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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Powołanie do służby
Rozważania do Słowa Bożego z XIX Niedzieli Zwykłej

W środku wakacji otrzymujemy Ewange-
lię, która kojarzy się z czasem Adwentu. Jezus 
mówi o czuwaniu, oczekiwaniu i wiernej służbie. 
Każdego z nas to dotyczy i każdy czas jest odpo-
wiedni na nawrócenie, aby bardziej pokochać 
Jezusa i Jemu oddać swe życie. Do nas, do wspól-
noty swoich uczniów, która nie jest zbyt liczna, 
Pan kieruje słowo pokrzepiające: „Nie bój się, mała 
trzódko”. Boimy się, bo nas mało i coraz mniej, kre-
ślimy w myślach różne czarne scenariusze upadku 
Kościoła, a Pan niestrudzenie przypomina, że to 
On jest Panem świata i królestwa, które ma być 
naszym udziałem. Trzeba bardziej słuchać Chry-
stusa i robić to, co On nakazuje, bez zmiękczania 

Ewangelii, bez omijania fragmentów trudnych do 
wypełnienia, jak np. o sprzedawaniu dóbr i rozda-
waniu jałmużny albo o konieczności służby. 

Serce człowieka przywiązuje się do tego, co 
człowiek uważa za swój skarb. Jeżeli tym skarbem 
jest wiara – żywa relacja z Bogiem, nasze serce 
będzie lgnęło do spraw Bożych. Na przyjście Pana 
Boga trzeba być stale gotowym. Mówi o tym obraz 
przepasanych bioder sługi gotowego do pracy i za-
palonej pochodni sługi, który nie poddał się znu-
żeniu i czuwa, czeka, pragnie spotkania z Panem. 
Sługa dobry i wierny nie musi się bać. Gdy jesteśmy 
posłuszni Bogu, mamy czyste sumienie, nie mar-
nujemy czasu i sił na grzech, nie musimy się bać. 
Bóg objawia nam swoją wolę, a naszym zadaniem 
jest jej wypełnianie dzień po dniu. Oczekiwania 
Pana Boga nie są za duże, ale proporcjonalne do 
darów, które wcześniej od Niego otrzymaliśmy. 
Odwagi! Pan jest z nami. (xIJ)

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
MOJA GOTOWOŚĆ NA PRZYJŚCIE PANA  

( Łk 12, 32-48)
Dzisiejsze słowa Pana Jezusa są jak papie-

rek lakmusowy oceniający to jak i w co wie-
rzę, a przez to jak zmieniam siebie i otaczający 
mnie świat. W pierwszym zdaniu pada nie bój 
się, a we mnie rodzi się pytanie, czy ufam bezgra-
nicznie Bogu? Chyba nie, bo gdy wstaję rano to 
pierwsze moje myśli to plany, obawy i zmartwienia 
na nadchodzące dni. Nie klękam, by w modlitwie 
podziękować za kolejny ofiarowany mi dzień oraz 
nie uwielbiam za błogosławieństwo, które w nim 
otrzymam. Nie pytam także czego ode mnie ocze-
kuje dziś Bóg. Najwyższy czas to zmienić! Panie 
wspomagaj mnie w codziennej modlitwie!

Kolejne wezwanie to: Sprzedajcie wasze mie-
nie i dajcie jałmużnę ! Pan Jezus pyta mnie, ile warte 
jest dla mnie to, co posiadam. Czy jestem w stanie 
podzielić się tym co mam, nie wydzielać z tego co 
mi zbywa? To bardzo ważne pytania gdyż ...gdzie 
jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Zastanów 
się, czy myślisz częściej, jak utrzymać i pomnożyć to 
co masz, czy o tym czy będziesz zbawiony?

Najważniejsze jednak wezwanie zawarte 
jest w słowach: Niech będą przepasane biodra wa-
sze i zapalone pochodnie. Pan Jezus wzywa nas 
do nieustannego czuwania i gotowości do służ-
by. W świecie dookoła nas, gdzie pełno dobrobytu, 
pokoju i realizacji swoich pragnień, czy poszukujesz 
zmiany i konfrontacji? Jako chrześcijan powoła-
ny jestem do mówienia o Jezusie, do świadcze-
nia o Nim w każdej chwili życia i do pomocy innym. 
Czy realizujesz to powołanie? Mnie najbardziej po-
ruszyło to, że w każdej chwili mogę umrzeć i stanąć 
przed obliczem Jezusa. Co przyniosę przed Jego 
tron? Czy będę może stał jak zaskoczony, że nie ma 
ze mną tego czym i kim byłem, a Jezus zapyta mnie 
wyłącznie o miłość? [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umoc-
nij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, 
abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. (xIJ)

