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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 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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Idę za Jezusem,  
dźwigając swój krzyż
Rozważania do Słowa Bożego z XXIII Niedzieli Zwykłej

Jezus z Nazaretu – wcielony Syn Boga przy-
szedł na ziemię, aby zgromadzić ludzi we wspól-
nocie dzieci Bożych i doprowadzić ich do Króle-
stwa Niebieskiego. W czasie ziemskiej działalności 
wokół Jezusa gromadziły się tłumy. Ludzi chętnie 
szli z Jezusem, bo ciekawie i z mocą nauczał, bo 
uzdrawiał, bo karmił ich za darmo, bo miał dla 
nich czas, bo ich słuchał. 

Jednocześnie wiemy, że nasz Pan był wolny 
od szukania taniej popularności. Czasami mówił 
rzeczy, których nie należy mówić jeśli chce się 
mieć przy sobie ludzi. Z czymś takim spotykamy 
się w dzisiejszej Ewangelii. Słyszymy niezrozu-
miałe dla nas określenie: mieć w nienawiści. Nam 
to kojarzy się z uczuciem nienawiści i złością wy-
lewaną na innych, ale przecież nie o to chodzi-
ło Jezusowi. Nasz Pan powiedział, że nie da się 

iść za Nim, czyli być Jego uczniem, jeśli wpierw 
człowiek nie podejmie decyzji, że Bóg jest w jego 
życiu na pierwszym miejscu i chce Go kochać – 
zgodnie z przykazaniem – z całego serca, duszy, 
sił, myśli. Kto chce być prawdziwie chrześcijani-
nem, nie może kochać rodziców, żony lub męża, 
dzieci, rodzeństwa, a nawet siebie samego bar-
dziej i więcej niż Jezusa Chrystusa. Pan Bóg nie 
godzi się na bycie dodatkiem do wszystkiego in-
nego. Wiara nie jest zabawą. Wierzyć to poważnie 
potraktować Boga i Jego święte słowo. 

Usłyszeliśmy również o konieczności dźwiga-
nia swego krzyża. Ktoś może się przerażać, ktoś 
może się zgorszyć, a tak naprawdę dźwiganie 
krzyża swoich codziennych obowiązków, wyrze-
kanie się siebie, to okazywanie miłości. Z krzyża 
płynie miłość, gdy dźwigamy go razem z Panem, 
który jest Miłością. 

Jezus mówi jeszcze o roztropności w inwesty-
cjach, walce, życiu. Trzeba się przygotować do 
czekających nas zadań, wiele spraw przemyśleć, 
podjąć rozważanie. Nie jest to proste. Trzeba być 
odważnym, by słuchać, myśleć i wybierać to, co 
jest Bożym planem na nasze życie.  (xIJ) 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
KTO MOŻE BYĆ UCZNIEM CHRYSTUSA? (Łk 14, 25-33)

•	Słyszałem kiedyś opowiadanie o mężczyźnie, który 
tak bardzo narzekał na swoje ciężkie życie, że Pan 
Jezus postanowił mu ulżyć. Wziął go do wielkie-
go magazynu, gdzie znajdowały się  krzyże, czyli 
trudy życia ludzi z całego świata. Mężczyzna przy-
mierzał więc złote i diamentowe, następnie małe 
oraz te wyglądające na bardzo lekkie, lecz żaden 
mu nie pasował. Wreszcie znalazł jeden w sam raz. 
Gdy radośnie pokazał go Jezusowi okazało się, że 
to krzyż jego obecnego życia.

•	W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina 
mi, że Jego zbawczy plan przygotowany dla 
mnie, to również krzyż. Bóg doskonale wie, jak 
bardzo byłbym zadufany w swoje siły, pewny 
siebie i zepsuty, gdyby nie było w moim życiu 
„cierni”, które przypominają mi wciąż o mojej 
grzesznej naturze.

•	Dawniej złościłem się na te niedoskonałości  
i wady. Było mi wstyd, że nie jestem doskonały 
jak niektórzy, których znałem. Tymczasem oka-
zało się, że niektóre z moich trudności, grzechów 
i nałogów to był wyraz pychy i egoizmu. Pan Bóg 
nie zmieniał mnie na siłę i w cudowny sposób, 
tak długo jak nie byłem gotowy na uzdrowienie. 
Dzięki czemu mogłem powoli dojść do oddania 
się Bogu, a wtedy On zdjął ze mnie część „jarz-
ma”. Dlatego tak prawdziwe są dla mnie słowa: 
„Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, 
ten nie może być moim uczniem.” Dlatego dzię-
kuję Bogu za to, jakim jestem, a troski oraz nie-
doskonałości są dla mnie sygnałem, że są jeszcze 
sprawy oraz obszary mojego życia, których nie 
oddałem Jezusowi.[www.onjest.pl] 

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela  
i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj 
łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich 
prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Święte-
go, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.(xIJ)

Przed nami kolejna edycja Forum 
Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. 
Hasło tegorocznego, XXXI Forum to:  
JAKIE WYCHOWANIE - JAKA PROFILAKTYKA 
UZALEŻNIEŃ?

