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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Ogień Bożej miłości

Jezus mówi dziś o celu swego przyjścia: przy-
szedłem ogień rzucić na ziemię. Rzucenie ognia 
może stać się powodem pożaru. Zbawiciel zesłał 
od Ojca na swych uczniów ogień Ducha Święte-
go, który do dnia dzisiejszego ogarnia wszyst-
kich ludzi chętnych do udziału w życiu Kościoła. 
Duch Chrystusa pali śmieci grzechów, oświeca 
światłem wiary osoby i wspólnoty, rozpala serca 
Bożą miłością. Jezus bardzo pragnie, aby w ser-
cach wierzących płonął ogień Ducha Świętego, 
co dzieje się wtedy, gdy ludzie się na to zgadzają  
i o to proszą. Duch Boży tak działa w Koście-
le i przez Kościół, aby ludzkość mogła odkryć sens 
historii zbawienia i swój w niej udział. 

Pan mówi też o chrzcie, który ma przyjąć. Nie 
chodzi tu o chrzest Janowy udzielany przez Pro-

roka znad Jordanu, ale o Mękę Pańską, o prze-
lanie Krwi. Słowa o udręce przeżywanej przez 
Jezusa aż się to stanie można także odnieść do 
tego wszystkiego co nasz miłosierny Zbawiciel 
przeżywa, gdy nie chcemy Go słuchać, gdy nie 
chcemy Go przyjmować w sakramentach świę-
tych. Niech Pan nam wybaczy i da łaskę nawró-
cenia. 

W wielu rodzinach wypełnia się dzisiejsza 
Ewangelia także w aspekcie podziału na wierzą-
cych i niewierzących (którzy lubią się określać 
niepraktykującymi). Wielkim szczęściem jest gdy 
wszyscy w domu kochają Pana Boga i chodzą do 
kościoła, ale takich rodzin jest niewiele. W na-
szych czasach coraz wyraźniej widać podział na 
gorliwych i nawracających się oraz obojętnych 
lub wrogo nastawionych. Potrzeba wielkiej mo-
dlitwy, by ludzie się nawracali. Krzykiem i prze-
mocą nie da się skłonić do wiary. Zmuszanie 
dorosłych do praktyk religijnych zazwyczaj mija 
się z celem. Młodzi często się buntują, nie wie-
dząc nawet dlaczego i przeciw czemu. A kto chce 
na serio i na co dzień być z Jezusem?  (xIJ) 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
WYMAGANIA SŁUŻBY BOŻEJ (Łk 12, 49-53)

Pójście za Jezusem, przynależność do Niego 
wymagają nie tylko wewnętrznej, ale i zewnętrz-
nej walki. Kto chce iść za Nim, musi się zaprzeć 
samego siebie, wyrzec się złych skłonności i ego-
izmu. Niekiedy nawet trzeba się wyrzec uczuć do-
zwolonych, gdyby one paraliżowały nasze całko-
wite oddanie się Panu. Kto chce iść za Nim, musi 
uczestniczyć w Jego kielichu i w Jego chrzcie. Musi 
jak On być znakiem sprzeciwu i podziału. (Łk 2,34). 
Pokój więc, jaki przyniósł Jezus, należy rozumieć 
właściwie. To nie jest tzw. „święty spokój”, to nie 
jest życie bez problemów. Zostawiając swój pokój 
dodał: Nie jak świat daje, Ja wam daję (J 14,27). 
Podobnie jak królestwo Jego nie jest z tego świa-
ta, tak również i pokój, jaki On daje, nie jest taki, 
jaki daje świat. Jest to pokój, którego świat dać nie 
może, pokój wewnętrzny, jaki zdobywają ci, którzy 
przezwyciężyli trudności wewnętrzne i zewnętrzne, 
którzy całą duszą słuchają Chrystusa i uczynili Go 
swym przewodnikiem; ci nie mają już niepewno-
ści i niepokoju; posiedli prawdziwy i pewny pokój. 
Aż do końca czasów rosną obok siebie chwast i psze-
nica, synowie sprawiedliwości i synowie zła. Aż do 
ostatniego Bożego żniwa pójście za Chrystusem 
będzie wymagało trudu. Święty, wieczny i pełny 
pokój nastąpi dopiero w czasach ostatecznych. 
Rozłam i miecz (Mt 10,34) oznaczają powagę i trud 
bycia uczniem Chrystusa. Uczeń Chrystusa musi 
być gotowy na wielkoduszne decyzje. Nie ozna-
czają jednak ani wojny, ani nienawiści, gdyż te 
są sprzeczne z Jezusowym przykazaniem miłości. 
Chrystus, głosząc to przykazanie, daje równocze-
śnie najgłębsze podstawy do pokoju w świecie, 
między ludźmi.  (J. Kudasiewicz)

Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie 
przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w na-
sze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując 
Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali 
obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie 
pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen. (xIJ)

Świadectwa uczestników  
i animatorów wakacyjnych  
oaz rekolekcyjnych (cz. 2)

Kontynuujemy publikowanie świadectw 
dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy uczestniczy-
li w rekolekcjach w czasie wakacji. Dziękujemy 
za przesłanie świadectw do Redakcji. Zachęcamy 
kolejne osoby do dzielenia się wiarą i przeżycia-
mi. Wielkie jest miłosierdzie Boga. 

