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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 (Ha 1, 2-3; 2, 2-4)
Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
2. czytanie (2 Tm 1, 6-8. 13-14)
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
Ewangelia (Łk 17, 5-10)
Służyć z pokorą

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Módlmy się o wiarę żywą i konsekwentną 
Rozważania do Słowa Bożego z XXVII Niedzieli Zwykłej

Jezus ukazał swoim Apostołom perspektywę 
krzyża i zmartwychwstania, jasno zapowiedział 
swoją śmierć i swoje zwycięstwo; uczył ich też o ko-
nieczności dźwigania własnego krzyża i o tym, że 
wiara musi być radyklana i konkretna. Myśląc o tym 
wszystkim i widząc wyraźnie swą słabość, Aposto-
łowie prosili Pana: „Dodaj nam wiary”. Zwrócili 
się do Chrystusa w ufnej, szczerej i bardzo prostej 
modlitwie, którą można nawet określić jako akt 
strzelisty, czyli modlitwę, którą warto powtarzać 
często każdego dnia. Gdy nasza wiara słabnie, gdy 
nie chce się nam modlić, gdy nie możemy się skupić 
nad Pismem Świętym, gdy liturgia jakoś spowsze-
dniała i wchodzimy w rutynę odprawiania, gdy 
przebaczenie wydaje się niemożliwe, gdy dawna 
gorliwość apostolska jest tylko wspomnieniem 
itd., trzeba się modlić mimo wszystko o żywą wia-
rę, o łaskę osobistego spotkania z Panem. 

Pan mówi nam dziś o wierze jak ziarnko gorczy-
cy, o wierze, która się rozwija, wzrasta. Początkowo 
może być bardzo mała i słaba, ale z czasem dzięki 
niej mogą dokonywać się wielkie cuda. „Doskona-

łą wiarę [Pan] porównuje do ziarnka gorczycy, bo 
jest ona pokorna z wyglądu, ale gorliwa wewnątrz. 
Przyglądającym się jej uważnie jawi się jako coś 
małego i zupełnie bez mocy, ale gdy zostanie star-
ta uciskiem ukazuje, jaką doskonałość nosi we-
wnątrz”. (św. Beda Czcigodny) Nasza wiara często 
jest umacniana w ogniu walki z pokusami, w cho-
robach, cierpieniach, ciemnościach duchowych, 
opuszczeniu, wyśmianiu itp. Nie ma się czemu 
dziwić. Chrystus nie obiecał łatwego i przyjem-
nego życia na tym świecie. Prawdziwi uczniowie 
Pana muszą walczyć o swoją wiarę i z wiarą w sercu 
walczyć o innych. 

Dziś Jezus mówi o służbie, która jest bardzo 
wymagająca i można ją określić mianem prak-
tycznego wykorzystania wiary. Bez wiary nie ma 
siły i motywacji do służby, zwłaszcza, że służący nie 
zawsze otrzymają pochwałę, nie zawsze usłyszą: 
„dziękuję”. Większość z nas chyba nie jest gotowa 
na taką służbę bez doczesnej nagrody, bez uzna-
nia w oczach ludzi. Chodzimy latami do kościoła, 
przyjmujemy Jezusa, modlimy się i w kwestii spo-
łecznej niewiele z tego wynika. Dalej boimy się 
wyśmiania wiary w pracy czy w szkole, dalej szu-
kamy wymówek w stylu „braku czasu”, by obrażać 
Boga przez brak modlitwy i dobrych czynów. Kto 
spowiada się z grzechów zaniedbania, że czegoś 
dobrego nie zrobił? Tysiące osób w naszym mie-
ście, w naszej parafii żyje bez Boga, a nas to mało 
wzrusza. Co musi się stać, abyśmy się nawrócili do 
życia Ewangelią?  (xIJ) 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
SŁUŻYĆ Z POKORĄ (Łk 17, 5-10)

