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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami
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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

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Nie możecie służyć Bogu i mamonie
Rozważania do Słowa Bożego z XXV Niedzieli Zwykłej

Jezus naucza swoich uczniów. Wśród nich jeste-
śmy również my – uczniowie żyjący w XXI wieku. 
Dziś słyszymy przypowieść o nieuczciwym rząd-
cy, który trwonił majątek swego pana. Zapewne 
mamy doświadczenie zmarnowania, zniszczenia 
czegoś. Nie zawsze wszystko się udaje, nie zawsze 
jesteśmy wierni wszystkim zasadom Bożym i ludz-
kim. Od Boga otrzymaliśmy „majątek łaski”, który 
tracimy przez grzech ciężki. Od ludzi otrzymujemy 
różne rzeczy, które również potrafimy źle wykorzy-
stać. 

Pan z przypowieści słusznie pozbawił swego 
sługę uprawnień do zarządzania majątkiem. Bóg 
jest bardziej cierpliwy, gdyż daje nam czas, abyśmy 
się ogarnęli i zaczęli postępować mądrze, ale ten 
czas się skończy – pewnego dnia umrzemy i już 
nie będziemy mogli zarządzać własnym czasem, 
ciałem, domem, pracą. Trzeba będzie zdać sprawę 
ze swego zarządzania. Wszystko zostawimy tu, a na 
tamten świat zabierzemy tylko słowa i uczynki mi-
łosierdzia. 

Gospodarz miał swoich ludzi, którzy go poinfor-
mowali o trwającym marnotrawstwie. Bóg wszyst-

ko wie, nie trzeba Go informować. Gdy jesteśmy 
świadkami niesprawiedliwości mamy sprawę po-
wierzać Bogu w modlitwie, ale też podjąć konkret-
ne działania zmierzające do przywrócenia ładu. 

Rządca zdobył się na krytyczną ocenę swego 
postępowania i wiedział, że musi coś zrobić, by nie 
skończyć jako niewolnik, pracownik rolny lub że-
brak. Ten człowiek wiedział co chce osiągnąć i do-
brał metody do swoich celów. Zmniejszenie zobo-
wiązań poszczególnych wierzycieli było kolejnym 
złodziejstwem. Pan ponownie został okradziony. 
My wiemy, że cel nie uświęca środków, ale rządca 
wcale się świętością nie przejmował. Dopóki miał 
jeszcze trochę władzy, może w ostatnim dniu swe-
go urzędowania, sfałszował zobowiązania różnych 
ludzi, aby zdobyć sobie w nich przyjaciół i poten-
cjalnych pracodawców. 

R z ą d c a  z o s t a ł  p o c h w a l o n y  z a 
spryt w działaniu, a nie za samo działanie. Chrze-
ścijanie mają z wielką roztropnością i gorliwością 
działać dla osiągnięcia skarbów królestwa Bożego, 
by przypadkiem się nie okazało, że złodzieje mają 
większą gorliwość w gromadzeniu bogactw niż 
my w walce o niebo. 

Dziś po raz kolejny jesteśmy wezwani, by się 
określić i wyznać komu służymy. Nie da się mieć 
dwóch panów. Nie jest możliwe służenie Bogu i pie-
niądzom. Boga trzeba kochać, a pieniędzmi po-
sługiwać dla dobra ludzi i własnego. A niektórzy 
robią odwrotnie: posługują się Bogiem, wzywając 
Go jako zabezpieczenie swych nieuczciwych intere-
sów, a kochają pieniądze. Jak wygląda to w moim 
życiu? (xIJ) 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
CO ROBIĘ Z DARAMI BOŻYMI? (Łk 16, 1-13)

•	Bogaty człowiek z przypowieści (pośrednio także 
Jezus) chwali swego nieuczciwego zarządcę za in-
teligencję, spryt, przedsiębiorczość. Jezus nie po-
chwala niesprawiedliwości, korupcji, malwersa-
cji, ale pomysłowość, która pozwala wyjść z kry-
tycznej sytuacji. Nieuczciwy zarządca potrafił 
wykorzystać krótki czas, by zyskać sobie przyja-
ciół i zdobyć aprobatę swego pana. Wykorzystać 
nieuczciwie, ale bardzo inteligentnie. W tym 
miejscu przypomina się inna przypowieść Jezu-
sa: o pannach głupich, nierozsądnych i mądrych, 
rozsądnych (Mt 25, 1-13). Morał przypowieści, 
bardzo upraszczając, jest taki: człowiek głupi nie 
zbawi się. Jesteśmy wszyscy powołani do mądre-
go, rozsądnego korzystania z darów, jakie posia-
damy, ale – mając na uwadze cel naszego życia.

•	 Jezus chwali nieuczciwego zarządcę, gdyż trwoni 
majątek właściciela z korzyścią dla innych. Ten 
człowiek, stojący w obliczu bankructwa, potrafi 
zaskarbić sobie przyjaciół poprzez hojność. Wobec 
Pana Boga będziemy zawsze dłużnikami. Nasze 
rachunki z Panem Bogiem nigdy się nie zgadza-
ją, nigdy nie są czyste, wyrównane. Niewłaściwie 
administrujemy darami, które otrzymaliśmy od 
Stwórcy, uważamy je za własność, wykorzystujemy 
dla własnych, niejasnych i nieuczciwych celów, nie 
liczymy się z innymi... Przypowieść uczy, jak radzić 
sobie z tymi nieprawidłowościami. Bóg będzie za-
dowolony, gdy jak nieuczciwy zarządca, będziemy 
Jego majątek przelewać na innych. Bóg aprobuje 
nieprawidłowości, które służą innym. Zawsze jest 
czas, by rozdawać przebaczenie, miłosierdzie, 
współczucie, miłość... [Stanisław Biel SJ , www.deon.pl ]

Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie na-
kazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Cie-
bie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje 
przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Spotkanie Kręgu Biblijno-Liturgicznego we 
wtorek o godz. 19.30 w dolnym kościele (xIJ)

18 września obchodzimy Święto św. 
Stanisława Kostki. Jest On patronem Polski 
(od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i war-
szawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, 
Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy; oręduje 
także za studentami i nowicjuszami jezuickimi. 
Jan XXIII uznał św. Stanisława szczególnym 
patronem młodzieży polskiej. Jego krótkie, bo 
tylko 18-sto letnie życie było po ludzku trudne, 
ale cechowało je rozmodlenie, duchowa dojrza-
łość i niezwykła pokora. Wybrał wbrew swojej 
rodzinie służbę Bogu, ale wszystko, co czynił 
było nacechowane niezwykłą ufnością i zawie-
rzeniu Bogu i Matce Najświętszej.

Historia życia św. Stanisława jest jak naczy-
nie, z którego młodzież może czerpać i kierować 
się wartościami we własnym życiu. Często się teraz 
mówi, że czasy się zmieniają, to i trudno z wzor-
ców, choćby najlepszych brać przykład, ale czy 
tak jest naprawdę? Świat, który Pan Bóg stworzył 
jest przecież taki sam, choć nieco zmieniony przez 
człowieka. Inne narzędzia mamy w rękach, inne 
środki przemieszczania się, mamy fantastyczne 
narzędzia komunikacji, ale świat nadal jest ten 
sam. To raczej człowiek się zmienił. Nasza mental-
ność i poczucie samowystarczalności prostą drogą 
prowadzą nas do zguby, do zatracenia duszy.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

Katolickie wychowanie
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
 Nic nie jest jednak stracone, choć wszechogarniający nas grzech roz-

panoszył się i niejako przykleił do człowieka, to Pan Bóg może oczyścić 
wszystko i w tym szalonym świecie przywrócić Boży pokój i równowa-
gę. Bóg Ojciec czeka, by ludzie wykorzystując wolną 
wolę, którą otrzymali od Niego, nawrócili się i zanurzyli 
wszystkie obrzydlistwa tego świata w Miłosierdziu Bo-
żym.

Nic jednak nie zrobi się samo. Trzeba przede 
wszystkim dobrego, chrześcijańskiego wychowania 
dzieci i młodzieży. To my, rodzice mamy za zadanie 
kształtować nasze pociechy, uczyć co dobre a co złe, 
co jest w życiu ważne, a co prowadzi do zguby. Wiele 
postaw rodziców warunkuje ich własny grzech, który 
wywołuje w nich frustrację, którą przelewają na swoje 
dzieci, rodzinę i znajomych. Dziecko rodzi się jak biała 
karta, wszystkiego uczy się od nas – zarówno dobra 
jak i zła. Należy więc uważać na słowa, gesty i własne 
postępowanie, by to co teraz uważamy za „fajne” i „no-
woczesne” nie uderzyło w nasze dzieci i nie wróciło do 
nas za kilka lub kilkanaście lat.

Trudno jest znaleźć wzorce do naśladowania wśród 
zwykłych ludzi, ale tak jak młodzieży został dany św. 
Stanisław Kostka, tak nam rodzicom została dana Święta 
Rodzina. Pan Jezus urodził się jako zwykłe dziecko, które 
uczyło się od swoich Rodziców modlitwy i pracy. Nosili 
Go na rękach, karmili i troszczyli, by wzrastał w domu 
pełnym miłości. To wszystko możemy wyczytać na stro-
nach Pisma świętego. Od początku małżeństwa św. Józe-
fa i Maryi nie było po ludzku łatwo. Kiedy Maryja swoim 
„fiat” zgodziła się zostać Matką Boga, św. Józef, choć nie 
rozumiał co się dzieje, nie potępił Jej, ale chciał Ją od-
dalić, by zarówno życie Dzieciątka jak i Jego Matki było 
bezpieczne, by Ich nie skrzywdzono; po męsku chciał 
wziąć ciężar wydarzenia na siebie. Bardzo odpowiedzial-
ne zachowanie. Musimy więc i my uczyć swoje dzieci od-
powiedzialności. Opowiadać jak wielką wartością jest każde życie. Mamy 
obowiązek rozmawiać o trudnych sytuacjach w życiu, tłumaczyć jakim 
ogromnym złem jest aborcja i eutanazja. Należy uświadomić dzieciom, 
że Bóg Ojciec powiedział jasno „nie zabijaj” i nie ma żadnych odstępstw 
od tego przykazania, nie ma w Dekalogu dopisków drobnym druczkiem, 
które dopuszczają jakieś wyjątki. Media niosą przekaz, często z brakiem 
jakiegokolwiek szacunku do ludzkiego życia, ale to również jest wyzwa-
niem dla nas, by młodemu człowiekowi wytłumaczyć i powiedzieć dla-
czego tak się dzieje.