Oaza w parafii „Życie w świetle Bożej 
łaski” w dniach 2 – 5 sierpnia 

W tych czterodniowych rekolekcjach brało 
udział ponad 50 młodych osób z naszej para-

fii i nie tylko. Animatorzy rozpoczynali dzień od-
prawą o godz. 9.00. Uczestnicy przychodzili na 
godz. 10.00. Najpierw było zawiązanie wspólno-
ty – piosenki z pokazywaniem i modlitwa przy 
zapalonej świecy oazy. Potem godzinne spotka-
nia w małych grupach zgodnie z wiekiem. Mie-
liśmy 7 grup. Po spotkaniach była przerwa na coś 
słodkiego, a następnie szkoła śpiewu i przygoto-
wanie liturgiczne. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie 
inne uczucia. Dusza, która kocha… kocha i nie myśli o niczym innym. (Św. Bernard)

W sobotę 20 sierpnia wspominamy Św. Bernar-
da z Clairvaux. Jest to dzień imienin ks. Prałata 
Bernarda Błońskiego. Księdzu Prałatowi życzymy 
obfitości Bożych darów, radości, pokoju serca i świę-
tości na wzór Patrona. 

Parafianie i Redakcja „Opiekuna”
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Do udziału w tym spotkaniu zaproszeni są zelatorzy i członkowie róż 
różańcowych, a także wszyscy, którym bliska jest modlitwa różańcowa. 
Zjazd jest okazją do wspólnej modlitwy, dziękczynienia i formacji.

PROGRAM PIELGRZYMKI: 
10.00 Rozpoczęcie  Słowo wprowadzenia -o. Justyn Duszczyk - Przeor 
- ks. Grzegorz Koc - Moderator Żywego Różańca 
10.15 Konferencja - Rozwój duchowy a różaniec - ks Teodor Sawielewicz 
TEOBAŃKOLOGIA 
11.15 Różaniec Święty 
11.45 Przygotowanie do Mszy Świętej 
12.00 Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diece-
zji Siedleckiej Grzegorza Suchodolskiego 
13.30 Modlitwa uwielbienia Pana Jezusa z Maryją 
14.15 Agapa 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa 
ok 16.00 Zakończenie

Serdecznie zapraszam. 
Zapisy w zakrystii i pod numerem telefonu: 511 128 243 Róża.

Zaproszenie do udziału  
w Krucjacie  
Wyzwolenia Człowieka 

Jesteśmy już na półmetku miesiąca sierpnia, ale nadal trwa 
czas, w którym szczególną uwagę poświęcamy trzeźwości. Jest to czas, 
kiedy podejmujemy decyzję o kontynuacji działań, które nas utwierdza-
ją w trzeźwości lub podjęciu decyzji o życiu w trzeźwości i wolności, od 
dzisiaj, od teraz! Ogromną pomocą może być dla nas Krucjata Wyzwole-
nia Człowieka, która jest programem, który ma na celu przezwyciężenie 
wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje spo-
łeczne. To propozycja nowego stylu życia opartego na prawdzie, miło-
ści i wolności.

Na progu swojego pontyfikatu św. Jan Paweł II apelował do Polaków: 
Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej god-
ności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagra-
żać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład 
do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowe-
go Kościoła. Na apel papieża Polaka odpowiada ks. Franciszek Blachnic-
ki i powołuje do życia Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Podczas I Piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski, 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu 
Krucjata zostaje uroczyście ogłoszona i oddana Ojcu Świętemu, który ją 
pobłogosławił.

Do udziału w Krucjacie zaproszony jest każdy człowiek dobrej woli. 
Chodzi o to, by wszyscy solidarnie podejmowali zobowiązanie służby na 
rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, takich jak alkoholizm, narko-
mania, hazard, zakupoholizm, pornografia i inne, ale także z wszelkich 
zakłamań i lęku, które niszczą ludzką godność i nie pozwalają człowieko-
wi urzeczywistniać siebie zgodnie ze swoim powołaniem.

Krucjacie patronuje Niepokalana Matka Kościoła. W Maryi członkowie 
Krucjaty widzą wzór osoby w pełni wolnej, bo całkowicie, przez bezintere-
sowną miłość oddanej Panu Jezusowi i dziełu zbawienia ludzi. Przyjmując 
postawę Maryi, członkowie Krucjaty łączą się z Nią w najgłębszej tajemni-
cy żywotności i owocności tego dzieła. Znakiem Krucjaty jest krzyż. Litera 
„M” symbolizuje stojącą pod krzyżem Maryję, jako wzór oddania się Chry-
stusowi i zjednoczenia z Nim. Małe „m” po drugiej stronie krzyża do „my”.

Wyzwolenie człowieka jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i doko-
nuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest 
głoszenie Jezusa Chrystusa, który uwalnia człowieka, modlitwa i post – 
całkowita abstynencja od alkoholu i tego, co człowieka zniewala. Taka 
drogę wskazał sam Chrystus, kiedy apostołowie doświadczyli niemo-
cy w walce ze złem, mówiąc: Ten rodzaj duchów wypędza się postem i mo-
dlitwą (Mt 17, 21). Modlitwa i post to podstawa działania Krucjaty, to 
środki pomocy, kiedy człowiek staje się bezsilny. Poprzez te środki dzia-
łacze Krucjaty przemieniają się w pokornych świadków Bożego działa-
nia, a zniewolonych prowadzą do źródła życia. Abstynencja w Krucjacie 
to osobisty dar serca, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowie-
dzialności za dobro drugiego człowieka. Jest to również wyraz miłości do 
ludzi uzależnionych, sposób pracy nad sobą i kształtowaniem charakte-
ru, a także bardzo ważny środek profilaktyczny i wychowawczy, to znak 
miłości do Ojczyzny.

