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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Komu przypadnie to, 
co przygotowałeś?
Rozważania do Słowa Bożego z XVIII Niedzieli Zwykłej

Ludzie przychodzili i przychodzą do Jezusa z róż-
nymi swoimi problemami. Ktoś miał problem w re-
lacjach rodzinnych – został oszukany przez swego 
brata przy podziale spadku. Swój problem przed-
stawił Jezusowi i pewnie się zdziwił, gdy usłyszał, 
że jego większym problemem jest chciwość, która 
opanowała jego serce. Jezus nie przyszedł na świat, 
by stawać się sędzią i rozjemcą między kłócącymi 
się braćmi. Celem działalności Pana jest zbawienie 
ludzi, czyli przywrócenie im relacji z Ojcem znisz-
czonej przez grzech. Zbawienie duszy jest sprawą 
najważniejszą dla wierzących, a powinno być tak 
naprawdę dla wszystkich. Niewierzący, nieprak-
tykujący, zbuntowani też mają duszę nieśmiertel-
ną i staną kiedyś na sądzie Bożym. 

Jezus opowiada nam dziś przypowieść prze-
strzegającą przed chciwością i bezbożnym życiem, 
które można stracić na gromadzenie dóbr. Warto 
usłyszeć naukę Jezusa, że życie człowieka nie zale-
ży od jego mienia. Życie jest bowiem darem Boga. 
On je dał i On je odbierze w wymiarze doczesnym. 
Bóg cały czas troszczy się o człowieka, o każde 
swoje dziecko, bogate i biedne. Dla Boga, naszego 

Ojca nie ma równych i równiejszych. Od Stwórcy 
pochodzi urodzaj pola, obfitość zbiorów, które są 
wyrazem Bożego błogosławieństwa. Bogaty czło-
wiek z przypowieści nie dziękował Boga, ale roz-
ważał sam w sobie jak się zabezpieczyć na długie 
lata, by wieść życie na wysokim poziomie. Pragnie-
niem tego człowieka było odpoczywanie, jedzenie, 
picie i używanie. Dziś taką postawę określamy jako 
materializm, hedonizm lub po prostu pychę. W ży-
ciu tego człowieka nie było miejsca dla Boga, nie 
było wdzięcznej modlitwy. Dzisiaj wokół nas jest 
wielu takich ludzi. Troszczą się tylko o dobra mate-
rialne, lekceważąc duchowość.

Człowiek z przypowieści usłyszał od Boga, że 
tej samej nocy umrze, będzie musiał swą duszę 
poddać pod sąd, zostanie podjęta nieodwracalna 
decyzja o jego zbawieniu lub potępieniu. Umie-
rający bogacz nie zdążył użyć swego bogactwa. 
Warto abyśmy i my zadali sobie pytanie: kto sko-
rzysta z naszych rzeczy po naszej śmierci, komu 
przekażemy swój majątek, czy spadkobiercy do-
cenią otrzymany dar, czy będą się kłócić i sądzić 
bez końca, bo ciągle im będzie mało i coś nie 
tak. Lepsze po wielokroć jest bogactwo duchowe 
świętego, pobożnego życia. O to nie będzie walki. 
Najwyżej ktoś ambitny, pragnący świętości będzie 
mógł w czymś nas naśladować. Dobrze jest być 
bogatym u Boga. Gromadzenie dla siebie, życie 
dla siebie są wielkim nieszczęściem, bo serce jest 
uwikłane, zniewolone zachłannością – człowiek 
chce ciągle więcej i więcej, a dusza cierpi, bo bez 
Boga jest źle.   (xIJ)

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
MARNOŚĆ DÓBR DOCZESNYCH (Łk 12, 13-21)

•	 Czy dobry katolik może być bogaty? Często spoty-
kam się z opiniami, że chrześcijanin nie powinien 
być bogaty. Człowiek zamożny kojarzy się nam 
między innymi z młodzieńcem, który nie potrafił 
odrzucić bogactw i dlatego nie poszedł za Jezu-
sem. Bogaczami byli także faryzeusze, Piłat, Herod 
oraz celnicy. Niestety także i dziś spotykamy wielu 
ludzi, którzy swój majątek zbili na krzywdzie in-
nych lub oszustwie. Także dzisiejsza Ewangelia 
przedstawia chytrego i rozpasanego człowieka, 
którego celem jest „odpoczywaj, jedz, pij i uży-
waj!”. Czyli można by pokusić się o stwierdzenie, 
że bogaty=zły! Czy aby na pewno?

