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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, 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Otrzymaliście Ducha  
przybrania za synów
Rozważania do Słowa Bożego z XVII Niedzieli Zwykłej

Jezus modlił się, czyli rozmawiał ze swoim 
Ojcem, był z Nim w relacji. Wpatrując się w mo-
dlącego się Nauczyciela jeden z Jego uczniów 
zapragnął modlić się jak On i w imieniu pozo-
stałych wypowiedział prośbę: Panie, naucz nas 
modlić się. Warto modlić się w ten sposób, tymi 
słowami. Chociaż od najmłodszych lat wiemy, że 
modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem, 
często doświadczamy pewnej dziecięcej wręcz 
nieporadności, gdy chcemy się do Boga zwrócić 
osobiście. Przykład Jezusa – Syna Bożego niech 
nas zainspiruje do ożywienia naszej modlitwy. 
Jezus na modlitwę miał czas, mimo codzienne-
go zmęczenia pracą wśród ludzi potrzebujących 
pomocy. Podczas modlitwy był chwilowo nie-
dostępny dla tłumów, aby całkowicie powierzyć 
się Ojcu. Modlił się często w miejscach pustyn-
nych, w nocy, o świcie, w ciszy i samotności. Taka 
modlitwa wymaga poświęcenia czasu i sił. Tego 
nie da się osiągnąć bez motywacji nadprzyrodzo-
nej – miłości do Boga. 

Jezus uczy modlitwy swoją postawą, ale zosta-
wia nam również tekst, który nazywamy Modlitwą 
Pańską. Kiedy będziemy się modlić mamy odma-
wiać „Ojcze nasz”. Ileż razy w życiu wypowiedzie-
liśmy słowa tej modlitwy, a ile razy te słowa były 
naszą modlitwą? Często wypowiadamy je mecha-
nicznie, w pośpiechu, bez myślenia o tym, co mó-
wimy. Treść zawarta w poszczególnych prośbach tej 
modlitwy może być przedmiotem wielu konferen-

cji i rekolekcji. W Modlitwie Pańskiej wszystko jest 
zawarte – nasz stosunek do Boga i Jego dzieł, nasz 
stosunek do bliźnich, nasze powołanie do święto-
ści i wolności teraz i w wieczności. Świadome i peł-
ne wiary wypowiadanie wezwań z „Ojcze nasz” 
jest wielkim wyzwaniem. W tej modlitwie bowiem 
mamy wejść w ducha synostwa Bożego z jakim 
Jezus zwracał się do Ojca, stać się uczestnikami 
miłości Syna do Ojca. A przecież tak wielu chrze-
ścijan nie poznało miłosiernej miłości Ojca i boją 
się Go myśląc, że jest jakimś gromowładnym 
starcem z długą siwą brodą, siedzącym na chmu-
rach, który tylko czeka na sposobność do ukarania 
grzeszących. Bóg jest lepszy niż to wszystko co my 
możemy o Nim pomyśleć. 

O dobroci Boga Ojca mówi także przypo-
wieść o człowieku, który o północy prosi swego 
przyjaciela o chleb. W przypowieści przyja-
ciel w końcu pomógł potrzebującemu; uczynił 
to dla „świętego spokoju”. Na marginesie trzeba 
zauważyć, że my też często tak działamy. Nie lu-
bimy gdy ktoś czegoś od nas chce i chcemy, by jak 
najszybciej przestał chcieć. Bóg jest inny, chętnie 
udziela swoich darów nam, ludziom potrzebu-
jącym. Czasami musimy wykazać się cierpliwo-
ścią w proszeniu i oczekiwaniu, ale ostatecznie 
otrzymujemy to, co jest nam potrzebne i wtedy, 
gdy jest nam potrzebne. Z dzisiejszej Ewangelii 
płynie wniosek, że trzeba prosić, szukać i kołatać, 
aż otrzymamy, znajdziemy i zostaniemy wpusz-
czeni do Bożego królestwa. A my za szybko się 
zniechęcamy, poddajemy, ustajemy w modli-
twie i może się tak zdarzyć, że Bóg nam już nie 
może dać tego, o co prosiliśmy, bo nie jesteśmy 
gotowi na przyjęcie tego daru. Bóg udziela swych 
darów tak, aby otrzymujący mogli je wykorzy-
stać. Darem największym jest Duch Święty. Trze-
ba o Niego prosić do skutku, bez zniechęcenia, 
codziennie na nowo.  (xIJ)