Droga Siostro, Drogi Bracie…
• jeżeli chcesz podać pomocną dłoń zniewolonym braciom i siostrom,
• jeżeli myślisz o przyszłości swojej rodziny,
• jeżeli pragniesz kształtować życie w prawdzie i wolności chrześcijańskiej

… otwórz swoje serce i weź udział w Krucjacie!
Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie interne-

towej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, tam również znajdziemy druki 
deklaracji kwc.oaza.pl/dolacz-do-krucjaty, które można pobrać, podpi-
sać i przynieść do zakrystii przed Mszą świętą, aby złożyć to zobowiąza-
nie przed Panem Jezusem. Na stronie internetowej znajdziemy również 
informację, gdzie można przesłać wiadomość o podjętym zobowiązaniu, 
celem dokonania wpisu do „Księgi Czynów Wyzwolenia”.

Odpowiedzmy na wezwanie naszego wielkiego Rodaka – św. Jana 
Pawła II i walczmy o siebie, nasze rodziny i nasz Naród, bo wolność 
jest w Chrystusie, bez ciężaru jakiegokolwiek nałogu.  (GŁ-K)

Drodzy Siostry i Bracia, Czciciele Matki Najświętszej!
W sobotę 3 września br. – w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Ro-

dzin w Parczewie odbędzie się II Diecezjalna Pielgrzymka Osób Zawie-
rzonych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. Jako hasło będą 
jej towarzyszyć słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana: „Zrób-
cie wszystko, cokolwiek wam powie”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 
10.00 w Bazylice Parczewskiej.

W programie znajdzie się m.in. konferencja formacyjna, świadectwo 
osób zawierzonych, wspólna modlitwa różańcowa i Eucharystia.

Zapraszam serdecznie na to spotkanie wszystkich czcicieli Matki Bożej, 
a szczególnie uczestników 33-dniowych rekolekcji, ogólnopolskiej inicjaty-
wy duszpasterskiej, którzy złożyli akt całkowitego oddania się Matce Bo-
żej w duchu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Niech ta pielgrzymka 
do naszego diecezjalnego sanktuarium Maryjnego, modlitwa i słuchanie 
Słowa Bożego u progu nowego roku formacyjnego, będą czasem ła-
ski i umocnienia sił do życia prawdziwie chrześcijańskiego na wzór Maryi.

Z pasterskim błogosławieństwem
BISKUP SIEDLECKI Kazimierz Gurda

DO LEŚNEJ PODLASKIEJ
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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 15 sierpnia 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
1. czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab) Wielki znak ukazał się na niebie

Psalm (Ps 45, 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b))
Stoi Królowa po Twojej prawicy

2. czytanie (1 Kor 15, 20-26) W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Ewangelia (Łk 1, 39-56) Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Franciszka i Stanisławę Wronów i ich rodziców oraz Wiesława 

– of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Kornelię, Zdzisława Chłopeckich – of. rodzina
3. Poza parafią: + Franciszka i Wacławę Stelęgowskich – of. rodzina

10.00 1. Dz.-bł. w 2 r. ślubu Pawła i Małgorzaty z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Świętej Rodziny dla nich i ich córki Oli – of. rodzice

11.30 1. + Antoniego Kaliksta w 25 r., Bronisławę, Mariana, Stanisława, 
Mariannę – of. żona

12.00 Suma odpustowa w Purzecu
13.00 1. Dz.-bł. w 3 r. urodzin Klaudii Głuchowskiej z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
18.00 1. + Wiesława Duka i zmarłych rodziców z obu stron rodziny  

– of. Jadwiga Duk
2. + Anielę i Szymona Komorek, Teofilę i Stanisława Bieńko

Wtorek 16 sierpnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XX TYGODNIA ZWYKŁEGO 
albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego

1. czytanie (Ez 28, 1-10) Proroctwo przeciw pysze króla Tyru
Psalm (Pwt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b (R.: 39c))

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam
Ewangelia (Mt 19, 23-30) Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

6.30 1. Dz.-bł. w intencji Zofii Kosyl z podziękowaniem za 90 lat życia 
– of. Zofia Kosyl 

7.00 1. + Zofię w rocznicę śmierci, Stanisława, Stefana, Kazimierza  
i Kazimierza – of. Krystyna Wakuła

2. + Teofilę, Piotra, Stanisławę, Zygmunta, Józefa, Czesławę, Leona 
i zmarłych z rodz. Stańczuków i Harasimów

3. Poza parafią: + Zmarłych z rodz. Radzikowskich, Marię, Lucja-
na, brata Lucjana, Czesława, Mirosława, Marcina, Marię, Annę, 
Pawła i Jana – of. Michalina Strzalińska

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Józefa w 36 r., Henryka w 26 r., Mariana w 17 r. i Lucynę w 22 r. 
 – of. córka i siostra

3. Poza parafią: + Bogusława Łydkowskiego w 4 r. – of. wnuczki
4. Poza parafią: + Marzenę Celińską – of. uczestnicy kursu Filar Wiary

Środa 17 sierpnia 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JACKA, PREZBITERA

1. czytanie (Iz 61, 1-3a)Wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie
albo 1. czytanie (2 P 1, 2-11) Rozwój życia chrześcijańskiego

Psalm (Ps 40, 2 i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a))
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Ewangelia (Mk 1, 14-20)
Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

6.30 1. Dz.-bł. w 70 r. urodzin Teresy z prośbą o potrzebne łaski i Boże 
błogosławieństwo – of. Teresa Niedziółka