•	 Jeśli przeczytasz tekst dokładnie, to zauważysz, że 
Pan Bóg błogosławił temu człowiekowi choć był za-
możny „zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 
pole.” Czyli majątek ziemski nie jest wyznacznikiem 
dobry – zły w oczach Boga. Zastanów się co spo-
wodowało gniew JAHWE? Weź do ręki ołówek lub 
marker i podkreśl słowa albo zwroty, które opisują 
czyny obrażające Boga. Ja wypisałem następujące 
grzechy/czyny: pycha („Masz wielkie zasoby dóbr”), 
chciwość („pobuduję większe i tam zgromadzę całe 
zboże i moje dobra”), lenistwo i obżarstwo. Dlatego 
uważam, że nie bogactwo, lecz to, jak z niego ko-
rzystamy stanowi, czy nasze życie jest miłe Bogu. 
Jeśli więc pracujesz uczciwie, dzielisz się tym co 
dostajesz od Boga (a nie tylko tym, co ci zbywa) 
oraz wsłuchujesz się w Boży plan, także zwią-
zany z rozwojem zawodowym, inwestycjami 
czy oszczędnościami, to twoje czyny są zgod-
ne z „ubóstwem ewangelicznym”.

•	 Na koniec zastanów się czy pytasz Boga, zanim 
podejmiesz ważne decyzje w życiu? Czy dzielisz 
się uczciwie z innymi oraz wspierasz Kościół 
oraz jego instytucje charytatywne? Czy uczciwie 
pracujesz oraz wykonujesz obowiązki stanu (np. 
spędzasz czas z dziećmi, a nie przy laptopie)?

Przypowieść o bogaczu (Lichwiarz)  
– obraz Rembrandta datowany na 1627 r.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj 
swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszą-
cym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; odnów 
życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)
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Zaproszenie do udziału w 42. Pieszej  
Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę

Pier wsza połowa sierpnia to 
czas, w którym wierni z naszej diecezji 
pielgrzymują do tronu Matki Bożej 
na Jasną Górę. Już 31 lipca na pątni-
czy szlak wyruszy grupa z Włodawy,  
a w kolejne dni grupy z Białej Pod-
laskiej, Siedlec, Łukowa, Garwolina  
i z wielu innych rejonów naszej diecezji. 
Zapraszam wszystkich Diecezjan do licznego 
udziału w tegorocznej 42 Pieszej Podlaskiej Piel-
grzymce na Jasną Górę, która będzie przeżywana 

pod hasłem „Rodzina nadzieją Kościoła”. 
Potrzeba wielkiej modlitwy w inten-

cji rodzin, dlatego zapraszam na 
te wyjątkowe rekolekcje w drodze 
wszystkich, którym leży na sercu 
dobro rodziny.

Już dziś dziękuję księżom, oso-
bom życia konsekrowanego oraz 

wiernym świeckim, którzy zdecydowali się 
wyruszyć na pątniczy szlak. 

