twoim domu? Jakie słowa 
słyszy, co widzi? 

Zbawiciel często jest bezdomny w katolickiej 
Polsce. Nie chcą Go w wielu domach i mieszkaniach. 
Nie modlą się, nie przychodzą na Eucharystię, 
żyją w ciężkich grzechach, nie mają krzyża i ob-
razu świętego na ścianach, a przed wszystkim tę-
sknoty za Panem i miłości do Niego. Na szczęście 
są również domy, gdzie Pan jest mile widziany, 
gdzie Jego słowo się liczy, gdzie modlitwa wnosi 
się do nieba jak dym kadzidła, gdzie planowanie 
niedzieli zaczyna się od określenia kiedy pójdziemy 
na Eucharystię, gdzie wychowanie dzieci i młodzie-
ży w wierze nie jest fikcyjne, ale odbywa się real-
nie w rodzinie i wspólnocie parafialnej. 

Maria siadła pokornie u stóp Pana Jezusa i kar-
miła się Jego słowem, czyli pozwoliła, by Boski 
Gość nakarmił jej duszę swoim słowem. Maria 
miała czas dla Jezusa, zajęła się Nim samym, 
podczas gdy Marta uwijała się około rozmaitych 
posług. Pierwszym celem Marty było nakarmie-
nie Jezusa, pierwszym celem Marii było przyjęcie 

pokarmu, który daje Jezus. Zbawiciel nie krytyku-
je Marty za przygotowywanie obiadu czy kolacji. 
Gościnność jest piękną cechą i wiadomo było, że 
tak ważnego Gościa trzeba było przyjąć odpo-
wiednio. Jezus korzystał z przygotowanych dla 
Niego posiłków, jadł i pił jak normalny człowiek, 
bo jest człowiekiem. 

Problemem Marty było oskarżenie Jezu-
sa o obojętność na niesprawiedliwość i oskarże-
nie Marii o lenistwo i marnowanie czasu. Marta 
myślała podobnie jak wielu z nas, że szkoda czasu 
na tak długie słuchanie, lepiej się wziąć od razu 
do roboty. W obecności Jezusa Marta oskarża sio-
strę i chce, by Jezus „pognał” ją do pracy. Widocznie 
relacje miedzy siostrami nie były jeszcze do końca 
poukładane, skoro nie potrafiły podzielić się pracą. 

Pan Jezus ma odpowiedź na nasze problemy, 
także na ten problem Marty. Zwraca się do niej 
bardzo bezpośrednio, po imieniu i z wielkim za-
troskaniem, powtarzając to imię dwukrotnie. Je-
zusowi zależy na tym, aby Marta zrozumiała, że za 
bardzo się martwi i niepokoi o wiele. My też często 
martwimy się na zapas i za bardzo sprawami, które 
od nas nie zależą. Do szczęścia potrzeba mało albo 
tylko jednego – mieć Boga w sercu, być w przy-
jaźni z Bogiem, w stanie łaski uświęcającej. Łaska 
Boża jest najlepszą cząstką. Można i warto wybrać 
Boga. Maria miała upodobanie w modlitwie, w roz-
myślaniu. Marta była bardzo zapracowana, po-
dobnie jak większość z nas. Drogą do świętości 
jest modlitwa i praca, połączone w życiu jednego 
człowieka, zgodnie z wolą Bożą, z jego życiowym 
powołaniem. Marta, Maria i łazarz są świętymi, są 
na uczcie w niebie, z tym samym Jezusem, którego 
gościli w swym domu w Betanii. Czy my dołączymy 
kiedyś do tej uczty?  (xIJ)
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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 18 lipca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

1. czytanie (Mi 6, 1-4. 6-8) Istota prawdziwej religii
Psalm (Ps 50 (49), 5-6. 8-9. 16b-17. 21 i 23 (R.: por. 23b))

Temu, kto prawy, ukażę zbawienie
Ewangelia (Mt 12, 38-42) Znak Jonasza

6.30 1. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Jakuba z prośbą o światło, dary Ducha 
Świętego, opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo na do-
rosłe życie – of. babcia