7.00 1. + Mariannę w 4 r. i Wacława Niedziółków, dziadków Józefę  
i Józefa oraz zmarłych z rodz. Dołęgów – of. Elżbieta Barszcz

2. + Janinę, Alfonsa, Antoniego, Natalię, Antoniego, Jerzego, zmar-
łych z rodz. Domańskich i Zalewskich – of. córka z rodziną

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. O miłość w rodzinie
III. + Mariana Kryckiego – of. Anna i Michał Kretowiczowie
IV. + Gertrudę w 6 msc. od śmierci – of. córka
V. + Tomasza w 21 r., Wiesława, rodziców i braci
VI. + Helenę Czerską – of. Urszula i Helena 
VII. + Mariana Myszkiewicz – of. rodzina Chojeckich

VIII. + Tadeusza Kosińskiego – of. Pracownicy Wydziału Orzecznic-
twa Lekarskiego

IX. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo Nie-
bieskie – of. żona

X. + Karolinę Troć – of. Guzek
XI. + Marzenę Celińską – of. rodzice i rodzeństwo
XII. + Marzenę Celińską w 12 dzień odejścia do wieczności  

– of. uczestnicy Koła Różańcowego nr 5
2. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego
3. Poza parafią: + W intencji ofiar wypadku pielgrzymów do Med-

jugorie i za ich rodziny – of. Goławscy
4. Poza parafią: + Andrzeja, Zofię, Romana Frankowskich
Różaniec prowadzony przez Cristeros 

Czwartek 18 sierpnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XX TYGODNIA ZWYKŁEGO 

1. czytanie (Ez 36, 23-28)
Dam wam serce nowe i nowego ducha

Psalm (Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. Ez 36, 25))
Gdy was pokropię, staniecie się czyści

Ewangelia (Mt 22, 1-14) Przypowieść o zaproszonych na ucztę
6.30 1. Dz.-bł. w intencji Mariana i Małgorzaty Gołęgowskich w 43 r. 

ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa
2. + Mariana i Marię Myszkiewicz – of. Małgorzata i Zbigniew Mróz

7.00 1. + Teresę w 2 r., Rafała, Grzegorza, Stanisławę, Jana i Eugeniusza
2. + Mieczysława Wawryniuka – of. rodzina

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Andrzeja, Elżbietę, Ryszarda, Mieczysława, Teklę, Romana, Ja-
dwigę, Elżbietę, zm. z rodz. Szupłaków, Ewę Mróz, Annę Boruta 
i chrzestnych

3. Poza parafią: Dz.-bł.z racji imienin syna Jacka z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny i Świętego Patrona

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 19 sierpnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XX TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera

1. czytanie (Ez 37, 1-14) Duch daje życie
Psalm (Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1))
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 22, 34-40) Największe przykazanie

6.30 1. + Weronikę i Władysława Zbuckich – of. rodzina
7.00 1. + Martę Mroczek w 5 r. i zmarłych z rodz. Mroczków – of. dzieci

2. + Irenę Paczuską w 8 r. , Wacława, Tadeusza i zmarłych z rodz. 
Paczuskich, Gadomskich, Stańskich i Świniarskich – of. córka

14.00 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
15.00 1. W intencjach Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
16.30 Ślub: Kamil Jan Kalinowski i Anna Dmitruk 
XXI Czuwanie ze św. Józefem 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Helenę i Stanisława Adamowicz – of. córka
3. + Tadeusza Kosińskiego w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. Poza parafią: + Hannę Szczepanik – of. pracownicy Szkoły SP 9

Adoracja Jezusa ze św. Józefem
Sobota 20 sierpnia 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Ez 43, 1-7a) Chwała Boża wraca do świątyni
Psalm (Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 10b))

Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale
Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy

6.30 1. + Halinę Kasjanowicz w 11 r. oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
– of. dzieci

2. + Annę Wilczyńską z domu Niewęgłowską – of. rodzina
7.00 1. + Stanisława Ilczuka w 4 r. – of bratanica
16.00 Ślub: Mateusz Piłkowski i Martyna Krasuska
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Informacje o życiu parafii (14.08)

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 18
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Edwarda Puchtę w 18 r., Jana, Feliksę i wszystkich zmarłych  
z rodz. Puchtów i Harasimów – of. Anna Puchta

3. + Urszulę Chomińską w 3 r., Zdzisława Bareja w 2 r. – of. Anna Bareja
Niedziela 21 sierpnia 2022 r.

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Iz 66, 18-21) Powszechność zbawienia

Psalm (Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15))
Całemu światu głoście Ewangelię Albo: Alleluja

2. czytanie (Hbr 12, 5-7. 11-13) Kogo Bóg miłuje, tego karci
Ewangelia (Łk 13, 22-30) Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Kazimierza Wolanina w 18 r . i rodziców z obojga stron rodziny 

– of. żona
8.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Piotra Artycha w 19 r., Jana i Tadeusza – of. matka
3. + Henryka Wilk w 5 r. 