Po narodzinach Pana Jezusa, Józef i Maryja niosą Dzieciątko do świą-
tyni, by przedstawić i ofiarować Je Panu Bogu! Ofiarowali Bogu swój 
największy Skarb! Nie mówią, że jak dorośnie to samo zdecyduje, czy 
pójść do świątyni, ale wypełniają wszystkie prawa przynależne rodzi-
com. A czy my oddajemy Bogu wszystko, co mamy najdroższe? Czy potra-
fimy ofiarować nasze dzieci Bogu? Czy mamy świadomość, że nasze dzieci 
należą do Boga, a nie do nas? Nie można zwlekać z chrztem świętym. 
To sakrament, który gładzi grzech pierworodny i daje naszym dzieciom 
dziecięctwo Boże. Trzeba dzieciom opowiadać o tym wydarzeniu, jak bar-
dzo chcieliśmy, by poprzez chrzest święty dzieci nasze upodobniły się do 
Chrystusa i zostały opieczętowane niezatartym duchowym znamieniem, 
które oznacza naszą przynalezność do Boga. Nic już tego nie zmieni, nic 
nie zdejmie z naszego dziecka chrztu, nawet jeśli złoży akt apostazji – 
Chrystus nigdy o nim nie zapomni, nigdy się jego nie wyrzeknie, zawsze 
będzie Jego dzieckiem, choć za murem grzechu.

Pan Jezus wzrastał, wychowywany przez swoich świętych Rodziców, 
którzy uczyli Go modlitwy i pracy. Wielką rolę w życiu Pana Jezusa peł-
nił św. Józef, który okazując miłość Maryi, uczył Syna jak wielką łaską 
jest kochające się małżeństwo, co jednocześnie buduje silną i kochającą 
się rodzinę. To św. Józef prowadził Syna do świątyni, uczył Go pobożno-
ści i pracy cieśli, wypełniał wszystkie obowiązki ojca ziemskiego, niczego 

nie zaniedbał. Żadna szkoła nie nauczy tego, czego nauczy ojciec i mat-
ka. Ważne jest, by dziecku zapewnić dostęp do szkoły, do rozwijania 
talentów, którymi Bóg obdarzył nasze dziecko, ale nic i nikt nie zastą-
pi nauki, jaką przekażą dziecku rodzice. Dziecko poprzez nas musi do-

strzec Boga w naszym życiu! Zauważmy, że w Świętej 
Rodzinie nie tylko mówi się o Bogu, nie tylko modli się, 
ale w ciężkiej pracy uwielbia Boga. To dla naszych dzieci 
jest najcenniejsze, byśmy własnym życiem i pracą po-
kazywali im, że Pan Bóg jest tuż obok nas, że przyszedł 
na ten świat i stał się człowiekiem dla nas i dla naszych 
dzieci. To nie jest dziadziuś siedzący na chmurce, ale 
Wszechmogący Bóg, nasz Miłosierny Ojciec, do którego 
zawsze trzeba wracać, kiedy tylko nasza ludzka słabość 
zwiedzie nas na drogę grzechu. To rodzice kształtu-
ją w dzieciach wrażliwość serca i ukierunkowują na całe 
życie. Tak, czasami dzieci nawet bardzo dobrze ukształ-
towane zejdą na złą drogę, ale Boże korzenie zapuszczo-
ne głęboko w serce spowodują, że będzie ono wiedziało 
skąd wyszło i dokąd ma wrócić. Pan Jezus powiedział 
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6) – dajmy 
naszym dzieciom to Słowo jako posag na ziemskie życie. 
Powtarzajmy je, a zawsze odnajdą to co ważne, spra-
wiedliwe, pokorne i naznaczone Bogiem.

Dorosłym dzieciom musimy pozwolić odejść od 
nas. Przez wiele lat uczyliśmy je jak żyć, jak postrzegać 
świat, teraz należy im zaufać i pozwolić pójść swoją dro-
gą. Pan Jezus też wyszedł z domu i nic Ewangelia nie 
mówi o tym, że Matka Boża próbowała Go zatrzymać. 
Maryja podąża za Synem, ale trzeba to raczej odczytać 
jako wskazówkę dla nas, że mamy i my nieustannie po-
dążać za Chrystusem. Nigdzie nie ma wzmianki o tym, 
że Maryja pouczała albo krytykowała Pana Jezusa. My 
również w swojej mądrości i doświadczeniu powinniśmy 
obserwować i uczestniczyć w życiu naszych dorosłych 
dzieci, ale pozwolić im decydować, a nawet popełniać 
błędy. My też uczyliśmy się na potknięciach. Ktoś kie-

dyś porównał dzieci do statków, które wychodzą z portu w morze, prze-
żywają burze i sztormy, ale wiedzą, gdzie szukać bezpiecznego portu, 
gdzie znajdą schronienie. Dobrze ukształtowane dziecko otrzymało już 
od rodziców cały posag wiedzy i mądrości, który w dorosłym życiu może 
wykorzystać, czas wychowania minął.

Matka Boża idzie za Synem na Golgotę, towarzyszy w najtrud-
niejszym czasie zarówno dla Pana Jezusa, jak i dla Niej. Pełna bólu, 
ale i ufności w Bogu niesie razem z Synem ten Krzyż, który człowiek 
zgotował swojemu Bogu. Rodzice też często stają pod krzyżem razem 
ze swoim dzieckiem, cierpienie i ból zatrzymuje ich życie. Walczą o każ-
dy oddech, o każde uderzenie serca. Wtedy najczęściej są najbliżej Pana 
Jezusa. Nie mogą zdjąć bólu z dziecka, ale mogą z nim być, to czas 
łaski. Matka Boża Bolesna, Ona wszystko rozumie, Ona zna nas i nasz 
ból. Nasza Matka Maryja, dana nam przez Pana Jezusa pod Krzyżem 
uczy jak żyć, jak cierpieć, jak ufać i jak umierać. Przygotowując dzieci 
na taki czas polecajmy im ucieczkę właśnie do Maryi, do Matki, której 
miecz boleści przeszył Serce. Nie omijajmy w rozmowach takich trud-
nych tematów, to część ludzkiego życia, z którym dziecko pośrednio 
lub bezpośrednio na pewno się zetknie. Musimy nauczyć nasze dzieci, 
że w takich trudnych wydarzeniach zawsze obecny jest Bóg, wystarczy 
Go wezwać.

