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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 (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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Przybliżali się do Jezusa  
wszyscy grzesznicy 
Rozważania do Słowa Bożego z XXIV Niedzieli Zwykłej

W owym czasie (a dla nas to jest dzisiaj) 
przybliżamy się do Jezusa, aby Go słuchać. Je-
steśmy grzesznikami potrzebującymi Bożego 
miłosierdzia i dziś słyszymy trzy przypowieści 
Jezusa o Bożym miłosierdziu: zagubiona owca, 
zagubiona drachma, zagubieni synowie. Jako 
uczniowie Jezusa słuchamy Go chętnie i z nadzieją 
na otrzymanie słowa nawracającego, ale byli fa-
ryzeusze i uczeni w Piśmie (a tak naprawdę to są 
nadal), którzy słuchają i nie słyszą. Dziś na Euchary-
stii Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Trzeba 
zauważyć, że Ewangelia się wypełnia. 

Wzrusza nas przypowieść o zagubionej owcy. My-
ślimy o biednej owcy, która się zgubiła, ale przecież 
nikt jej nie kazał się gubić, sama chciała spróbować 
jak to jest być na innym pastwisku. Na szczęście 
owca miała dobrego pasterza, który rozpoczął po-
szukiwania zagubionej i nie poddał się, aż ją znalazł. 
Po odnalezieniu owcy pasterz nie rozliczał jej, nie 
krzyczał, nie karcił, ale wziął z radością na ramiona, 
wrócił do domu i urządził ucztę, by świętować fakt 
odnalezienie tej jednej ze stu. W ten sposób Jezus 
mówi o swojej miłości do nas. Zbawiciel nie poddaje 

się, jest wytrwały w ratowaniu grzeszników, którzy 
siebie krzywdzą i bardzo się cieszy z aniołami i świę-
tym z nawrócenia nawet jednej osoby. Może dziś 
Jezus ucieszy się z mojego nawrócenia, może to 
ja będą tą odnalezioną owcą. Swoich braci i swoje 
siostry Pan bierze na ramiona i niesie do wspólnoty 
Kościoła. Nie warto uciekać od Dobrego Pasterza, 
nie warto oddalać się od Bożej owczarni. 

Podziwiamy determinację kobiety szukającej 
zagubionej drachmy. Musiała zapalić światło i wy-
mieść starannie cały dom. Trzeba nam zapalić świa-
tło wiary, nadziei i miłości oraz oczyścić serce przez 
pokutę, abyśmy mogli doświadczyć jak wielka jest 
radość aniołów Bożych. 

W tych przypowieściach zwracamy też uwa-
gę na to, że owca zagubiła się daleko, po prostu 
uciekła, a drachma zgubiła się blisko, w domu. 
Pewne podobieństwo odnajdziemy w kolejnej 
przypowieści. Młodszy syn zagubił się daleko od 
domu, a starszy zagubił się „blisko”, pozostając cały 
czas w ojcowskim domu. Młodszy syn całkowicie 
lekceważył ojca, chciał od niego tylko pieniędzy; 
starszy syn nie kochał swego ojca, w jego posłu-
szeństwie nie było miłości. Do którego syna jestem 
bardziej podobny? 

Miłosierdzie Boże jest ponad wszelką ludzką 
nędzą. Tylko trzeba pokornie o nie prosić. Każ-
dy człowiek może się zbliżyć do Jezusa i prosić 
Go o łaskę. Nie trzeba się bać spotkania z Jezusem. 
Do Pana przybliżają się liczni wierni i niewierni, 
przybliżę się i ja, aby przynajmniej posłuchać, co 
On ma mi do powiedzenia.  (xIJ) 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
RADOŚĆ Z NAWRÓCENIA GRZESZNIKA (Łk 15, 1-32)

•	 Dziś kolejna niedziela w moim domu. Uczest-
niczę we Mszy świętej, a później zasiadam 
przy obiedzie wraz z moją rodziną. Może dziś 
przyjdą znajomi albo wybierzemy się na miły 
spacer? Odpoczniemy i będziemy się radować 
sobą. Takie spędzanie niedzieli jest na prawdę 
dobre, jednak słowa Ten przyjmuje grzeszni-
ków i jada z nimi z dzisiejszej Ewangelii wzbu-
dziły we mnie pytanie: Czy nie zamykam się na 
tych, którzy żyją na marginesie społeczeństwa 
lub odwrócili się od wiary?

•	 Zadałem sobie następujące pytania i proszę cię 
byś zrobił to samo: Kiedy ostatnio zająłem się 
losem jakiejś osoby samotnej, wykluczonej np. 
przez alkoholizm, brudnej lub nieprzyjemnej? 
Czy starałem się porozmawiać o wierze z moimi 
bliskimi, którzy nie przyjmują sakramentów? 
Czy napomniałem osobę otwarcie grzeszącą np. 
koleżankę mieszkającą bez ślubu z chłopakiem?

•	 Pan Jezus nie bał się siedzieć i jeść z wykluczo-
nymi. Mówił im o królestwie Bożym, ale równo-
cześnie wskazywał kierunek do zmian. Dawał 
nadzieję, że każdy jest szczególny w oczach 
Boga i poświęci On dla niego wszystko, nawet 
swoje życie. Dlatego może warto zaplanować 
dziś jakiś krok, który w najbliższym tygo-
dniu pozwoli nam spotkać się z jakimś „celni-
kiem i grzesznikiem”, by podzielić się miłością 
jaką otrzymaliśmy na dzisiejszej Eucharystii od 
Pana Jezusa.  [www.onjest.pl] 

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
wtorek o godz. 20.00 w dolnym kościele. (xIJ)

Módlmy się. Boże, Stwórco i Rządco wszech-
świata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem 
służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków 
Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i królu-
je w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

III Diecezjalny Zjazd Apostolatu  
 „Margaretka”(2022)

Drodzy Siostry i Bracia, Członkowie Apostola-
tu „Margaretka”!