7.00 1. + Radosława Brochockiego w 18 r., Henryka, Ryszarda, Mariana, 
Tadeusza, Mirosława, Annę, Sewerynę i Leokadię, zm. z rodz. 
Brochockich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

2. + Teresę Zdanowską w 1 r., Mariana Zdanowskiego w 8 r. oraz 
Witolda Zawadzkiego w 2 r.– of. Krystyna Zdanowska

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Leszka w 20 r. – of. żona
3. + Jerzego Iwaniuka w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. Poza parafią: Dz.-bł. w 30 r. ślubu Joanny i Zdzisława z prośbą  

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

5. Poza parafią: + Mariana Guzka w 5 r., rodziców z obu stron rodziny
Wtorek 19 lipca 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Mi 7, 14-15. 18-20)

Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy
Psalm (Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a))

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
Ewangelia (Mt 12, 46-50) Prawdziwa rodzina Jezusa

6.30 1. + Wiesława Duka i zmarłych rodziców z obu stron rodziny  
– of. rodzina

7.00 1. Dz.-bł. w 8 r. urodzin Darii z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 

2. + Zygmunta Stasiuka w 10 r., Halinę Stasiuk i zmarłych rodzi-
ców z obu stron rodziny – of. córki z mężami i dziećmi

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
XX Czuwanie ze świętym Józefem
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. Dz.-bł. w 41 r. urodzin Artura z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na 
każdy dzień – of. żona i dzieci

3. + Ewę Bujalską
4. + Edwarda Wilińskiego w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 

pogrzebu
Adoracja Najświętszego Sakramentu ze św. Józefem

Środa 20 lipca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
1. czytanie (Jr 1, 1. 4-10) Powołanie proroka Jeremiasza

Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17 (R.: por. 15a))
Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość

Ewangelia (Mt 13, 1-9) Przypowieść o siewcy
6.30 1. + Czesława Bryzka, Stanisławę, rodziców z obojga stron rodziny 

i rodz. Niepogodów
7.00 1. + Stanisława w 22 r., Zofię, Wiesława i dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Czesława Jurko z racji imienin i Stanisława Jurko – of. córka 
z rodziną

3. Poza parafią: + ś.p. męża Czesława Strzalińskiego z racji imienin 
– of. Michalina Strzalińska

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 15 r. ślubu Moniki i Łukasza z prośbą o opiekę Niepoka-
lanej i św. Józefa dla Nich i ich dzieci.

II. + Marcina w 3 r., Czesława w 17 r.
III. + Mariana Kryckiego – of. siostra z rodziną

18.00 IV. + Witolda Jankowiaka – of. córka z dziećmi
V. + Marcina Kostyrę – of. rodzina Demianiuków z Próchenek
VI. + Jarosława Jaroszczyka – of. rodzina
VII. + Edwarda Wilińskiego – of. Koledzy i Koleżanki z Bozametu
VIII. + Jerzego Iwaniuka – of. koledzy z warsztatu MPK
IX. + Helenę Czerską – of. rodzina Pawluków
X. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo  

Niebieskie – of. żona
XI. + Czesława, Helenę, Zdzisława i Janinę
2. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich
3. + Wojciecha Lipkę w 23 r., zmarłych rodziców z obu stron rodzi-

ny, Józefę i Bolesława, Stanisławę i Stanisława – of. żona
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros

Czwartek 21 lipca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora  
Kościoła albo wspomnienie św. Apolinarego, biskupa i męczennika

1. czytanie (Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13) Odstępstwo Izraela
Psalm (Ps 36 (35), 6-7b. 8-9. 10-11 (R.: por. 10a))

W Tobie, o Panie, mamy źródło życia
Ewangelia (Mt 13, 10-17) Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach?