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
CHRYSTUS UCZY MODLITWY (Łk 11, 1-13)

Panie, naucz nas modlić się. Modlitwa jest łaską, 
darem, ale modlitwy się również uczymy. Jej roz-
wój w naszym życiu jest pewnym procesem, nasza 
modlitwa zmienia się w czasie. Jednak zawsze to 
Bóg ma być tym, który nas w tej drodze modlitwy 
prowadzi. Czy ty również prosisz Pana, aby uczył 
cię modlitwy?

Ojcze, niech się święci Twoje imię. Początkiem 
modlitwy jest nawiązanie osobowej relacji z Bo-
giem, zwrócenie się do Niego jako do Osoby, do 
Ojca. Warunkiem autentycznej modlitwy jest też 
stanięcie w postawie uwielbienia (niech się świeci 
Twoje imię), uznanie, że jesteśmy stworzeniami, 
będącymi w zależności od naszego Stworzyciela, 
któremu oddając chwałę, odnajdujemy siebie, 
swoje właściwe miejsce.

Niech przyjdzie Twoje królestwo. To wezwanie 
jest w modlitwie Pańskiej przed prośbą o po-
wszedni chleb. Czy w takiej kolejności są one rów-
nież w twoim sercu? Jezus zapewnia w innym 
miejscu: szukajcie najpierw Królestwa Boże-
go i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie 
wam dodane (Mt 6, 33). Nasza natura po grzechu 
pierworodnym skłania nas raczej do zabezpiecza-
nia w pierwszej kolejności siebie, zabiegania naj-
pierw o zaspokojenie naszych doczesnych potrzeb. 
Jednak to wprowadza w nasze życie niepokój. 
Postawienie Boga i jego królestwa na pierwszym 
miejscu przywraca ład i daje wolność.

Z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile po-
trzebuje. Jezus w przypowieści mówi nam o tym, 
że Bogu podoba się nasza nieustępliwość i wy-
trwałość w modlitwie. Bóg zna nasze potrzeby. 
Ale z jakiegoś powodu jest dla nas lepsze, abyśmy 
cierpliwe i wytrwałe kołatali, prosili i szukali. Może 
to oczekiwanie oczyszcza nasze serce, nasze inten-
cje? Może ten czas jest potrzebny, abyśmy sami 
zobaczyli dlaczego o coś Boga prosimy, odkryli co 
jest nam naprawdę potrzebne? [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże, Obrońco ufających To-
bie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, 
spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy 
pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem 
dobrze używali rzeczy przemijających i nieustan-
nie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

25 lipca: XVII Dzień Bezpiecznego Kierowcy
Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. Marian Mi-

dura oraz Krzysztof Hołowczyc i Fundacja Kierowca 
Bezpieczny apelują o ostrożną i rozważną jazdę na 
co dzień. 25 lipca już po raz 17. będzie obchodzony 
Dzień Bezpiecznego Kierowcy pod hasłem: Ze świę-
tym Krzysztofem na drogach pokoju.

Apelujemy do wszystkich kierowców i prosi-
my o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę. Do 
wszystkich uczestników ruchu – o poszanowanie dla 

życia, bo jest ono darem Bożym. Musimy reagować! 
Widząc osobę, która po alkoholu chce usiąść za kie-
rownicą i prowadzić pojazd, musimy zdecydowanie 
reagować. Trzeba tego człowieka powstrzymać. Kie-
rujmy się miłością na drodze! Św. Krzysztofie – módl 
się za nami! – podkreślają w specjalnym apelu na 
Dzień św. Krzysztofa Krajowy Duszpasterz Kierow-
ców i Fundacja Kierowca Bezpieczny.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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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 25 lipca 2022 r.
ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA

1. czytanie (2 Kor 4, 7-15)  
Bóg, który wskrzesił Jezusa, przywróci życie także nam

Psalm (Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5))
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości

Ewangelia (Mt 20, 20-28) Kielich mój pić będziecie
6.30 1. Dz.-bł. z racji imienin Krzysztofa z prośbą o wypełnienie się woli 