Tego wszystkiego musimy nauczyć nasze dzieci i wychować je w Bo-
żym Duchu, po katolicku, zgodnie z nauką Kościoła, którego Głową jest 
sam Jezus Chrystus. Ważne jest to, by nic i nikt nie przesłonił naszym 
dzieciom Chrystusa w Kościele i w życiu.

Walczmy również o siebie, by wszechogarniające zlaicyzowanie nie 
ogarnęło nas samych, cóż wówczas przekażemy naszym dzieciom? Jakie 
wartości będą kierowały naszym życiem? Rodzina Bogiem silna jest ra-
tunkiem dla tego świata. Tylko ten wychowuje, kto kocha, szanuje i wy-
maga. (G Ł-K)

Katolickie wychowanie
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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 19 września 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO
albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika

1. czytanie (Prz 3, 27-35) Pouczenia o życiu społecznym
Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b))

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie
Ewangelia (Łk 8, 16-18) Przypowieść o lampie

6.30 1. + Marzenę Celińską – of. rodzina Ślusarczyków
2. + Teresę Wasiak w miesiąc od śmierci – of. Ania i Kamil

7.00 1. + Mieczysława Wawryniuka – of. rodzina
2. + Tomasza Wasilewskiego i zmarłych z rodziny – of. ojciec
3. + Józefa Tomczak, rodziców i teściów – of. żona i dzieci

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 24
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Andrzeja w 15 r., Józefa, Zofię, Roberta i Jerzego – of. rodzina
3. Dz.-bł. z racji urodzin Kajetana i Olgierda z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski – of. rodzina
Wtorek 20 września 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM TAEGON, 
PREZBITERA, PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY

1. czytanie (Prz 21, 1-6. 10-13) Pouczenia Mądrości
Psalm (Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44 (R.: por. 35a))

Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań
Ewangelia (Łk 8, 19-21) Krewni Chrystusa

6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk ( rozpoczęcie )
2. Dz.-bł. w 3 r. urodzin Ignacego z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
7.00 1. + Annę w 27 r., Władysława, zmarłych z rodz. Gołąbków, Bara-

nowskich i Prządków – of. B. Prządek
2. + Mariannę, Gabrielę i Jana – of. koleżanka
3. + Małgorzatę Kalisz w 15 r. – of. córka z rodziną

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 24
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Grażynę w 13 r., Henryka, Ryszarda Tomaszewskich, Krystynę Ostoj-
ską i zmarłych z rodz. Tomaszewskich i Łastowieckich – of. córka

3. + Jana, Leontynę, Eugeniusza, Henryka, Stanisława Celińskich, 
Annę, Antoniego, Zbigniewa Ostasów, Jadwigę Domańską oraz 
dziadków z obu stron rodziny

19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny

Środa 21 września 2022 r.
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13) Usiłujcie zachować jedność
Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi Albo: Alleluja
Ewangelia (Mt 9, 9-13) Powołanie Mateusza na Apostoła

6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Henryka, Janinę, Edwarda i Leokadię – of. córka

7.00 1. Dz.-bł. w 9 r. urodzin Filipa i w 40 r. urodzin Łukasza z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennic-
two św. Józefa – of rodzina

2. + Jolantę Łazarską w 3 r – of. rodzina
3. + Karolinę Troć – of. Pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Dro-

gowych w Siedlcach
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. + Mariana Kryckiego – of. bratowa Marysia z rodziną
II. + Mariana Kryckiego – of. chrześniak Darek z rodziną
III. + Karolinę Troć – of. mieszkańcy Małej Strzałki
IV. + Marzenę Celińską – of. rodzina
V. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
VI. + Kazimierza, Andrzeja, Barbarę i Jerzego w rocznicę śmierci 

– of. rodzina
VII. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmar-

łych z obu stron rodziny – of. mama

VIII. + Mariusza Zielińskiego – of. Pracownicy Sklepu Topaz
IX. + Marcina Kostyrę – of. Jolanta Demianiuk
X. + Tadeusza Kosińskiego – of. Dorota Paczuska z rodziną
XI. + Franciszka Buczyńskiego – of. Izabela Łęczycka
XII. + Janinę i Mariana Lipińskich – of. wnuki
2. Gregorianka: + Mariannę Zwierz
3. + Tomasza Górzyńskiego, Irenę i Feliksa Wawrzonowskich
4. + Barbarę Kołodziejczyk – of. sąsiedzi z klatki

Czwartek 22 września 2022 r.
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

KATEDRALNEGO W SIEDLCACH
1. czytanie (1 Krl 8, 22-23. 27-30) 

Niech Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię
Psalm (1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12 (R.: por. 13b))

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.
Ewangelia (Mt 16, 13-19) Kościół zbudowany na Piotrze

6.30 1. Dz.-bł. w 59 r. ślubu Elżbiety i Zbigniewa z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo na dalsze lata życia – of. jubilaci

2. + Danusię Szymańską – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk

2. + Antoniego w 44 r., Jana, Juliana, Aleksandrę, zm. z rodz. Sob-
czuków i Bartniczuków – of. żona

3. + Marzenę Celińską – of. sąsiedzi z ul. Kolonijnej
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 24
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Edwardę Sadokierską w 14 r. oraz Mieczysława – of. córka
3. + Zdzisława Zabielskiego w 3 r., syna Marcina w 6 r., siostrę 

Jolantę i zmarłych z rodz. Golców i Zabielskich – of. Marzena 
Chmielewska

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 23 września 2022 r.

WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA
1. czytanie (Koh 3, 1-11) Wszystko ma swój czas

Psalm (Ps 144 (143), 1b i 2abc. 3-4 (R.: 1b))
Błogosławiony Pan, Opoka moja

Ewangelia (Łk 9, 18-22) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki
6.30 1. Dz.-bł. w 85 r. Alfredy Lipińskiej z prośbą o Boże błogosławień-

stwo – of. córki
2. + Krystynę Roguską w 30 dzień po śmierci – of. uczestnicy po-

grzebu
7.00 1. Dz.-bł. w 75 r. urodzin Edmunda z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę św. Józefa i Matki Bożej
2. + Marzenę Celińską – of. rodzina Bojarów
3. + Matyldę Chrupek – of. sąsiedzi ze Strzały

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 24
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
3. + Władysława Akusa w 2 r. o zbawienie, dar nieba – of. synowa
4. + Władysławę, Zygmunta, Andrzeja, Adama i dziadków z obu 

stron rodziny – of. rodzina
Spotkanie Animatorów Ruchu Światło – Życie (dolny kościół)

Sobota 24 września 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Koh 11, 9 – 12, 8) Wszystko przemija

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

Ewangelia (Łk 9, 43b-45) Druga zapowiedź męki
6.30 1. Dz.-bł. w 60 r. urodzin Mirosława Dmowskiego z prośbą o po-

trzebne łaski i wstawiennictwo św. Józefa – of. rodzina
2. + Marzenę Celińską – of. Agnieszka Kruszewska z rodziną
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Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Anna Głuchowska

Malowanie kościoła
Zakończyło się malowanie naszego kościoła. Cieszymy się, że nasz ko-

ściół 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 ul. Chrobrego 7 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 12 – 1000 zł
•	 Bezimienna z ul. Granicznej – 150 zł
•	 Bezimienna z ul. Jagiellońskiej – 500 zł

•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat 11 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Sokołowskiej – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Sokołowskiej 70 – 100 zł

•	 Michał Mateusz Kozioł, kawaler z parafii tutejszej i Karolina Zbieć, 
panna z parafii MB Częstochowskiej w Krzesku – zapowiedź 2

•	 Bartosz Iliński, kawaler z parafii tutejszej i Sylwia Wawdysz, pan-
na z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podl. – zapowiedź 2

•	 Robert Możdżonek, kawaler z parafii tutejszej i Agata Ośko,  
panna z parafii Nawiedzenia NMP w Seroczynie – zapowiedź 2

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:

Informacje o życiu parafii (18.09)7.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Stefanię w 2 r., Kazimierza i zmarłych dziadków z obu stron 

rodziny – of. córka
3. + Rodziców: Eugeniusza i Zofię oraz dziadków: Helenę i Stani-

sława oraz szwagra Stanisława – of. córka Bożena Olędzka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 24
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Agnieszkę Mamcarz, Reginę, Stanisława i Ryszarda Dawido-
wicz – of. rodzina

3. + Mariana Kryckiego – of. syn Dawid
4. Dz.-bł. w 28 r. ślubu Iwony i Mirosława z prośbą o opiekę Matki 

Bożej, światło i dary Ducha Świętego dla nich i ich córki
5. Dz.-bł. w 69 r. urodzin Henryki z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa
Niedziela 25 września 2022 r.

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA niedziela oazowa w parafii
1. czytanie (Am 6, 1a. 4-7) Lekkomyślność bogaczy

Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b))
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego Albo: Alleluja

2. czytanie (1 Tm 6, 11-16)
Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa
Ewangelia (Łk 16, 19-31) Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk

2. + Lucjana w 10 r. i Stanisławę w 9 r. Domańskich – of. córka
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz

2. + Tadeusza Próchnickiego w 21 r., Zbigniewa Krupę, zmarłych 
z rodz. Próchnickich i Marciniaków – of. rodzina Czarnockich

3. + Helenę, Wacława, Marię Kępę – of. rodzina
10.00 1. Dz.-bł. w intencji Magdaleny i Piotra w 11 r. ślubu z prośbą o opie-

kę Matki Bożej, światło i dary Ducha Świętego dla nich i ich dzieci
2. Dz.-bł. w intencji Sylwii i Andrzeja Zabadała w 10 r. ślubu 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny 
– of. małżonkowie

3. Dz.-bł. w 2 r. urodzin Ksawerego z prośbą o opiekę Matki Bożej  
 i św. Józefa – of. dziadkowie

11.00 Spotkanie dzieci z klas 1 SP i ich rodziców
11.30 1. Dz.-bł. w intencji Michała Woźniakowskiego w 5 r. urodzin i An-

toniego z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich na dalsze 
lata życia – of. rodzice

2. Dz.-bł. w 70 r. urodzin Urszuli Ferens z prośbą o opiekę Matki 
Bożej, światło i dary Ducha Świętego – of. dzieci

13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. + Roberta Makaruka w 5 r.
18.00 1. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego w 19 r. – of. rodzice
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (kościół)

 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.
•	Błogosławieństwo animatorów do posługi w oazie i w grupach kan-

dydatów do bierzmowania na ten rok podczas Mszy świętej o godz. 16.30.
•	NIESZPORY NIEDZIELNE o godz. 19.15 w dolnym kościele. Zapraszamy.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q WTOREK 20 września:

•	W dolnym kościele:
•	Nieszpory o godz. 19.00.
•	Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.30.
 Q ŚRODA 21 września:

•	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.
•	Zespół Muzyczny Młodzieży: O godz. 19.00 w sali przy zakrystii spo-

tkanie dla młodzieży uzdolnionej muzycznie, która chce śpiewać i grać na 
różnych instrumentach w naszej parafii.
•	Domowy Kościół: Spotkanie nowego kręgu Domowego Kościoła bę-

dzie o godz. 19.00 w dolnym kościele. Zapraszamy małżeństwa, które 
chcą zobaczyć na czym polega ta formacja.