W sobotę 17 września - w parafii św. Jó-
zefa w Siedlcach odbędzie się III Diecezjalny 
Zjazd Apostolatu „Margaretka”. Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 10.30 zawiązaniem wspól-
noty. W programie przewidziana jest także 
konferencja formacyjna, świadectwo, Euchary-
stia sprawowana o godz. 12.00 oraz wspólna 
adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa w intencji kapłanów.

Zapraszam serdecznie na to spotkanie oso-
by zrzeszone w grupach Apostolatu „Marga-
retka” w parafiach naszej diecezji, jak również 
wszystkich, którzy modlą się za kapłanów. Niech 
to spotkanie będzie czasem umocnienia w wie-
rze, ale także dziękczynieniem Bogu przez orę-
downictwo Maryi za wszystkich kapłanów oraz 
prośbą o nowe powołania do kapłaństwa.

Dziękując za dar modlitwy w intencji kapła-
nów z serca błogosławię

BISKUP SIEDLECKI + Kazimierz Gurda
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Krzyż jest naszą codziennością,  
jest obrazem ludzkiego życia
14 września Kościół obchodzi święto  
Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Data tego święta została ustalona w świetle wydarzeń historycz-
nych. W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. 
Rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 
300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego 
Konstantyna, św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan 
Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego 
wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 
lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 wrze-
śnia. Znalezisko zostało podzielone: część cesarzowa przesłała synowi do 
Konstantynopola, z kolei on połowę zatrzymał sobie, a połowę przekazał 
papieżowi Sylwestrowi I. Z rozkazu św. Heleny część relikwii została opra-
wiona w srebro, a potem złożona w bazylice Grobu Pańskiego i Zmar-
twychwstania, wzniesionej przez św. Helenę. Relikwia ta otaczana jest 
tam czcią pielgrzymów przybywających do Jerozolimy z całego świata. 
Dzień poświęcenia bazyliki, tj. 14 września, związano ze Świętem Znale-
zienia Krzyża, które miało zastąpić żydowskie Święto Namiotów. Podczas 
radosnych obchodów uroczyście podnoszono Drzewo Krzyża – w czte-
rech różnych miejscach świątyni – aby zebrany lud mógł je adorować. 
Nabożeństwo do Krzyża św. rozszerzyło się wkrótce także na Wscho-
dzie, a potem w całym Kościele.

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16,24). Tymi słowami Pan Jezus na-
uczał nas i niejako wskazywał, że krzyż będzie najważniejszym znakiem 
dla nas, chrześcijan. Znak krzyża czynimy w bardzo wielu okolicznościach 
naszego życia duchowego. Tym znakiem rozpoczynamy i kończymy mo-
dlitwę, rozpoczynamy nim Mszę świętą, każdą podróż i ważne momenty 
naszego życia. Widok krzyża jest nam szczególnie bliski, ponieważ na 
drzewie krzyża zostaliśmy odkupieni przez śmierć Pana Jezusa. Na tym 
drzewie dokonało się największe dzieło miłości – zbawienie każdego 
człowieka bez wyjątku. Mając w sercu te wydarzenia, zachowujemy 
wielki szacunek do krzyża, zawieszamy go w domach, miejscach pracy, 
szpitalach i szkołach, a nade wszystko nosimy go na piersiach jako znak 
przynależności do Chrystusa!

Czyniąc znak krzyża, należy to robić starannie. Nie można tego robić 
pospiesznie, nie można zniekształcać tego znaku na sobie. Znak krzyża na-
leży czynić na sobie bardzo starannie, ma być on duży od czoła do piersi, od 
ramienia lewego do prawego, tak by ogarnął całego człowieka, z pamięcią, 
że może być to ostatni krzyż jaki uczynisz na sobie w swoim życiu, bowiem 
nikt nie zna czasu i momentu, w którym Pan Jezus odwoła nas do Siebie. 
To ma  być gest miłości, wielkiego uczucia i oddania naszemu Bogu. Krzyż 
święty został zroszony Przenajświętszą Krwią Jezusową, należy go otoczyć 
więc szczególną czcią i zawsze stawać w jego obronie!

Krzyż jest dla nas symbolem pokuty i cierpienia, ale również ratun-
kiem. Kiedy przychodzi cierpienie, trud i prześladowanie, krzyż dla nas 
jest ucieczką, to właśnie takie trudne wydarzenia w naszym życiu często 
sprawiają, że pod jarzmem cierpienia klękamy pod krzyżem, gdzie odczu-
wamy szczególną bliskość Boga, pragniemy przylgnąć do tego drzewa, 
na którym zostaliśmy odkupieni. Sam człowiek jest słaby, ale z Bogiem 
potrafimy nie tylko pociągnąć nasz życiowy krzyż, ale jesteśmy zdolni do 
wzniesienia go na ramiona i dźwigania z miłością.

Święto Podwyższenia Krzyża świętego przypomina nam rów-
nież  o wydarzeniu biblijnym (Lb 21, 4-9), kiedy to Mojżesz – proszą-
cy Boga o miłosierdzie nad ukąszonymi przez węże – usłyszał, że ma 
wykonać węża miedzianego i zawiesić go na palu. Zgodnie z obietnicą 
Boga każdy ukąszony, który spojrzał na węża, uzyskiwał ocalenie przed 
niechybną śmiercią. To jednak nie ów wąż, tylko sam Bóg niósł im ratu-
nek! A była to zapowiedź wywyższenia na Drzewie Krzyża Syna Człowie-
czego.