Bożej i wstawiennictwo Patrona – of. rodzice
7.00 1. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice

2. + Kazimierza w 1 r. i Mariannę Woźny, Józefę, Reginę, Stanisła-
wa, Wacława Maliszkiewicz – of. rodzina

3. Poza parafią: + Tadeusza Kosińskiego w 7 dz. 
17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Krzysztofa z racji imienin oraz ojca Stanisława
3. + Helenę Łaszczyk w 20 r. oraz Stanisława Łaszczyka – of. dzieci
4. + Helenę Czerską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
5. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji ks. Jakuba z okazji imienin oraz 7 r. 

święceń kapłańskich dziękując za dar Jego powołania i prosząc  
o wszelkie potrzebne łaski na drodze posługi kapłańskiej – of. rodzice

Błogosławieństwo pojazdów z racji wspomnienia św. Krzysztofa
Wtorek 26 lipca 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JOACHIMA I ANNY, 
RODZICÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1. czytanie (Syr 44, 1. 10-15) Imię ich żyje w pokoleniach
Psalm (Ps 132, 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a))

Chrystus otrzyma tron ojca Dawida
Ewangelia (Mt 13, 16-17) Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

6.30 1. + Annę Grabelską z racji imienin – of. mąż
7.00 1. + Hannę z racji imienin, Stefana oraz zmarłych z rodz. Wymiatał 

i Stańczuków – of. dzieci
2. + Michała Ficka w 39 r. – of. Danuta Doroszenko

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Mariana Szkup w 28 r. oraz jego rodziców: Kazimierę i Juliana 
oraz Irenę i Jana Sawickich, zmarłych z rodzin Szkup i Sawickich

3. Poza parafia: + Zofię Halinę Stańczuk w 11 msc. od śmieci  
– of. córki Alicja i Jolanta z rodziną

Środa 27 lipca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

1. czytanie (Jr 15, 10. 16-21)
Rozpacz i nawrócenie się proroka Psalm (Ps 59 

(58), 2-3. 4-5a. 10-11. 17 (R.: por. 17d))
Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku

Ewangelia (Mt 13, 44-46) Przypowieści o skarbie i perle
6.30 1. + Stanisława Sowę w 7 r., rodzinę Jasińskich, Mazurów i Sowów 

– of. Ludwika Sowa
7.00 1. + Antoniego, Kazimierę, Jerzego, Halinę Dziendzikowskich  

– of. rodzina
2. + Irenę w 25 r., Mieczysława w 35 r., Krzysztofa w 24 r., Jadwi-

gę, Wacława, Agatkę Cepnar – of. córka
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 20 r. ślubu Anny i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę św. Józefa

II. Dz.-bł. w intencji Agnieszki i Gustawa Dmowskich z racji imienin 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa dla Nich  
i całej rodziny – of. Krystyna i Szczepan

III. W intencji wiadomej Panu Bogu – of. Beata
IV. + Krystynę Matwiejczuk w 9 r. oraz Halinę Duczek w 19 r.  

– of. Beata
V. + Mariana Kryckiego – of. Sylwia z rodziną
VI. + Marcina Kostyrę – of. rodzina Stefaniuków, Lewickich i Próchenek
VII. + Edwarda Wilińskiego – of. rodz. Wyrozębskich

VIII. + Jerzego Iwaniuka – of. pracownicy z biura MPK
IX. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo Niebieskie
X. + Helenę Czerską – of. sąsiad
XI. + Mariana Myszkiewicza – of. rodz. Wojtyrów
XII. + Leokadię w 1 r. i zmarłych dziadków: Stanisławę i Wiktora
2. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich
3. + Jana w 22 r., Wandę, Wacława, Marię, Stanisława i dziadków 

z obu stron rodziny Chalimoniuk – of. żona
Różaniec za Ojczyznę prowadzony przez wspólnotę Cristeros

Czwartek 28 lipca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera
1. czytanie (Jr 18, 1-6) Przypowieść o garncarzu

Psalm (Ps 146 (145), 1b-2. 3-4. 5-6b (R.: 5a))
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba Albo: Alleluja

Ewangelia (Mt 13, 47-53) Przypowieść o sieci
6.30 1. + Władysława, Juliannę i zmarłych z rodziny Wakułów  

