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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Św. Augustyn: „Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu,  
wszystko znajdzie się na właściwym miejscu”

Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy 
faryzeuszów, ponieważ został tam zaproszo-
ny, aby wspólnie świętować szabat. Nauczy-
ciel z Nazaretu korzystał z wielu zaproszeń, 
chętnie odwiedzał ludzi w ich domach, chciał 
wejść w ich codzienne życie. Słuchający Jezusa 
przeważnie chcieli z Nim spędzać jak najwięcej 
czasu, zadawali Mu wiele pytań, po prostu Go 
potrzebowali. Zdarzali się jednak ludzie, którzy 
nie mieli dobrych i szczerych intencji, co wy-
rażało się w ciągłych oskarżeniach i śledzeniu 
Jezusa. W ten sposób postępowali niektórzy fa-
ryzeusze, którym zależało na tym, by Jezus prze-
grał i jak najszybciej zakończył swą działalność. 

Na uczcie, o której opowiada nam św. Łu-
kasz, widzimy gości, którzy szukają dla siebie 
pierwszych miejsc. Skąd my to znamy? Przecież 
chcemy mieć znaczenie, mieć wiele do powie-

dzenia, mieć możliwość decydowania o wielu 
sprawach. Z tego wszystkiego zazwyczaj wy-
chodzi wiele problemów, bo przecież inni – 
często silniejsi i bardziej sprytni od nas – chcą 
tego samego. Dopóki nie nastąpi nasze nawró-
cenie, będziemy uparcie szukali pierwszego 
miejsca. A przecież to jest miejsce zarezerwo-
wane dla Boga, który powiedział tak jasno: Nie 
będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 

Jezus jest w swoim nauczaniu wielkim re-
alistą. Chyba wszyscy rozumieją dlaczego na 
uczcie warto zająć ostatnie miejsce? W przy-
powieści odkrywamy, że źródłem wielkości 
człowieka nie są zajmowane miejsca w hierar-
chii społecznej, nie są nim też osobiste ambi-
cje i aspiracje. Pan Bóg obdarza nas swoją łaską, 
zwracając się bardzo bezpośrednio: Przyjacielu, 
przesiądź się wyżej. Nazwani przyjaciółmi Boga 
jesteśmy nimi, gdy Go słuchamy i wypełniamy 
Jego świętą wolę. Przyjaciółmi ludzi staniemy 
się, gdy będzie nas stać na dar bezinteresowny, 
bez uzyskania korzyści opartych na wzajemno-
ści. Szczęśliwy jest ten, kto potrafi dać innym 
coś dobrego, nie czekając na słowo „dziękuję”. 
Szczęśliwy jest ten kto zaprasza ubogich, bo ma 
udział w szczęściu Boga, który nas wszystkich 
ubogich wezwał do Siebie. (xIJ)

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
 NIE ZAJMUJ PIERWSZEGO MIEJSCA  

(Łk 14, 1. 7-14)
Dzisiejsza Ewangelia to opowieść o cnocie 

POKORY. Jednak mnie w tekście poruszyły szcze-
gólnie słowa „A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie 
mają czym tobie się odwdzięczyć”. Nic nie dosta-
nę i będę szczęśliwy? Przecież nawet potocznie 
mówi się, że „gdy dajesz to otrzymujesz dwa razy 
więcej”. Jednak im dłużej rozważałem ten tekst 
zauważyłem, że Pan Jezus nie mówi tu o braku 
nagrody tylko o niemożności odwdzięczenia się 
obdarowanych. Gdy dajesz i nie kalkulujesz, co 
będzie w zamian, lecz pragniesz podzielić się z mi-
łości do bliźniego, to w miejscu odbiorcy staje sam 
BÓG i daje ci z Ci dwa razy, trzydzieści i po stokroć 
razy więcej.

To tak, jak z małym dzieckiem. Kochający ro-
dzice zarywają noce, tracą siły, noszą je na ręku, 
pielęgnują i dbają o czystość. Czy spodziewają się 
wdzięczności od niemowlaka? Czy oczekują, że 
za kilka lat „odrobi” to wszystko? Ich nagrodą jest 
uśmiech niemowlaka, jego zaufanie oraz miłość. 
Nie oczekując niczego dają całych siebie i dlate-
go są szczęśliwi. I taka jest właśnie relacja Boga 
względem człowieka. Takiej też relacji względem 
innych uczy mnie dzisiaj Jezus.