10.00 1. Dz.-bł. w 4 r. ślubu Anny i Łukasza oraz w 6 r. ślubu Eweliny  
i Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i dla dzieci: 
Anastazji, Antoniny i Stanisława – of. rodzice

2. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Grażyny i Stanisława Pawełczak  
z okazji 30 r. ślubu z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa  
– of. małżonkowie

11.30 1. Dz.-bł. z okazji 9 r. ślubu Joanny i Krzysztofa, w 7 r. urodzin Zosi 
oraz w 5 r. urodzin Hanny z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Świętej Rodziny – of. Anna Ługowska

2. Poza parafią: Dz.-bł. w 6 r. urodzin Oskara z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, łaskę zdrowia na dalsze lata życia – of. rodzice

3. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Klaudii z okazji 3 r. urodzin z proś-
bą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
– of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. + Franciszka w 21 r., Krystynę, zmarłych z obu stron rodziny – of. dzieci
Adoracja Najświętszego Sakramentu
20.00 1. + Milenę w rocznicę śmierci

 Q NIEDZIELA 14 sierpnia: Dwudziesta Niedziela Zwykła
• Dziękujemy Panu Eugeniuszowi z ul. Chrobrego 14 za ofiarowanie do 

naszego kościoła figury św. Maksymiliana Marii Kolbego. Po-
święcenie figury będzie miało miejsce dziś (gdy wspominamy Świętego) 
na zakończenie Mszy świętej o godz. 13.00. 

• Dziś kończy się Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę. Spotka-
nie po Mszy świętej o godz. 18.00. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
• Trwa sierpień – miesiąc dobrowolnej abstynencji. Jest to dobra 

okazja do podejmowania postanowień trzeźwościowych i zapisania 
ich w Parafialnej księdze trzeźwości. Zgodnie z zachętą z artykułu mo-
żemy też zainteresować się dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 
nawet jeśli ktoś nie uczestniczy w formacji oazowej. 

• W Okunince trwa Oaza Ewangelizacji dla młodzieży i dzieci. Prosi-
my o modlitwę. 

 Q PONIEDZIAŁEK 15 sierpnia: 
•	UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP. Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 

10.00, 11.30, 13.00, 18.00. Podczas liturgii będzie miał miejsce obrzęd 
błogosławieństwa ziół i kwiatów. W tym dniu będzie odpust w Purze-
cu. Msza święta przy kapliczce o godz. 12.00. 
•	Dziś Święto Wojska Polskiego – 102 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Pa-

miętajmy o modlitwie za Ojczyznę i o wywieszeniu flag narodowych.
 Q ŚRODA 17 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 18 sierpnia: 
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakończe-

nia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
 Q PIĄTEK 19 sierpnia: 

•	Zapraszamy na CZUWANIE ZE ŚW. JÓZEFEM. 
• 17.30 – różaniec 
• 18.00 – Eucharystia z nauką o św. Józefie
• Adoracja Jezusa ze świętym Józefem
 Q NIEDZIELA 21 sierpnia: Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

• Przed kościołem będzie można złożyć podpis pod obywatelską inicja-
tywą „W obronie wolności chrześcijan”. Podpis mogą składać osoby 
pełnoletnie. Trzeba znać i podać swój nr PESEL. 

WAKACJE Z BOGIEM:
• Wyjazd formacyjno-wypoczynkowy „ŻYCIE W ŚWIETLE WIARY”
•	Termin: 23-30 sierpnia 2022 r. Wyjazd autokarem o godz. 7.00 z par-

kingu przy naszym kościele
•	Dla kogo? Dla osób chętnych: dzieci, młodzież, dorośli, rodziny. Mogą 

się zgłaszać osoby z innych parafii i miejscowości
•	Formacyjnie: poznajemy jak żyć po Bożemu – codziennie Eucharystia, 

modlitwa, rozważanie słowa Bożego
•	Wypoczynkowo: chodzimy po górach – Karkonosze, Góry Izerskie, 

zwiedzamy ciekawe miejsca, budujemy wspólnotę
•	Miejsce noclegu: Dom na Białej Dolinie, ul. Wolności 11, 58-580 

Szklarska Poręba – pokoje dwuosobowe lub rodzinne, można płacić 
bonem turystycznym
•	Koszt: 1300 zł
•	Karty zgłoszeniowe w zakrystii lub kancelarii. Zgłoszenia do środy 

17 sierpnia
•	Informacje i zapisy: ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490)
• Prosimy o modlitwę
• Można udzielić też wsparcia materialnego

 Q Zapisy nowych kandydatów do bierzmowania. Do zapisania się 
przychodzi zainteresowany młody człowiek z klasy siódmej, ósmej i starszy 
jeszcze nie zgłoszony wraz ze swoim rodzicem, opiekunem. Będzie można 
się zapisać w niedzielę 21 sierpnia po Mszach świętych w zakrystii. Zapisy 
będą się jeszcze odbywały we wrześniu (do 18.09). W tym celu należy za-
dzwonić do ks. Ireneusza Juśkiewicza. 

 Q Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie będzie  
w sobotę 3 września. Z naszej parafii będziemy wyjeżdżali autokarem.

 Q Wyjazd na II Pielgrzymkę Osób zawierzonych Jezusowi przez Ma-
ryję do Parczewa w sobotę 3 września o godz. 8.00. 

Od 23 do 25 września odbędzie się pielgrzymka. 
Odwiedzimy: Strachocin - Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, Miejsce 

Piastowe - sanktuarium św. Michała Archanioła, Duklę, Komańczę - miej-
sce internowania Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Je-
zioro Solińskie oraz Kalwarię Pacławską.

Koszt 500 zł, w tym: dwa noclegi, dwa śniadania, dwie obiadokolacje 
oraz ubezpieczenia.  Zofia Sawiak, tel. 606 902 159.