– of. Krystyna Wakuła
7.00 1. + Jerzego Kostyrę w 1 r. – of. żona

2. + Annę Cabaj i Hannę Półtorak – of. rodzina
17.15 Różaniec prowadzony przez Czcicieli św. Joanny Beretta Molla
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Barbarę Grzyb w 17 r. oraz Leokadię Gadomską w 1 r.  
– of. rodzina

3. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretty Molla
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 29 lipca 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. MARTY, MARII I ŁAZARZA

1. czytanie (1 J 4, 7-16) Bóg pierwszy nas umiłował
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 11, 19-27) Wiara Marty

albo Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty
6.30 1. + Wiesławę Okuniewską w 33 r. – of. córka
7.00 1. + Hipolita w 17 r., Teresę, Leszka oraz zmarłych z rodz. Trębic-

kich i Skorupków – of. syn
2. + Mirosławę, Witolda, Stanisławę, Stanisława, Dariusza, Kata-

rzynę i zmarłych z rodz. Krupów i Kowalczyków
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 15
18.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich

2. + Za rodziców: Halinę i Czesława Chwedoruków i syna Artura 
Stachowicza – of. rodzina

3. Dz.-bł. w intencji Agaty i Adama w 16 r. ślubu z prośbą o po-
trzebne łaski dla nich i ich dzieci Mai i Aleksandra – of mama

Sobota 30 lipca 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

1. czytanie (Jr 26, 11-16. 24)  
Jeremiasz ocalony od śmierci

Psalm (Ps 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34 (R.: por. 14c))
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie

Ewangelia (Mt 14, 1-12)  Śmierć Jana Chrzciciela
6.30 1. + Bogumiłę Grzywacz w 11 r. – of. córka z mężem

2. Poza parafią: + Anielę Troć i Władysława – of. p. Rucińska
7.00 1. Gregorianka: + Irenę i Stanisława Sosnowskich (zakończenie)

2. Dz.-bł. w 62 r. urodzin córki Renaty z prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla niej i jej rodziny – of. mama

16.00 Ślub: Piotr Polit i Sylwia Teresa Kos
17.00 Ślub: Łukasz Tomaszewski i Marta Karolina Sikorska
18.00 Ślub: Wojciech Strzaliński i Izabela Anna Bielecka
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Informacje o życiu parafii (24.07)

Niedziela 31 lipca 2022 r.
OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Koh 1, 2; 2, 21-23) Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego?
Psalm (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b))

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką
2. czytanie (Kol 3, 1-5. 9-11)

Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne
Ewangelia (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Józefa i zmarłych z rodziny – of. żona z córkami
8.30 1. + Wandę w 1 r., zmarłych z rodz. Kozaków i Ciozdów 

2. + Eugenię i Stanisława Andraszek
10.00 1. Dz.-bł. w 1 r. urodzin Stanisława z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz o potrzebne Boże 
łaski dla siostry Antoniny i rodziców – of. dziadkowie

11.30 1. + Antosia Borysowskiego w 3 r. – of . mama
2. Poza parafią: + Hieronima w 42 r., Jadwigę Lewickich, zmarłych 

z rodz. Lewickich, Montewków i Sysików – of. rodzina
13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Józefa w 45 r., i Krystynę w 11 r. 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
20.00 1. + Dorotę Zając, Andrzeja Piętkiewicza, Mariannę i Irenę Popek 

– of. rodzina

uczą się słuchania słowa Bożego, razem się modlą, spotykają się w gru-
pach z animatorami zgodnie z wiekiem (dzieci Boże z klas 1 – 3, dzieci 
Boże z klas 4-6, młodzież z klas 7-8, młodzież ze szkół średnich i starsza), 
przeżywają Eucharystię i Namiot Spotkania, spożywają posiłek, bawią 
się w czasie pogodnego popołudnia. Tak oaza to wspaniała okazja do tego, 
by nowe osoby zobaczyły czym jest oaza w parafii i przekonały się, aby 
chodzić na spotkania. Osoby już przekonane, chodzące na oazę z różnych 
grup poznają się i integrują. Wszyscy w radości i pokoju serca, w bliskości 
Pana Jezusa, spędzają razem sześć godzin dziennie przez 4 dni. W tym 
roku hasłem rekolekcji są słowa: „Życie w świetle Bożej łaski”. Pragniemy 
odkryć jak jest dobrze, gdy młody człowiek jest blisko Boga i ma czyste 
serce. Zapraszamy do zgłaszania się i udziału. Można i warto się zapisy-
wać. Nie ma limitu miejsc, każdy może przyjść, także z innej miejscowości 
czy parafii. 