 Q CZWARTEK 22 września:
•	Spotkanie DROGA NOWEGO ŻYCIA dla młodzieży już bierzmowa-

nej o godz. 19.00 w dolnym kościele.
•	Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakończe-

nia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 20.00.
 Q PIĄTEK 23 września:

•	Spotkanie animatorów Ruchu Światło-Życie rozpocznie się Eucha-
rystią o godz. 18.00.

 Q SOBOTA 24 września:
•	Wszystkich członków i kandydatów oraz sympatyków KRUCJATY 

WYZWOLENIA CZŁOWIEKA zapraszamy na:
42. OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ KWC DO LEŚNEJ PODLASKIEJ

9.00 - 10.00 Przyjazd i rejestracja uczestników
10.00 Zawiązanie wspólnoty - Słowo ks. Jarosława Błażejaka, krajowe-

go moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz księży moderatorów 
Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła
10.30 Konferencja dra 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 zapi-
sy w zakrystii i u ks. Ireneusza (tel. 500 636 490).
•	„Światełko” rozbłyśnie na nowo. Spotkanie i próba śpiewających i gra-

jących dzieci w sali przy zakrystii o godz. 11.00.
 Q NIEDZIELA 25 września: Dwudziesta Szósta niedziela zwykła

•	W parafii będzie to „niedziela oazowa”. Uczestnicy formacji oazowej 
podejmują posługę, dzielą się świadectwem. Przed kościołem można bę-
dzie złożyć ofiarę do puszki na funkcjonowanie wspólnoty i pracę z dzieć-
mi i młodzieżą w parafii oraz otrzymać upominek.
•	Dzieci zapraszamy na spotkanie „Radość dzieci Bożych” po Mszy świę-

tej o godz. 11.30.
•	Młodzież zapraszamy na pogodny wieczór po Mszy świętej o godz. 16.30.
•	Przygotowanie do I Komunii Świętej: Spotkanie dzieci z klas pierw-

szych SP i ich rodziców odbędzie się o godz. 11.00 w kościele. Po spotkaniu 
uczestniczymy w Eucharystii o godz. 11.30.
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Informacje o życiu parafii (18.09)

Założyć fundament na Skale

Relacja ze Spotkania Stowarzyszenia Ewangelizacji 
i Kultury Diecezji Siedleckiej w dniu 10 września br.
Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów 
moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się 
głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka 
uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbu-
dowany. (Łk 6, 47-48)

Powyższe słowa będące fragmentem Ewangelii z ostatniej soboty, 
stały się punktem wyjścia wygłoszonej przez ks. Ireneusza Juśkiewi-
cza w Osinach Dolnych homilii, głoszonej dla wspólnoty Stowarzyszenia 
Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej. Dla uczestników spotkania, 
które tego dnia miało tam miejsce, wspomniany cytat ma szczególny 
wydźwięk.

Założona w 2000 roku przez ks. Andrzeja Żelazo wspólnota nazwana 
początkowo Diecezjalną Diakonią Ewangelizacyjną Młodych, związana 
była przez wiele lat z domem rekolekcyjnym w Siedlanowie koło Radzynia 
Podlaskiego. Równocześnie z prowadzoną w nim działalnością opartą na 
posłudze podczas organizowanych rekolekcji i skupień, rozpoczęta została 
rozbudowa drugiego domu ewangelizacyjnego znajdującego się w Osi-
nach Dolnych koło Mokobód. Zaadaptowany budynek starej szkoły, mimo 
widma gruntownego remontu i podjęcia koniecznych inwestycji, zyskał 
drugie życie i obecnie stanowi główne miejsce spotkań i formacji Stowa-
rzyszenia, zrzeszającego kilkadziesiąt osób chcących aktywnie uczestni-
czyć w duchowym rozwoju naszej diecezji.

Sobotnie spotkanie miało szczególny charakter, wiązało się bo-
wiem z oficjalnym powitaniem nowego opiekuna wspólnoty, którym 
decyzją ks. biskupa został ks. Ireneusz Juśkiewicz. Nowe wyzwania jakie 

•	OAZA MODLITWY dla młodzieży i dorosłych będzie w Domu Mo-
ria w Łukowie w dniach 7-9 października. Wyjazd z parafii będzie wspól-
ny autobusem o godz. 19.00. Rekolekcje rozpoczną się o godz. 20.00. 
Zakończenie w niedzielę ok. godz. 18.00. Powrót ok. godz. 19.00. Koszt 
udziału to: 120 zł za pobyt i 30 zł za transport. Temat to: „Módlmy się”. 
Celem jest zawiązanie parafialnej i diecezjalnej diakonii modlitwy. Pro-
simy o zapisywanie się chętnych do końca września.
•	POSZUKUJEMY:

- animatorów do pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z kandydatami do 
bierzmowania

- kogoś do prowadzenia drużyn piłki nożnej ministrantów oraz sali spor-
towej

- kogoś do prowadzenia Diakonii Słowa (dawniej sklepik parafialny pod 
chórem)

- chętnych do prowadzenia kawiarenki parafialnej w niedziele
- osób do redakcji „Opiekuna”

stawia przed nami Bóg zawsze są okazją do przeżycia zarówno fascynacji 
Jego planem wobec nas, są jednak przede wszystkim doskonałym mo-
mentem do wyrażenia naszego zaufania wobec Jego mądrości. Postawa 
otwartości na wezwanie Boga do podjęcia nowej pracy, a także chęć 
współdziałania z ludźmi w budowaniu tego dzieła pozwoliła się dostrzec 
już na początku tej nowej znajomości i podkreślona została we wspo-
mnianej wcześniej homilii.