Dziś Pan Jezus zaprasza mnie na ucztę, na nie-
dzielną Eucharystię. Gdy patrzę na swoje uczynki, 
to nie uważam siebie za godnego, by Go przyjąć do 
serca. Powinienem raczej jak celnik zająć ostatnie 
miejsce w kościele. Jezus jednak zaprasza mnie, 
bo jestem w grupie „ubogich, ułomnych, chro-
mych i niewidomych”. Wie, że nie mogę się Mu 
niczym odpłacić! Jednak daje mi samego siebie, 
by zbawić moją duszę. Dziękuję Ci Panie za Twoją 
MIŁOŚĆ. [www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże wszechświata, od Ciebie po-
chodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych 
sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost poboż-
ności, umocnij w nas wszystko, co dobre, i tro-
skliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. (xIJ)

Rozważania do Słowa Bożego z XXII Niedzieli Zwykłej

3 września w dniu wspomnienia św. Grzegorza Wielkiego  
dzień patrona obchodzi ks. Grzegorz Osipacz.  

Z okazji imienin życzymy ks. Grzegorzowi obfitości łask Bożych,  
radości, pokoju, dobra i miłości.  

Niech Matka Boża i święty Józef oraz święty Patron  
wspierają na drodze do świętości. 

Z darem modlitwy:
Redakcja „Opiekuna” i Parafianie

Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca na wrzesień 
O zniesienie kary śmierci: Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność 

osoby, została zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata.
Diecezjalna: O dary wiary, nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie odnajdy-

wali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, 
wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

Parafialna: Za zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów wszystkich wspólnot i ruchów naszej 
parafii, aby gorliwie przewodzili w wierze i apostolstwie.
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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 29 sierpnia 2022 r.

WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA
1. czytanie (Jr 1, 17-19) Mów wszystko, co ci rozkażę

Psalm (Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a))
Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość

Ewangelia (Mk 6, 17-29) Ścięcie Jana Chrzciciela
6.30 1. + Helenę Czerską – of. państwo Kołtuniakowie
7.00 1. + Joannę Rosę Kowalczuk – of. rodzina Krasuskich

2. + Stanisława Studzińskiego, Cecylię, Stanisława, Andrzeja, Prze-
mysława, zm. z rodz. Cybulskich – of. Danuta

3. Poza parafią: + Teresę Żuk – of. sąsiedzi
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 20
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego

2. Dz.-bł. w 7 r. ślubu Tomasza i Aleksandry z prośbą o opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci

3. Poza parafią: + Janinę Dadacz w 12 r. – of. córka z rodziną
Wtorek 30 sierpnia 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO 
1. czytanie (1 Kor 2, 10b-16) Duch Boży daje poznanie Boga

Psalm (Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13. 14 i 17 (R.: 17a))
Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
Ewangelia (Łk 4, 31-37) Uzdrowienie opętanego

6.30 1. + Karolinę Troć – of. koleżanki i koledzy z pracy
7.00 1. + Józefę, Lucjana Terlikowskich, Teresę, Józefa Kaszubowskich, 

Jana Protasiuka – of. rodzina
2. + Pawła Szewczyk w 7 r. – of. mama

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 20
18.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Ornowskiego (zakończenie)

2. + Krzysztofa Chojeckiego w 6 r. i zmarłych Józefa i Zygmunta 
– of. żona

3. Poza parafią: + Hannę Szczepanik – of. Pracownicy Szkoły Pod-
stawowej nr 9 w Siedlcach

Środa 31 sierpnia 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO 

1. czytanie (1 Kor 3, 1-9) Apostołowie są pomocnikami Boga
Psalm (Ps 33 (32), 12-13. 14-15. 20-21 (R.: por. 12))

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Ewangelia (Łk 4, 38-44) Liczne uzdrowienia

6.30 1. + Edwarda w 36 r., Mariannę, zmarłych z rodz. Osików i Dmow-
skich – of. syn

7.00 1. + Małgorzatę Mikiciuk w 3 r. 
2. + Mirosława Małymin oraz zmarłych rodziców: Antoninę i Feliksa 