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 1 sierpnia 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO, 

BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Jr 28, 1-17)

Starcie Jeremiasza z fałszywym prorokiem
Psalm (Ps 119 (118), 29 i 43. 79-80. 95 i 102 (R.: por. 68b))

Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich
Ewangelia(Mt 14, 13-21) Cudowne rozmnożenie chleba

6.30 1. + Jana w r., Leokadię, Jerzego, Jadwigę Wyrębek oraz Zdzisława
7.00 1. Dz.-bł. w int. Gerarda w rocznicę urodzin oraz Dawida z prośbą  

o zdrowie i opiekę św. Józefa i Matki Bożej – of. rodzina
2. + Jana w 37 r., Zygmunta w 28 r., i zm. z rodz. Szupiluków, Hry-

ciuków, Stefaniuków i Żuków – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Zenona w 32 r., zm. z rodzin Getlerów, Stańskich, Sikorskich, 
Skorupków, Kudelskich – of. córka

3. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
Wtorek 2 sierpnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa 

albo wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera
1. czytanie (Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22) Kara za grzechy Izraela i jego odnowienie

Psalm (Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 (R.: por. 17))
Pan się objawi w chwale na Syjonie

Ewangelia(Mt 14, 22-36) Jezus chodzi po jeziorze
6.30 1. + Bogusława Pióro w 1 r. – of. żona z dziećmi
7.00 1. + Wiesława w 10 r., Hannę, Krzysztofa i rodziców obojga stron

2. + Bolesława Paczuskiego w 20 r., Helenę, Stanisława, Eugeniu-
sza i Franciszka – of. rodzina Paczuskich

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Zdzisława w 3 r., Andrzeja Marciniaków, dziadków obojga stron
3. + Rafała Wolgiemuta w 14 r. – of. rodzina

Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę
Środa 3 sierpnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
pierwsza środa miesiąca

1. czytanie (Jr 31, 1-7) Obietnica odbudowy Izraela
Psalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d)) Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Ewangelia(Mt 15, 21-28) Wiara niewiasty kananejskiej
6.30 1. + Józefę w 1 r.
7.00 1. + Andrzeja Stachowskiego w 16 r. – of. córka

2. + Jolantę Sokołowską
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa

2.Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego
3. + Henryka Popek w 7 r. 

Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę
Czwartek 4 sierpnia 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA
pierwszy czwartek miesiąca

1. czytanie (Jr 31, 31-34) Nowe przymierze
Psalm (Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a))

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste
Ewangelia(Mt 16, 13-23) Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki

6.30 1. + Stanisławę i Władysława Bilińskich, Irenę Szewczak – of. syn
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. + Zenobiusza Borkowskiego w 6 r. – of. rodzina
3. Poza parafią: O zbawienie i dar nieba dla rodziców :+ Mieczysła-

wa Basek w 25 r., i Anielę Basek w 11 r. oraz dziadków obojga 
stron rodziny – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. O potrzebne łaski Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny z racji 
25 r. urodzin Jakuba – of. Babcia Maria

3. + Krzysztofa Drabio w 6 r., Zofię Drobio, Ignacego, Leona, Rober-
ta, Przemka, Wojtka, Helenę, Mariana Matusza, rodziców obojga 
stron rodziny i Stefana

4. Poza parafią: + Adelę Orzyłowską w 1 r., Edmunda Orzyłowskie-
go – of. córka Agata

Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę
Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 5 sierpnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki  
Najświętszej Maryi Panny, pierwszy piątek miesiąca

1. czytanie (Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7) Biada miastu krwawemu!
Psalm (Pwt 32, 35c-36b. 39abcd. 41 (R.: 39c))

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam
Ewangelia(Mt 16, 24-28) Konieczność wyrzeczenia

6.30 1. Z racji 11 r urodzin Michaliny – of. Mieczysław Karcz
7.00 1. + Mariannę w 22 r., Franciszka Soczewków oraz zmarłych obojga stron

2. Dz.-bł. w urodziny Przemka o zdrowie i Boże błogosławieństwo  
i opiekę Świętej Rodziny – of. Zofia Michalczuk

3. + Za rodziców Zofię i Franciszka Rybickich, brata Huberta i dziad-
ków obojga stron – of. Bożena Marciniuk

Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 16
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. Wynagradzająca NSPJ z racji pierwszego piątku miesiąca
3. Poza parafią:+ Stanisława Kozaka w 30 r. oraz Jana w 28 r.  