Podwyższenie Krzyża powinno jednak dokonać się nie tylko w świą-
tyniach, ale również w naszych sercach. Krzyż jest naszą codziennością, 
jest obrazem ludzkiego życia. Niech zatem znak krzyża będzie sterem 
dla płynących, przystanią  dla pędzonych burzą, murem dla oblężo-
nych. Niech będzie wywyższony, niech króluje i zwycięża w naszych 
sercach! Podziękujmy Panu Bogu za wielką miłość Pana Jezusa do nas, 
za Jego śmierć i zmartwychwstanie i sławmy Krzyż święty słowami hym-
nu: O Krzyżu bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo! Zachowaj wiernych 
od złego i zniwecz zbrodnie ludzkości. (G Ł-K)

STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO DIECEZJI SIEDLECKIEJ
Trwa proces rekrutacji do Studium Życia Rodzinnego Diecezji 

Siedleckiej, które rozpoczyna swoją działalność już 24 września 
(sobota) br. w Łukowie.

W związku z wieloma pytaniami, informuję, że rekrutacja do Studium 
zostaje przedłużona do soboty 17 września. Do tego dnia osoby chęt-
ne mogą przesłać bądź dostarczyć dokumenty potrzebne do rekrutacji na 
adres: Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej, ul. Wyszyńskiego 
45, 21-400 Łuków. Szczegółowe informacje o Studium oraz o zasadach 
rekrutacji podane są na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa 
Rodzin w zakładce Studium (http://drsiedlce.pl/studium-zycia-rodzinne-
go/). Proszę również o przekazanie jeszcze  informacji tak w ogłoszeniach 
duszpasterskich w Księdza Parafii jak i osobom, które mogłyby skorzy-
stać z oferty Studium.

DLA OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH
Od września w stałym terminie w każdą trzecią niedzielę miesią-

ca o godz. 15.00 w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie będzie miało 
miejsce spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. 
Na takie spotkanie składa się zawsze modlitwa, konferencja, adoracja 
oraz wspólny czas na rozmowy. Proszę o przekazanie tej informacji oso-
bom żyjącym w związkach niesakramentalnych i mieszkającym w Księ-
dza Parafii, podanie jej w ogłoszeniach oraz o korzystanie z niej w sy-
tuacjach duszpasterskich, np. w kancelarii czy podczas wizyty duszpa-
sterskiej. Tematyka, terminarz i szczegółowy program poszczególnych 
spotkań znaleźć będzie można na bieżąco na stronie Wydziału Dusz-
pasterstwa Rodzin w zakładce Niesakramentalni (http://drsiedlce.pl/
niesakramentalni/). Najbliższe takie spotkanie będzie miało miejsce  
18 września.                           Ks Jakub Kozak  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 12 września 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

1. czytanie (1 Kor 11, 17-26. 33)
Eucharystia sakramentem miłości bratniej

Psalm (Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 1 Kor 11, 26b))
Głoście śmierć Pańską, aż powtórnie przyjdzie

Ewangelia (Łk 7, 1-10) Uzdrowienie sługi setnika
6.30 1. + Za zmarłych dobrodziejów parafii

2. + Jana Flisa – of. sąsiedzi
7.00 1. + Jadwigę, Aleksandrę, Mariana Matuszewskich – of. rodzina

2. +Kamila Mazurka – of. mama z siostrą
3. + Żonę Irenę, zmarłych rodziców: Juliana i Bronisławę, rodzeń-

stwo: Marię, Tomasza, Franciszka, Stefana, krewnych, dobro-
dziejów, kolegów i kolegów z pracy – of. Mieczysław Jastrzębski

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 23
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Wacława w rocznicę śmierci, Eugenię i Roberta – of. córka
3. + Stanisława Jodełkę w 39 r., zmarłych z obu stron rodziny oraz 

Kazimierę Błaszczyk – of. żona z dziećmi
4. + Barbarę Kołodziejczyk – of. sąsiedzi z klatki

Wtorek 13 września 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1. czytanie (1 Kor 12, 12-14. 27-31a) Mistyczne Ciało Chrystusa
Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)) My ludem Pana i Jego owcami

Ewangelia (Łk 7, 11-17) Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
6.30 1. + Kazimierza Rymuzę w 34 r., jego rodziców: Antoniego i Mariannę

2. + Agrypinę Dłużniewską, mamę Stanisławę Dłużniewską, tatę 
Piotra Dłużniewskiego oraz rodzeństwo z rodz. Dłużniewskich

7.00 1. Dz.-bł. w intencji rodziny o uwolnienie z nałogów, umocnienie w 
wierze, dary Ducha Świętego, wstawiennictwo Świętej Rodziny 
z Nazaretu i o zdrowie dla całej rodziny

2. + Eugenię Wieczorek z racji imienin – of. dzieci
3. + Grażynę Duklanowską w 4 r., Jania i Reginę Gryczka

18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz
2. + Aleksandra w 26 r., Edytę, Janinę, Romana i zmarłych z rodz. 

Jastrzębskich – of. rodzina
3. + Genowefę, Feliksę Próchenków i zmarłych z rodz. Charutów

19.00 Nabożeństwo fatimskie (procesja różańcowa)
20.00 Krąg biblijno-liturgiczny 

Środa 14 września 2022 r.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

1. czytanie (Lb 21, 4b-9) Wąż z brązu znakiem ocalenia 
albo 1. czytanie (Flp 2, 6-11)

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Psalm (Ps 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b))

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy
Ewangelia (J 3, 13-17) Krzyż narzędziem zbawienia

6.30 1. Za żyjących dobrodziejów parafii
2. + Eugenię i Stanisława Andraszek – of. syn Andrzej

7.00 1. Dz.-bł. w 15 r. ślubu Macieja i Magdaleny Sobolewskich z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata życia 
oraz dary Ducha Świętego dla dzieci – of. rodzice

2. + Pawła Sadokierskiego w 38 r., Igę, Jerzego i zmarłych z rodz. 
Kupów i Sadokierskich