•	Co zrobić, aby się zgłosić?
 – najpierw trzeba chcieć i rodzice powinni chcieć, aby ich dziecko uczest-

niczyło w spotkaniach,
 – zadzwonić do ks. Ireneusza Juśkiewicza (tel. 500 636 490) lub napisać na 

Messengerze i podać kto i w jakim wieku będzie uczestniczył w spotka-
niach – stali uczestnicy oazy zgłaszają się do swych animatorów,

 – wypełnić i przynieść kartę zgłoszeniową – karty można otrzymać i skła-
dać w zakrystii lub kancelarii w najbliższym tygodniu i w dniu rozpoczęcia 
oazy 2 sierpnia od godz. 9.30 do godz. 10.00,

 – w miarę możliwości prosimy o składkę na jedzenie, picie i organizację 
ok. 50 zł.

•	Oaza Ewangelizacji „Życie w świetle Bożej miłości – Bóg mnie miłu-
je i ma dla mojego życia wspaniały plan” w Okunince nad Jeziorem Białym 
k. Włodawy w dniach 13-20 sierpnia br. dla młodzieży. Wyjazd jest wspól-
ny autokarem z parkingu przy naszej parafii o godz. 10.00. 

•	Najlepsza propozycja umocnienia wiary, zbliżenia się do Boga i Kościoła 
dla młodzieży, która chce przyjąć bierzmowanie, wzrastać w wierze po 
przyjęciu tego sakramentu. Często w tym wieku młodzi są bardzo zagu-
bieni, samotni i pełni strachu. 
 Q WSPÓLNE WYJAZD TO:
•	możliwość słuchania słowa Bożego – z tego rodzi się wiara,
•	modlitwa, która nie jest nudna,
•	 codzienna Eucharystia – spotkanie z Panem Jezusem, 
•	okazja do spowiedzi świętej,
•	 spotkanie w grupie z animatorem, 
•	pogodne wieczory, czas zabawy, integracji, 
•	 czas sportu, wypoczynku nad jeziorem,
•	możliwość nauczenia się wielu przydatnych umiejętności, np. korzysta-

nie z Pisma Świętego, służba przy ołtarzu, sprzątanie,
•	okazja do nawiązywania relacji z ludźmi, można zaprosić swych znajo-

mych i poznać nowych,
•	wolność od nałogów w dobrym towarzystwie. 

Mamy jeszcze 25 miejsc wolnych. Koszt wyjazdu tygodniowego z pełnym 
wyżywieniem to 650 zł. Istnieje możliwość dofinansowania, aby każdy 
chętny mógł pojechać i skorzystać. Zgłoszenia do 8 sierpnia lub wyczer-
pania miejsc. 
•	Wyjazd formacyjno-wypoczynkowy w góry – Sudety w dniach  

23-30 sierpnia br. – mogą jechać osoby w różnym wieku. Więcej infor-
macji za tydzień. 

•	Przy zapisywaniu się na Okuninkę i na wycieczkę w góry opłacamy za-
liczkę 100 zł. Po wpłaceniu zaliczki otrzymujemy kartę zgłoszeniową. 
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)

•	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 dniach  
1-8 sierpnia, w niedziele 21 sierpnia po Mszach świętych w zakrystii. Ist-
nieje możliwość indywidualnego umówienia się na spotkanie w sierpniu. 
Zapisy będą się jeszcze odbywały we wrześniu (do 18.09). W tym celu 
należy zadzwonić: ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490).

 Q NIEDZIELA 24 lipca: Siedemnasta Niedziela Zwykła
•	W naszej parafii gościmy ks. Pawła Kucharskiego, który należy 

do zgromadzenia Księży lazarystów. Ks. Paweł pracuje w Kazachsta-
nie, w diecezji Astana w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Szortan-
dy. Kapłan będzie głosił słowo Boże i zbierze ofiary do puszki na funkcjo-
nowanie duszpasterstwa, zwłaszcza wśród młodzieży, w swojej parafii. 
Zebrane ofiary posłużą także na wykończenie budynku parafialnego. 