Świadectwa uczestników  
i animatorów wakacyjnych  
oaz rekolekcyjnych (cz. 1)

Rozpoczynamy publikowanie świa-
dectw dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy 
uczestniczyli w rekolekcjach w czasie wa-
kacji. Dziękujemy za przesłanie świadectw 
do Redakcji. Zachęcamy kolejne osoby do 
dzielenia się wiarą i przeżyciami. Wielkie 
jest miłosierdzie Boga. 

l Jan: Szczęść Boże. Na tej Oazie przez co-
dzienną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego Bóg 
odpowiedział mi na nurtujące mnie od jakiegoś 
czasu pytania. Również na nowo odkryłem pięk-
no modlitwy i Mszy Świętej. Dziękuję Bogu za to, 
że dał mi możliwość pojechania na te rekolekcje 
oazowe. Serdecznie każdemu polecam.

l Konstancja: Nazywam się Konstancja. Mam 
15 lat. OND3° było moją trzecią oazą. Przed reko-
lekcjami miałam kryzys wiary. Przez to zaczęłam 
widzieć Boga wyłącznie jako wyimaginowanego 
przyjaciela. Nie wierzyłam, że Jezus Chrystus 
może zmienić coś w moim życiu, nie widziałam 
go jako Boga. Dzięki oazie zaczęłam widzieć 
Boga w poprawny sposób jako Ojca, Przyjacie-
la i Stwórcę. Dzięki osobom jakie poznałam na 
rekolekcjach postanowiłam podpisać Krucjatę 
Wyzwolenia Człowieka. Wspólnota pomogła mi 
zrozumieć słowo Boże. Najbardziej trafiły do mnie 

słowa: „Bóg mówi ja słucham, ja mówię Bóg słu-
cha”. Zapamiętam tą oazę na długo. Za to wszyst-
ko: Chwała Panu!

l Krzysztof: Na oazie byłem po raz drugi. 
OND III w Podedwórzu, którą poprowadził ksiądz 
Ireneusz to był wyjątkowy czas. Poznałem no-
wych znajomych i spotkałem „starych” przyja-
ciół z różnych stron naszej diecezji. Przez wszyst-
kie namioty spotkania, Eucharystię i adoracje 
zrozumiałem, że Bóg jest cierpliwy i otwarty na 
każdego człowieka. Wystarczy tylko zaufać i od-
dać się w Jego kochające ramiona. Okazuje się, 
że Pana Boga można spotkać nie tylko w modli-
twie, ale też w zabawie i obowiązkach. Nie bra-
kowało okazji do wspólnego spędzania czasu, 
np.: wyjazd do Pratulina i Kodnia, dzień wspól-
noty w Radzyniu Podlaskim, ognisko, przeróżne 
rozgrywki sportowe, no i tradycyjnie agapa, wy-
pełniona muzyką i tańcem. Mieliśmy też swoje 
obowiązki i choć wstawaliśmy dosyć wcześnie, 
to nie zapomnę jednej z pobudek, gdy do sali 
wkroczyli animatorzy z gitarami i zaśpiewali 
nam na „dzień dobry”. Na oazie nie na czasu na 
nudę. Tej atmosfery nie da się opisać, to trzeba 
przeżyć. Polecam każdemu!

DOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywa-
nia 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 8 sierpnia 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA, PREZBITERA
1. czytanie (Ez 1, 2-5. 24-28c) Widzenie chwały Boga

Psalm (Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c)
Niebo i ziemia pełne chwały Twojej Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 17, 22-27) Podatek na świątynię

6.30 1. + Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 1. + Jerzego Raszuka w 2 r. i Mirosława Raszuka – of. rodzina

2. + Mariana Dobrzyńskiego w 15 r. – of. rodzina
3. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Elżbiety Talacha w 60 r. urodzin z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Halinę Placuk w 2 r. 
3. + Aleksandra w r. śmierci i zmarłych z rodziny
4. Poza parafią: + Leona Solarczyka w r . śmierci – of. syn Jerzy z rodziną

Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę
Wtorek 9 sierpnia 2022 r.

ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, 
DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY

1. czytanie (Oz 2, 16b. 17b. 21-22) Poślubię cię sobie na wieki
Psalm (Ps 45, 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a))

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha
Ewangelia (Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach

6.30 1. + Irenę Głuchowską, zmarłych z obojga stron rodziny: Stanisława, 
Michalinę, Wacława i Sabinę z rodz. Głuchowskich i Nasiłowskich 
– of. Franciszek Głuchowski

2. + Mariana i Marię Myszkiewicz – of. rodz. Osłowskich
7.00 1. + Rodziców: Czesławę w 36 r. i Aleksandra oraz braci: Zbigniewa, 

Jana, Tadeusza i Aleksandra – of. córka
2. + Zmarłych z rodz. Frankowskich, Pucyków, Stańczuków, Micha-

laków i Łukowskich – of. rodzina
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Antoniego i Krzysztofa Grabowskich
3. + Krystynę Twarowską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę
Środa 10 sierpnia 2022 r.

ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA
1. czytanie (Mdr 3, 1-9) Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

albo 1. czytanie (2 Kor 9, 6-10)
Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie

Psalm (Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a))
Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich

Ewangelia (J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
6.30 1. + Andrzeja w 3 r., Ewę, Władysława, Stanisławę, Teodora i Leszka 

– of. żona
7.00 1. + Józefa Gadomskiego w r. śmierci, Anielę, Mariana, Jana i Wła-

dysławę Malackich – of. rodzina
2. + Jadwigę w 2 r. i zmarłych z rodzin
3. Poza parafia: + Tadeusza Kosińskiego – of. Barbara Chojecka  

- chrześnica
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. W intencji wiadomej Panu Bogu – of. Beata
II. + Mariana Kryckiego – of. Ania z rodziną
III. + Jadwigę Małycha – of. rodzina Małychów
IV. + Helenę Czerską – of. Urszula i Halina
V. + Mariana Myszkiewicz – of. Teresa Wakuła i Edyta Rytel
VI. + Florentynę w 22 r. 
VII. + Tadeusza Kosińskiego – of. Pracownicy Wydziału Orzecznictwa 

Lekarskiego
VIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo Nie-

bieskie
IX. + Ryszarda Pernacha – of. rodz. Broniarczyków

2. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego
3. + Eugeniusza w r. śmierci, Janinę i Marka Wójcik – of. Bogdan Wójcik

Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę
Czwartek, 11 sierpnia 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. KLARY, DZIEWICY
1. czytanie (Ez 12, 1-12) Prorok zapowiada wygnanie
Psalm (Ps 78 (77), 56-57. 58-59. 61-62 (R.: por. 7b))

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy
Ewangelia (Mt 18, 21-19, 1) Przypowieść o niemiłosiernym słudze

6.30 1. + Mariannę w 10 r., Ryszarda w 29 r., Anielę, Mariannę i Piotra  
– of. Wioletta Szmajzer

7.00 1. + Annę i Gustawa Jasińskich – of. syn z rodziną
2. + Marka Stańczuka w 2 r. – of. żona z dziećmi

17.00 Ślub: Wojciech Kamil Matynia i Monika Matynia 
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Marty i Michała z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich oraz ich dzieci: 
Natalii, Agnieszki, Józefa i Jakuba

3. Poza parafią + Za mamę Reginę Jastrzębską w 3 r. – of. córka
Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 12 sierpnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIX TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy
1. czytanie (Ez 16, 1-15. 60. 63)

Twoja sława była doskonała z powodu ozdób, w które cię wyposażyłem
albo 1. czytanie (Ez 16, 59-63) Bóg odnawia przymierze z Jerozolimą

Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 1d))
Gniew Twój ustąpił, w Tobie mam pociechę

Ewangelia (Mt 19, 3-12) Nierozerwalność małżeństwa
6.30 1. + Salomeję i Ludwika Blicharzów i ich rodziców i za dusze  

w czyśćcu cierpiące – of. p. Wrona
7.00 1. Dz.-bł. w intencji Moniki z prośbą o potrzebne łaski, dary Du-

cha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa w dalszym życiu  
– of. Janusz Nasiłowski

2. + Jadwigę Rosa w 13 r. 
3. + Kazimierza w 27 r. – of. żona

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 17
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Jana Łuciów
3. Poza parafią: Dz.-bł. w 44 r. urodzin Pawła z prośbą o opiekę Matki 