Rada Różańcowa  
zaprasza na pielgrzymkę

•	 Przemysław Sergiej, kawaler z parafii tutejszej i Ewelina Roguska,  
panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Paweł Bogdański, kawaler z parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwoc-
ku i Monika Zdanowska, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	 Mateusz Piątek, kawaler z parafii tutejszej i Anna Stańczuk, panna z parafii 
tutejszej – zapowiedź 2

•	 Sebastian Mikołajczuk, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna  
Misalska, panna z parafii Świętej Trójcy w Gródku – zapowiedź 1

•	 Bartosz Wołyniec, kawaler z parafii tutejszej i Wioleta Majew-
ska, panna z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzymoszach  
– zapowiedź 1

Zapowiedzi

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

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
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Malowanie kościoła 
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.
• Bezimienna z ul. Chrobrego 2 – 200 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 4 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 9 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 9 – 200 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 11 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 11 – 300 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 14 – 300 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 19 – 200 zł
• Bezimienna z ul. Granicznej – 200 zł
• Bezimienna z ul. Jagiełły 19 – 200 zł
• Bezimienna z ul. Jagiełły 23 – 500 zł
• Bezimienna z ul. Mieszka I – 1000 zł
• Bezimienna z ul. Mieszka I 16 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Mieszka I 16 – 100 zł 
• Bezimienna z ul. Mieszka I 16 – 200 zł
• Bezimienna z ul. Mieszka I 4 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Mieszka I 6 – 50 zł
• Bezimienna z ul. Mieszka I 8 – 400 zł
• Bezimienna z ul. Mieszka I 8 – 500 zł
• Bezimienna z ul. Okrzei – 200 zł
• Bezimienna z ul. Północnej – 200 zł
• Bezimienna z ul. Sokołowskiej – 1000 zł
• Bezimienna z ul. Sokołowskiej 70 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Sokołowskiej 75 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Sokołowskiej 75 – 150 zł
• Bezimienna z ul. Sokołowskiej 80 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Sokołowskiej 80 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Sokołowskiej 87 – 100 zł
• KŻR nr 13 – 1200 zł
• Pan Cezary – 100 zł
• Pan Franciszek z ul. Góreckiego – 600 zł

• Pan Kazimierz z ul. Mieszka I 22 – 100 zł 
• Pan Lucjan z ul. Mieszka I – 400 zł
• Pan Łukasz z ul. Chrobrego 8 – 100 zł
• Pan Mariusz z ul. Chrobrego 2 – 100 zł
• Pan Paweł – 100 zł
• Pan Stanisław ze Strzały – 400 zł
• Pan Zbigniew z Wiśniewa – 1200 zł
• Pani Aniela z ul. Chrobrego 2 – 300 zł
• Pani Anna z ul. Mieszka I 4 – 150 zł
• Pani Apolonia z ul. Sokołowskiej – 100 zł
• Pani Barbara z ul. Granicznej – 1000 zł
• Pani Bożena z Nowego Świata – 100 zł
• Pani Bożena z ul. Chrobrego 19 – 150 zł
• Pani Bożena z ul. Mieszka I 6 – 200 zł
• Pani Dorota z ul. Chrobrego 6 – 50 zł
• Pani Elżbieta ze Strzały – 100 zł
• Pani Halina z ul. Chrobrego 4 – 50 zł
• Pani Irena ze Strzały – 200 zł
• Pani Jadwiga z ul. Jagiełły 17 – 150 zł
• Pani Jadwiga z ul. Sokołowskiej – 150 zł
• Pani Jadwiga ze Strzały – 200 zł
• Pani Krystyna z ul. Chrobrego 9 – 200 zł
• Pani Krystyna z ul. Chrobrego 11 – 100 zł
• Pani Krystyna z ul. Chrobrego 21 – 200 zł
• Pani Krystyna z ul. Mieszka I 20 – 100 zł
• Pani Teresa z ul. Chrobrego 5 – 500 zł
• Pani Teresa z ul. Mireckiego – 200 zł
• Pani Teresa z ul. Okrzei – 200 zł
• Pani Wiktoria z ul. Mieszka I 26 – 100 zł
• Pani Zofia z ul. Chrobrego – 200 zł
• Pani Zofia z ul. Żytniej – 100 zł

PODZIĘKOWANIA ZA SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA PO MALOWANIU 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprzątanie kościoła. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy do następujących osób:

• Aleksiuk Ewa
• Boguszewska Maria
• Borkowska Irena
• Borkowska Teresa
• Bryńczak Maria
• Chromińska Maria
• Cielemęcka Anna
• Cielemęcki Mariusz
• Goławska Małgorzata
• Grabczyk Małgorzata
• Jakubowska Teresa
• Jezuit Wojciech 
• Kapel Marzena
• Koć Ewa
• Kopeć Bożena
• Kos Sylwia

• Kucewicz Ewa
• Łatacz Helena
• Mączarski Jakub
• Michalska Iwona
• Mirońska Donata
• Młynarczyk Katarzyna
• Niedziółka Teresa
• Oknińska Alicja
• Okniński Józef
• Olszewska Urszula
• Osik Stanisława
• Paczuska Helena
• Pałka Urszula
• Podniesińska Jadwiga
• Polit Piotr
• Puzio Teresa

• Redosz Dawidek
• Rymuza Robert
• Sawiak Zofia
• Skorupka Ewa
• Stańczuk Teresa
• Staręga Barbara 
• Strzalińska Urszula
• Sypiańska Jadwiga
• Woźna Barbara
• Wójcik Danuta
• Wrona Sławomir
• Wyrozębska Krystyna
• Wyrzykowska 