3. + Marka Czerskiego w 1 r. – of. żona
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Dz.-bł. w 20 r. ślubu Anny i Sebastiana 
II. Dz.-bł. w 14 r. urodzin Olgi Szczepanik o obfitość łask Bożych  

i łaskę zdrowia za przyczyną św. Józefa – of. babcia
III. Dz.-bł. z okazji 70 r. urodzin Reginy Gorzały z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę św. Józefa – of. siostra
IV. Z podziękowaniem za przeżyte 75 lat życia, o łaskę dobrej śmier-

ci za wstawiennictwem św. Józefa – of. Krystyna
V. + Mariana Kryckiego – of. Jarosław z rodziną 
VI. + Tadeusza Kosińskiego – of. rodzina Kondrackich
VII. + Jana Żebrowskiego w 1 r. – of. żona i córka z rodziną

18.00 VIII. + Karolinę Troć – of. mieszkańcy Małej Strzałki
IX. + Marzenę Celińską o życie wieczne dla niej – of. Fundacja Róże Maryi
X. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba  

– of. żona
XI. + Edwarda Wilińskiego i zmarłych rodziców z obu stron rodziny 

– of. żona Janina
XII. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura oraz 

zmarłych z obu stron rodziny – of. mama
XIII. + Janinę i Mariana Lipińskich – of. wnuki
XIV. + Mariannę i Mariana Myszkiewicz w 3 msc. po śmierci, śp. Kry-

stynę Łukasiuk, śp. Tadeusza Kosińskiego, śp. Stanisławę Omelań-
czuk w 1 r. o dar Nieba dla nich – of. Zdzisława Szczepanik

XV. + Mariusza Zielińskiego – of. Sklep Topaz
2. Gregorianka: + Mariannę Zwierz
3. + Zofię Frankowską w 1 r. – of. córki Jadwiga i Anna z rodzinami

19.00 Nieszpory w intencji pokoju na Ukrainie
19.30 Spotkanie młodzieży, która chce śpiewać i grać w kościele

Czwartek 15 września 2022 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

1. czytanie (Hbr 5, 7-9) Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia
Psalm (Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b))

Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim
Ewangelia (J 19, 25-27) Maryja pod krzyżem Jezusa

albo Ewangelia (Łk 2, 33-35) Twoją duszę przeniknie miecz
6.30 1. + Tomasza i zmarłych z rodz. Tchórzewskich i Pogonowskich  

– of. rodzina
2. + Barbarę w 3 r., Leona i Pawła i zmarłych rodziców – of. Teresa 

Niedziółka
7.00 1. + Wojciecha, Bronisławę, Bolesława i Teresę Markiewicz

2. + Aleksandra Urbana, Wiesława Urbana, rodziców z obu stron 
rodziny i siostrę Reginę – of. żona

3. + Halinę Stasiuk z racji urodzin – of. córki z mężami i wnuczki
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 23
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Czesława Oleszek w 7 r. – of. Anna Sobiczewska
3. + Rodziców: Janinę, Józefa, Kazimierę, Aleksandra, dziadków  

z obu stron rodziny, zmarłych z rodziny, Zenona, Elżbietę, Stani-
sława, siostrę Wiesławę, Zbigniewa oraz wszystkich krewnych 
– of. p. Lukierscy

4. + Wandę i Jana Kosińskich – of. Tadeusz i Barbara Kosińscy

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 16 września 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 

KORNELIUSZA, PAPIEŻA, I CYPRIANA, BISKUPA
1. czytanie (1 Kor 15, 12-20) Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze

Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15b))
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Ewangelia (Łk 8, 1-3) Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia
6.30 1. + Helenę Wrzosek w 16 r., Mieczysława Wrzosek w 2 r.  

– of. dzieci
2. + Stanisławę Omelańczuk w 1 r. – of. dzieci

7.00 1. Dz.-bł. w intencji wnuków: Ignasia, Eli i Stasia oraz ich rodziców  
z prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. dziadkowie

2. + Halinę i Kamila – of. p. Trojanowscy
3. + Danutę Jakubik – of. Andrzej Borkowski

14.00 Adoracja Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie
15.00 W intencjach małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 23
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Mariannę i Władysława Skaruz – of. córki
3. + Mariannę Rucińską w 2 r. i Andrzeja Rucińskiego – of. córka
4. + Marzenę Celińską – of. Oaza w parafii

19.00 Spotkanie Animatorów Ruchu Światło-Życie (dolny kościół)
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Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana

+ Mariusz Zieliński

Sobota 17 września 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę 
albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła 

albo wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
1. czytanie (1 Kor 15, 35-37. 42-49)  

Ciała zmartwychwstałe będą przemienione
Psalm (Ps 56 (55), 3 i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 14c))

W światłości wiecznej będę widział Boga
Ewangelia (Łk 8, 4-15) Przypowieść o siewcy

6.30 1. + Matyldę Chrupek – of. KR nr 20 ze Strzały
2. + Karolinę Troć – of. Pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogo-

wych w Siedlcach
7.00 1. Dz.-bł. w 40 r. ślubu Sławomira i Bożeny Wrona z prośbą o opiekę 

Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich rodziny
2. + Jana Soczewkę w 11 r. 

9.00 Msza święta na rozpoczęcie XXXI Siedleckiego Forum Nauczycieli, 
Rodziców i Wychowawców

10.30 III Diecezjalny Zjazd Apostolatu „Margaretka” – Eucharystia o godz. 12.00
17.30 Różaniec prowadzony przez Wspólnotę Różańca Nieustającego
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Sabinę, Franciszka, Józefa Prochenka i Henryka Błońskiego
3. + Mariannę, Aleksandra, Czesława i Józefa, zmarłych z rodz. 