Będziemy mogli przyjrzeć się dwóm pro-
pozycjom różnego podejścia do pedagogiki – 
jednego stawiającego na wspieranie i rozwój 
osobowości (Michał Zawadka) i drugiego opar-
tego na stawianiu wymagań i kształtowaniu 
charakteru (Antoni Buchała). W drugiej części 
Forum pani Aleksandra Gil spróbuje odpowie-

dzieć na pytanie, czy współcześni rodzice mają 
szansę w konkurencji z rówieśnikami swoich 
dzieci i wszechobecną w ich świecie technolo-
gią. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są 
sprawy wychowania, którzy szukają inspiracji 
oraz odpowiedzi na ważne pytania dotyczą-
ce budowania zdrowych relacji z dziećmi czy 
uczniami.

XXXI Forum Nauczycieli, Rodziców i Wy-
chowawców już 17 września 2022 r. Zgło-
szenia przyjmujemy od 9 do 17 września 
2022 r. – forum2022@kspsiedlce.pl

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
wtorek o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)
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Świętujemy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (8 IX)
Pismo Święte nigdzie nie wspomina  
o narodzinach Maryi. Tradycja jednak 
przekazuje, że Jej rodzicami byli  
św. Anna i św. Joachim. 

Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie 
mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę 
za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie pro-
sili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę 
za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna 
urodziła córkę, Maryję.

Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej 
przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam 
informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed 
narodzeniem Pana Jezusa.

Z pism apokryficznych mówiących o Maryi należałoby wymienić 
przede wszystkim: Protoewangelię Jakuba, Ewangelię Pseudo-Mateusza, 
Ewangelię Narodzenia Maryi, Ewangelię arabską o młodości Chrystusa, 
Historię Józefa Cieśli i Księgę o przejściu Maryi. Największy wpływ wy-
warła na tradycję Kościoła Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bo-
wiem z roku ok. 150, jest więc bardzo bliska Ewangelii według św. Jana. 
Stamtąd właśnie dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim 
i św. Anna, i że Maryja jako kilkuletnie dziecię została przez rodziców 
ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego opisu jest 
obchodzone w Kościele w dniu 21 listopada wspomnienie Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pocho-
dzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze 
Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowa-
dzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na 
Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie 
wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749).  
W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, 
który był przerobiony z dawnej sali senatu rzymskiego, po czym w uro-

czystej procesji udawali się wszyscy z zapalonymi świecami 
do bazyliki Matki Bożej Większej.

Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu – w tym 
dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach ge-
lazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Ko-
ściele dość wolno – wynikało to m.in. z tego, że wszelkie 
informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki 
pochodziły z apokryfów.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem daw-
ny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól 
zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone  
w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna 
siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były 

wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Mat-
ki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września 
nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki 
Bożej Siewnej urządzano także dożynki.

We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dzie-
cięcia. We Włoszech istnieją nawet sanktuaria – a więc miejsca, gdzie 
są czczone jako cudowne figurki i obrazy Maryi-Niemowlęcia w kołysce. 
Do nich należą między innymi: Madonna Bambina w Forno Canavese, 
Madonna Bambina w katedrze mediolańskiej – najwspanialszej świątyni 
wzniesionej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Ma-
donna Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia. Mat-
ka Boża-Dzieciątko jest główną Patronką tego zgromadzenia. Czwarte 
sanktuarium Matki Bożej-Dzieciątka jest w Mercatello – znajduje się tam 
obraz namalowany przez św. Weronikę Giuliani (+ 1727).

Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowie-
kiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała 
wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas 
miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu 
domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłu-
szeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że „będą 
Ją chwalić wszystkie pokolenia”.   Źródło: www.brewiarz.pl 

Katecheza pomaga dzieciom i rodzicom
Katecheza szkolna nie na wiele się zda, jeśli nie będzie ba-

zować na permanentnej katechezie domowej, a szczególnie na 
przykładzie życia rodziców. Trzeba zaangażować rodziców do 
współpracy, pomagać im, ale nie da się (a nawet nie należy) ich 
zastępować. Jak to robić – o tym mówiono w sobotę 27 sierpnia 
na diecezjalnym spotkaniu katechetów.

Do siedleckiego sanktuarium św. Józefa przybyło kilkuset katechetów. 
Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego omawiali nowy diece-
zjalny program przygotowania dzieci do I komunii świętej i sposoby na 
większe zaangażowanie rodziców.

Podczas poprzedzającej spotkanie mszy świętej, biskup siedlecki Ka-
zimierz Gurda, nawiązując do ewangelicznej przypowieści o talentach 
powiedział, że owym talentem jest dziś wiara, na której każdy człowiek 
może zbudować szczęśliwe życie tutaj i zbawienie w wieczności. Dziś 
wielu ludzi ten dar zakopuje. Misją katechetów jest pomóc im ten dar 
utrzymać, rozwinąć i pomnożyć. – Nie można dać ludziom tego, czego 
samemu się nie ma. Katecheci muszą się więc troszczyć o swoją wiarę. 
Chrystus pragnie, byśmy budowali Jego królestwo na Ziemi. Wy przez 
katechezę szkolną głosicie aktualność i piękno Królestwa Bożego, poka-
zujecie jak można je realizować w swoim życiu. To nie jest łatwe, dlatego 
trzeba w to włączyć szerzej niż dotąd rodziców katechizowanych dzieci 
– mówił biskup Gurda. Dodał, że temu właśnie służy nowy diecezjalny 
program przygotowania do I komunii świętej. W przygotowaniu jest jego 
zaktualizowany odpowiednik przeznaczony dla młodzieży szykującej się 
do sakramentu bierzmowania.