Zapytaj, po co ci wiara? Dlaczego chcesz wię-
cej wiary i modlisz się o jej pomnożenie? Czy 
widzisz jak Jezus prowadzi cię do twojej Jerozo-
limy? Jeśli dziś rodzi się w tobie wołanie „Panie, 
dołóż mi wiary!” to jest to bardzo ważny i dobry 
znak. Może w obliczu różnych faktów, sytuacji 
rodzinnych, związanych z pracą, z wypełnianiem 
twojej misji życiowej, powołania, wychowywania 
dzieci a zwłaszcza nastolatków, sytuacji na two-
jej parafii, plebanii czy klasztorze, itd. wyrywa 
się z ciebie właśnie takie wołanie: Panie, dołóż 
wiary! To może znaczyć, że Jezus chce ci dać więcej 
zrozumienia swego Krzyża i wprowadzić cię w ta-
jemnicę mocy Krzyża. To, co było twoim zabezpie-
czeniem życiowym, gwarantem bezpieczeństwa 
zostało odcięte. Finanse zawodzą, miłość zawodzi, 
przyjaźnie zawodzą, człowiek zawodzi, zdrowie 
zawodzi, ale otwierają się oczy na to, czego do tej 
pory nie widziałeś, na głęboki sens życia, na jego 
prawdziwy smak, a nie sztucznie nakręcany tele-
wizyjną iluzją. Jeśli się nie zbuntujesz i pozwolisz 
Jezusowi prowadzić dalej, On „dołoży” ci wiary i nie 
zginiesz, wody śmierci nie ugaszą Jego miłości. 
On wyrwie cię z ziemi przekleństwa i przesadzi 
cię jak morwę w morze, abyś mógł głosić innym 
Chrystusa, przynosić im nadzieję, być apostołem 
Jego miłosierdzia, bo sam żyjesz dzięki Niemu. 
Widzisz ile trzeba pracy, ile trzeba zaangażowania 
własnego życia, czy wręcz zaryzykowania własnym 
życiem, żeby Pan „dokładał” nam wiary? Wiara to 
nie sielanka, nie jest jak gwiazdka z nieba, która 
rozwiązuje bez wysiłku wszystkie nasze problemy. 
Wiara to zaangażowanie miłości – na całość! aby 
„paść”, „orać”, „przygotowywać posiłek”, „usługi-
wać”, „wykonywać wszystko, co polecono”. Trochę 
strach bierze przed proszeniem o taką wiarę!

Ks. Robert Muszyński, Lublin; [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia 
modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosier-
dzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumie-
nia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy 
się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO 
wtorek o godz. 19.30 w dolnym kościele. (xIJ)

Zapraszamy na rekolekcje Oaza Modli-
twy, które odbędą się w dniach 7-9 paź-
dziernika w Domu Moria w Łukowie. 

Tematem oazy są słowa: Módlmy się ra-
zem. W trakcie rekolekcji będziemy rozważali 
słowo Boże: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie 
na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, 
Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Do 
udziału w oazie zapraszamy wszystkich, którzy 
mają pragnienie modlitwy w ramach krótkich, 
intensywnych rekolekcji oazowych, a szczegól-
nie młodzież oazową, członków Domowego Ko-
ścioła i wspólnot dorosłych, członków diakonii 
modlitwy i osoby chętne do tego, aby należeć 

do diakonii modlitwy. Rekolekcje rozpoczną 
się w piątek o godz. 20.00, a zakończą w nie-
dzielę obiadem o godz. 14.00. W czasie oazy 
modlitwy przeżywamy Eucharystię, Jutrz-
nię i Nieszpory, spotkania w grupie, konferencje 
tematyczne, modlitwę osobistą przed Najświęt-
szym Sakramentem, modlitwę wspólnotową, 
różaniec, Celebrację Sakramentu Pojednania, 
pogodny wieczór. 

Zapisy odbywają się przez formularz na stro-
nie www.siedlce.oaza.pl 

Informacje pod nr telefonu: 500 636 490. 
ks. Ireneusz Juśkiewicz
Moderator Diecezjalnej Diakonii Modlitwy
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Pielgrzymka KWC
24 września w Leśnej Podlaskiej odbyła się  
42. Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty  
Wyzwolenia Człowieka. W pielgrzymce  
uczestniczyła delegacja KWC z naszej parafii. 

Uczestników KWC powitał ks. Jarosław Błażejak, Krajowy Moderator 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.  Następnie odbyła się konferencja dr. Ro-
berta Derewendy, wykładowcy KUL i Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie. 
Główne tematy jego wystąpienia to formacja permanentna/ podstawo-
wa w RŻK i Światło – Życie oraz jej owoce w życiu społecznym, tworzenie 
nowej kultury w przestrzeni życia społecznego i politycznego, stanięcie 
do służby i próba dotarcia z Ewangelią do wszystkich środowisk.

