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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Boże, proszę,  
daj mi zbawienie!

Lektura Ewangelii prowadzi do wniosku, że Je-
zus jest ciągle w drodze, przemierza miasta i wsie, 
aby nauczać, czyli głosić słowo Boże. Głoszenie nie 
jest sprawą prostą i oczywistą. Podejmują się go 
ludzie przekonani, wierzący, napełnieni darami 
Ducha Świętego. Jezusowi zależy, by wielu ludzi 
usłyszało, że są kochani przez Boga, że ich życie 
ma sens, że jest nadzieja. O tych wszystkich spra-
wach uczy Jezus idąc do Jerozolimy, gdzie odda 
swe życie na krzyżu i powstanie z martwych. Je-
zus wie doskonale co się stanie, uczniowie o tym 
słyszeli, ale nie przyjmują tego do wiadomości. 
Każdy z nas w swym życiu odbywa podróż, w cza-
sie której przygotowuje się do śmierci i nowego 
życia w królestwie Bożym na wieki. 

Potrzebujemy tego, co w Biblii jest nazwane 
„zbawieniem”. Wiele razy słyszeliśmy to słowo, 
ale okazuje się, że możemy mieć podobne pro-
blemy jak uczniowie Jezusa z Ewangelii. Oni nie 
mogli pojąć, że zbawienie jest dla wszystkich, że 

jest darem i wystarczy go przyjąć, co wymaga od 
nas pewnego wysiłku, by życie dostosować do 
Bożego słowa. Zbawienie to ratunek, który jest 
dany przez Boga tym, którzy sami by sobie w ża-
den sposób nie poradzili. Nie da się zbawić same-
mu, o własnych siłach. Niby to wiemy, ale i tak 
większość naszych wysiłków w życiu duchowym 
zajmuje zastosowanie tej prawdy. Nie raz upływa 
wiele lat zanim ktoś odkryje, że bez Boga, bez ła-
ski Bożej nie można być zbawionym. 

Uczniowie zastanawiali się czy tylko nieliczni 
będą zbawieni. A Jezus zachęcił ich, by usiłowali 
wejść przez ciasne drzwi, czyli wymagali od sie-
bie. Szkoda życia na głupoty, na rzeczy i sprawy, 
które z puntu widzenia wiary i wieczności nie 
mają żadnego znaczenia. Drogą do nieba jest 
Jezus, a wiadomo, że Jego nauka jest wymaga-
jąca. Trudno się o tym mówi i pisze w czasach, 
gdy większość wiernych chciałaby łatwej drogi 
do zbawienia. W mentalności współczesnych 
jest mocno zakorzeniona zasada „szybko, ła-
two i przyjemnie”. A jak coś wymaga czasu, 
trudu i nie jest zbyt przyjemne pojawia się 
bunt i zniechęcenie. Myślimy, że w sprawach 
Bożych też wystarczy nacisnąć „enter” i nastąpi 
nawrócenie. „Usiłujcie” – mówi Pan. Nie będzie 
prosto, raczej nie skończy się szybko, trzeba bę-
dzie się zaangażować. Warto podjąć błogosła-
wiony trud nawrócenia, aby kiedyś zasiąść do 
stołu w królestwie Bożym. (xIJ)

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 KRÓLESTWO BOŻE  

DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH (Łk 13, 22-30)

Panie Jezu, czy będę zbawiony? Czytając dzisiej-
szą Ewangelię, staję jak ten człowiek pytający Je-
zusa o liczbę zbawionych i zadaję to pytanie. Moim 
zdaniem, to było mądre i odważne pytanie. Ktoś kto 
je zadał, musiał wpierw samego siebie zapytać: „Co 
jest najważniejsze w moim życiu?” Dla niego było 
to zbawienie i to, czy się na nie „załapie”. Następnie 
musiał wykazać się determinacją, by przebić się 
przez tłum gapiów, a potem odwagą, by w obec-
ności innych zadać to pytanie. A jak ty odpowiesz 
sobie na to pytanie? Czy masz w sercu determina-
cję i wiarę, by właśnie u Niego szukać odpowiedzi?