O szczegółach mówiono potem na spotkaniu z ekspertami. Dr Aneta 
Rayzacher-Majewska z Wydziału Teologicznego UKSW skoncentrowała 
się na wspomnianym angażowaniu rodziców. Bez ich pomocy, a przede 

wszystkim bez ich świadectwa życia, szkolne lekcje religii w wymiarze 
2x45 minut tygodniowo (plus kilka spotkań w kościele) nie przyniosą 
owoców. Przestrzegała jednak przed narzekaniem na rodziców, którzy 
ograniczają się do zapisania dziecka na religię i przyprowadzania do ko-
ścioła. – Nie można ich strofować i mówić „musicie” albo „powinniście”, 
tylko: „macie wielką szansę”, „bez was nie damy rady” i wreszcie „wam też 
to w życiu pomoże”. Rodzice muszą sami poznać wartość sakramentów, 
wtedy będą dla swoich dzieci wiarygodni. Kiedy przekonają się, że kate-
cheza pomaga dzieciom wyrosnąć po prostu na porządnych ludzi, mogą 
się zaangażować sami i pociągnąć za sobą następnych, dla których jest 
to tylko kwestia tradycji, czegoś „co wypada”. Często rodzice nie mówią 
dzieciom o Panu Bogu nie dlatego, że to lekceważą, tylko po prostu nie 
wiedzą jak to robić. Możemy im pomóc, nowy diecezjalny program daje 
tutaj wiele praktycznych wskazówek.

Dr Joanna Borowicz, nauczyciel religii w szkole podstawowej w Par-
czewie i wykładowca katechetyki w Instytutucie Teologicznym w Siedl-
cach mówiła o tym, że katecheci powinni być dla poszukujących pomocy 
rodziców dostępni i że mogą wykorzystywać do tego wiele kanałów 
komunikacji: – Katechetą jest się w każdym czasie i miejscu. Rodzi-
ce oczekują dyspozycyjności o każdej porze. Możliwości kontaktu jest 
bardzo wiele, począwszy od dziennika elektronicznego, poprzez media 
społecznościowe, skończywszy na kontaktach osobistych. Naszą rolą jest 
służyć dzieciom, ale i ich rodzicom. Na początku każdego roku szkolnego 
odbędą się w parafiach spotkania z rodzicami dzieci, które rozpoczynają 
przygotowania do sakramentów. Chcemy wspólnie zaplanować naszą 
pracę formacyjną, nawiązać relacje, poznać rodziców, posłuchać, jakie 
mają obawy i wątpliwości, aby móc im potem lepiej służyć. 

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas 
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie 

w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany 
na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z  P A R A F I A L N Y
Poniedziałek 5 września 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (1 Kor 5, 1-8) Zgorszenie należy usunąć z Kościoła

Psalm (Ps 5, 5-6a. 6b-7. 12 (R.: por. 9a))
Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości
Ewangelia (Łk 6, 6-11) Uzdrowienie w szabat

6.30 1. + Marcina Kostyrę – of sąsiedzi z bloku nr 13
2. + Irenę w 13 r., Stanisława, Krzysztofa Woźnicę – of. Wrona Sta-

nisława
7.00 1. + Albinę i Henryka, dziadków, Julię, Stefana, Antoninę i Fran-

ciszka, Zofię Demczuk, Jana i Janinę Dac – of. rodzina
2. + Jolantę Skłodowską – of. mąż
3.Dz.-bł. za przeżyte 70 lat oraz łaskę właściwej diagnozy

17.30 Różaniec prowadzony przez APDC
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
3. + Marzenę Celińską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu

Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym
Wtorek 6 września 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO 
1. czytanie (1 Kor 6, 1-11)

Niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego
Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a))

Pan w swoim ludzie upodobał sobie Albo: Alleluja
Ewangelia (Łk 6, 12-19) Wybór Dwunastu

6.30 1. + Joannę Rosę Kowalczyk – of. rodzina Borkowskich
2. + Grzegorza, Henryka, Jana, Emilię, Michalinę i Stefana  

– of. Zofia Kosyl
7.00 1. + Emilię Waszczuk, Szymona, Alinę, Henryka, Sabinę, Felixa, 

Zofię, Kazimierza, Mieczysława – of. Lucyna Sawczuk
2. + Karolinę Troć – of. Aneta Marzec
3. + Barbarę w 11 r. – of. matka

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 21
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. Dz.-bł. z racji imienin Beaty z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niej i jej męża – of. rodzice

3. + Stanisława w 30 r., Mariannę i zmarłych z rodz. Wysockich  
i Darczuków – of. bratanice