•	Spotkanie dla pielgrzymów, którzy wyruszą w kolejnej Pieszej Piel-
grzymce Podlaskiej na Jasną Górą w grupie katedralnej i z naszej parafii 
będzie miało miejsce w sali przy plebanii katedralnej po Mszy świę-
tej o godz. 12.00. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	Z racji malowania kościoła Msze święte i nabożeństwa będą spra-

wowane w dawnej kaplicy (sala wielofunkcyjna). 
 Q PONIEDZIAŁEK 25 lipca: 

•	Modlitwy prowadzone przez Obrońców Życia rozpoczną się o godz. 17.15. 
•	W tym dniu wspominamy św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróż-

nych. Błogosławieństwo samochodów i wszelkich innych pojaz-
dów będzie na parkingu kościelnym po zakończeniu Mszy świę-
tej o godz. 18.00. Ofiary składane przy poświęceniu są przeznaczone na 
wsparcie zakupu środków transportu przez polskich misjonarzy. 
 Q WTOREK 26 lipca: Dzień wdzięczności dziadkom i osobom starszym z ra-

cji wspomnienia św. Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa, rodziców Maryi. 
 Q ŚRODA 27 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 28 lipca: 
•	Parafialne wspomnienie św. Joanny Beretta Molla. Modlitwy pro-

wadzone przez Czcicieli Świętej rozpoczną się o godz. 17.15. Po Mszy 
świętej błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka. 

•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakończe-
nia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
 Q NIEDZIELA 31 lipca: Osiemnasta Niedziela Zwykła

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 godz. 16.00. Rozpoczy-
nają się w dolnym kościele. W czasie parafialnej oazy dzieci i młodzież 
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(opr. xHD)

Młoda para przygotowująca się do wesela opo-
wiada w gronie rodzinnym o drożyźnie i wyso-
kich kosztach planowanego wydarzenia. Na to 
odzywa się dziadek:
 – Dzisiaj to już nie te pieniądze i nie te same im-
prezy co kiedyś. My z babcią przygotowując nasz 
ślub za wszystko płaciliśmy milionami.
GRATIS
Babcia przygląda się wnuczce, która rozmarzona 
siedzi nad książką:
 – O czym tak Kasiu rozmyślasz?
 – Myślę Babciu o tym, co powinnam zrobić, żeby 
być szczęśliwą.
 – Dziecko drogie. Szczęścia ani nie zdobędziesz, 
ani nie kupisz, ani nie upolujesz.
 – To jak mam je zdobyć.
 – Tylko miłość daje szczęście gratis. Musisz więc 
zacząć kochać szczerze i prawdziwie, a szczęście 
przyjdzie samo.
UMOWA
Każdego dnia wieczorem kot wskakuje do łóżecz-
ka kilkuletniego Pawełka, który umie ze zwie-
rzakiem rozmawiać. Wydaje więc sierściuchowi 
dyspozycję:
 – Dzisiej ty śpisz od ściany!
W KINIE
Dwie starsze panie poszły do kina. U jed-
nej z nich w połowie seansu zadzwonił tele-
fon. Jak zwykle w takiej sytuacji długie szuka-
nie w torebce, kłopoty z wyłączeniem dzwonka. 
Po wyjściu z kina koleżanka jej radzi:
– Zrób tak, jak mam ja. Wnuczek zamiast dzwonka 
nagrał mi w komórce kaszel. Teraz nawet w operze 
nie muszę ściszać telefonu, bo wszyscy myślą, że 
kogoś naprawdę chwycił atak kaszlu.
 BAJKA O TRZMIELU
Zaproponujmy naszym gościom, najlepiej obco-
krajowcom, aby powtórzyli:
 – W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel 
trze w Trzciance trzy trzmieliny, a trzy byczki 
znad Trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy trze-
wiczki.