A gdzie siebie odnajduję w tym fragmencie? 
Widzę się w tłumie ludzi wykrzykując, tak jak i oni, 
listę swoich życzeń: „Ulecz mnie!”, „Chcę być szczę-
śliwy!”, „Jak stać się bogatym” itp. Jestem jak ci 
ludzie, którzy podchodzą do Jezusa, bo jest aku-
rat w okolicy. Jestem jak ci, którzy przychodzą, bo 
potrzebny jest cud. Wiem gdzie Go znaleźć. Pozna-
łem Jego naukę. Korzystam z błogosławieństwa. 
Lecz jednocześnie tak szybko zapominam o Nim, 
gdy tylko otrzymam to, co chciałem. 

Dzisiejsza Ewangelia przypomina mi, że osią-
gnięcie ZBAWIENIA jest najważniejszym celem 
mojego życia. Jezus mówi, że samo bycie w Koście-
le, przyjęte Sakramenty czy też słowne deklaracje 
nie dają gwarancji na zbawienie. Jedynie spra-
wiedliwe życie oraz pokora (czyli także służba in-
nym) to warunki zbawienia. Sprawiedliwość m.in. 
uczciwość w każdej decyzji. Pokora to także służba 
swoim bliskim, bez oczekiwania na „zapłatę”. Czy 
spełniasz minimalne warunki ZBAWIENIA? Czy pra-
gniesz żyć tak, by je osiągnąć? [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich 
wiernych w dążeniu do Ciebie, daj swojemu ludowi 
miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecu-
jesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli 
nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.(xIJ)

Hymn Jutrzni z Uroczystości NMP Częstochowskiej (26 VIII) 
Twój dom, Maryjo, na górze się wznosi,
Aby napełniać cały kraj światłością
I być dla niego przez losu koleje
Wciąż jaśniejącym znakiem Bożej łaski.

Nad naszą ziemią, zbyt często pokrytą
Chmurą cierpienia, wojen i niemocy,
Twój dom, Królowo, jak okręt zwycięski
Płynie z odsieczą wzywającym Ciebie.

Do Twego domu z modlitwą i pieśnią
Idą pielgrzymi niosąc swoje serca,
By je położyć przed Twym Wizerunkiem,
Ty zaś w nich zapal wiarę i wytrwałość.

Niech Twoje oczy, uważne i słodkie,
Spojrzą z miłością na strudzonych ludzi,
I wskaż na Tego, którego piastujesz,
Aby przez Matkę wychwalali Syna.

Błogosław, Pani,  
najmilszej Ojczyźnie,
Która Cię sławi  
w dzień tak uroczysty:
Niech Jasna Góra,  
promienna i mocna,
Drogę wskazuje 
szukającym Boga.

Niech będzie 
chwała i cześć 
nieskończona
Ojcu, Synowi  
i Duchowi Prawdy;
Pokorne hołdy składajmy Maryi,
Której królestwo słońce już oświeca. 
Amen.
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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 22 sierpnia 2022 r.

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ
1. czytanie (2 Tes 1, 1-5. 11b-12)

Dziękczynienie za wytrwanie Tesaloniczan w wierze
Psalm (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: por. 3))

Pośród narodów głoście chwałę Pana
Ewangelia (Mt 23, 13-22) Zaślepienie faryzeuszów

6.30 1. + Czesława Bryzka w 29 r., Stanisławę, rodziców z obojga stron 
rodziny oraz zmarłych z rodz. Niepogodów

7.00 1. + Henryka Zaliwskiego w 16 r. i zmarłych rodziców z obu stron 
rodziny – of. rodzina

2. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyków oraz Hannę Soszyńską
3. Poza parafią: + Lucjana Talachę w 7 r., rodziców z obu stron ro-

dziny – of. żona
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 19
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Tomasza Wojewódzkiego w 25 r. 
3. Dz.-bł. w intencji Justyny i Rafała Panasiuk z okazji 13 r. ślubu  

z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa 
dla nich i ich dzieci: Patryka i Dominika – of. małżonkowie

Wtorek 23 sierpnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO 
albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy

1. czytanie (2 Tes 2, 1-3a. 14-17) Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami
Psalm (Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab))

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię
Ewangelia (Mt 23, 23-26) Biada obłudnikom

6.30 1. + Janinę w 32 r., Franciszka, Kazimierza, Krzysztofa, Wacława 
i zmarłych z rodz. Jerominiaków i Krzyckich – of. Elżbieta Je-
rominiak

7.00 1. + Krzysztofa, Józefa, Martę i Beatę Karpowicz – of. Małgorzata 
Karpowicz

2. + Piotra Żukowskiego, Stanisławę, Kazimierza, Danutę, Ryszarda 
Chomków i Rafała Choińskiego

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 19
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. Dz.-bł. w intencji Kingi w 19 r. urodzin z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, dary Ducha Świętego i wypełnienie się woli Bożej  
w jej życiu – of. rodzice

3. Dz.-bł. z racji urodzin Roberta z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Maryi, potrzebne łaski dla niego i jego rodziny – of. mama

Środa 24 sierpnia 2022 r.
ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA

1. czytanie (Ap 21, 9b-14)
Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Psalm (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12))
Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo

Ewangelia (J 1, 45-51) Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu
6.30 1. + Stanisława w 30 r. 
7.00 1. + Jadwigę w 20 r., Jana, Grażynę Woźną i Andrzeja Muszyńskie-

go – of. rodzina
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. za Jarka i jego rodzinę w podziękowaniu za otrzymane 
łaski z prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
– of. Agnieszka

II. Dz.-bł. za właściciela i pracowników Kancelarii Adwokackiej  
w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej – of. Agnieszka

III. Dz.-bł. w 20 r. ślubu Magdy i Przemysława oraz Boże błogosła-
wieństwo i opiekę św. Józefa dla dzieci: Krzysztofa i Antoniego 

IV. Dz.-bł. w 34 r. ślubu Joanny i Jerzego z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę św. Józefa 

V. O miłość w rodzinie
VI. W intencji rodziców o łaskę nawrócenia i dary Ducha Świętego
VII. + Marzenę Celińską – of. Mariusz i Aneta Zabadała
VIII. + Wojciecha Kowalskiego w 2 r. 

IX. + Tadeusza w 17 r. – of. żona
X. + Mariana Kryckiego – of. bratowa Stanisława z rodziną
XI. + Mariana Myszkiewicza – of. Hanna i Stanisław Wakuła
XII. + Tadeusza Kosińskiego – of. rodzina Sobolewskich
XIII. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo Nie-

bieskie – of. żona
XIV. + Karolinę Troć – of. Pracownicy Przychodni przy ul. Mazurskiej
XV. + Zygmunta Andraszek – of. brat Andrzej
XVI. + Aleksieja w 11 r. – of. rodzina
XVII. + Danutę Kobylińską w 6 msc. po śmierci
2. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego
3. + Józefa w 25 r., Zofię i zmarłych z rodz. Rucińskich – of. Krystyna 

i Szczepan Borutowie
Różaniec prowadzony przez Cristeros 

Czwartek 25 sierpnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO 

albo wspomnienie św. Ludwika 
albo wspomnienie św. Józefa Kalasantego, prezbitera

1. czytanie (1 Kor 1, 1-9) Pozdrowienie Koryntian i dziękczynienie
Psalm (Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 1b))Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Ewangelia (Mt 24, 42-51) Wezwanie do czujności
6.30 1. + Kazimierza, Otolię, Mariana, Bronisława, Czesławę i dziadków 

z obu stron rodziny – of. Marianna Pieńkowska
7.00 1. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego – of. rodzice