– of. Krystyna Kozak
Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę

Sobota 6 sierpnia 2022 r.
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO, pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14) Wieczne panowanie Syna Człowieczego
albo 1. czytanie (2 P 1, 16-19) Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Psalm (Ps 97, 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a)) Pan wywyższony króluje nad ziemią
Ewangelia(Łk 9, 28b-36) Przemienienie Pańskie

7.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwo-
lenie w uzależnień – of. KWC

2. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego
3. Poza parafią: Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  

– of. Męskie Koło Różańcowe
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
Różaniec o wyzwolenie z nałogów prowadzony przez członków Krucjaty Wy-

zwolenia Człowieka 
10.00 1. + Wiesława, Natalię, Ignacego, Czarnockich, zm. obojga stron 

rodziny, Jana Szczepaniaka – of. rodzina Czarnockich
17.00 Ślub: Martyna Stachowicz i Piotr Stańczyk
18.00 1. + Jana w 16 r. i zm. z rodziny Mirońskich – of. rodzina

2. + Józefę Strus, zm. z rodzin Strusów, Burskich i Mieścickich – of. córka
3. Za zmarłych polecanych w wypominkach
4. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 

soboty miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec i rozmyślanie
Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę

Niedziela 7 sierpnia 2022 r.
DZIEWIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA pierwsza niedziela miesiąca

1. czytanie (Mdr 18, 6-9) Izraelici oczekują wyzwolenia
Psalm (Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12))

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
2. czytanie (Hbr 11, 1-2. 8-19) Wielkość wiary

Ewangelia(Łk 12, 32-48) Gotowość na przyjście Pana
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
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Informacje o życiu parafii (31.07)
•	 Zakończyło się malowanie kościoła. Msze święta i nabożeństwa 

odbywają się już w kościele. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym  
w sprzątanie kościoła. 
 Q NIEDZIELA 31 lipca: Osiemnasta Niedziela Zwykła

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 1 sierpnia: 78. rocznica powstania warszawskiego  

– pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy zginęli za Ojczyznę. 
 Q WTOREK 2 sierpnia: 

•	 Rozpoczyna się 42. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. 
Duchowe pielgrzymowanie w dniach 2 – 14 sierpnia w naszej parafii bę-
dzie się rozpoczynało Mszą świętą o godz. 18.00. Po liturgii konferencja, 
modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski. W tym roku nie ma w czasie piel-
grzymki Mszy świętych o godz. 20.00. Kancelaria parafialna jest czynna 
normalnie, czyli od godz. 16.00 do 17.30. 

•	 O godz. 10.00 rozpoczyna się Parafialna Oaza dla dzieci i młodzieży. 
Karty zgłoszeniowe są w zakrystii i kancelarii. 
 Q ŚRODA 3 sierpnia: 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 czci-

cieli 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 4 sierpnia: pierwszy czwartek miesiąca
•	 Godzina Święta i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie  

w ciszy od zakończenia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00.  
W modlitwie pamiętajmy o kapłanach i o powołaniach kapłańskich. 
 Q PIĄTEK 5 sierpnia: pierwszy piątek miesiąca

•	 Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy świętej  
o godz. 7.00 i 18.00. Spowiedź w czasie Mszy świętych porannych  
i od godz. 17.15. 
 Q SOBOTA 6 sierpnia: pierwsza sobota miesiąca

•	 Przeżywamy ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. Msze święte  
o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. 

•	 Nabożeństwa do Niepokalanego Serca NMP po Mszy świętej  
o godz. 7.00 i 18.00. 

•	 Nie ma planowego wyjazdu do chorych. 
 Q NIEDZIELA 7 sierpnia: Dziewiętnasta Niedziela Zwykła

•	 Z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu 
i procesja eucharystyczna po Mszy świętej o godz. 13.00. Zaangażujmy 
się w procesję. 