Środa 7 września 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO 

PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA
albo wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

1. czytanie (1 Kor 7, 25-31) Celibat i małżeństwo
Psalm (Ps 45 (44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a))

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha
Ewangelia (Łk 6, 20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

6.30 1. + Walentego, Mariannę, Tadeusza, Weronikę
2. + Reginę Dębską z racji imienin

7.00 1. + Stanisława w 15 r., Józefa, Wiktorię Stańczuk, Jana i Leokadię 
Gochnio – of. Halina Stańczuk z rodziną

2. + Reginę, Stanisława, Anitę, Jerzego, zm. z rodz. Błaszczaków  
i Wąsowskich – of. rodzina

3. + Aleksandra Dębskiego w 9 r. – of. żona
XXII CZUWANIE ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM
17.00 Akatyst do św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I.Dz.-bł. w intencji dzieci i wnuków z prośbą o potrzebne łaski, 
zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów – of. babcia

II. O światło Ducha Świętego dla lekarzy przeprowadzających 
operację i Boże błogosławieństwo dla Kamila i jego rodziny  
– of. rodzice

III. + Mariana Kryckiego – of. rodzina Szczygielskich
IV. + Mariana Myszkiewicza – of. Koło Gospodyń w Strzale
V. + Karolinę Troć – of. mieszkańcy Małej Strzałki
VI. + Halinę Marciniak – of. rodzina
VII. + Hannę Jakubiak w 1 r., Halinę, Henryka, Antoniego, Wiesła-

wa i Wiesława – of. rodzina

18.00 VIII. + Marzenę Celińską – of. sąsiedzi z ul. Kolonijnej
IX. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
X. + Krystynę Kisielińską – of. rodzina
XI. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura oraz 

zmarłych z obu stron rodziny
2. Gregorianka: + Mariannę Zwierz
3. + Rafała Włodarka, Wandę Rojek, Alinę Guzek i Zdzisławę Mysz-

kę – of. Małgorzata
19.00 Nieszpory, modlitwy do św. Józefa

Czwartek 8 września 2022 r.
ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

1. czytanie (Mi 5, 1-4a) Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
albo 1. czytanie (Rz 8, 28-30) Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują

Psalm (Ps 13, 6 (R.: por. Iz 61, 10b))
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23)
Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego

6.30 1. + Radosława Brochockiego z racji imienin, Henryka, Ryszarda, 
Mariana, Tadeusza, Annę, Sewerynę, Mirosława i Leokadię, zm. 
z rodz. Brochockich i Woźnych – of. Adam i Maria Brochoccy

2. + Rozalię w 31 r., Wacława, Ryszarda, Jadwigę, Wandę, Adama, 
Eugeniusza, zmarłych z rodz. Krzyckich, Replinów, Jerominiaków, 
Terechów, Salachów i Omieciuchów – of. Elżbieta Jerominiak

3. + Eugenię w rocznicę śmierci, Wacława i Roberta – of. córka
4. + Janinę Skólimowską – of. mąż z córkami

10.00 1. + Joannę Zembek w 8 r. – of. mąż z rodziną
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 21
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Stanisławę w 23 r., Stanisława w 51 r. i zmarłych z rodz.  
Mirońskich i Szpurów – of. rodzina

3. + Bożenę Bosek w 10 r.

4. + Bronisławę Kaczyńską w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 9 września 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera
1. czytanie (1 Kor 9, 16-19. 22-27) Stałem się wszystkim dla wszystkich

Psalm (Ps 84 (83), 3-4. 5-6. 12 (R.: por. 2)) Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja
Ewangelia (Łk 6, 39-42) Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

6.30 1. + Jadwigę Małycha – of. rodzina Małychów
2. + Marzenę Celińską – of. Wspólnota Strumienie Miłosierdzia  

i Maryja Niepokalana
7.00 1. + Kazimierę w 15 r. i Józefa, zm. z rodz. Drozdów i Domańskich 

– of. dzieci (Halina i Henryk Drozd)
2. + Zmarłych z rodz. Stefaniuków – of. Pracownicy Zespołu Oświa-

towo-Wychowaczego w Strzale
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 21
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Zofię i Andrzeja Frankowskich – of. żona
3. + Alinę, Henryka, dziadków z obu stron rodziny – of. córka
4. + Reginę Daukszo w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy pogrzebu

Sobota 10 września 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (1 Kor 10, 14-22) Eucharystia misterium zjednoczenia

Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 17-18 (R.: por. 17a))
Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną

Ewangelia (Łk 6, 43-49) Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa

6.30 1.Dz.-bł. w 6 r. ślubów zakonnych Siostry Aleksandry z prośbą  
o Boże błogosławieństwo na drodze realizacji powołania zakon-
nego – of. rodzice
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7.00 1.Dz.-bł. w 75 r. urodzin Tadeusza z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej – of. syn z rodziną

2.Dz.-bł. w intencji Gabrysia z okazji 5 r. urodzin z prośbą o łaskę 
zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – of. rodzice

3.Dz.-bł. w 4 r. urodzin Aleksandry z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Anioła Stróża

15.00 Ślub: Sylwester Artur Kamont i Emilia Wilk 
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 21
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Mariannę Lech w 7 r. – of. mąż z dziećmi
3. + Marię, Antoninę, Mikołaja, Stanisława, Mieczysława, Krystynę 

i zmarłych z rodz. Niedziałków
4. + Krystynę i Jana Ostolskich i dziadków z obojga stron rodziny 

– of. syn z rodziną
Niedziela 11 września 2022 r.