6.30 1. + Tadeusza, Julię, zm. z rodz. Rossów i zmarłych z rodz. Rossów 
i Skolimowskich – of. syn z rodziną

7.00 1. + Stanisława Kryńskiego w 38 r., Mariannę, Kazimierza, Joannę, 
Katarzynę i Józefa – of. rodzina

2. + Mariana Cioka w 18 r. i zmarłych rodziców z obu stron rodziny 
– of. Danuta Ciok 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Józefa w 18 r., Zofię, Andrzeja, Roberta i Jerzego – of. rodzina
3. + Tadeusza Gryglaka w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy po-

grzebu
4. Poza parafią: + Andrzeja Frankowskiego – of. dzieci

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 22 lipca 2022 r.

ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY
1. czytanie (Pnp 8, 6-7) Jak śmierć potężna jest miłość

albo 1. czytanie (2 Kor 5, 14-17)
Miłość Chrystusa przynagla nas

Psalm (Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2))
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Ewangelia (J 20, 1. 11-18)
Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie

6.30 1. O światłość, mądrość i odwagę dla Kapłanów: Ks. Sławomira,  
Ks. Jarosława, Ks. Krzysztofa, Ks. Jacka, Ks. Adama, Ks. Andrzeja, 
Ks. Henryka, Ks. Bernarda, Ks. Mariana i Ks. Waldemara

7.00 1. + Wacława, Mieczysława i Władysławę – of. rodzina
2. + Natalię, Czesława i wszystkich zmarłych z rodz. Krasuskich  

i Grodzkich – of. Zofia Czerska
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Danutę Jaszczuk w 35 r. i Marka
3. Poza parafią: Dziękczynna za dar przyjęcia I Komunii Świętej Leny 

Skup, prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Sobota 23 lipca 2022 r.

ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY
1. czytanie (Ga 2, 19-20)

Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus
Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

6.30 1. + Stanisławę w 15 r. 
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18.00 IV. + Witolda Jankowiaka – of. córka z dziećmi
V. + Marcina Kostyrę – of. rodzina Demianiuków z Próchenek
VI. + Jarosława Jaroszczyka – of. rodzina
VII. + Edwarda Wilińskiego – of. Koledzy i Koleżanki z Bozametu
VIII. + Jerzego Iwaniuka – of. koledzy z warsztatu MPK
IX. + Helenę Czerską – of. rodzina Pawluków
X. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo  

Niebieskie – of. żona
XI. + Czesława, Helenę, Zdzisława i Janinę
2. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich
3. + Wojciecha Lipkę w 23 r., zmarłych rodziców z obu stron rodzi-

ny, Józefę i Bolesława, Stanisławę i Stanisława – of. żona
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros

Czwartek 21 lipca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora  
Kościoła albo wspomnienie św. Apolinarego, biskupa i męczennika

1. czytanie (Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13) Odstępstwo Izraela
Psalm (Ps 36 (35), 6-7b. 8-9. 10-11 (R.: por. 10a))

W Tobie, o Panie, mamy źródło życia
Ewangelia (Mt 13, 10-17) Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach?

6.30 1. + Tadeusza, Julię, zm. z rodz. Rossów i zmarłych z rodz. Rossów 
i Skolimowskich – of. syn z rodziną

7.00 1. + Stanisława Kryńskiego w 38 r., Mariannę, Kazimierza, Joannę, 
Katarzynę i Józefa – of. rodzina

2. + Mariana Cioka w 18 r. i zmarłych rodziców z obu stron rodziny 
– of. Danuta Ciok 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Józefa w 18 r., Zofię, Andrzeja, Roberta i Jerzego – of. rodzina
3. + Tadeusza Gryglaka w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy po-

grzebu
4. Poza parafią: + Andrzeja Frankowskiego – of. dzieci

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 22 lipca 2022 r.

ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY
1. czytanie (Pnp 8, 6-7) Jak śmierć potężna jest miłość

albo 1. czytanie (2 Kor 5, 14-17)
Miłość Chrystusa przynagla nas

Psalm (Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2))
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Ewangelia (J 20, 1. 11-18)
Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie

6.30 1. O światłość, mądrość i odwagę dla Kapłanów: Ks. Sławomira,  
Ks. Jarosława, Ks. Krzysztofa, Ks. Jacka, Ks. Adama, Ks. Andrzeja, 
Ks. Henryka, Ks. Bernarda, Ks. Mariana i Ks. Waldemara

7.00 1. + Wacława, Mieczysława i Władysławę – of. rodzina
2. + Natalię, Czesława i wszystkich zmarłych z rodz. Krasuskich  

i Grodzkich – of. Zofia Czerska
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Danutę Jaszczuk w 35 r. i Marka
3. Poza parafią: Dziękczynna za dar przyjęcia I Komunii Świętej Leny 

Skup, prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Sobota 23 lipca 2022 r.

ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY
1. czytanie (Ga 2, 19-20)

Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus
Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity

6.30 1. + Stanisławę w 15 r. 

Informacje o życiu parafii (17.07)

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Krystyna Twarowska

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

7.00 1. + Leokadię i Czesława Lipińskich, Barbarę i Czesława Koroś  
i zmarłych z rodziny – of. rodzina

2. + Annę, Józefa, Krzysztofa, Grażynę i Witolda oraz zmarłych  
z rodziny Szachnowskich – of. dzieci

3. + Mariana Myszkiewicz w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy 
pogrzebu

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 14
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. Dz.-bł. w 10 r. ślubu Elżbiety i Grzegorza z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Nich i ich 
dzieci – of. mama

Niedziela 24 lipca 2022 r.
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Rdz 18, 20-32) Abraham wstawia się za Sodomą
Psalm (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8 (R.: por. 3a))

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem
2. czytanie (Kol 2, 12-14)

Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
Ewangelia (Łk 11, 1-13) Chrystus uczy modlitwy

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Zmarłych rodziców i braci z rodz. Wielogórskich i Jasińskich 

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

2. + Krzysztofa Chojeckiego w dniu imienin oraz Józefa i Zygmun-
ta – of. żona

3. + Krystynę Biaduń z racji imienin – of. rodzina
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Patrycji w 15 r. urodzin z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzina
2. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Piotra i Ewy Norwa i 12 r. urodzin syna 

Marcela z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Nich i opiekę 
Świętej Rodziny

11.30 1. + Łukasza w 11 r., Stanisława, Leontynę Troć, Helenę w 11 r.  
i Stanisława Mazurczak i zmarłych z rodziny

2. Poza parafią: Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, opie-
kę Matki Bożej i św. Józefa dla Julii w 10 r. urodzin i Mikołaja  
w 13 r. urodzin – of. babcia

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Annę, Józefa, Krzysztofa, Grażynę i Witolda Szachnowskich  

– of. córki Elżbieta i Maria
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. Dz.-bł. w 80 r. urodzin Ryszarda z prośbą o łaskę zdrowia i Boże 

błogosławieństwo

•	Leszek Włodarek, kawaler z parafii tutejszej i Marta Maria Grądzka, 
panna z parafii Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim – za-
powiedź 2

•	Łukasz Zalewski, kawaler z parafii tutejszej i Dominika Kurowska, 
panna z parafii w Trzebieszowie – zapowiedź 2

•	Mateusz Błażej Sposób, kawaler z parafii tutejszej i Anna Maria 
Choromańska, panna z parafii Bożego Ciała w Siedlcach – zapowiedź 1

•	Kamil Kordecki, kawaler z parafii tutejszej i Monika Jaroszuk, pan-
na z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	Grzegorz Ołowski, kawaler z parafii tutejszej i Joanna Elżbieta 
Grześkowiak, panna z parafii Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopol-
skim – zapowiedź 1

MALOWANIE KOŚCIOŁA 
Trwa malowanie naszego kościoła. Pragniemy, aby nasz kościół był ja-

sny i czysty, na chwałę Bożą. Koszt malowania 1 m2 to 120 zł. 
W kościele mamy 3300 m2 do pomalowania. 
Bóg zapłać za ofiary składane na malowanie.