Bożej, Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. żona
Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę

Sobota 13 sierpnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XIX TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
albo wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża,  

i Hipolita, prezbitera
1. czytanie (Ez 18, 1-10. 13b. 30-32) Odpowiedzialność osobista

Psalm (Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a))
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste

Ewangelia (Mt 19, 13-15) Jezus błogosławi dzieci
6.30 1. + Leokadię w 10 r., Wacława w 34 r. i Henryka w 21 r. 
7.00 1. + Zofię, Aleksandra i zmarłych z rodz. Łastowieckich, Tomaszew-

skich, Tarasiuków oraz Krystynę Ostojską – of. syn z rodziną
15.00 Ślub: Wojciech Król i Wanda Kowalczyk 
16.00 Ślub: Łukasz Zalewski i Dominika Kurowska
17.00 Ślub: Kamil Kordecki i Monika Jaroszuk
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. Dz.-bł. w intencji Mariny i Piotra w 14 r. ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny

3. + Sylwię Sulej w 12 r. – of. rodzice
Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę
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Informacje o życiu parafii (7.08)

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Halina Marciniak
+ Karolina Troć

 Q NIEDZIELA 7 sierpnia: Dziewiętnasta Niedziela Zwykła
•	Z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramen-

tu i procesja eucharystyczna po Mszy świętej o godz. 13.00. Zaangażujmy 
się w procesję. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
•	Trwa 42. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Duchowe 

pielgrzymowanie w dniach 2-14 sierpnia w naszej parafii rozpoczyna 
się Mszą świętą o godz. 18.00. Po liturgii konferencja, modlitwa różań-
cowa i Apel Jasnogórski. W tym roku nie ma w czasie pielgrzymki Mszy 
świętych o godz. 20.00. Kancelaria parafialna jest czynna „normalnie”, czyli 
od godz. 16.00 do 17.30. 
•	DUCHOWA PIELGRZYMKA  przeznaczona jest dla osób star-

szych, chorych i tych, które z różnych względów nie mogą uczest-
niczyć w Pielgrzymce fizycznie. Przeznaczona jest także dla osób, 
które w sposób duchowy chcą łączyć się z pielgrzymami na trasie.  
W Duchowej Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto w dniach  
od 1 sierpnia do 15 sierpnia:
•	1. Będzie - w miarę możliwości - codziennie uczestniczył we Mszy 

św. i przystąpi do Komunii świętej.
•	2. Codziennie odmówi część Różańca świętego, modlitwę południową 

Anioł Pański i Apel Jasnogórski.
•	3. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną 

lub błagalną.
•	4. Codziennie odmówi Modlitwę Pielgrzyma
•	5. Przekaże swoją intencję uczestnictwa kierownictwu Pielgrzymki. Moż-

na to uczynić:
•	korzystając z formularza, który prześle je wprost do kierownictwa piel-

grzymki
•	wręczając ją swoim duszpasterzom, ewentualnie komuś, kto idzie na 

Pielgrzymkę i poprosić, aby przekazał ją Przewodnikowi w grupie.
•	wkładając do koperty i wysyłając na adres: Piesza Pielgrzymka Podlaska, 

ul. Brzeska 37, 08-110 Siedlce.
•	Jeżeli ktoś zdecyduje się wspomóc Pielgrzymkę finansowo (nie jest 

to jakikolwiek warunek uczestnictwa w Duchowym Pielgrzymowa-
niu, a jedynie dobrowolna ofiara), pieniądze można przesłać na konto: 
PEKAO S.A. I o/Siedlce, Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę,  

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce, nr 67 1240 2685 1111 0010 7394 6970 
Zobacz: www.pielgrzymka-podlaska.pl 

•	Trwa sierpień – miesiąc dobrowolnej abstynencji. Jest to dobra 
okazja do podejmowania postanowień trzeźwościowych i zapisania 
ich w Parafialnej księdze trzeźwości. 

 Q WTOREK 9 sierpnia: 
•	Spotkanie rodziców, dzieci i młodzieży wyjeżdżających 

na Oazę Ewangelizacji do Okuninki i na Wyjazd ewangelizacyj-
ny w Sudety o godz. 19.00 w dolnym kościele. 