Greckich oraz Anastazję – of. córka
4. Dz.-bł. w 11 r. ślubu Natalii i Tomasza Bobaków z prośbą o opiekę 

Matki Bożej , światło i dary Ducha Świętego 
Niedziela 18 września 2022 r.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. czytanie (Am 8, 4-7) Bóg ukarze gnębicieli ubogich
Psalm (Ps 113 (112), 1b-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1b i 7b))
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego Albo: Alleluja

2. czytanie (1 Tm 2, 1-8) Wspólne błagania za wszystkich ludzi
Ewangelia (Łk 16, 1-13) Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. + Stanisława Sadokierskiego w 27 r., Wandę, Halinę, Romana, 

Jerzego, Pawełka i Igę Ostasz – of. rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Andrzeja Montewkę w 17 r., Tadeusza i rodziców z obu stron 
rodziny 

3. Dz.-bł. w 51 r. Sakramentu Małżeństwa Krystyny i Szczepana  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Świętej 
Rodziny, św. Józefa i św. Joanny Beretta Molla

10.00 1. Dz.-bł. o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej 
Rodziny dla dzieci: Dariusza, Beaty, Katarzyny, synowej Magdy 
i ich rodzin – of. Mirosława Kłos

2. Dz.-bł. w intencji Grzegorza i Grażyny w 25 r. ślubu z prośba  
o Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci Małgorzaty i Prze-
mysława – of. małżonkowie i dzieci

11.30 1. Dz.-bł. w intencji Katarzyny i Michała w 13 r. ślubu z prośbą  
o dary Ducha Świętego dla nich i ich dzieci – of. mama

2. Dz.-bł. w 4 r. ślubu Sylwii i Daniela Dąbrowskich i ich córki We-
roniki z prośba o opiekę Świętej Rodziny – of. babcia Elżbieta 

3. Dz.-bł. w intencji 5 r. urodzin Józefa z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

13.00 1. W intencji Parafian
Spotkanie dla rodziców i dzieci klas 3 rozpoczynających przygotowanie  

do I Komunii świętej
15.30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców
16.30 1. Dz.-bł. w intencji dzieci i młodzieży z oazy oraz za kandydatów 

do bierzmowania, ich rodziców i animatorów
18.00 1. + Mariannę i Norberta i dziadków z obu stron rodziny
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
19.15 Nieszpory (dolny kościół)

Informacje o życiu parafii (11.09)
 Q NIEDZIELA 11 września: Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła

•	Modlitwa wypominkowa (jak w każdą drugą niedzielę miesią-
ca) o godz. 9.45.

•	O godz. 12.30 w dolnej części kościoła będzie 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 dziękczy-
nienia Bogu za sakrament i czas przygotowań do jego przyjęcia. Po liturgii 
spotkanie w dolnym kościele.

•	NIESZPORY NIEDZIELNE o godz. 20.00 w kościele. Zapraszamy. 
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

 Q WTOREK 13 września:
•	Nabożeństwo fatimskie – procesja różańcowa z lampionami wokół ko-

ścioła po zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00.
•	Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 20.00 w dolnym 

kościele.
 Q ŚRODA 14 września: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – w pa-

rafii będzie można uczcić relikwie Krzyża Świętego po zakończeniu Mszy 
świętej o godz. 7.00 i po zakończeniu Nieszporów o godz. 19.00. 
•	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 czci-

cieli św. Józefa
•	Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

Można ponownie zaprosić św. Józefa do domu.
•	O godz. 19.00 w kościele będą NIESZPORY sprawowane w intencji po-

koju na Ukrainie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
•	Zespół Muzyczny Młodzieży: O godz. 19.30 w sali przy zakrystii spo-

tkanie dla młodzieży uzdolnionej muzycznie, która chce śpiewać i grać na 
różnych instrumentach w naszej parafii. 
 Q CZWARTEK 15 września: Wspomnienie NMP Bolesnej

•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakończenia 
Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 20.00. 
 Q PIĄTEK 16 września: 

•	Spotkanie dla wszystkich kandydatów na ministranta  
o godz. 17.00 w sali przy zakrystii. Prowadzimy zapisy od klasy drugiej SP. 

•	Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie rozpocznie się Euchary-
stią o godz. 18.00.
 Q SOBOTA 17 września: 

•	O godz. 9.00 Msza święta na rozpoczęcie XXXI Siedleckiego Forum Na-
uczycieli, Rodziców i Wychowawców. 

•	O godz. 10.30 w naszym sanktuarium rozpocznie się III Diecezjalny 
Zjazd Apostolatu „Margaretka”. Zapraszamy wszystkich, którzy modlą 
się za kapłanów i o powołania kapłańskie.

•	„Światełko” rozbłyśnie na nowo. Spotkanie i próba śpiewających i gra-
jących dzieci w sali przy zakrystii o godz. 11.00. 
 Q NIEDZIELA 18 września: Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła

•	Po Mszy świętej o godz. 13.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klas 3 
rozpoczynających przygotowanie do I KOMUNII ŚWIĘTEJ.

•	Spotkanie wszystkich KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA wraz z ro-
dzicami w kościele o godz. 15.30. Po spotkaniu uczestniczymy we Mszy 
świętej o godz. 16.30. 

•	Nieszpory wyjątkowo o godz. 19.15 w dolnym kościele. 
QQQ

•	Triduum związane z uroczystością ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI 
– patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci i młodzież na Msze święte 
16 i 17 września na godz. 18.00, a 18 września na godz. 11.30 lub 16.30. 