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

I. + Zbysława Zychowicza – of. żona Zofia, dzieci Marzena i Robert i wnuki
II. + Mariana Kryckiego – of. chrześnica Dorota z rodziną
III. + Mariana Myszkiewicza – of. rodzina Wronów
IV. + Tadeusza Kosińskiego – of. rodzina Pietrzykowskich
V. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o Królestwo Niebie-

skie – of. żona
VI. + Karolinę Troć – of. mieszkańcy Małej Strzałki
VII. + Marzenę Celińską – of. Matka Chrzestna Mieczysława Zyśk  

z rodziną
VIII. + Marię i zmarłych z rodz. Skibów – of. siostrzenica
IX. + Bronisława z racji imienin, Wacławę, Mariana Wakułów
2. Dz.-bł. w 12 r. urodzin Patryka Panasiuka z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice
Różaniec prowadzony przez Cristeros 

Czwartek 1 września 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO pierwszy czwartek 

miesiąca – modlimy się za kapłanów i o powołania kapłańskie
1. czytanie (1 Kor 3, 18-23) Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa

Psalm (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 1b))
Pańska jest ziemia i co ją napełnia

Ewangelia (Łk 5, 1-11) Cudowny połów ryb i powołanie apostołów

6.30 1. + Annę Wysocką w 15 r., zmarłych rodziców i dziadków z obu 
stron rodziny – of. córka

2. Dz.-bł. przez wstawiennictwo św. Józefa z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę – of. Annę

7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-
bą o obfitość łask Bożych oraz o święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża” 

2. + Bronisławę, Bronisława Gałązków z racji imienin, Leontynę, 
Stanisława, Wiesława i Łukasza

8.00 1. W intencji uczniów i nauczycieli z racji rozpoczęcia roku szkolnego
2. + Hannę Szczepanik – of. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 9  

w Siedlcach
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 20
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz (rozpoczęcie)

2. + Stanisławę i Stanisława Kowalczyk oraz Hannę Soszyńską  
– of. dzieci

3. + Bogusławę Harasim
Godzina Święta - Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 2 września 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (1 Kor 4, 1-5) Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

Psalm (Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40 (R.: por. 39a))
Zbawienie prawych pochodzi od Pana

Ewangelia (Łk 5, 33-39) Nowość nauki Jezusa
6.30 1. + Stefana ojca i Stefana dziadka z racji imienin oraz Hannę, Ry-

szarda i Stanisławę – of. rodzina Wymiatał
2. + Stefana Okuniewskiego – of. córka

7.00 1. + Rodziców: Mariannę, Stanisława Chaleckich, babcię i dziadków 
z obu stron rodziny – of. syn

2. + Władysławę Marciniuk w 13 r. 
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 20
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Rafała Krzewinka w 9 r. – of. rodzice
3. + Karolinę Troć w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
4. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-

szego piątku miesiąca 
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sobota 3 września 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, 

PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA  
pierwsza sobota miesiąca

1. czytanie (1 Kor 4, 6-15) Trudy życia apostołów
Psalm (Ps 145 (144), 17-18. 19-20. 21 (R.: 18a))

Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają
Ewangelia (Łk 6, 1-5)  Chrystus jest Panem szabatu

6.30 1. + Stanisława w 27 r., Martę i zmarłych z rodz. Ostolskich  
i Biernackich – of. córka

2. + Joannę Borowską w 10 r. – of. mama
7.00 1. + Romualda Czapińskiego w 1 r. – of. dr. Krajewska

2. + Halinę Marciniak w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwo-

lenie z uzależnień – of. KWC
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
Różaniec prowadzony przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka
15.00 Ślub: Daniel Borkowski i Katarzyna Porębska
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierza

2. Dz.-bł. z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej dla ks. Grzegorza Osipacza – of. Domowy Kościół
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej 

soboty miesiąca
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP: różaniec, rozmyślanie
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Informacje o życiu parafii (28.08)

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 kościele 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
•	Bezimienna z ul. Chrobrego – 1000 zł 
•	Bezimienna z ul. Chrobrego 2 – 200 zł
•	Bezimienna z ul. Góreckiego – 1000 zł
•	Bezimienna z ul. Jagiełły 17 – 200 zł
•	KŻR nr 24 – 600 zł
•	 Strażnicy Kościoła – 440 zł