2. + Janinę, Kazimierza Janiak, Martę i Pawła Stawskich – of. dzieci
3. Poza parafią: + Stefana Okuniewskiego w 16 r. – of. córka

16.00 Ślub: Jacek Marchel i Agnieszka Paczuska
17.15 Różaniec prowadzony przez Obrońców Życia
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Zdzisława Kliczek w 1 r. – of. córki i syn
3. + Mariannę w 28 r., Jadwigę, Wincentego i Mariana – of. rodzina

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 26 sierpnia 2022 r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
1. czytanie (Prz 8, 22-35) Maryja stolicą mądrości

albo 1. czytanie (Iz 2, 2-5) Góra świątyni Pana
Psalm (Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d))

Tyś wielką chlubą naszego narodu
2. czytanie (Ga 4, 4-7) Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Ewangelia (J 2, 1-11) Wesele w Kanie Galilejskiej
7.00 1. + Józefa w 38 r., Natalię oraz zmarłych z rodz. Wymiatał  

– of. rodzina Wymiatał
2. + Za zmarłe siostry z KR nr 13 pod wezwaniem Matki Bożej 

Częstochowskiej oraz opiekę Świętej Rodziny dla żyjących  
z Koła Różańcowego

3. Poza parafia: + Elżbietę Izdebską i rodziców w rocznice śmierci  
– of. brat

10.00 1. + Zofię Halinę Stańczuk w 1 r.  – of. córka Jolanta i córka Alicja 
z rodziną

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 19
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Andrzeja Mroczek w 4 r. – of. mama
3. Dz.-bł. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń KŻR nr 11 

oraz ich rodzin – of. Zelatorka Mirosława Kłos
4. Poza parafią: + Piotra Kobuszewskiego w 4 r., Irenę, Waldemara, 

Benedykta, zm. z rodz. Kobuszewskich – of. córka
Sobota 27 sierpnia 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI
1. czytanie (1 Kor 1, 26-31) Bóg wybrał wzgardzonych
Psalm (Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20-21 (R.: por. 12))

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Ewangelia  (Mt 25, 14-30) Przypowieść o talentach

6.30 1. + Stanisława Gręziak w 22 r., rodziców, siostry, Jadwigę, Jana
2. + Stanisławę Gorzała w rocznicę śmierci oraz za wszystkich 

zmarłych z rodz. Gorzałów i Grzebiszów
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Informacje o życiu parafii (21.08)7.00 1. + O łaskę zbawienia dla zmarłego ojca Stanisława Myrchy  
w 7 r. – of. Barbara Duk

2. Poza parafią: Dz.-bł. o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej i św. Józefa dla dzieci i wnuków oraz Marii w 75 r. 

16.00 Ślub: Przemysław Sergiej i Ewelina Roguska
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Benedykta Śledziewskiego w 3 r. i Jana – of. córka
3. + Sławomira Myszkę w 4 r. i rodziców z obu stron rodziny

Niedziela 28 sierpnia 2022 r.
DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (Syr 3, 17-18. 20. 28-29) Bóg miłuje pokornych
Psalm (Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 (R.: por. 11b))

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz
2. czytanie (Hbr 12, 18-19. 22-24a) Stare i Nowe Przymierze

Ewangelia (Łk 14, 1. 7-14) Kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się uniża, będzie wywyższony

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Dz.-bł. w 40 r. ślubu Bożeny i Waldemara z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
8.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. + Halinę Grzebisz w 26 r., Kazimierza w 9 msc., dziadków z obu 
stron rodziny – of. rodzina