 Q ŚRODA 10 sierpnia: 
•	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 11 sierpnia: 
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakoń-

czenia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
 Q SOBOTA 13 sierpnia: 

•	Wyjazd młodzieży na Oazę Ewangelizacji do Okuninki autokarem o godz. 
10.00 z parkingu przy naszej parafii. Prosimy o modlitwę. 
•	Nabożeństwo fatimskie (procesja różańcowa) po zakończeniu Mszy 

świętej o godz. 18.00 i po spotkaniu pielgrzymkowym. Zabierzmy ze 
sobą lampiony. 

 Q NIEDZIELA 14 sierpnia: Dwudziesta Niedziela Zwykła
WAKACJE Z BOGIEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

•	Oaza Ewangelizacji „Życie w świetle Bożej miłości – Bóg mnie 
miłuje i ma dla mojego życia wspaniały plan” w Okunince nad 
Jeziorem 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 wolne miejsca. Koszt wyjazdu tygodniowego z peł-
nym 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 i zapisy: ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490); karty 

zgłoszeniowe w zakrystii lub kancelarii. 

 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 7-9 
sierpnia, w niedziele 21 sierpnia po Mszach świętych w zakrystii. Istnieje 
możliwość indywidualnego umówienia się na spotkanie w sierpniu. Zapi-
sy będą się jeszcze odbywały we wrześniu (do 18.09). W tym celu należy 
zadzwonić do ks. Ireneusza Juśkiewicza. 

Niedziela 14 sierpnia 2022 r.
DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Jr 38, 4-6. 8-10) Bóg czuwa nad Jeremiaszem
Psalm (Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b))

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą
2. czytanie (Hbr 12, 1-4) Wytrwanie w wierze

Ewangelia (Łk 12, 49-53) Ewangelia powodem rozłamu
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Franciszka w 61 r., Stanisławę i zmarłych z obojga stron rodziny
8.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Mariannę i Stanisława Koć – of. Marta Koć
3. + Milana Dera w 25 r., Dariusza Dera i Antoniego Olkiewicza  

– of. Karol i Angelika Dera
10.00 1. + Dariusza w 18 r., Jana, Pawełka, zmarłych z rodz. Olszewskich  

i Brodzików – of. Olszewska Elżbieta
2. Poza parafią: + Stanisławę, Romana, Waldemara, Mariusza Cabaj, 

Kazimierę, Stanisława, Tadeusza, Tadeusza – of. rodzina
3. Poza parafią: + Jana w 36 r., Helenę Kowalina, Władysławę w 6 r. 

i Kazimierza Mitrofaniuka, Jolantę Szpryngel
11.30 1. Dz.-bł. w 1 r. ślubu Karoliny i Wojciecha z prośbą o opiekę Matki 

Bożej, światło i dary Ducha Świętego
2. Poza parafią: Dz.-bł. o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świę-

tego dla Katarzyny i Rafała z okazji 16 r. ślubu – of. mama
13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Czesława Remiszewskiego w 7 r., rodziców z obu stron rodziny, 

zmarłych z rodz. Remiszewskich, Paczuskich, Oszczepalińskich  
i Arasimów

Spotkanie modlitewne duchowych pielgrzymów na Jasną Górę
20.00 1. + Jadwigę Thel w 2 r., Sławomira i Edwarda Thel – of. rodzina

Malowanie kościoła 

•	pani Barbara z ul. Granicznej – 1000 zł 
•	pani Halina z ul. Chrobrego 4 – 50 zł
•	pani Jadwiga z ul. Jagiełły 17 – 150 zł 
•	pani Krystyna z ul. Mieszka I 20 – 100 zł 
•	pani Sabina z ul. Mieszka I – 100 zł 

•	pani Zofia z ul. Żytniej 26 – 100 zł
•	rodzina ze Strzały – 500 zł 
•	z ul. Chrobrego 5 – 500 zł
•	 z ul. Mieszka I 22 – 100 zł
•	 z ul. Sokołowskiej 75 – 150 zł 

Zakończyło się malowanie naszego kościoła. Cieszymy się, że nasz kościół 
jest 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.
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(opr. xHD)