Niedziela 4 września 2022 r.
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

pierwsza niedziela miesiąca
1. czytanie (Mdr 9, 13-18) Prawdziwa mądrość

Psalm (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b))
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

2. czytanie (Flm 9b-10. 12-17) Wszyscy są braćmi
Ewangelia (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Saturnina, Romualda, Józefa, Marię oraz zmarłych z rodz. Bie-

lawskich i Newelów – of. Franciszek Newel
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Męża Józefa Duk z racji urodzin i jego zmarłych rodziców  
– of. żona Barbara Duk

3. + Rodziców, teściów, Zdzisława, Stanisława i dziadków – of. córka
10.00 1. Dz.-bł. w 23 r. ślubu Anny i Arkadiusza z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci 
– of. rodzice

2. Dz.-bł. w intencji Liliany z okazji 3 r. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

11.30 1. Dz.-bł. w 50 r. ślubu Ewy i Sławomira z prośbą o opiekę Matki 
Bożej, światło i dary Ducha Świętego

2. Dz.-bł. w 10 r. ślubu Jolanty i Marcina i ich dzieci Filipa i Łucji 
oraz w 20 r. ślubu Joanny i Jerzego z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę św. Józefa dla nich i ich dzieci Mai i Bartosza

3. Dz.-bł. w 19 r. ślubu Magdaleny i Łukasza oraz w 17 r. ślubu Joan-
ny i Marcina i ich dzieci: Oli, Gabrysi, Błażeja i Dominika 

13.00 1. W intencji Parafian
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna
Spotkanie z członkami Kół Różańcowych
16.30 1. + Kazimierza w 3 r. i zmarłych rodziców z obojga stron rodziny 

– of. Krystyna Wakuła 
18.00 1. + Stefanię, Bronisławę, Eleonorę z rodz. Łopaciuków, Henryka, 

Dariusza, Henryka i Ewę Niedziółkę – of. rodzina
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (kościół)

 Q NIEDZIELA 28 sierpnia: Dwudziesta Druga 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 oraz różaniec prowadzony 
przez Czcicieli. 
•	W niedzielę 28 sierpnia odbędzie się comiesięczny Pokutny Marsz 

Różańcowy ulicami Siedlec. Początek o godz. 18.00 pod pomni-
kiem Św. Jana Pawła II. Msza Święta w katedrze siedleckiej rozpocz-
nie się o godzinie 20.00. Słowo Boże wygłosi ks. Teodor Sawielewicz.  
Po Eucharystii o godzinie 21.00 zaplanowano modlitwę o uzdrowienie 
i Apel Jasnogórski.

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 dzie-
łem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 Q ŚRODA 31 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 1 września: Pierwszy Czwartek Miesiąca
•	Rozpoczyna się NOWY ROK SZKOLNY  

I KATECHETYCZNY. 
Msza święta z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i dary Ducha Świętego dla uczniów, rodziców, 
nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkół  
o godz. 8.00. Zapraszamy do wspólnej modli-
twy i pełnego udziału w liturgii przez przyjęcie 
Komunii świętej. Spowiedź w dniach poprze-
dzających rozpoczęcie roku szkolnego. 
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakra-

mencie w ciszy od zakończenia Mszy świętej 
wieczorowej do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 20.00 do zakończenia 
adoracji. W tym dniu przeżywamy Godzinę Świętą, modlimy się za ka-
płanów i o powołania. 

 Q PIĄTEK 2 września: Pierwszy piątek miesiąca
•	Spowiedź w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. Nabo-

żeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa będzie  
po Mszy świętej o godz. 7.00 i 18.00. 
•	Mszą świętą o godz. 18.00 rozpocznie się powakacyjne spotkanie 

animatorów Ruchu Światło-Życie w naszej parafii. 
 Q SOBOTA 3 września: 

pierwsza sobota miesiąca
•	Nabożeństwa wynagra-

dzające Niepokalane-
mu Sercu NMP po Mszy 
świętej o godz. 7.00  
i 18.00. 
•	Planowy wyjazd dusz-

pasterski do chorych  
z posługą sakramentalną 
od godz. 9.00. Chorych 
należy zgłosić do zakry-
stii lub kancelarii. 
•	Wyjazd na II Piel-

grzymkę Osób za-
wierzonych Jezusowi 
przez Maryję do Par-
czewa o godz. 8.00. 
Zapisy w zakrystii (koszt 
35 zł). 