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Wj 32, 7-11. 13-14)  

Bóg przebacza grzesznemu ludowi
Psalm (Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18))

Wstanę i wrócę do mojego ojca
2. czytanie (1 Tm 1, 12-17)  Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników

Ewangelia (Łk 15, 1-32) Radość z nawrócenia grzesznika
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1.+ Halinę Ilińską w 4 r., Wacława, Helenę i zm. z rodz. Sadokier-

skich i Ililińskich – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Stanisławę Krupa w 23 r., Andrzeja, Jadwigę Krupów, zm. 
dziadków z obu stron rodziny, Bożenę Jakimiak, Zofię, Janusza 
– of. Anna Jakimiak

3. + Edwarda Kucińskiego w 3 r., Jana Kucińskiego w 2 r., zmarłych 
rodziców z obu stron rodziny

9.45 Modlitwa wypominkowa
10.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach

2.Dz.-bł. .w 1 r. ślubu Weroniki i Kuby z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Świętej Rodziny – of. matka chrzestna

3. Dz. w 14 r. ślubu Ewy i Adama oraz Edyty i Macieja z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na 
dalsze lata życia dla nich i ich córki Julii – of. rodzice

11.30 1.Dz.-bł. w 30 r. ślubu Barbary i Jarosława z prośbą o opiekę Matki 
Bożej i św. Józefa dla nich i ich syna Sebastiana – of. rodzina

2.Dz.-bł. w 50 r. ślubu Krystyny i Janusza z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo Matki Bożej Częstochowskiej i św. Józefa na dalsze 
lata życia – of. córki

3.Dz.-bł. z okazji 8 r. urodzin Józia z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Franciszka Otrobę w 15 r. – of. rodzina
18.00 1. + Józefa Czapskiego, Jadwigę, Henryka, Antoniego, Tadeusza, 

Aleksandrę, Mariannę, Henryka, Stanisława i Jana, zm. z rodz. 
Toczyskich, Wojewódzkich, Czapskich, Czarnockich i Waszczu-
ków – of. Barbara Czapska

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (kościół)

 Q NIEDZIELA 4 września: Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła
•	Wracamy do przedwakacyjnego porządku Mszy św. w niedzie-

le, czyli nie będzie Mszy św. o godz. 20.00. Po południu będą Msze 
św. o godz. 16.30 i 18.00.

•	Dziś gościmy w naszej parafii ks. Rafała Jarosiewicza. Wygłosi on 
słowo Boże i będzie rozprowadzał dobre pozycje książkowe.

•	Dziś po Mszy św. o godz. 13.00 będzie wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja z racji pierwszej niedzieli miesiąca. Po adoracji 
procesja eucharystyczna wokół kościoła, a po procesji spotkanie z człon-
kami Kół Różańcowych.

•	Po wakacyjnej przerwie wznawiamy celebrowanie NIESZPORÓW  
NIEDZIELNYCH o godz. 20.00 w kościele. Zapraszamy. 

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q PONIEDZIAŁEK 5 września:

•	Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym rozpocznie 
się modlitwą różańcową o godz. 17.30. 
 Q WTOREK 6 września:

•	Wznawiamy spotkania KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO. O godz. 
19.00 – Nieszpory, o godz. 19.30 – odczytanie i komentarz do słowa 
Bożego, o godz. 20.15 – dzielenie się słowem Bożym w małych gru-
pach. Zapraszamy. Każdy może przyjść. Wiara rodzi się ze słuchania 
słowa Bożego. 

 Q ŚRODA 7 września: pierwsza środa miesiąca
•	Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
XXII CZUWANIE ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM 
Od tego miesiąca „czuwania” będą w pierwsze środy miesiąca, nie zaś jak 
było do tej pory 19. dnia miesiąca. 
Program najbliższego czuwania:
•	17.00 – Akatyst do świętego Józefa 
•	17.45 – Nowenna do świętego Józefa – litania, modlitwy, przedsta-

wianie intencji
•	18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa
•	19.00 – Nieszpory
•	19.40 – Wybrana modlitwa za wstawiennictwem św. Józefa
•	Błogosławieństwo dla osób rozpoczynających osobiste nabożeństwo 

do św. Józefa
•	Przekazanie figury peregrynacyjnej
•	20.00 – zakończenie czuwania

•	O godz. 20.00 w dolnym kościele spotkanie animatorów kandydatów do 
bierzmowania i osób dorosłych, które chcą pomagać w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą w parafii. 
 Q CZWARTEK 8 września: Święto Narodzenia NMP

•	Msze święte z homilią o godz. 6.30, 10.00 i 18.00. 
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakoń-

czenia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 

 Q PIĄTEK 9 września: 
•	Błogosławieństwo animatorów Ruchu Światło-Życie do posługi 

na ten rok na spotkaniu rejonowym w piątek 9 września podczas Eu-
charystii o godz. 19.00 w Kotuniu. Wyjazd busem. 