3. + Kazimierza Kryńskiego w 15 r. – of. żona z dziećmi
10.00 1. Dz.-bł. w 4 r. urodzin Darii i 10 r. ślubu Agnieszki i Łukasza  

z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej 
Rodziny – of. rodzina

2. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Małgorzaty i Bartka z okazji 2 r. 
ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego 
– of. Małżonkowie

11.30 1. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Karoliny o opiekę Matki Bożej, światło  
i dary Ducha Świętego 

2. + Czesławę, Wacława, Ryszarda, Adriana, Henryka Urbanów, Janinę  
i Stanisława Brochockich i zmarłych cierpiących w czyśćcu

3. Poza parafia: Dz.-bł. w intencji Aleksandry Ścichowskiej  
w 18 r. urodzin z prośbą o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego 
i wypełnienie woli Bożej w jej życiu – of. rodzice i rodzeństwo

13.00 1. W intencji Parafian
18.00 1. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretta Molla

Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka – Adoracja 
Najświętszego Sakramentu

20.00 1. + Tadeusza Kosiorka w 16 r., rodziców: Bronisławę i Antoniego 
– of. żona

 Q NIEDZIELA 21 sierpnia: Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła
•	 Przed kościołem można złożyć podpis pod obywatelską inicjatywą  

„W obronie wolności chrześcijan”. Podpis mogą składać osoby pełnolet-
nie. Trzeba znać i podać swój nr Pesel. 

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

okazja do podejmowania postanowień trzeźwościowych i zapisania 
ich w Parafialnej księdze trzeźwości. Możemy też zainteresować się 
dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
 Q ŚRODA 24 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 25 sierpnia: 
•	 Modlitwy prowadzone przez Obrońców Życia rozpoczynają się  

o godz. 17.15.
•	 Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakoń-

czenia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 

 Q PIĄTEK 26 sierpnia: Uroczystość NMP Częstochowskiej
•	 Msze święte o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. 

 Q SOBOTA 27 sierpnia:
•	 Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na pielgrzym-

kę Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej. Wyjazd o godzinie 8.00, 
powrót około 18.00. Zapisy w zakrystii i pod numerem telefonu: 
511128243 - zelatorka Róża

 Q NIEDZIELA 28 sierpnia: Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła
•	 Msza święta o godz. 18.00 będzie sprawowana w intencjach podanych 

przez Czcicieli św. Joanny Beretta Molla. Po liturgii błogosławieństwo 
matek oczekujących narodzin dziecka. 

 Q Zapisy nowych kandydatów do bierzmowania. Do zapisania się 
przychodzi zainteresowany młody człowiek z klasy siódmej, ósmej i star-
szy jeszcze nie zgłoszony wraz ze swoim rodzicem, opiekunem. 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 
zadzwonić do ks. Ireneusza Juśkiewicza. 

 Q Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie będzie  
w sobotę 3 września. Z naszej parafii będziemy wyjeżdżali autokarem.  
Zapisy u animatorów i księdza moderatora. 

 Q Wyjazd na II Pielgrzymkę Osób zawierzonych Jezuso-
wi przez Maryję do Parczewa w sobotę 3 września o godz. 8.00.  
Zapisy w zakrystii. 

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 koście-
le było 3300 m2 do pomalowania. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na malowanie.

•	Bezimienna – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Batorego 5 – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Chrobrego 10 – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Chrobrego 2 – 200 zł 
•	Bezimienna z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Góreckiego – 300 zł
•	Bezimienna z ul. Góreckiego – 600 zł
•	Bezimienna z ul. Granicznej – 50 zł
•	Bezimienna z ul. Konopnickiej – 200 zł
•	Bezimienna z ul. Mieszka I 10 – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Mieszka I 22 – 400 zł
•	Bezimienna z ul. Nowy Świat 3 – 500 zł
•	Bezimienna z ul. Nowy Świat 9 – 500 zł
•	Bezimienna z ul. Rejtana – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Sokołowskiej – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Sokołowskiej 88 – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Wincentego Pola – 100 zł
•	Bezimienna z ul. Żytniej 26 – 200 zł
•	KŻR nr 18 – 300 zł