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. Rozpo-
czynają się w dolnym kościele. W czasie parafialnej oazy dzieci i mło-
dzież uczą się słuchania słowa Bożego, razem się modlą, spotykają się 
w grupach 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 po-
siłek, bawią się w czasie pogodnego popołudnia. Tak oaza to wspania-
ła okazja do tego, by nowe osoby zobaczyły czym jest oaza w parafii  
i przekonały się, aby chodzić na spotkania. Osoby już przekonane, cho-
dzące 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. Nie ma limitu miejsc, każdy może przyjść, także z innej 
miejscowości czy parafii. 

•	 Oaza Ewangelizacji Życie w świetle Bożej miłości – Bóg mnie mi-
łuje i ma dla mojego życia wspaniały plan w Okunince nad Jezio-
rem Białym k. Włodawy w dniach 13-20 sierpnia br. dla młodzieży. 
Wyjazd jest wspólny autokarem z parkingu przy naszej parafii o godz. 
10.00. 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 wyczerpania miejsc. 

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

•	 Informacje: ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490)
 Q 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 niedzielę 21 sierpnia po Mszach świętych w zakrystii.  
Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na spotkanie  
w sierpniu. Zapisy będą się jeszcze odbywały we wrześniu (do 18.09).  
W tym celu należy zadzwonić do ks. Ireneusza Juśkiewicza. 

Malowanie kościoła 

•	 Pan Krzysztof – 200 zł
•	 Pan Ryszard z ul. Mieszka I 20 – 100 zł
•	 Pani Barbara z ul. Chrobrego – 100 zł
•	 Pani Bożena – 100 zł
•	 Pani Elżbieta – 500 zł
•	 Pani Elżbieta z ul. Batorego – 100 zł
•	 Pani Grażyna z ul. Chrobrego 10 – 200 zł
•	 Pani Henryka z ul. Mieszka I – 300 zł 
•	 Pani Jadwiga z ul. Mieszka I 26 – 500 zł
•	 Pani Justyna z ul. Nowy Świat – 400 zł
•	 z ul. Batorego 7 – 100 zł
•	 z ul. Bema – 200 zł

•	 z ul. Chrobrego 11 – 200 zł 
•	 z ul. Chrobrego 2 – 100 zł
•	 z ul. Chrobrego 4 – 200 zł
•	 z ul. Chrobrego 4 -200 zł
•	 z ul. Chrobrego 7 – 100 zł
•	 z ul. Chrobrego 7 – 200 zł
•	 z ul. Góreckiego – 300 zł
•	 z ul. Mieszka I 20 – 100 zł 
•	 z ul. Okrzei – 300 zł 
•	 z ul. Sokołowskiej 70 – 200 zł
•	 z ul. Żytniej – 200 zł

Zakończyło się malowanie naszego kościoła. Pragniemy, aby nasz kościół 
był jasny i czysty, na chwałę Bożą. Koszt malowania 1 m2 to 120 zł. W ko-
ściele było 3300 m2 do pomalowania. 
Bóg zapłać za ofiary składane na malowanie.

7.00 1. + Stanisława Seńko w 6 r., rodziców Wandę i Stefana, braci Hen-
ryka, Zdzisława i Bolesława – of. Alicja Seńko

8.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego
2. + Krzysztofa w 30 r., Sylwestra, Cecylię i Zygmunta z rodz. Kor-

porowiczów
3. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek, Alinę Guzek i Zdzisławę Mysz-

kę – of. Małgorzata
10.00 1. Dz-bł. w 70 r. urodzin Alfreda Wronę z prośbą o błogosławień-

stwo Boże na dalsze lata życia – of. żona z dziećmi
2. Dz-bł. w 5 r. ślubu Natalii i Radosława i ich syna Korneliusza  

z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i Św. Józefa – of. Beata Zając

3. Dz-bł. o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, 
opiekę Matki Bożej dla Bartosza w 2 r. urodzin – of. rodzice

11.30 1. Dz-bł. w 10 r. ślubu Moniki i Artura z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo opiekę Matki Bożej i św. Józefa o zdrowie dla córki 
Marii – of. małżonkowie

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna
18.00 1. + Piotra Araźnego w 17 r. – of. Barbara Araźna
Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę
20.00 1. + Czesława Jurczaka w 17 r. i Jadwigę – of. córka

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

•	 Przemysław Sergiej, kawaler i Ewelina Roguska, panna, obydwoje 
parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	 Michał Jaworski, kawaler z parafii Bożego Ciała w Siedlcach i Sylwia 
Ornowska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	 Paweł Borkowski, kawaler z parafii tutejszej i Karolina Karwow-
ska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1 
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Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  
W niedziele nieczynna.