•	Kończą się zapisy kandydatów do bierzmowania do nowej grupy, 
która rozpoczyna swą formację. Do zapisania się przychodzi zaintereso-
wany młody człowiek z klasy siódmej, ósmej i starszy jeszcze nie zgłoszony 
wraz ze swoim rodzicem, opiekunem. Terminy zapisów: 13-16 września od 
godz. 16.00 do godz. 17.30 w kancelarii parafialnej. Kontakt: ks. Ireneusz 
Juśkiewicz (tel. 500 636 490)
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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 z Bali – 1600 zł
•	 Bezimienna z ul. Batorego 7 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 6 – 80 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 14 – 1000 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 26 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 26 – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Okrzei – 300 zł
•	 Bezimienna z ul. Okrzei – 400 zł
•	 Bezimienna z ul. Rejtana – 200 zł

•	 Bezimienna z ul. Siedleckiej – 50 zł
•	 Bezimienna z ul. Słowackiego – 200 zł
•	 Bezimienna z ul. Sokołowskiej 88  

– 200 zł
•	 KŻR nr 6 – zelatorka Janina – 450 zł
•	 Męskie Koło Różańcowe  

– zelator Paweł – 750 zł
•	 Pan Karol z ul. Siedleckiej – 500 zł
•	 Pani – 200 zł
•	 Pani Wanda z Purzeca – 100 zł

•	 Tomasz Szydło, kawaler z parafii w Rokitnie i Izabela Biardzka, pan-
na z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Damian Antoniak, kawaler z parafii tutejszej i Luiza Patrycja Rybak, 
panna z parafii św. Wojciecha w Wyszkowie – zapowiedź 2

•	 Michał Prokurat, kawaler z parafii tutejszej i Patrycja Iwanek, pan-
na z parafii tutejszej – zapowiedź 2

•	 Michał Mateusz Kozioł, kawaler z parafii tutejszej i Karolina Zbieć, 
panna z parafii MB Częstochowskiej w Krzesku – zapowiedź 1

•	 Bartosz Iliński, kawaler z parafii tutejszej i Sylwia Wawdysz, panna z pa-
rafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim – zapowiedź 1

•	 Robert Możdżonek, kawaler z parafii tutejszej i Agata Ośko, panna z pa-
rafii Nawiedzenia NMP w Seroczynie – zapowiedź 1 

Zapowiedzi

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

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:

Dlaczego tak ważne jest świadectwo?
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami martwa jest 
sama w sobie. (Jk 2,17 ) 
Doświadczyłeś działania Boga? Daj świadectwo! Może zmienisz czyjeś życie!

Świadczyć o Panu Bogu, o Jego działaniu w naszym życiu, o znakach 
widzialnych, Jego wielkiej mocy i sile – to powołanie i życiowe zadania 
każdego chrześcijanina. Dlaczego tak ważne jest dawanie świadectw i co 
powoduje, że czasami nie mamy odwagi zrobić tego publicznie? 

Niewątpliwie Bóg działa w życiu każdego z nas. Czasami znaki, które 
otrzymujemy są chwilą, jakimś obrazem, myślą, krótkim natchnieniem, 
jednym słowem. Bywa i tak, że działanie Pana Boga jest bardziej nama-
calne i „widowiskowe”. Chodzi o uzdrowienia, uwolnienia, wydarzenia, 
które po ludzku są nie do wytłumaczenia, a które nazywamy cudami. 
Ci, którzy potrafią je dostrzec i odczytać jako działanie Najwyższego do-
świadczają wielkiej łaski. Wtedy mogą, a nawet powinni podziękować 
Bogu, dając świadectwo. To nasz obowiązek, z wypełniania którego bę-
dziemy kiedyś rozliczeni.

Przez świadectwa tworzymy żywy Kościół. Wiara nie może w tych 
trudnych czasach być tylko moją wiarą, moją wewnętrzną  sprawą. Wia-
ra powinna się przejawiać i uwidaczniać. Takim codziennym świadec-
twem może być po prostu przyznawanie się do Jezusa, poprzez noszenie 
medalika, przeżegnanie się przy kościele, piątkowy post czy uczestnic-
two w Mszach świętych. Dla chrześcijanina te małe znaki wydają się 
naturalne i nie powinny sprawiać problemu. Ale już tutaj pojawia się, 
szczególnie wśród młodych ludzi, pewne zakłopotanie, wahanie, obawa 
przed uszczypliwymi uwagami. Wstyd, lenistwo, konformizm przeszka-
dzają nam być współczesnymi apostołami Jezusa. A dzisiaj szczególnie 
musimy się przyłożyć do głoszenia światu wielkiej mocy Pana. 

Ogromną wagę ma nasze świadectwo, gdy doświadczymy konkret-
nego działania Boga w naszym życiu w postaci uwolnienia, uzdrowie-

nia z chorób duszy i ciała, nawrócenia. Znamy mnóstwo takich przykła-
dów. Wiele z nich dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. Po każdej 
Mszy świętej z adoracją oraz modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie wsłu-
chujemy się w wypowiedziane przez wiernych lub odczytane przez księ-
dza świadectwa. Serca tych przekonanych przenika wtedy zachwyt i wiel-
ka wdzięczność. Fundament ich wiary staje się jeszcze mocniejszy, a jej 
głębia większa. Niewątpliwie jednak największym owocem zasłyszanych 
świadectw są otwierające się serca i oczy tych nieprzekonanych. Oto mają 
przed sobą namacalny dowód: Bóg działa! Ich wątpliwości zaczynają 
ustępować miejsca przekonaniu, że wiara uzdrawia, daje prawdziwe 
życie. Świadectwa są nieocenione w ewangelizowaniu. Dlaczego więc 
mamy obawy przed świadczeniem o dziełach Boga? 