Przy wejściu do lasu duża tablica:
 – Uwaga! Prosimy nie wyrzucaj niedopałków 
papierosów na ściółkę w lesie. Zające przycho-
dzą w nocy, by je dopalić. Chcemy im pomóc 
pozbyć się nałogu!
DYM
Na wschodnim pograniczu naszej Ojczyzny czu-
wają patrole polsko-amerykańskie, obserwując 
niebo przy pomocy urządzeń sartelitanych. 
Amerykanin pyta Polaka:
 – Dlaczego dziś Polska zniknęła z map sateli-
tarnych?
 – Bo dziś, panie poruczniku, jest sobota. Wszy-
scy w Polsce grillują, dlatego nasz kraj spowija 
gigantyczna chmura dymu.
BUTY
Na bazarze tłocznie. Starsza pani zwraca się do 
sprzedawcy butów:
 – Chciałam kupić pantofle nr 43 dla mego męża.
W tym czasie za babcią pojawia się starszy pan. 
Sprzedawca do niego:
 – Proszę, tu krzesełko. Niech pan siądzie i przy-
mierzy.
 – Nie będę niczego mierzył.
Babcia do sprzedawcy:
 – Co się pan człowieka czepiasz. To nie mój mąż. 
Mój śpi w domu, a ja przyszłam mu buty kupić!
BZYK
Egzamin dla obcokrajowca. Nauczyciel każe mu 
powtórzyć:
 – Bzyczy bzyg znad Bzury zbzikowane bzdu-
ry, bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad 
Bzurą w bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie 
bzyka, bo zbzikował i ma bzika!
FINLANDIA
W ogródku piwnym uczestnicy spotkania dysku-
tują na tematy polityczne:
 – Finladię mamy przyjąć do NATO, czy nie?
 – Oczywiście, że tak!
Z kąta ogródka odzywa się, nie do końca wta-
jemniczony uczestnik dyskusji:
 – Ja też przyjmę Finlandię. A najlepiej poproszę 
dwie!

Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich 
pomiędzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek 
powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:

Zapowiedzi

•	 Michał Jaworski, kawaler z parafii Bożego Cia-
ła w Siedlcach i Sylwia Ornowska, panna z pa-
rafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Paweł Borkowski, kawaler z parafii tutej-
szej i Karolina Karwowska, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź 2

•	 Przemysław Sergiej, kawaler z parafii tutej-
szej i Ewelina Roguska, panna z parafii tutej-
szej – zapowiedź 1

•	 Paweł Bogdański, kawaler z parafii Zesłania 
Ducha Świętego w Otwocku i Monika Zdanow-
ska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	 Mateusz Piątek, kawaler z parafii tutejszej i Anna 
Stańczuk, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
l Nikola: Byłam na OND III 2022 w Pode-

dwórzu. Była to moja druga oaza i sądzę, że 
będzie niezapomniana przez bardzo długi czas. 
Na samym początku chce powiedzieć, że w ogóle 
nie miałam chęci, żeby jechać na tą oazę, po-
nieważ bliska mi osoba nie jechałaby ze mną. 
Jednak w trakcie samych rekolekcji zrozumiałam 
to, że przyjechałam tu po to, aby poprawić rela-
cję z Bogiem i się do Niego zbliżyć. Bardzo pomo-
gły mi w tym adoracje i Namioty Spotkania. Pod-
czas Szkoły Liturgicznej zrozumiałam całą istotę 
Eucharystii i jak bardzo znaczące jest to dla nas 
jako chrześcijan. Za to wszystko: Chwała Panu!

l Oliwia: Ze swojej Oazy Nowego Życia 
I° najlepiej wspominam spotkania w małych 
grupach, na których rozważaliśmy sporo frag-
mentów z Pisma Świętego, do których mieliśmy 
pytania. Dzięki tym pytaniom i odpowiedziom 
na nie byliśmy w stanie się dowiedzieć więcej 
niż dotychczas wiedzieliśmy. Przy okazji również 
się zintegrowałam z nowopoznanymi osobami, 
ponieważ często się razem modliliśmy, czy po 
prostu rozmawialiśmy o tym jak się czujemy 
duchowo. Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu 
za ten czas i mam nadzieję, że za rok pojadę na 
drugi stopień Oazy Nowego Życia.