 Q SOBOTA 10 września: 
•	Spotkanie formacyjne LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA, czyli kan-

dydatów, ministrantów i lektorów oraz ich rodziców:
•	godz. 18.00 – Eucharystia
•	godz. 19.00 – spotkanie w dolnym kościele – ustalenie porządku 

spotkań i pracy w tym roku – zapisy na dyżury i w ogóle do służby

 Q NIEDZIELA 11 września: Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła
•	Modlitwa wypominkowa (jak w każdą drugą niedzielę miesiąca)  

o godz. 9.45.
•	W niedzielę 11 września o godz. 12.30 w dolnej części kościoła bę-

dzie spotkanie dla wszystkich dzieci, które należą do kół różańcowych.  
Razem z dziećmi zapraszamy rodziców na to spotkanie.

•	 Zapraszamy młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania  
28 czerwca br. na Eucharystię o godz. 16.30. Będzie to okazja do dzięk-
czynienia Bogu za sakrament i czas przygotowań do jego przyjęcia.  
Po liturgii spotkanie w dolnym kościele – wręczenie pamiątek bierzmo-
wania i podziękowanie animatorom. 

QQQ
•	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. 

 ¢ Terminy zapisów: 6, 7, 8 i 9 września od godz. 16.00 do godz. 17.00 
 ¢ Miejsce zapisów: dolny kościół, sala nr 2 
 ¢ ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490). 

 Q DOMOWY KOŚCIÓŁ
•	W parafii powstaje kolejny krąg rodzin. Chętne małżeństwa prosi-

my o zgłoszenie się do duszpasterzy.
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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 kościele było 3300 m2 do pomalowania. 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na malowanie.
•	 Bezimienna – 300 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 1 – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 11 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 12 – 300 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 19 – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Jagiellońskiej – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Jagiellońskiej – 400 zł
•	 Bezimienna z ul. Jagiełły 11 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Jagiełły 17 – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Konopnickiej – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 10 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat – 150 zł

•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat 1 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat 7 – 100 zł
•	 Pan Janusz z ul. Chrobrego – 300 zł
•	 Pani Anna z ul. Sokołowskiej – 100 zł
•	 Pani Eugenia z ul. Mieszka I 22 – 100 zł
•	 Pani Iwona z ul. Sokołowskiej – 200 zł
•	 Pani Karolina z ul. Nowy Świat – 300 zł
•	 Pani Krystyna z ul. Nowy Świat 9 – 100 zł
•	 Pani Małgorzata z ul. Chrobrego – 50 zł
•	 Pani Maria z ul. Chrobrego 19 – 200 zł
•	 Pani Sabina z ul. Mieszka I – 100 zł

•	 Kamil Krasuski, kawaler z parafii tutejszej i Dominika Celiń-
ska-Walendowicz, panna z parafii św. Józefa w Celinach – za-
powiedź 2

•	 Jakub Prokurat, kawaler z parafii tutejszej i Wioletta Skiba, panna  
z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Tomasz Szydło, kawaler z parafii w Rokitnie i Izabela Biardz-
ka, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

•	 Damian Antoniak, kawaler z parafii tutejszej i Luiza Patrycja 
Rybak, panna z parafii św. Wojciecha w Wyszkowie – zapowiedź 1

•	 Michał Prokurat, kawaler z parafii tutejszej i Patrycja Iwanek, 
panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1

Zapowiedzi

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

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:

Świadectwa uczestników i animatorów wakacyjnych oaz rekolekcyjnych (cz. 3)
Kontynuujemy publikowanie świadectw dzieci, młodzieży i dorosłych, 

którzy uczestniczyli w rekolekcjach w czasie wakacji. Dziękujemy za prze-
słanie świadectw do Redakcji. Zachęcamy kolejne osoby do dzielenia się 
wiarą i przeżyciami. Wielkie jest miłosierdzie Boga. 

OAZA EWANGELIZACJI „ŻYCIE W ŚWIETLE BOŻEJ MIŁOŚCI”  
W DNIACH 13-20 SIERPNIA W OKUNINCE

W rekolekcjach uczestniczyło 39 osób. Na oazie było 7 grup formacyj-
nych. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą. 
•	 Agnieszka: Oaza w Okunince była dla mnie przede wszystkim odkry-

ciem tego jak piękne jest dawanie tego co się ma drugiemu człowieko-
wi. Te rekolekcje pomogły mi pozbyć się egoizmu i pokazały, że okazując 
miłość bliźniemu sami zyskujemy radość i pewność siebie. Z wyjazdu 
wróciłam pełna chęci do działania, pewna swoich zdolności i tego że 
mogą się one przydać we wspólnocie i oczywiście z paczką nowych zna-
jomych. Będę bardzo miło wspominać ten wakacyjny czas.