Przed godziną 12.00 odbyła się Droga Krzyżowa ze świadectwa-
mi członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Teksty rozważań Drogi 
Krzyżowej pochodziły z pamiętnika życia wewnętrznego ks. Franciszka 
Blachnickiego z lat 1949 – 1951, bezpośrednio z publikacji pt. ,,Spojrze-
nia w świetle łaski”. Rozważania prowadził ks. Wojciech Ignasiak z Archi-
diecezji Katowickiej.

O godzinie 15.00 w bazylice leśniańskiej pod przewodnictwem ks. Bpa 
Tadeusza Bronakowskiego – Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostol-
stwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, była sprawowana Msza św. W ho-
milii ks. biskup wskazywał na polską rację stanu w walce z alkoholizmem, 
który zniewala i niszczy kolejne pokolenia Polaków. Ksiądz biskup wspo-
minał i przytaczał cytaty z życia wielkich obrońców trzeźwości i abstynen-
cji: bł. Bronisława Markiewicza, św. Ojca Maksymiliana Maria Kolbego, bł. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II i drogiego wszystkim 
pielgrzymom Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 
Wymienieni święci poświęcili swoje życie w trosce o godność człowie-
ka i drogę do świętości bez alkoholu.

Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski mówił również o licznych zagroże-
niach wynikających z picia alkoholu, o milionie osób uzależnionych w Pol-
sce, o kolejnych trzech milionach zagrożonych popadnięciem w nałóg 
alkoholizmu, o tysiącach osób, które tracą swoje życie w wypadkach pod 
wpływem alkoholu. Mówił także o Narodowym Programie Trzeźwości, 
który należy wprowadzać nie tylko na poziomie centralnym, diecezjal-
nym, lecz także na poziomie parafialnym. Wyraził wielką wdzięczność 
członkom, kandydatom i sympatykom Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 

którzy podejmują dobrowolny dar z siebie rezygnując z picia alkoholu, za 
modlitwę i post w intencji osób uzależnionych.

Podczas Mszy Świętej kolejne osoby postanowiły podpisać i złożyć na 
ołtarzu deklarację KWC, członkowską lub kandydacką i podjąć dobrowol-
ny dar z siebie rezygnując z picia alkoholu na rok lub na całe życie. 

Źródło: www.diecezja.siedlce.pl 

Foto: PIOTR GRABOWSKI 
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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 3 października 2022 r.

DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO
1. czytanie (Ga 1, 6-12) Jedna jest Ewangelia Chrystusa

Psalm (Ps 111 (110), 1b-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 10, 25-37) Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
6.30 1. + Jolantę Skłodowską – of. mąż

2. + Wojciecha Zawalskiego w 27 r. – of. rodzina
7.00 1. Gregorianka:+ Halinę Stańczuk

2. + Edwarda, Teresę, Tadeusza, Mariannę, Władysława, zmarłych 
z rodz. Suprynów i Sysików

3. + Lucjana Stefaniuka w 10 r., Jadwigę, Wiesławę, Arkadiusza  
i zmarłych z rodziny – of. rodzina

4.+ Eligiusza w 1 r., i jego rodziców
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez APDC
18.00 1. Gregorianka:+ Edwarda Kucińskiego

2. + Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC
3. Dz.-bł. w intencji Karoliny i Michała Głuchowskich z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny – of. rodzice
Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym

Wtorek 4 października 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

1. czytanie (Ga 1, 13-24) Paweł powołany przez Chrystusa
Psalm (Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 14c-15 (R.: por. 24b))

Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną
Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty i Marii

6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Edmunda i Janinę Malinowskich

7.00 1. + Karolinę Troć – of. koleżanki Marta i Agnieszka ze Strzały
2. + Edmunda i Józefa oraz zmarłych rodziców i dziadków  

– of. Sadowscy
3. + Czesławę i Kazimierza

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Jadwigę w 5 r. oraz Mariannę, Wincentego i Mariana  
– of. rodzina

3. Dz.-bł. w intencji Huberta z okazji 16 r. urodzin z prośbą o łaskę 
zdrowia, Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Józefa 
– of. rodzice

19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny

Środa 5 października 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY

pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Ga 2, 1-2. 7-14) Paweł wyrzuca Piotrowi chwiejność

Psalm (Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15))
Całemu światu głoście Ewangelię Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 11, 1-4) Jezus uczy modlitwy
6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk

2. + Karolinę Troć – of. Pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogo-
wych w Siedlcach

7.00 1. + Elżbietę, Władysława, Franciszka, krewnych, znajomych obu 
stron z rodziny Kokoszkiewiczów i Mikołajczuków – of. Maria