+ Zdzisław Buczek
+ Krystyna Rogulska

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana
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DIAGNOZA I RECEPTA

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 powsze-

dnie w godz. 16.00-17.30.  
W niedziele nieczynna.

 
(opr. xHD)

Sędziwy staruszek przyszedł do swojej lekarki. 
Doktor pyta:
 – Co panu dolega?
 – Właściwie wszystko, pani doktor. Nie mam nic 
zdrowego.
 – To ze względu na pana podeszły wiek oraz na 
możliwości medycyny zalecam panu wino, ko-
biety i śpiew…
RIPOSTA
W domu utarczka słowna w kocim języku mię-
dzy złośliwym kotem i jego rozkrzyczaną wła-
ścicielką:
 – Złaź ze stołu!
 – Nie drzyj się na mnie. Nie jestem twoim mężem.
PRZEPROSINY
W domu ciche dni. Mąż pyta:
 – No powiedz wreszcie o co ci chodzi?
 – Powinieneś mnie przeprosić.
 – Nie wiem za co, ale przepraszam…
 – Takie przeprosiny to ja mam w nosie.
 – To jak mam to zrobić?
 – Nie wiem, wymyśl coś!
JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW
Trzynastego, w Szczebrzeszynie chrząszcz się 
zaczął tarzać w trzcinie. Wszczęli wrzask Szcze-
brzeszynianie:
 – Cóż ma znaczyć to tarzanie?! Wezwać trzeba 
by lekarza, zamiast brzmieć, ten chrząszcz się ta-
rza! Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim 
zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie!
A chrząszcz odrzekł nie zmieszany:
– Przyszedł wreszcie czas na zmiany! Drzewiej chrzą-
szcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały.
EGZOTYCZNA PODRÓŻ
W niedzielne popołudnie mąż czyta gazetę. Żona 
wchodzi do pokoju i pyta:
 – Gdzie jest moja miotła, może ją widziałeś?
 – Nie widziałem. A nie możesz dziś iść pieszo, 
tak jak wszyscy?
FORUM
Około południa na internetowym forum młodych 
gospodyń, jedna z uczestniczek dyskusji pyta:
 – A zupę owocową to gotujecie na wędzonce, 
na porcji rosołowej, czy na kości …?

•	POWAKAC YJNY DZIEŃ WSPÓLNOT Y  
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE w Bobrownikach.  
Z naszej parafii będziemy wyjeżdżali autokarem  
o godz. 8.00 (koszt 35 zł). Na wyjazd zapra-
szamy wszystkich oazowiczów z naszej parafii 
i nie tylko. Zapisy w zakrystii u animatorów  
i księdza moderatora. 

Człowiek, jako osoba stworzona na obraz Boga, 
przeznaczony został do wspólnoty z Bogiem  
i z innymi ludźmi, do wspólnoty, która może 
być osiągnięta tylko dzięki przyjęciu postawy 
dawania siebie, postawy miłości. ks. Franciszek 
Blachnicki
Drodzy członkowie Ruchu Światło-Życie!
Cały czas trwa w nas radość z przeżytych w tym 
roku oaz wakacyjnych. Był to czas niezwykłego 
doświadczenia Bożej bliskości we wspólnocie 
sióstr i braci. Jako członkowie Ruchu Światło
-Życie otrzymaliśmy od naszego założyciela 
bardzo konkretną misję – budować żywy Ko-
ściół. Drogą do tego jest postawa służby i miło-
ści agape, do której wychowuje nas Ruch. Pra-
gniemy stać się dla siebie nawzajem świadkami 
tej miłości. Dlatego też serdecznie zapraszamy 
wszystkich żyjących Charyzmatem Światło-Ży-
cie na Powakacyjny Dzień Wspólnoty, który 
odbędzie się w Bobrownikach 3 września 2022 
(sobota).

Plan Dnia Wspólnoty:
9.30 – Zjazd
9.45 – Zawiązanie wspólnoty
10.00 – Świadectwa
11.15 – Konferencja pt. „Życie w Świetle”
12.00 – Przygotowanie do Eucharystii
12.15 – Eucharystia
14.00 – Agapa             Nie może Cię zabraknąć!