Wielu z nas towarzyszy zawstydzenie, brak pewności, czy to, co się 
zadziało było faktycznie dziełem Boga, wreszcie dając świadectwo mu-
simy często wracać do tych faktów z życia, które nie były łatwe. Takie 
czysto ludzkie obawy są zrozumiałe. Powiedzmy to otwarcie: Wiara jest 
trudna i wymagająca. Bo dziś nie wystarczy wierzyć, dziś trzeba tę wiarę 
oznajmiać światu. Tylko tak możemy otworzyć innych na powrót do Je-
zusa i zmienić ich życie na zawsze. Czy to nie jest warte przezwyciężenia 
oporów. Nie bój się! Zostań współczesnym apostołem Pana Boga! Może 
uda Ci się zmienić i ocalić czyjeś życie! (EZ)

Świadectwo
We wrześniu 2021 roku przeszłam poważną operację strun głosowych, 

polegającą na usunięciu polipów, które umiejscowiły się po obu stronach 
krtani. Mój organizm bardzo ciężko zareagował na ogólne znieczule-
nie, a sama operacja przebiegła z dużymi powikłaniami. Po wybudzeniu, 
okazało się, że lekarze nie mogli usunąć narośli z dwóch stron, gdyż gro-
ziło to „sklejeniem” strun głosowych w trakcie gojenia i rekonwalescencji. 
Niestety zostałam poinformowana, że niezbędna będzie druga operacja 
za trzy lub cztery miesiące. Bardzo się bałam kolejnej ingerencji chirur-
gicznej, szczególnie narkozy, po której podczas pierwszej operacji byłam 
reanimowana.

W międzyczasie koleżanka powiedziała mi o Mszy świętej z modli-
twą o uzdrowienie, która miała się odbyć w kościele pw. św. Józefa. Był 
to okres przedświąteczny. Postanowiłam wziąć udział w tym nabożeń-
stwie i z pełnym zaufaniem 10 grudnia modliłam się przed Najświętszym 
Sakramentem. 

Wkrótce po tym, stawiłam się na wizytę kontrolną u mojego lekarza. 
Okazało się, że nie ma śladu po polipach i druga operacja nie jest już 
konieczna. Zaskoczenie moje i lekarza było ogromne. Prowadzący mnie 
doktor zlecił nawet dodatkowe badania, gdyż nie mógł uwierzyć w to, co 
się stało. Podczas wizyty kontrolnej pod znieczuleniem wprowadził do 
krtani specjalną tubę, przez którą mógł lepiej obejrzeć operowane wcze-
śniej miejsce. Chciał się upewnić, że po polipach nie ma śladu. 

Uważam, że to czego doświadczyłam to cud. Czeka mnie jeszcze jed-
na wizyta, która ma ostatecznie zamknąć moją laryngologiczną historię. 
Chwała Panu!

•	DOMOWY KOŚCIÓŁ: Spotkanie nowego kręgu Domowego Kościoła bę-
dzie w środę 21 września o godz. 19.00 w dolnym kościele. Zapraszamy 
małżeństwa, które chcą zobaczyć na czym polega ta formacja. 

•	Wszystkich członków i kandydatów oraz sympatyków KWC zapraszamy na: 
42. OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ KWC DO LEŚNEJ PODLASKIEJ, 
SOBOTA 24 WRZEŚNIA 2022
•	9.00-10.00 Przyjazd i rejestracja uczestników 
•	10.00 Zawiązanie wspólnoty. Słowo ks. Jarosława Błażejaka, krajo-

wego moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz księży mo-
deratorów Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła

•	10.30 Konferencja dr Roberta Derewendy z KUL-u
•	11.15 Informacja kustosza nt. Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej
•	11.45 Droga Krzyżowa ze świadectwami członków KWC
•	13.00 Posiłek
•	14.30 Eucharystia
•	Wyjazd z parafii autobusem z parkingu o godz. 8.00. Zgłoszenia i za-

pisy w zakrystii i u ks. Ireneusza. 
•	Oaza Modlitwy dla młodzieży i dorosłych będzie w Domu Mo-

ria w Łukowie w dniach 7-9 października. Więcej informacji za tydzień. 



Strona 6 OPIEKUN nr 37 11 września 2022 r.

POWÓD

(opr. xHD)

Rozprawa sądowa. Prokurator pyta oskarżone-
go:
 – Kiedy i dlaczego postanowił pan okraść bank?
 – Wtedy, gdy bank pierwszy zaczął mnie okra-
dać, jak złożyłem w nim moje oszczędności.
POSZUKIWANIA
Koledzy spotykają się pod wiejskim skle-
pem i rozmawiają o szczęściu. Starszy z nich 
wyjaśnia młodszym:
 – Facet, jak jest nieszczęśliwy, to szuka kole-
gów, a jak jest szczęśliwy, to szuka go żona…
ZAMIENNIK
Mama wysyła synka do „spożywczaka”:
 – Kup 20 deko mozzarelli, tylko świeżej!
Po chwili synek wraca:
 – Mamo, nie było mozzarelli, więc kupiłem 20 
dkg mortadeli. To to samo, prawda?
BAJKA O CIETRZEWIU
 – Trzódka piegży drży na wietrze,
chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy,
wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze
drepcząc w kółko pośród gąszczy.
GRZECH
Pani katechetka zadaje pytania na lekcji reli-
gii, a dzieci odpowiadają:
 – Powiedz, Jasiu, co wiesz o grzechu pierworod-
nym?
 – Grzech pierworodny otrzymaliśmy od Ada-
ma i Ewy. Wszystkie inne grzechy musimy sami 
popełnić.
KANDYDAT NA MĘŻA
Mama radzi córce:
 – Dziecko drogie wyjdź za niego. Jurek to dobry 
chłopak.
 – Przecież on jest rudy, a ja rudych nie lubię.
 – Córeczko, ty masz taki charakterek, że jak on 
rok pobędzie z tobą to osiwieje. Już nie będzie 
rudy do końca życia!
TAK MA BYĆ
Tato podwiózł córkę do szkoły i przypomina jej:
 – Pamiętaj, w klasie masz być szczera i miła.
 – Ale jak to? Jednocześnie? Tato, tak się nie da...

Świadectwa uczestników i animatorów  
wakacyjnych oaz rekolekcyjnych (cz. 4)

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 Woź-
niakowska, 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.

Kontynuujemy publikowanie świadectw dzieci, 
młodzieży i dorosłych, którzy uczestniczyli w reko-
lekcjach w czasie wakacji. Dziękujemy za przesła-
nie świadectw do Redakcji. Zachęcamy kolejne 
osoby do dzielenia się wiarą i przeżyciami. Wielkie 
jest miłosierdzie Boga. 