Do wynajęcia za przyzwoitą cenę  
mieszkanie z mediami w centrum Siedlec 41 m2,  

tel. 606 438 688

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Główne obchody Dnia Bezpiecznego Kie-

rowcy odbędą się w 24 i 25 lipca, w parafii pw. 
Matki Bożej Fatimskiej w Olsztynie, ul. Bajkowa 
15. W niedzielę o godz. 10.00 będzie celebro-
wana Msza Święta za Kierowców i wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, której prze-
wodniczył będzie Krajowy Duszpasterz Kie-
rowców ks. Marian Midura. Następnie zostanie 
odczytany apel o bezpieczne poruszanie się po 
drogach oraz Dekalog Kierowcy. Na zakończenie 
uroczystości zostanie odczytany Apel Policji do 
Kierowców i zostaną poświęcone pojazdy.

Tego samego dnia, w Olsztynie, w godzinach 
od 10.00 do 12.00 na ul. Leonharda (parking na-
przeciwko stacji paliw) będzie miała miejsce ak-
cja „Dzień bez mandatu”. Wezmą w niej udział, 
oprócz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji, Inspekcja Transportu 
Drogowego, a także funkcjonariusze Służby 
Celno-Skarbowej. W programie 
zaplanowano m.in. symulator da-
chowania (WORD Olsztyn). Podczas 
całego dnia propagowana będzie 
akcja „KRZYŚ” – trzeźwy i życzliwy 
kierowca. Każdy kierowca otrzyma 
Dekalog Kierowcy, breloczki oraz 
książeczkę św. Krzysztofa.

Inicjatywa Dnia Bezpiecznego 
Kierowcy została podjęta w 2006 
roku przez Krajowego Duszpaste-
rza Kierowców, który współpracu-

je z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego oraz przez kierowcę rajdowego Krzysz-
tofa Hołowczyca, założyciela fundacji „Kierowca 
Bezpieczny”. W tym dniu wspólnie z policjan-
tami przypominają oni kierowcom, jak ważne 
jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowe-
go, a także kultura jazdy i poszanowanie innych 
użytkowników drogi.

Od 24 do 31 lipca potrwa również Ogólno-
polski Tydzień św. Krzysztofa, w którym oprócz 
promowania bezpieczeństwa na drogach, współ-
pracująca z Krajowym Duszpasterzem Kierow-
ców organizacja MIVA Polska zachęca w sposób 
szczególny do włączenia się w akcję: 1 grosz za 
1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu 
dla misjonarzy. Inicjatywa ta ma pomóc w zebra-
niu środków, które będą przeznaczone na zakup 
pojazdów służących misjom.

Krajowy Duszpasterz Kierowców
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

25 lipca: XVII Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Tadeusz Kosiński

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

•	Mateusz Błażej Sposób, kawaler z parafii tutejszej i Anna Maria Cho-
romańska, panna z parafii Bożego Ciała w Siedlcach – zapowiedź 2 
•	Kamil Kordecki, kawaler z parafii tutejszej i Monika Jaroszuk, pan-

na z parafii tutejszej – zapowiedź 2
•	Grzegorz Ołowski, kawaler z parafii tutejszej i Joanna Elżbieta 

Grześkowiak, panna z parafii Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopol-
skim – zapowiedź 2

Malowanie kościoła 
Trwa malowanie naszego kościoła. Pragniemy, aby nasz kościół był jasny 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.

•	 Bezimienna – 150 zł
•	 Bezimienna – 200 zł 
•	 Bezimienna, z ul. Bema – 200 zł
•	 KŻR nr 8 – 300 zł
•	 Pan Alexander – 100 zł
•	 Pan Jacek, z ul. Jagiełły – 150 zł
•	 Pan Marian, z ul. Chrobrego – 400 zł
•	 Pan Stanisław – 5000 zł
•	 Pan Sylwester – 200 zł
•	 Pani Barbara – 200 zł

•	 Pani Elżbieta – 200 zł
•	 Pani Eugenia – 100 zł
•	 Pani Małgorzata, z ul. Starowiejskiej – 200 zł
•	 Rodzina ze Strzały – 400 zł
•	 Wspólnoty Żywego Różańca – 500 zł
•	 Z ul. Chrobrego 6 – 200 zł
•	 Z ul. Góreckiego – 500 zł
•	 Z ul. Jagiełły 17 – 200 zł
•	 Z ul. Sokołowskiej 91 – 200 zł