(opr. xHD)

Babcia pisze spóźnione życzenia imieninowe do 
wnuczka:
– „Cześć Mateusz! Zapomniałam o Twoich imie-
ninach. Chyba mam sklerozę. Życzę Ci dużo 
zdrowia, pomyślności i żebyś znalazł sobie na-
rzeczoną, bo chciałabym być na Twoim weselu. 
Mam już dużo lat, więc pospiesz się. Twoja bab-
cia Aniela”.
– Dziekuję za życzenia, ale ma Pani zły numer.
– To podaj mi dobry.
– Ja nie znam pani wnuczka.
NIEDZIELA
W niedzielne południe na ławeczce przy domu 
siedzi dwoje smutnych dzieci. Przechodzi są-
siadka wracająca z torbami zakupów zrobio-
nych w supermarkecie. Pyta dzieci:
– Czemu z was takie smutasy? Słońce świeci, 
piękna niedziela…
– To przez panią!
– Jak to przeze mnie?
– Dzisiaj niedziela, a mama znowu w pracy na 
kasie w supermarkecie. Gdyby pani nie robiła 
zakupów w niedziele, mama byłaby z nami.
NA LODÓWCE
Rodzina wraca wieczorem do domu z niedzielne-
go spaceru i zastaje dziwny widok: kot przywarł 
do ściany lodówki i wisi na niej nieruchomo. 
Mama mówi:
– Co on tu robi?
– Chyba znowu połnął magnesy, które były na 
lodówce.
PORCJE I KOSTKI
Mama wysyła 12-letniego Jurka do sklepu mię-
snego, żeby kupił porcje rosołowe. Po chwili sy-
nek wraca, a mama pyta:
– Kupiłeś?
– Tak, mamusiu.
– Zaraz, zaraz... Przyniósłeś kostki rosoło-
we, a nie porcje rosołowe!
 – A to nie to samo?

Sierpień miesiącem  
dobrowolnego daru abstynencji

Sierpień, jako miesiąc dobrowolnej abs-
tynencji, to wieloletnia praktyka duszpa-
sterska, kontynuowana od czasów bł. kard 
Stefana Wyszyńskiego, która wydała wiele 
dobrych owoców – pisze bp Tadeusz Brona-
kowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apo-
stolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Jesteśmy wszyscy w Kościele odpowiedzialni za 
kontynuowanie tej spuścizny naszych ojców w ob-
liczu odpowiedzialności przed Bogiem za braci i sio-
stry żyjących w naszej Ojczyźnie i na emigracji – 
podkreśla bp Bronakowski. Jako ochrzczeni jeste-
śmy wezwani przez Jezusa Chrystusa i posłani, aby 
budować trzeźwą i wolną Polskę – dodaje.

W tym roku hasłem kościelnej działalności 
trzeźwościowej jest: „Posłani w pokoju Chrystusa 
budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Jest to temat 
bardzo aktualny. Przede wszystkim jest zachętą do 
wzmożenia wysiłków w dziele troski o wolność we-
wnętrzną Polaków. Od niej bowiem zależy wolność 
zewnętrzna i przyszłość naszej Ojczyzny – zaznacza 
bp Bronakowski.

W tym roku hasłem kościelnej działalności 
trzeźwościowej jest: „Posłani w pokoju Chrystusa 
budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Jest to temat 
bardzo aktualny. Przede wszystkim jest zachętą 
do wzmożenia wysiłków w dziele troski o wolność 
wewnętrzną Polaków. Od niej bowiem zależy wol-
ność zewnętrzna i przyszłość naszej Ojczyzny.