•	 Pani Dorota, z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	 Pan Łukasz, z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	 Pani Hanna – 200 zł 
•	 Pani Jadwiga, z ul. Chrobrego 4 – 300 zł
•	 Pan Janusz, z ul. Żytniej – 100 zł
•	 Pan Marek, z ul. Sokołowskiej 79 – 100 zł
•	 Pani Maria, z ul Sokołowskiej 70  

– 1000 zł
•	 Pan Stanisław, ze Strzały – 500 zł
•	 Z ul. Chrobrego 4 – 100 zł

•	 Z ul. Chrobrego 11 – 500 zł
•	 Z ul. Góreckiego – 500 zł
•	 Z ul. Mieszka I 16 – 100 zł
•	 Z ul. Mieszka I 16 – 150 zł 
•	 Z ul. Mieszka I 20 – 100 zł 
•	 Z ul. Mieszka I 26 – 100 zł
•	 Z ul. Sokołowskiej 62 – 100 zł
•	 Ze Strzały, z ul. Siedleckiej – 2000 zł 
•	 pan Romuald – 200 zł
•	 z ul. Jagiełły 15 – 200 zł

 Q NIEDZIELA 17 lipca: Szesnasta Niedziela Zwykła
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

•	Z racji malowania kościoła Msze święte i nabożeństwa będą sprawowa-
ne w dawnej kaplicy (sala wielofunkcyjna). 

 Q WTOREK 19 lipca:
•	XX Czuwanie ze świętym Józefem rozpocznie się Mszą świętą o godz. 18.00. 

 Q ŚRODA 20 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 21 lipca: 
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakończenia 

Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
 Q NIEDZIELA 24 lipca: Siedemnasta Niedziela Zwykła

•	W naszej parafii będziemy gościli ks. Pawła Kucharskiego, który należy do 
zgromadzenia Księży lazarystów. Ks. Paweł pracuje w Kazachstanie, w diece-
zji Astana w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Szortandy. Kapłan będzie 
głosił słowo Boże i zbierze ofiary do puszki na funkcjonowanie duszpaster-
stwa, zwłaszcza wśród młodzieży, w swojej parafii. Zebrane ofiary posłużą 
także na wykończenie budynku parafialnego. 

WAKACJE Z BOGIEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
•	Oaza dzieci Bożych i młodzieży w parafii w dniach 2 – 5 sierpnia br. Spotkania 

będą odbywały się od godz. 10.00 do 16.00. Karta w zakrystii. 
•	Oaza Ewangelizacji w Okunince nad Jeziorem Białym k. Włodawy w dniach 

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

nia 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 zgłoszeniową. Proszę oso-
by zdecydowane na któryś z wyjazdów, aby sprawnie się zgłaszały. Organi-
zacja takich wyjazdów wymaga znajomości liczby uczestników z pewnym 
wyprzedzeniem. Poszukujemy animatorów, wychowawców – wolonta-
riuszy z uprawnieniami do opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie wyjaz-
dów, a także do pracy z grupami w ciągu roku. Informacje: ks. Ireneusz Juś-
kiewicz (tel. 500 636 490)
•	Przyjmujemy kandydatów do służby przy ołtarzu jako ministrant. 

Zapraszamy chłopaków od klasy drugiej SP i starszych. 
•	Zapisy nowych kandydatów do bierzmowania. Do zapisania się przy-

chodzi zainteresowany młody człowiek wraz ze swoim rodzicem, opiekunem. 
Przyjmujemy kandydatów, którzy po wakacjach będą w klasie siódmej i ósmej 
oraz starszych. Będzie można się zapisać w dniach 1-8 sierpnia, w niedziele 
21 sierpnia po Mszach świętych w zakrystii. Istnieje możliwość indywidu-
alnego umówienia się na spotkanie w sierpniu. Zapisy będą się jeszcze od-
bywały we wrześniu (do 18.09). W tym celu należy zadzwonić: ks. Ireneusz 
Juśkiewicz (tel. 500 636 490)
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CZTERDZIESTOLATEK