Agnieszka
• Zalewski Oskar
• Zielińska Agata

Najmłodszy pomocnik miał 6 lat, najstarszy – 84. Dziękujemy Panu Robertowi 
Rymuzie za dostarczenie maszyn do sprzątania kościoła, włącznie z pracowni-
kami, którzy te urządzenia obsługiwali. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Marzena Celińska
+ Regina Daukszo

+ Bronisława Kaczyńska

Uroczystość Wniebowzięcia 
NMP (15 sierpnia)

Z konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus papieża Piusa XII  
Święte i chwalebne jest ciało Dziewicy Maryi

Ojcowie Kościoła i wielcy Doktorowie w homiliach i kazaniach, gło-
szonych ludowi z okazji dzisiejszego święta, mówili o Wniebowzięciu 
Bogarodzicy jako o prawdzie znanej i przyjmowanej przez wiernych chrze-
ścijan; objaśniali ją obszernie oraz przy pomocy głębokich racji teologicz-
nych podawali istotę i znaczenie tej prawdy. To święto - podkreślali nade 
wszystko - nie tylko przypomina, że ciało błogosławionej Dziewicy Maryi 
zostało zachowane od jakiegokolwiek zepsucia, ale też jest wspomnieniem 
Jej triumfu nad śmiercią i uwielbienia w niebie na wzór Jednorodzonego 
Syna, Jezusa Chrystusa.

Dlatego św. Jan Damasceński, najznamienitszy głosiciel tej prawdy, po-
równując Wniebowzięcie cielesne Matki Bożej Rodzicielki z innymi Jej dara-
mi i przywilejami, stwierdza płomiennie: „Wypadało, aby Ta, która wydając 
na świat Zbawiciela, zachowała nieskalane dziewictwo, także po śmierci 
pozostała nietknięta skażeniem ciała. Wypadało, aby Ta, która w swym ło-
nie nosiła Stwórcę, jako Dziecię, została przyjęta do Boskich przybytków. 
Wypadało, by Oblubienica Ojca zamieszkała w niebieskich komnatach. 
Wypadało, aby Matka, która patrzyła na Syna swego przybitego do krzy-
ża i której serce przeszył miecz boleści, oszczędzony Jej w chwili wydania 
na świat Zbawiciela, oglądała Go królującego wraz z Ojcem w niebie. Wy-
padało, aby Matka Boga miała wszystko to, co należy do Jej Syna, aby jako 
Matka i Służebnica Boga była czczona przez wszystkie stworzenia”.

Święty zaś Germanus z Konstantynopola uważał, że zachowanie od 
skażenia ciała Dziewicy Bogarodzicy Maryi i wzięcie do nieba odpowiada 
nie tylko Jej Boskiemu macierzyństwu, ale także szczególnej świętości Jej 
dziewiczego ciała: „Oto jawisz się - według słów Pisma - «w blasku pięk-
ności». Twe dziewicze ciało jest całe święte, całe czyste, całe mieszkaniem 
Boga. Przeto nie obróci się w proch, ale jako ludzkie zostanie przeniesione 
do nieskazitelności życia wiecznego. Jest to jednak to samo ciało żywe, 
doskonale uwielbione, nieskażone, obdarzone życiem wiecznym”.

Inny znowu starożytny pisarz stwierdza: „Ponieważ Maryja jest naj-
chwalebniejszą Matką Chrystusa, naszego Zbawiciela i Boga, Dawcy ży-
cia i nieśmiertelności, dlatego od Niego otrzymuje życie i z Nim na wie-
ki dzieli nieskazitelność ciała. To On wezwał Ją z grobu i przyjął do sie-
bie w sposób sobie tylko znany”.

Wszystkie te dowody i wypowiedzi świętych Ojców opierają się na Pi-
śmie świętym jako ostatecznym fundamencie. Stawia nam ono przed oczy 
Matkę Boga zjednoczoną najdoskonalej z Boskim Synem i zawsze dzielą-
cą z Nim Jego los.

Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać, że od drugiego wieku Ojcowie 
przedstawiają Dziewicę Maryję jako nową Ewę; choć podporządkowaną no-
wemu Adamowi, to jednak zjednoczoną z Nim najściślej w Jego walce z od-
wiecznym wrogiem. Walka ta, zgodnie z zapowiedzią Protoewangelii ma 
zakończyć się ostatecznym zwycięstwem nad grzechem i śmiercią, które w pi-
smach świętego Pawła występują zawsze wzajemnie powiązane. Dlatego, 
podobnie jak zmartwychwstanie Chrystusa stanowiło istotę i ostateczne 
trofeum tego zwycięstwa, tak też udział Dziewicy w walce Syna powinien 
zakończyć się uwielbieniem dziewiczego ciała, zgodnie ze słowami Aposto-
ła: „Kiedy zaś to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, wtedy 
sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć”.