Oparcie swojego życia i wszystkich działań na Bogu i Jego planie jest 
jedynym gwarantem dobrego przeżycia tego czasu, który został nam dany 
tu na ziemi. O ile ewangeliczna przypowieść o budowaniu domu jest dość 
dobrze znana, o tyle nie zawsze zadajemy sobie trud, żeby naprawdę się 
nad nią zastanowić, a jeszcze trudniej zdobyć się nam na wdrożenie jej 
głównego przekazu w życie. Każdy kto kiedykolwiek budował dom wie jak 
ważny jest fundament i ile wysiłku pochłania jego wykonanie. Koszty z tym 
związane również są jednymi z większych w całym procesie powstawania 
domu. W Ewangelii jest nie inaczej i ranga tego elementu konstrukcyjnego 
jest wyraźnie podkreślona. Chrystus idzie jednak o krok dalej i mówi o sta-
wianiu na skale… Wysiłek jaki trzeba by włożyć w wykonanie fundamen-
tu w kamieniu wydaje się być zbyt wielki, jednak końcowy efekt, mimo iż 
metaforyczny, nie pozostawia wątpliwości co do sensowności podjęcia tego 
trudu. Tu trzeba przypomnieć słowa św. Pawła z listu do Efezjan, w których 
nakierowuje nas on na prawdziwy sens tej przypowieści: A więc nie jesteście 
już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i do-
mownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, 
gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała 
budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się 
we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. (Ef 2, 
19-22). Jedynie budując na Chrystusie i tworząc prawdziwą relację z Nim, 
jesteśmy w stanie stawić czoło przeciwnościom, które nas czekają. Wtedy 
również będziemy w stanie wydawać dobre owoce, z których korzystać 
będzie mogła cała Wspólnota Kościoła.

Owocem, z którego wszyscy mogliśmy korzystać już tego samego 
dnia, była radość rozpoczęcia nowego etapu rozwoju, który czeka Sto-
warzyszenie, a także radość wspólnego spędzenia czasu, której źródłem 
było nie tylko przeżycie Eucharystii i modlitwa, lecz także liczne rozmo-
wy i spotkanie w liczniejszej grupie, pierwsze po dłuższej przerwie, której 
dane nam było ostatnio zaznać.

Trud działania, które podjął ks. Ireneusz jest kontynuowaniem budo-
wy, którą rozpoczął wiele lat temu ks. Andrzej i którą przez 13 lat konty-
nuował ks. Jacek Sereda. Budowy, nie tylko tej materialnej, która powsta-
wała w obliczu różnych trudności i kosztowała wiele wysiłku wszystkich, 
którzy brali w niej udział. Najważniejsze jest jednak to, że Chrystus który 
jest fundamentem tego dzieła, uzdalnia cały czas wszystkich do trwa-
nia w jedności oraz do ponoszenia ofiary z własnego czasu, z własnych 
planów a także materialnej, ku budowaniu większego dobra, z którego 
mamy nadzieję będzie korzystała cała diecezja.

TOMASZ PASZKOWSKI
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BHP

(opr. xHD)

W zakładzie pracy trwa szkolenie BHP. Prelegent 
dużo mówi o higienie pracy i o postawie, jaką 
powinno się zajmować w czasie wykonywania 
zawodowych czynności. Na koniec, chcąc podsu-
mować prelekcję, zadaje pytanie:
 – Proszę państwa, jak należy prawidłowo sie-
dzieć w pracy?
Z sali pada zdecydowana odpowiedź:
 – Krótko, proszę pana, krótko!
LICZBA 3
W piwiarni rozmawiają praktykujący specjaliści 
od mocnych trunków:
 – To ile ty musisz wypić, żeby mieć ze trzy pro-
mile we krwi?
 – Ile? Trzy promile… to ja bym musiał ze dwa 
dni nie pić.
BRUTALNA ROZMOWA
 – Mógłbyś mnie czasem zaprosić na kolację przy 
świecach.
 – Przykro mi, nie umawiam się z mężatkami.
 – Ale ja jestem twoją żoną!
 – Nie robię wyjątków.
POSTKOMUNIZM
W trzeciej klasie podstawówki rozgorzała dysku-
sja nad znalezionym w internecie słowem „post-
komunizm”. Pawełek, najzdolniejszy uczeń w kla-
sie, próbuje wyjaśnić to pojęcie:
 – Postkomunizm oznacza, że przez 6 dni się po-
ści, a siódmego dnia idzie się do Komunii Świętej.
SERWETA
Mama wysyła Kasię do sklepu. Daje jej listę za-
kupów, na której miedzy innymi był ser feta. Po 
powrocie Kasia mówi:
 – Mamusiu, wszystko kupiłam, ale w naszym 
sklepie serwet nie sprzedają.
BAJKA O CZYŻYKU
Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek,
po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła boczkiem.

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1100 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 re-
kolekcjach w czasie wakacji. Dziękujemy za przesłanie świadectw do Redakcji. Zachęcamy kolejne 
osoby do dzielenia się wiarą i przeżyciami. Wielkie jest miłosierdzie Boga.