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1000 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 Woź-
niakowska, 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 domu radość. Pan Wiesio, mąż pani Zosi i oj-
ciec trójki dzieci obchodzi 40-te urodziny. Babcia 
wyjaśnia:
 – 40 lat dla faceta to najlepszy wiek.
 – A dlaczego?
 – Bo wtedy jeden czterdziestolatek zostaje 
dziadkiem, u innego rodzi się dziecko, a jeszcze 
innemu mamusia w dalszym ciągu szuka żony.
DROŻYZNA
Zmechanizowany rolnik świadczy usługi innym 
rolnikom. Tymczasem zamiast pracować sie-
dzi z kolegą przy piwie. Żona do niego:
 – Pojechałbyś skosić trawę na naszej łące.
 – Nie opłaci się, lepiej posiedzieć.
 – Dlaczego?
 – Cena litra paliwa przerosła cenę litra piwa! 
Opłaca się to, co tańsze!
DOŚWIADCZENIA I BŁĘDY
Rozmawiają dwaj koledzy, przypominając sobie 
swoje historie z dawnych lat:
 – Gdybym wtedy miał takie doświadczenie jak 
dziś, nie popełniłbym tylu błędów.
 – Gdybyś wtedy nie popełnił tych błędów, nie 
miałbyś tego doświadczenia, które masz dziś!
KRÓTKA BAJKA O BĄKU
Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł 
strąk, a bąk się zląkł.
ZORGANIZOWANI
W sobotni wieczór rodzina ogląda wspólnie 
film w telewizji. Nagle z kuchni słychać dziwne 
odgłosy. Tata z mamą na palcach idą do kuchni, 
aby zobaczyć co się dzieje. Przy otwartej lodów-
ce stoi najmłodszy w rodzinie Piotruś i zajada się 
czekolaną, obok niego „burek” – duży lablador, 
pochłaniający resztki kiełbasy. Mama:
– O, to nasza najmłodsza pociecha…
– Nie. To raczej zorganizowana grupa przestepcza!

Wzory świętości: 

ŚWIĘTA PRAKSEDA (21 lipca)

Jej poświęcenie i ofiarność budzi podziw. 
Zginęła, bo chciała godnego pochówku dla mę-
czeńsko zamordowanych chrześcijan. Kim jest 
św. Prakseda i co o niej wiemy?

Święta Prakseda żyła za czasów cesarza 
Antoninusa Piusa, czyli w II wieku po narodzi-
nach Chrystusa. W tym czasie chrześcijanie byli 
krwawo prześladowani. Mimo strachu o wła-
sne życie, dzielnie dbali o swoje chrześcijańskie 
wnętrze i organizowali potajemne obrzędy re-
ligijne. Tym, którzy ponieśli męczeńską śmierć 
starali się zapewnić godny pochówek. 
DOBRE, CHRZEŚCIJAŃSKIE WYCHOWANIE

Prakseda była najprawdopodobniej córką 
rzymskiego senatora Pudensa oraz Savinelli. 
Miała trójkę rodzeństwa, siostrę Pudencja-
nę i braci Tymoteusza i Novata. Cała rodzina była 
bardzo chrześcijańska. Pudens przyjął chrzest za 
sprawą św. Piotra, a ich dom od tego czasu stał 
się wzorem chrześcijańskiego życia. 

Potajemnie, ale regularnie uczestniczy-
li w obrzędach religijnych, które odbywały 
się w przeróżnych miejscach, od jaskiń przez 
katakumby, po prywatne przestrzenie miesz-
kalne chrześcijan. Dom rodzinny Praksedy tak-
że wielokrotnie był takim miejscem, goszcząc 
nawet samego papieża, który podczas wizyty 
sprawował obrzędy liturgiczne i głosił nauki. 

Za sprawą swojej wiary, a dzięki swojemu 
majątkowi wspierali bardzo, wciąż młody i roz-
wijający się Kościół, m.in. fundując kościoły. 
Mimo, że rodzina była bardzo zamożna, ich duch 
chrześcijański sprawił, że nie prowadzili wy-
stawnego życia.