Wyjazd formacyjno-wypoczynkowy „Ży-
cie w świetle wiary” w dniach 23-30 sierp-
nia do Szklarskiej Poręby – ROBI WRAŻENIE!

W wyjeździe uczestniczyło 15 osób. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierali nas modlitwą i pani 
Mariannie za ofiarę 600 zł na ten wyjazd. 
•	 Aleksander: Dzięki Panu Bogu mieliśmy po-

godę idealną do wspinaczek po górach. W gó-
rach czuję się bliżej Pana Boga. Karkonosze są 
mniej zielone jak Bieszczady (w których byli-
śmy z księdzem w tamtym roku), ale kamie-
niste szlaki i szczyty są bardzo ciekawe. Fajni 
koledzy i koleżanki, z którymi mogliśmy się 
śmiać, bawić, rozmawiać i modlić się. W cza-
sie jednej wycieczki mieliśmy bliskie spotka-
nie z lisem. Na pamiątkę tej wycieczki otrzy-
małem kamień - wisiorek na szyję. Pan Bóg 
stworzył piękny świat, gdzie natura wszystkich 
zachwyca. Szkoda, że 8 dni tak szybko zleciało.

•	 Anastazja: Jadąc na wyjazd formacyjno -wy-
poczynkowy w Sudety byłam przerażona ,że 
będę sama i będzie ciężko z kimś porozmawiać. 
Jednak okazało się inaczej. Osoby będące na tej 
wycieczce były bardzo wyrozumiałe i miłe. Co-
dzienna Eucharystia i modlitwa sprawiła u mnie 
spokój. Wchodząc na Śnieżkę myślałam, że nie 
dam rady, ale gdy byłam na szczycie bardzo się 
cieszyłam, że jestem tak blisko nieba. Zrozumia-
łam ,że dla Boga nie ma rzeczy nie możliwych . 
Wystarczy wierzyć i ufać. 

•	 Bartosz: Głównie pojechałem na ten wyjazd 
dlatego, że nie miałem alternatywy, ale też 
dlatego że bardzo lubię wyjazdy z księdzem 
Ireneuszem, ponieważ łączą one wypoczy-
nek z formacją duchową. Mogłem się zbliżyć 
do Boga, ale też trochę wypocząć. Wycieczkę 
uznaję za udaną i z niecierpliwością wyczekuje 
na następny wyjazd z księdzem. 

•	 Kacper: Dzięki wyjazdowi poznałem miłe 
osoby i nauczyłem się służyć przy ołtarzu. 
Przez namioty spotkania przemyślałem wiele 
fragmentów Biblii. Wyjazd uznaje za udany.

•	 Kuba: Od początku wiedziałem że tu pojadę. 
Byłem bardzo szczęśliwy, że znowu będę mógł 
zbliżyć się do Boga. Bardzo podobał mi się 
harmonogram dnia: rano jutrznia, śniadanie, 
wyjście w góry, a na koniec obiadokolacja oraz 
codzienna Msza Święta. Serdecznie polecam 
wszystkim w przyszłym roku wybrać się na 
taką wycieczkę. Chwała Panu!

•	 Kuba :  Zawsze  jeżdżę  na  w yjaz-
dy w góry z księdzem Ireneuszem. Tym razem po-
jechaliśmy w Sudety - a dokładniej Karkonosze, 
Góry Izerskie i Rudawy Janowickie. Zdobyliśmy 
między innymi: Sokolik Duży, Szrenicę, Śnież-
kę i inne szczyty w tych górach oraz wodospady, 
na przykład wodospad Kamieńczyka. Codzienna 
Liturgia Godzin - Jutrznia i Nieszpory - oraz roz-
ważanie Pisma Świętego i Msze Święte przybli-
żyły mnie do Boga. Chodząc po górach miałem 
czas nie tylko na oderwanie się od codziennych 
obowiązków, ale również, aby przemyśleć pew-
ne sprawy w moim życiu. Za to chwała Panu!

•	 Mateusz: W górach Karkonoszach jestem 
już drugi raz. Było bardzo fajnie. Zwiedzali-
śmy i wspinaliśmy się na różne szczyty. Zdo-
byliśmy Śnieżkę i Szrenicę - najwyższe szczy-
ty, a także mniejsze. Bardzo lubię chodzić po 
górach. Z kolegami i koleżankami wieczorami 
graliśmy w ping ponga albo uno. W hote-
lu w Szklarskiej Porębie była mała, bardzo ład-
na Kaplica. Cieszę się, że ksiądz Irek zorganizo-
wał ten wyjazd. Zbliżyłem się do Pana Boga, 
lepiej poznałem namiot spotkania, jutrznię 
czy Mszę świętą, podczas której służyłem przy 
ołtarzu.

•	 Michał: Na wycieczce w góry z księdzem by-
łem już rok temu, bardzo mi się spodobało, 
więc w tym roku nie mogło mnie zabrak-
nąć. Podczas naszego pobytu w Szklarskiej 
Porębie zdobyliśmy 5 szczytów. Czasem 
nasza wędrówka wyglądała jak zwyczajna 
droga z pięknymi widokami, a nieraz musie-
liśmy przechodzić po wąskich i ruchomych 
skałach. Oprócz wędrówki nie mogło zabrak-
nąć modlitwy, która towarzyszyła nam przez 
cały dzień, a szczególnie rano i wieczorem. 
Codzienna wieczorna Eucharystia ubogaca-
ła nas Bożym słowem oraz spotkaniem ze 
zmartwychwstałym Chrystusem pod posta-
cią Chleba. Podczas tych rekolekcji mogłem 
odważyć się na zaśpiewanie psalmu. Bardzo 
mi się podobało i z chęcią pojadę za rok. 

 Zebrał i opracował: (xIJ)