•	Pan Alexander z ul. Żytniej – 600 zł
•	Pan Eugeniusz ze wsi Żytnia – 150 zł
•	Pan Paweł – 50 zł
•	Pan Piotr z ul. Żytniej – 240 zł
•	Pani Alina z ul. Mireckiego – 200 zł 
•	Pani Barbara z ul. Jagiełły 21 – 100 zł
•	Pani Bożena z ul. Nowy Świat – 100 zł 
•	Pani Cecylia z ul. Jagiełły – 50 zł 
•	Pani Helena z ul. Sokołowskiej – 200 zł
•	Pani Jadwiga z ul. Nowy Świat 6 – 200 zł
•	Pani Marzena z ul. Nowy Świat 2 – 400 zł
•	Pani Teresa z ul. Mieszka I – 300 zł
•	 Z ul. Mieszka I 14 – 50 zł

Dziękujemy Panu Sławomirowi Wronie 
za użyczenie sprzętu do czyszczenia kościo-
ła i zapewnienie obsługi. Dziękujemy Panu 
Piotrowi Kusińskiemu za użyczenie ruszto-
wań niezbędnych do malowania kościoła. 

Zapowiedzi
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:

•	 Sebastian Mikołajczuk, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna  
Misalska, panna z parafii Świętej Trójcy w Gródku – zapowiedź 2

•	 Bartosz Wołyniec, kawaler z parafii tutejszej i Wioleta Majew-
ska, panna z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzymoszach  
– zapowiedź 2

•	 Piotr Korneszczuk, kawaler z parafii NMP Matki Kościoła  
w Świdniku i Weronika Wiktoria Wegner, panna z parafii tutejszej  
– zapowiedź 1 

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

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1200 egz. wydaje Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  Druk.  NOWATOR.  

Konto parafii. 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 
Redaguje zespół.  ks. Sławomir Olopiak, ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  

Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk, Beata Woźniakowska, Edyta Zdunek, Agata Zielińska.  
Uwaga współpracownicy redakcji.  materiały do „Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30.  
W niedziele nieczynna.

(opr. xHD)

Mama przychodzi z pracy i widzi w pokoju Krzy-
sia, pozostawionego pod opieką babci, wielki 
bałagan. Pyta synka:
– Kochanie, to ty to zrobiłeś??
– Będę odpowiadał tylko w obecności mego 
adwokata.
Drze się więc na cały głos:
 – Baaaabciuuuuu! Chodź tu szybko!
MODUŁ
Na lekcji matematyki nauczycielka napisała: 
2+8=12. Wzywa do tablicy Wojtka i mówi:
 – To równanie na tablicy jest niepoprawne. 
Spróbuj, Wojtusiu, je naprawić.
 – Proszę pani, ja w przyszłości zamierzam zo-
stać mechanikiem samochodowym. My mecha-
nicy nie bawimy się już w dzisiejszych czasach 
w naprawy drobiazgów, ale wymieniamy całe 
moduły. Dlatego proponuję, by nie naprawiać 
równania, ale wymienić od razu całą tablicę.
NAJWYŻSZA FORMA
Na lekcji biologii pani nauczycielka zadaje 
uczniowi pytanie:
– Co jest najwyższą formą życia?
– Myślę, że żyrafa, proszę pani.
O SZCZEPIONKACH
Wykładowca do studentów:
– Podczas ostatniej pandemii po raz pierwszy  
w historii medycyny, winę za nieskuteczność 
preparatów medycznych poniosły osoby, które 
się nie zaszczepiły tymi preparatami.
ASERTYWNOŚĆ
Chłopak przed wyjazdem do wojska tłumaczy 
dziewczynie:
– Musisz umieć powiedzieć „nie” wtedy, kiedy 
jest to konieczne!
– Ja to rozumiem. Na przykład, gdy mnie ktoś 
pyta: „Chcesz kawałek ciasta?” ja odpowiadam: 
„Nie. Chciałabym dwa kawałki”!
SZCZĘŚCIE
Wnuczka pyta dziadka:
– Dziadku, po tobie widać, że całe życie byłeś 
szczęśliwy. Powiedz nam jak zdobyć szczęście.
– Szczęście, to po prostu dobre zdrowie i kiepska 
pamięć o tym, co było złe (za Ernestem Hemin-
gwayem).
ISKRA
Mechanik samochodowy zaprasza dziewczynę 
na kolację. Na stole obok talerzy kładzie dwie 
świece samochodowe. Zdziwiona dziewczyna 
pyta chłopaka:
– Po co ci te świece?
– Myślę, że może coś między nami zaiskrzy.
MYŚLENIE ZNACZĄCE
W domu dojrzałe małżeństwo. Jest sielska i cicha 
atmosfera. Mąż czyta gazetę, a żona krząta się 
przy kuchni. W pewnej chwili żona do męża:
– Pewnie myślisz, że przez ostatnie dwie godzi-
ny ja milczałam o tak sobie?
– Pewnie tak, jak zwykle.
– O nie, mój drogi! Ja dziś myślałam znacząco.
– Ocho! To znaczy, że w powietrzu wisi jakaś 
awantura.