 Q NIEDZIELA 4 września: Dwudziesta Trzecia 
Niedziela Zwykła, pierwsza niedziela miesiąca
•	Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja  

i procesja eucharystyczna z racji pierwszej 
niedzieli miesiąca. Włączmy się! Później spo-
tkanie z Kołami Różańcowymi.
•	Wracamy do normalnego porządku Mszy 

świętych. Popołudniu Msze święte o godz. 
16.30 (z udziałem młodzieży) i o godz. 18.00. 
Nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. 
•	Po wakacyjnej przerwie wznawiamy celebro-

wanie NIESZPORÓW NIEDZIELNYCH o godz. 
20.00 w kościele. Zapraszamy. 

 Q Zapisy now ych kandydatów do 
bierzmowania. Do zapisania się przychodzi 
zainteresowany młody człowiek z klasy siód-
mej, ósmej i starszy jeszcze nie zgłoszony wraz 
ze swoim rodzicem, opiekunem. Zapisy będą 
się odbywały do 18 września. W tym celu na-
leży zadzwonić do ks. Ireneusza Juśkiewicza  
(tel. 500 636 490). 

Informacje o życiu parafii (28.08)
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Zapowiedzi
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
•	 Piotr Korneszczuk, kawaler z parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku i Weronika Wiktoria 

Wegner, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2 
•	 Kamil Krasuski, kawaler z parafii tutejszej i Dominika Celińska-Walendowicz, panna z pa-

rafii św. Józefa w Celinach – zapowiedź 1
•	 Jakub Prokurat, kawaler z parafii tutejszej i Wioletta Skiba, panna z parafii tutejszej – za-

powiedź 1

30 lat Katolickiego Radia Podlasie

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

Już w sobotę 3 września, z okazji jubile-
uszu Katolickiego Radia Podlasie spotkamy 
się na wspólnym świętowaniu. Chcemy dzię-
kować Panu Bogu za to, że wspólnie możemy 
wypełniać ewangeliczny nakaz: Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię.

Pierwszym punktem uroczystości będzie 
Msza św. w katedrze siedleckiej, która rozpocz-
nie się o godz. 10.00. Eucharystii w intencji 
wszystkich, którzy tworzyli i tworzą media na-
szej diecezji, będzie przewodniczył biskup sie-
dlecki Kazimierz Gurda. Następnie w ogrodach 
kurialnych zaplanowany jest festyn rodzinny. 
Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wszyst-
kie Koła Przyjaciół KRP wraz z duszpasterzami 
oraz grupy modlitewne, które modlą się za po-
średnictwem naszej stacji.

Jak wskazuje ks. Marek Bieńkowski – dy-
rektor KRP, to dzięki wielu ludziom dobrej woli 
możliwe jest, aby do współczesnego człowieka 
docierać z najlepszą informacją – Dobrą Nowi-
ną. Zaplanowany festyn, jest formą wdzięczno-
ści, ale i przede wszystkim okazją do wspólnego 
przeżywania radości – 30 lat istnienia KRP. – 

Nasz jubileusz chcemy rozpocząć od wspólnej 
Eucharystii; dziękczynienia za to, że również 
dzisiaj, możemy aktywnie i twórczo, jako Ko-
ściół wykorzystywać media do ewangelizacji. 
Katolickie Radio Podlasie czyni to już od 30 lat; 
a obecnie wykorzystujemy już nie tylko radio, 
ale i media społecznościowe, sieć interne-
tu, a także bogactwo przekazu za pośrednic-
twem video – wskazał ks. Marek Bieńkowski.

Katolickie Radio Podlasie oraz FARO.TV prze-
prowadzi transmisję Mszy św.
Program:
11.15 – powitanie gości
11.20 – Kapela Zbucka
11.50 – kapela Moko-Bęc z Mokobód
12.30 – zespół Pawłowianki z Nowego Pawłowa
13.00 – wręczenie wyróżnień
13.30 – Studio Piosenki Singers z Siedlec    
14.00 – zespół Babie Lato z Gm. Suchożebry
14.30 – zespół Śpiewaczy Chodów
15.00 – zespół Gwiazdor z Terespola
Zaplanowane są liczne atrakcje dla najmłod-
szych.

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 