POWAKACYJNY DZIEŃ WSPÓLNOTY W BOBROWNIKACH

Świadectwa uczestników i animatorów 
wakacyjnych oaz rekolekcyjnych (cz. 5)

W sobotę 3 września, przeżywaliśmy Powa-
kacyjny Dzień Wspólnoty. Uczestnicy wszystkich 
stopni formacyjnych zgromadzili się w Bobrow-
nikach, aby dziękować Bogu za przeżyte oazy 
wakacyjne. Po zawiązaniu wspólnoty zosta-
liśmy umocnieni świadectwami młodzie-
ży i małżeństw uczestniczących w rekolekcjach. 
Następnie wysłuchaliśmy konferencji księdza 
Moderatora odnoszącej się do hasła roku „Ży-
cie w świetle” oraz pięciu źródeł światła, o któ-
rych pisał nasz założyciel – ks. F. Blachnicki. 
Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup senior 
diecezji radomskiej – Henryk Tomasik, który 
posługiwał jako biskup pomocniczy diecezji Sie-
dleckiej w latach 1993-2009. Duchowo posileni 
uczestnictwem we Mszy Świętej udaliśmy się 
na Agapę, gdzie mogliśmy zjeść pyszny obiad 
(który przez całą noc gotowały Ciocie) i ciasto 
oraz wspólnie spędzić czas. Nasze spotkanie 
musiało się skończyć, ale radość z przeżytych 
rekolekcji i dziękczynienie niech trwa w naszych 
sercach. Źródło: www.facebook.com/rszsiedlce

Podczas Eucharystii ks. Ireneusz Juśkiewicz 
otrzymał błogosławieństwo do pełnienia po-
sługi moderatora Diecezjalnej Diakonii Modli-
twy. Z naszej parafii na Dzień Wspólnoty poje-
chało ponad 30 osób. Oto świadectwa niektó-
rych uczestników wyjazdu.
•	Dominika: Bardzo polecam każdemu Dzień 

Wspólnoty, ponieważ można poznać wielu 
ciekawych oraz dobrych ludzi. Osobiście uwiel-
biam wyjazdy z Ks. Ireneuszem, ponieważ 
są bardzo ciekawe i pełne wrażeń. Dzisiejszy 
dzień był bardzo fajny i pozytywnie spędzony. 
Świadectwa różnych osób bardzo mnie po-
ruszyły i trafiły do mojego serca z ogromnym 
przekazem. Zabawy i muzyka po świadectwach 
to najlepszy punkt programu. Uwielbiam tań-
czyć i bawić się z Oazowiczami. Msza Święta 
była przepiękna. Bardzo dobrze i spokojnie 
przeżyta. Można było podpisać Krucjatę Wy-
zwolenia Człowieka. Następnie po Mszy była 
agapa – również mój ulubiony punkt progra-
mu. Podsumowując kocham Oazę oraz ludzi, 
których tu poznaje. I dzisiejszy dzień był zde-
cydowanie udany i piękny.

•	Maciej: Dzień wspólnoty powakacyjny jest 
wspaniałym dniem, który mi przypomniał ra-
dosne chwile na oazie. Na tym dniu mogłem się 

spotkać z większością przyjaciół z oazy. Przyje-
chałem głodny, ale czekało mnie tam wspania-
ła gościna i dużo jedzenia od spaghetti do jakiś 
zup i kiełbasy. Można doświadczyć wspaniałej 
Mszy, na której są wspaniałe kazania, które 
mówił biskup. W tym dniu mogłem się świet-
nie bawić różnymi tańcami i zabawami. I małe 
dzieci się mogły pobawić na pompowań-
cu. W tym dniu mogłem odpocząć z Bogiem od 
codzienność. Mogliśmy posłuchać wspaniałych 
świadectw. Modląc się można było poczuć Du-
cha Świętego, który pomaga nam w trudnych 
sprawach. Zachęcam każdego kto żyje z Bo-
giem i chcę się z Nim bardziej związać.

•	Michał: O PWD dowiedzieliśmy się już na 
swojej oazie wakacyjnej. Od razu wiedziałem, 
że nie może mnie tam zabraknąć. Gdy przyje-
chałem na miejsce od razu odnalazłem swoich 
przyjaciół, których mogłem poznać na oazie 
wakacyjnej w Podedwórzu. Mogłem z nimi 
porozmawiać i wymienić się doświadczenia-
mi z owoców oazy rekolekcyjnej. Następnie 
odbyła się ciekawa konferencja o źródłach Bo-
żego światła. Ksiądz Kamil w przyjazny i hu-
morystyczny sposób przedstawił nam zna-
czenie światła w naszym życiu. Po konferencji 
wszyscy udaliśmy się na wspólną i piękną Eu-
charystię w miejscowym kościele. Przez pięk-
ną oprawę i dobre przygotowanie mogłem 
owocnie przeżyć tę Eucharystię. Oczywiście 
na koniec mieliśmy wspólną agapę, na której 
nie zabrakło smacznego jedzenia.

•	Weronika: Dzisiaj odbył się Dzień Wspól-
noty w Bobrownikach. Najpierw spotkałam 
się z przyjaciółmi, których poznałam na oa-
zie w Okunince. Następnie wysłuchaliśmy 
poruszających świadectw wielu ludzi. Później 
udzielana była Eucharystia przez samego bisku-
pa. Kazanie biskupa Seniora Radomskiego było 
bardzo wzruszające. Była też możliwość złoże-
nia deklaracji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 
Na Agapie można było skorzystać z pysznych 
potraw, ciast oraz wafelków. Na oazie mogli-
śmy tańczyć oraz porozmawiać ze znajomymi. 
Była również możliwość kupienia różnych pa-
miątek związanych z Oazą. Uwielbiam pozna-
wać nowych ludzi na Oazie i polecam każdemu 
korzystać z wyjazdów ks. Ireneusza.
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