Termin: 23-30 sierpnia 2022 r. Wyjazd autokarem o godz. 7.00 z parkingu przy kościele  
św. Józefa w Siedlcach
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 wyczerpania miejsc – jak najszybciej
Informacje i zapisy: ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490).   Prosimy o modlitwę

Zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży 
Za rok, w dniach od 26 lipca do 6 sierpnia w Lizbonie odbędą się 

kolejne Światowe Dni Młodzieży. Będzie to niezwykłe święto młodego 
Kościoła, wspaniały czas na doświadczenie obecności Chrystusa w życiu 
młodego człowieka, a także piękne spotkanie młodych z całego świa-
ta z papieżem Franciszkiem. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji 
Siedleckiej zaprasza młodych do wspólnego udziału w tych wydarze-
niach.

Organizatorem wylotu zgłoszonej już grupy jest ks. Radosław Piotrowski -Diecezjalny Duszpa-
sterz Młodzieży i Koordynator Światowych Dni Młodzieży w diecezji.

Organizatorzy przesłali do naszej redakcji szczegóły dotyczące wyjazdu:
Termin: 26.07-6.08. 2023 – bierzemy udział we wszystkich wydarzeniach, zarówno 

dniach w diecezji jak i wydarzeniach centralnych z papieżem Franciszkiem.
Miejsce:
a) dni w diecezjach – diecezje do której polecimy wybierzemy wspólnie na koniec września, na 

dzień dzisiejszy mamy zaproszenie do diecezji na północy Portugalii – takich jak Porto, Coimbra, 
Lamego, Braganca, Viana, Vila Real, Braga

b) wydarzenia centralne – Lizbona Grupa:trzon grupy stanowią młodzi działający na co 
dzień w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Siedlcach, ale dołączyć może do nas każdy, kto 
chce być na ŚDM-ie w Lizbonie.

Wiek:  od 16 roku życia do 35. Osoby niepełnoletnie potrzebują opiekuna dorosłego (w grupie 
już zapisanych osób mamy takie osoby).

Koszt: ok. 3700 zł (całkowity koszt - przelot samolotem i opłata za pakiety oraz ubezpieczenie)
Osoby chcące dołączyć do młodych, którzy już podjęli decyzję o udziale w ŚDM w Lizbonie 

proszone są o kontakt drogą e-mailową: duszpasterstwo.siedlce@gmail.com.
W razie pytań możliwy również kontakt telefoniczny: 665 040 844.    Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Wakacje z Bogiem