•	 Amelia: Na Oazie w Okunince zrozumiałam, że w moim życiu codzien-
nym często zapominam o Bogu, a On wciąż na mnie czeka. Dzięki szcze-
rej spowiedzi świętej odzyskałam wiarę, równowagę i pokój serca.

•	 Ania: Codziennie rano o godzinie 8.00 była modlitwa poranna. Pozna-
łam wielu wspaniałych ludzi. W czwartek byliśmy na mini pielgrzym-
ce w Orchówku. Było tam piękne Sanktuarium pod wezwaniem Matki 
Bożej Pocieszenia. Miałam pokój z super dziewczynami. Byliśmy nawet 
nad Jeziorem Białym. O godzinie 15.00 była koronka do Bożego Miło-
sierdzia. W czasie wolnym spotykaliśmy się z innymi grupami na dwo-
rze. Były także namioty spotkania. Adoracje były bardzo wzruszające. 
Ogólnie bardzo fajnie. Postaram się przyjechać za rok.

•	 Damian: W czasie Oazy w Okunince odkryłem jak bardzo skutecz-
ne i działające jest Słowo Boże. Sam widziałem to w sobie, gdy mimo 
różnych trudności, Słowo dawało mi siłę i nadzieję, nadawało sensu 
wysiłkowi czy wszelkim trudnościom. Widziałem również jak dzia-
ła w innych, dotyka serc i doprowadza do prawdy o sobie czy o Bogu.

•	 Jakub: Miałem okazję być pierwszy raz z księdzem Ireneuszem w Oku-
nince na Oazie. Mogłem posługiwać jako animator muzyczny oraz 
doświadczyłem pewnej odpowiedzialności związanej z tą posługą. Po-
znałem kilka nowych osób. Bardzo przeżyłem dzień spowiedzi, który 
pomógł mi zrozumieć pewne sprawy. Za to chwała Panu.

•	 Karol: Na oazę Ewangelizacji w Okunince pojechałem po raz drugi. Po-
mogła mi ona zrozumieć gdzie jest moje miejsce w Kościele. Odnalazłem 
je przy ołtarzu, pełniąc posługę jako animator liturgiczny. Wyrozumia-
łość innych animatorów, a także księdza pomogła dobrze przeżyć mi tą 
oazę, a wrażenie, że nie pójdzie tak, jakbym chciał szybko minęło. Z czy-
stym sercem mogę stwierdzić, że była to jedna z lepszych oaz i serdecznie 
polecam taki wypoczynek wakacyjny każdemu oazowiczowi.

•	 Kuba: Na początku nie byłem zbytnio przekonany, żeby pojechać na ten 
wyjazd. Po pewnym czasie stwierdziłem, że nie będę całe wakacje sie-
dział w domu. Zdecydowałem się zgłosić na ten wyjazd czego w ogóle nie 
żałuję. Nad Jeziorem Białym było bardzo fajnie, dobra pogoda i codzienna 
Msza Święta bardzo mi pomagały poprawnie przeżywać te rekolekcje. 
Również dzięki namiotom spotkania zacząłem rozważać Pismo Świę-
te w poprawny sposób. Duchowo bardzo zbliżyłem się do Boga dzięki mo-
jemu animatorów Szymonowi (którego pozdrawiam jeśli to czyta), który 
bardzo mnie wspierał fizycznie i duchowo w trudnych momentach oraz 
pomógł mi przygotować się do spowiedzi. Zapraszam wszystkich serdecz-
nie, aby zapisać się na te rekolekcje w przyszłym roku. Chwała Panu.

DOKOŃCZENIE NA STR. 6
Zdjęcia: Agnieszka Kubiak
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PRANIE

(opr. xHD)

Młodsza sąsiadka radzi się starszej:
– Czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, 
mogę teraz wywiesić do suszenia na słońcu, gdy 
jest na dworze 37 stopni?
FOTOGRAFIA
W domu starsi małżonkowie i sielska atmosfera. 
Mąż wpatrzony w fotografię żony, wiszącą na 
ścianie. Mówi do niej:
– Wiesz, Halinko, jak ty mi się podobasz na tym 
zdjęciu.
– Tak? Pewnie dlatego, że jestem na nim szczu-
plutka?
– Nie. Ty z tej fotki nigdy się na mnie nie drzesz!
BŁĄD
Jest po północy. Pan Janusz, nieco podchmielony po-
stanowił skrócić sobie drogę do domu, idąc cmentarną 
alejką. W pewnym momencie usłyszał stukanie i zoba-
czył faceta trzymającego w rękach dłuto i młotek, 
pracującego przy płycie nagrobka. Myśląc, że to 
pracownik zakładu kamieniarskiego mówi:
– Aleś mnie pan nastraszył. Myślałem, że zawału 
serca dostanę. Tak późno, a pan jeszcze pracuje!
– Musiałem teraz tu przyjść, bo moje imię napi-
sali z błędem!
ZĘBY
Pani katechetka na lekcji religii naucza o życiu 
wiecznym, zbawieniu i potępieniu. Wśród dzieci 
duże zainteresowanie tematem, a mały Kamil pyta:
– Proszę pani, to oznacza, że ludzie bezzębni nie 
pójdą do piekła?
– A skąd ci to do głowy przyszło?
– Bo pani przed chwilą powiedziała, że w piekle 
„będzie płacz i zgrzytanie zębów”!
RANDKA
Chłopak spotyka się na randce z dziewczyną. 
Mówi do niej:
– Wiesz, wszystkie kobiety w moim życiu podry-
wałem na tę samą bajkę.
 – E... Ze mną ci się to nie uda.
 – Wiem, że się nie uda… Ty nie jesteś jak wszyst-
kie, jesteś wyjątkowa i pierwszy raz w życiu spo-
tkałem taką cudowną kobietę.
 – Ooo… To bardzo miłe, co mówisz…
UPAŁY I WODA
Przez telefon rozmawiają dwie koleżanki:
 – Co tam u ciebie? Co porabiasz?
 – Z powodu upałów postanowiłam załatwić sobie 
pobyt nad wodą.
 – I gdzie wyjechałaś?
 – Jestem w domu i myję gary!
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Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. W niedziele nieczynna.