A zatem wielka Matka Boga, Jezusa Chrystusa, „jednym i tym samym 
rozporządzeniem” Opatrzności w przedziwny sposób niepokalana w poczę-
ciu, nieskalana Dziewica w Boskim macierzyństwie, doskonała towarzyszka 
Boskiego Zbawiciela, odnoszącego pełne zwycięstwo nad grzechem i jego 
skutkami, otrzymała jako najwspanialsze zwieńczenie swych przywilejów 
dar wolności od zepsucia cielesnego, i podobnie jak Syn, po zwycięstwie 
nad śmiercią, została z ciałem i duszą wzięta do chwały niebios, by tam za-
jaśnieć jako Królowa zasiadająca po prawicy swego Syna, „nieśmiertelnego 
Króla wieków”.   Źródło: www.brewiarz.pl 
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Młode gospodynie dzielę się doświadczeniem:
 – Wiesz, co jest najgorsze przy gotowaniu pie-
rogów?
 – Że się rozgotowują?
 – Nie.
 – A co?
 – Kiedy woda już ci się gotuje, ty otwierasz za-
mrażalnik, a tam nie ma pierogów!
JUŻ WKRÓTCE SIĘ ZACZNIE
Do pokoju ósmoklasisty ktoś puka:
 – Kto tam?
 – Matematyka. Sama?
 – Nie. Z zagrożeniem!
DO PIZZERII
Młodzi ludzie umawiają się po pracy:
 – Idziemy dziś wieczorem na pizzę?
 – Ja nie mogę. Jestem na diecie.
 – A na jakiej diecie?
 – Na finansowej.
INICJATYWA SPOŁECZNA
W naszych czasach stały się modne inicjatywy 
społeczne i zbieranie pod nimi podpisów. Na taki 
pomysł przed końcem wakacji wpadli ucznio-
wie wielu szkól. W dniu 1 września stawiają 
się w Ministerstwie Edukacji u ministra Czarnka:
 – Panie ministrze, mamy dwa miliony podpisów 
uczniów, żeby wogóle nie chodzić do szkoły!
WSPOMNIENIA
Rzeczowa rozmowa wnuczka z dziadkiem:
 – Dawniej, wnusiu, to wszystko było lepsze.
 – A co konkretnie, dziadku?
 – Zapomniałem. Nie pamiętam!
LĘK PRZED E-DZIENNIKIEM
W roku szkolnym tato rozmawia z synem:
 – Zajrzałem do twego e-dziennika, synku i wi-
dzę, że masz same jedynki. Jak to możliwe?
 – Nie przejmuj się tato. To wszystko przez te 
wirusy w twoim komputerze.

Świadectwa uczestników i animatorów 
wakacyjnych oaz rekolekcyjnych (cz. 2)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie 

rozważaliśmy słowo Boże (Namiot Spotkania). 
Najważniejszym wydarzeniem była uroczyście 
sprawowana Eucharystia. Po liturgii był smacz-
ny obiad (pizza, zupa, nugetsy z frytkami, racu-
chy). Ok. godz. 15.00 rozpoczynało się pogodne 
popołudnie – czas tańców, gier i zbaw. Po godz. 
16.00 uczestnicy wracali do domów – zadowo-
leni, bo chętnie przychodzili następnego dnia. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i animato-
rom oraz osobom, które wspierały nas modli-
twą i darami materialnymi.
•	 Michał: Na oazie parafialnej byłem anima-

torem grupy 9 chłopców. Tą funkcję pełniłem 
pierwszy raz, więc nie ukrywając było to dla 
mnie sporym wyzwaniem. Mam nadzieję, 
że sobie poradziłem, że przekazałem swo-
im chłopakom wszystko co byłem w stanie 
przekazać. Tą oazę przeżywałem szczególnie 
pod kątem zbliżającej się oazy wakacyjnej. 
Potraktowałem ją jako szczególne przygo-
towanie do tego ważnego wydarzenia. Co-
dzienna uroczysta Eucharystia oraz spotkanie 
Boga w drugim człowieku, nawet w tym naj-
młodszym, przybliżyło mnie do Boga i Jego 
miłości. Taka oaza to bardzo dobry czas na 
zawiązanie nowych przyjaźni i rozpoczęcie 
swojej przygody z tym Ruchem.

•	 Oliwia: Na oazie parafialnej byłam anima-
torką grupy. Uważam, że było trochę łatwiej 
niż rok temu. Dziewczyny były bardzo chętne 

do pracy i rozmowy. Temat całej oazy, czyli 
„Życie w świetle Bożej łaski” przypomniał 
mi, że Bóg jest światłością i że tylko z Nim je-
stem w stanie wyjść z niewoli grzechu. Przez 
prowadzenie pogodnych popołudni w jakimś 
stopniu nauczyłam się cierpliwości. Często 
ciężko było zebrać wszystkich uczestników 
do zabaw i tańców. Byłam także u spowiedzi 
co mi pomogło i przestałam się złościć o małe 
rzeczy. Cieszę się, że mogłam tam być mimo 
to, że miało mnie nie być z różnych względów. 
Myślę, że dobrze spędziłam ten czas i było 
mi to potrzebne. Jestem wdzięczna Panu 
Bogu za każdego człowieka, którego spo-
tkałam w czasie trwania oazy oraz za każdy 
trudniejszy i łatwiejszy punkt programu.

•	 Szymon: Ta Oaza przybliżyła mnie do Boga. 
Były dobre posiłki i miłe spotkania w grupach. 
Bardzo podobały mi się kazania ks. Ireneusza. 
Za to wszystko chwała Panu. Bóg zapłać.

•	 Vanessa: Alleluja, była to moja pierwsza 
oaza w roli animatora i było to na pewno 
całkowicie nowe doświadczenie. Na począt-
ku stresowałam się, nie byłam pewna czy 
to w 100% coś dla mnie. Jednak Bóg poka-
zał, że dam sobie radę. Wystarczy, że poświę-
cę czas na poznawanie Jego, osób w mojej 
grupie i samej siebie. Oaza ta na pewno jest 
początkiem mojej przygody z byciem anima-
torką i mam nadzieję, że będę mogła dalej 
rozwijać się w tym kierunku. Chwała Panu.
Opracował i zebrał: (xIJ)
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