Każdego roku Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeź-
wości i Osób Uzależnionych tradycyjnie przygoto-
wuje materiały na Sierpień – miesiąc abstynencji. 
Został przygotowany Apel do odczytania w para-
fiach. Jest również afisz okolicznościowy.

Sierpień, jako miesiąc dobrowolnej abstynencji, to 
wieloletnia praktyka duszpasterska, kontynuowana 
od czasów bł. kard Stefana Wyszyńskiego, która 
wydała wiele dobrych owoców. Dlaczego sierpień? 

Bo jest to miesiąc ważnych rocznic patriotycz-
nych i świąt maryjnych. Tak wielu Polaków od-
dało życie broniąc Ojczyzny, tak wielu cierpiało. 
Pytamy dzisiaj, czy stać nas na ten konkretny dar, 
by bronić Ojczyzny przed niebezpieczeństwem 
zniewolenia wewnętrznego? Czy stać nas, aby 
chronić rodaków przed grzechem pijaństwa.

Ideę „abstynenckiego sierpnia” niektórzy 
błędnie interpretują jako ciężki, wręcz niezro-
zumiały obowiązek, a w zamyśle inicjatorów, 
ma to być dobrowolny dar z motywów nad-
przyrodzonych i patriotycznych.

Jesteśmy wszyscy w Kościele odpowiedzial-
ni za kontynuowanie tej spuścizny naszych 
ojców w obliczu odpowiedzialności przed 
Bogiem za braci i siostry żyjących w naszej Oj-
czyźnie i na emigracji. Jako ochrzczeni jesteśmy 
wezwani przez Jezusa Chrystusa i posłani, aby 
budować trzeźwą i wolną Polskę.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP  

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Zachęcam tych, którzy jeszcze się wahają 

do włączenia się w dzieło pielgrzymowania, 
zaś tych – którzy ze względu na pracę czy 
inne obowiązki nie mogą w tym roku uczest-
niczyć w całej pielgrzymce – zapraszam 
do udziału przynajmniej w jakieś jej części. 
Wszystkich zaś, którzy z różnych powodów 
nie będą mogli fizycznie wyruszyć na pątniczy 
szlak, zachęcam do udziału w pielgrzymce du-
chowej organizowanej w parafiach naszej die-
cezji, szczególnie w wieczornych spotkaniach 
modlitewnych połączonych z Apelem Jasno-
górskim. Możemy też składać intencje ducho-
wego pielgrzymowania, które będą omadlane 
przez pątników w drodze, a w dniu 14 sierpnia 

zostaną złożone przed wizerunkiem Maryi na 
Jasnej Górze.

Chorych i osoby w podeszłym wieku bardzo 
proszę o ofiarowanie swojej modlitwy i cier-
pienia w intencji owoców naszej diecezjalnej 
pielgrzymki, a także zachęcam do duchowej 
łączności z pielgrzymami za pośrednictwem Ka-
tolickiego Radia Podlasie i diecezjalnej telewizji 
internetowej FARO.TV.

Wszystkim pątnikom, zarówno tym, którzy fi-
zycznie będą pielgrzymować do Tronu Jasnogór-
skiej Pani, jak również biorącym udział w piel-
grzymce duchowej, z serca błogosławię w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

BISKUP SIEDLECKI Kazimierz Gurda
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Zaproszenie do udziału w 42. Pieszej  
Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę

Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca na sierpień
Za małych i średnich przedsiębiorców: Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświad-
czeni kryzysem ekonomicznym i społecznym mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot.
Diecezjalna: O nawrócenie grzeszników, za uzależnionych aby znaleźli siły i pomoc w uwolnieniu się od zła.
Parafialna: O jedność we wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach naszej parafii oraz o duchowe 
owoce dla wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów i miejsc kultu.