Świadectwa uczestników i animatorów  
wakacyjnych oaz rekolekcyjnych (cz. 3)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
•	 Oliwia: Na Oazie w Okunince mogliśmy zbliżyć 

się do Boga, a przy okazji poznać nowe osoby. 
Najbardziej podobało mi się wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu. Podobało mi się dla-
tego, że mogłam szczerze porozmawiać z Je-
zusem. Zrozumiałam, że On zawsze dawał mi 
miłość pomimo, że bywały momenty, kiedy tej 
miłości wcale nie chciałam i jej nie odczuwa-
łam. Na oazie nauczyłam się wielu rzeczy i do-
świadczyłam prawdziwej troski Boga.

Termin: Od 23 do 25 września. 
Odwiedzimy: Strachocin - Sanktuarium św. 

Andrzeja Boboli, Miejsce Piastowe - sanktu-
arium św. Michała Archanioła, Duklę, Komańczę 
- miejsce internowania Błogosławionego Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, Jezioro Solińskie 
oraz Kalwarię Pacławską.

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

Rada Różańcowa  
zaprasza na pielgrzymkę

•	 Patryk Zawadzki: W tym roku miałem 
okazję uczestniczyć i posługiwać w Oazie 
Ewangelizacyjnej w Okunince. Wcześniej po-
sługiwałem jako animator na innych oazach, 
jednak Okuninka była inna. Była ona dla mnie 
odkryciem wspólnoty na nowo. Na nowo za-
chwyciłem się wspólnotą, relacjami oraz pro-
stym byciem dla drugiego człowieka w pro-
stych codziennych czynnościach, jak np. zmy-
wanie naczyń. Pośród wielu trudności, jakie 
tam wystąpiły, było wiele radości i okazji 
do wzrostu duchowego we wspólnocie. Na-
uczyłem się wielu rzeczy, które są pomoc-
ne w codziennym funkcjonowaniu, również 
poza oazą. Był to czas owocny duchowo i ży-
ciowo. Mogę oazę polecić każdemu kto chce 
odnowić swoją relację z Bogiem oraz poznać 
nowych ludzi. Naprawdę warto. Pozdrawiam.

•	 Oliwia: Na Oazie Ewangelizacji w Okunince 
byłam animatorką grupy. Piątka dziewczyn, 
które miałam była bardzo chętna do pra-
cy i rozmowy na temat spotkania. Sama na po-
czątku się bałam jak to będzie, ale oddałam to 
Panu Bogu i było naprawdę dobrze. Momenta-
mi bywało ciężko, ale cały czas wiedziałam, że 
to dzieje się po coś i z tego będą jeszcze dobre 
owoce tych rekolekcji. Byłam u spowiedzi, po 
której zrozumiałam, że Boża miłość się nigdy 
nie kończy. Cieszę się, że mogłam tam być, bo 
jednak przez długi czas mówiłam, że się tam 
nie wybieram, a jak już wiedziałam, że jadę to 
narzekałam, że będzie słabo i całe szczęście się 
myliłam. Zauważyłam, że czas takich rekolekcji 
był mi potrzebny i w jakiś sposób mi pomógł. 
Jestem wdzięczna Panu Bogu za ten czas i za 
każdy mały cud, który się dokonał w podczas 
Oazy. Myślę, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, 
to za rok również pojadę.

•	Weronika:  Niedawno miała miejsce 
oaza w Okunince. Oaza ta przybliżyła mnie 
do Jezusa i czułam, że mogę Go bliżej poznać. 
Bardzo podobały mi się adoracje, na których 
rozważaliśmy fragmenty Pisma Święte-
go i mogliśmy porozmawialiśmy z Bogiem. 
Na oazie poznałam także wielu wspaniałych 
ludzi, którzy są teraz moimi przyjaciółmi. 
Uważam, że warto było pojechać na taką 
oazę, ponieważ można się dużo nauczyć i do-
świadczyć niezwykłych przeżyć. Jezus przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie chce po-
kazać nam, że zależy Mu na nas i to, że nas 
kocha. Możemy być pewni, że zawsze będzie 
przy nas i nigdy nas nie zostawi.  Zebrał (xIJ)