l Patrycja: Na oazie byłam jako animatorka. 
Parę razy zdażyły się sytuacje, kiedy po ludzku 
nie radziłam sobie z jakąś sprawą dotyczącą 
oazy, dobra uczestników. W jednej z takich sy-
tuacji na Mszy Świętej, kiedy się za to pomodli-
łam, przyszło mi do głowy rozwiązanie, które 
jak się potem okazało, przyniosło piękne owoce. 
Na tej oazie były też inne sytuacje, w których 
doświadczałam mocy Eucharystii i modlitwy! 
Pan Bóg ogarniał różne rzeczy, kiedy się modli-

liśmy- od małych (jak to, że brakowało kubków 
na kawę i „przypadkiem” się pojawiły), po wiel-
kie (jak to, że grupa się pojednała). Oprócz tego 
oaza to dla mnie piękne doświadczenie tego, 
jak w mocy Bożej miłości, ludzie, którzy są bardzo 
różni, umieją ze sobą żyć, szanować się, bawić się 
razem, przebaczać i kochać. Chwała Panu!

l Tomasz: Przed oazą miałem ogromne 
problemy ze spowiedzią i zdecydowanie bra-
kowało jej w moim życiu. Wszystko odmieniło 
się jednak podczas rekolekcji oazowych. Dzięki 
codziennym namiotom spotkania i adoracjom 
otworzyłem się bardziej na spowiedź przez co 
mogę w pełni przeżywać Mszę Świętą.

l Zuzanna: Nazywam się Zuzia i w tym roku 
przeżyłam Oazę Nowej Drogi 3 stopnia i chciała-
bym się z wami podzielić tym, co tutaj przeżyłam. 
Od około 2 miesięcy przeżywałam „kryzys wiary”. 
Bardzo mnie to przytłoczyło, ponieważ pomimo 
moich starań mój kontakt z Panem Bogiem się 
pogorszył. Nie umiałam go traktować jak kogoś 
bardzo bliskiego dla mnie, co mnie bardzo zmar-
twiło, gdyż nigdy tak nie miałam. Jezus zawsze 
odgrywał bardzo ważną rolę w moim życiu, ale 
pewnego dnia to po prostu gdzieś zanikło. Czeka-
łam na tą oazę z nadzieją, że to się wreszcie zmie-
ni. Na oazie, z dnia na dzień zaczęłam przybliżać 
się do Boga, traktując go coraz bardziej jako 
Przyjaciela. Bardzo pomogła mi w tym Szkoła 
Liturgiczna, przez którą zaczęłam w inny sposób 
rozumieć Eucharystię i starać się rozważać każde 
wypowiedziane słowo kapłana. Jeśli ktoś z was 
potrzebuje się nawrócić, to oaza jest świetnym 
miejscem, aby to zrobić. Wszyscy ludzie, którzy 
się tam znajdują przyczynili się, chociaż w małym 
stopniu, do mojej przemiany.

Zebrał (xIJ)

Zaproszenie na pielgrzymkę do Leśnej Podlaskiej
Tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia 

jako wspólnota Żywego Różańca pielgrzy-
mujemy do Leśnej Podlaskiej. 

27 sierpnia spotykamy się w leśniańskim 
sanktuarium, aby podziękować za wszelkie do-
bro, przeprosić za grzechy i zaniedbania oraz po-
prosić Maryję, opiekunkę Podlasia, aby wyprosiła 
potrzebne łaski na wszystkie problemy współ-
czesnego świata. Pielgrzymka to: znak i obraz 
drogi do królestwa niebieskiego, podobną jest 
do „drogi nawrócenia”. Od uświadomienia sobie 
własnego grzechu do osiągnięcia wewnętrznej 
wolności i do głębokiego zrozumienia znaczenia 
życia. Jest oddechem i przerwą w codziennej 

monotonii. Jest ulgą w troskach życia, które dla 
wielu, stanowią dokuczliwy ciężar. Jest też okazją 
do okazania chrześcijańskiego braterstwa i  miło-
ści, a przede wszystkim aktem kultu, żeby spotkać 
się z Bogiem, przeżyć Jego obecność, otwierając 
przed Nim  swoje serce. W tym roku podejmiemy 
temat Rozwój  duchowy a różaniec. Konferencje 
wygłosi ks Teodor Sawielewicz z diecezji wro-
cławskiej, który jest duchowym przewodnikiem 
internetowej wspólnoty „Teobańkologii”

Wyjazd około godziny 8.00 rano , powrót 
około godziny 18.00. Koszt około 40 zł. 

Zapisy w zakrystii i pod numerem telefonu 
511128243 – Róża. 

Świadectwa uczestników i animatorów 
wakacyjnych oaz rekolekcyjnych (cz. 1)