NAWRACAĆ I NIEŚĆ POMOC
Dzięki wychowaniu, Prakseda od najmłod-

szych lat dała się poznać jako gorliwa i pełna 
wiary głosicielka Ewangelii. Całe dnie poświę-
cała na modlitwę i czytaniu ksiąg religijnych, 
bądź na obsłudze i pomocy tym, którzy za wiarę 
cierpieli. Prawdopodobnie to właśnie Ona była 
fundatorką baptysterium, które obecnie jest 
Bazyliką św. Praksedy w Rzymie. 

To tam chrztu dostępowali nawróceni przez 
nią poganie. Wraz z siostrą Pudencjaną zbierała 
także ciała tych, którym nie udało się uniknąć 
męczeńskiej śmierci i z największą czcią grze-
bały ich. Niestety także siostra stała się ofiarą 
prześladowców, męczeńsko ginąc z ich rąk, wła-
śnie za pochówek chrześcijan, który w tamtym 
okresie był nielegalny.

GĄBKA NASĄCZONA KRWIĄ I DZBANEK 
Pomimo wzmagających się prześladowań, 

Prakseda nie odpuszczała i nadal dzielnie 
niosła pomoc tym, którzy cierpieli za wiarę. 
Pielęgnowała, opatrywała, ale i dawała schro-
nienie w swoich posiadłościach. Kiedy cesarz 
dowiedział się o wszystkim nakazał aresztować 
ukrywanych przez nią, a wielu skazał na śmierć.

Jednak Prakseda nie ulękła się i w nocy 
dzielnie zabrała się za godne pochowanie bru-

talnie zamordowanych chrześcijan. Legendy 
głoszą, że z kościelnej posadzki, gąbką zbiera-
ła ich przelaną krew, a następnie wyciskała do 
dzbanka i zlewała do cysterny. Stąd prawdopo-
dobnie wziął się najczęściej ukazywany jej wize-
runek – z gąbką nasączoną krwią i dzbankiem.

Wieści o jej czynach rozeszły się po całym 
mieście, aż po raz kolejny dotarły do cesarza. 
Ten, tym razem nie odpuścił i wydał wyrok 
śmierci także na nią. Zginęła 21 lipca, z rok ce-
sarskich żołnierzy. Pochowano ją w grobie z oj-
cem i siostrą.

Kult świętej Praksedy szeroko znany był  
już w VII wieku – do jej grobu przybywały rzesze 
pielgrzymów. Najbardziej znanym kościołem jej 
poświęconym jest Bazylika św. Praksedy w Rzy-
mie. Znajdują się tam, złożone pod ołtarzem 
głównym, relikwie św. Praksedy i św. Puden-
cjany, przeniesione tu w IX wieku przez papieża 
Paschalisa I. Można tam również obejrzeć figurę 
świętej w szklanej gablocie, a także wspaniałe 
IX-wieczne mozaiki bizantyjskie, stanowiące 
perłę tej sztuki w Wiecznym Mieście. 

JEDYNY W POLSCE 
W Polsce znajduje się tylko jeden kościół 

wzniesiony pod wezwaniem św. Praksedy. Mie-
ści się on w niewielkiej miejscowości Dokudów, 
leżącej nieopodal Białej Podlaskiej, w diecezji 
siedleckiej. Początkowo erygowana była tutaj 
parafia unicka, która podczas pierwszej wojny 
światowej stała się prawosławna. Wtedy to wła-
śnie doszło do pożaru, podczas którego, ówcze-
sna cerkiew doszczętnie spłonęła. W 1928 roku 
odbudowano ją już jako neounicką. Po II wojnie 
światowej ludność unicka, w ramach akcji „Wi-
sła” została wysiedlona z tych terenów, a drew-
niany kościół pod wezwaniem św. Praksedy stał 
się świątynią katolicką. 

Źródło: www.stacja7.pl/swieci/gabka-zbiera-
la-krew-meczennikow-kim-byla-swieta-prakseda/ 