2. + Stanisławę Rzyszkowicz w 18 r. oraz zmarłych rodziców  
i rodzeństwo z obu stron rodziny – of. mąż

3. + Bożenę Bańkowską, Jadwigę Bańkowską, zmarłych z rodz. 
Kosmalskich i Wróblewskich – of. Zbigniew Bańkowski

XXIII Czuwanie ze św. Józefem
17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:

I. Za KŻR nr 5 i wszystkie Koła Różańcowe w naszej parafii, o opiekę 
naszych Patronów i św. Józefa na każdy dzień – of. Zelatorka

II. + Marcina Kostyrę – of. Dyrekcja i Pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Siedlcach

III. + Karolinę Troć – of. rodz. Troć i Krasnodębskich
IV. + Jolantę i Romualda Czapińskich – of. mama 
V. + Mariusza Zielińskiego – of. mieszkańcy Purzeca
VI. + Kazimierza, Józefa, Adama i Barbarę – of. Izabela

VII. + Wiesława Chmielewskiego w 5 r. – of. żona
VIII. + Teresę Pszkit – of. chrześnica Bogumiła z rodziną
IX. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba – of. żona
X. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmarłych 

z obu stron rodziny – of. mama
XI. + Danutę Szymańską – of. rodzina
XII. + Halinę Stańczuk – of. Hanna i Stanisław Wakuła
XIII. + Wandę i Eugeniusza
XIV + Józefa Mroczka – of. rodzina
2. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
3. + Stanisława Łaszczyka w 2 r. oraz Helenę Łaszczyk – of. dzieci
4. + Stanisława w 20 r. i Mariannę

19.15 Nieszpory
20.00 Akatyst do św. Józefa

Czwartek 6 października 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie św. Brunona, prezbitera, pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (Ga 3, 1-5) Ducha otrzymaliśmy dlatego, że wierzymy

Psalm (Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75 (R.: por. 68))
Wielbimy Pana, bo swój lud nawiedził

Ewangelia (Łk 11, 5-13) Wytrwałość w modlitwie
6.30 1. + Janinę i Kazimierza Rojek, Helenę i Stanisława Plichtów  

– of. córka Barbara Abramczuk
2. + Jadwigę w 24 r., Hieronima Lewickich, zmarłych z rodz. Lewic-

kich, Montewków i Sysików – of. rodzina
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej parafii z proś-

bą o obfitość łask Bożych oraz i święte powołania kapłańskie, 
zakonne, misyjne w naszej parafii – of. Apostolat „Złota Róża”

2. + Teresę w 11 r., Hipolita, Leszka oraz zmarłych z rodz. Trębickich 
i Skorupków – of. syn

3. + Mieczysława Przesmyckiego w 18 r. – of. córka
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
3. + Grzegorza Strusa w 6 r. i za zmarłych z rodz. Strus – of. mama 

z rodziną
4. + Mieczysława Przesmyckiego w 18 r., zmarłych z rodz. 

Przesmyckich – of. córka
Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.

Piątek 7 października 2022 r.
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

pierwszy piątek miesiąca
1. czytanie (Ga 3, 7-14) Abraham ojcem wierzących

Psalm (Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: 5b))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 11, 15-26) Walka Chrystusa ze złym duchem
6.30 1. Dz.-bł. z okazji 5 r. urodzin dla Apolonii z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Maryi – of. rodzice
2. + Adama Gałeckiego oraz Pawła

7.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Walentego Brzozowskiego w r. śmierci i jego rodziców – of. syn
3. + Bożennę w 3 r. – of. siostra
4. Dz.-bł. w intencji KR nr 16 pw. Matki Bożej Różańcowej z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków ich 
rodzin

Nabożeństwo pierwszopiątkowe wynagradzające Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa

17.15 Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Rafała Włodarka i Wandę Rojek, Alinę Guzek i Zdzisławę Mysz-
kę – of. Małgorzata

3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z racji pierw-
szego piątku miesiąca

Nabożeństwo pierwszopiątkowe wynagradzające Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa
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Informacje o życiu parafii (2.10)

æ

Sobota 8 października 2022 r.
DZIEŃ POWSZEDNI XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO

albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
1. czytanie (Ga 3, 22-29) Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi

Psalm (Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja

Ewangelia (Łk 11, 27-28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
6.30 1. + Mieczysława w r. śmierci, Mariannę, Grażynę Waszczuk – of. córka

2. Dz.-bł. z racji 75 r. urodzin Mieczysława z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Mieczysław Karcz

7.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
2. + Jana w rocznicę śmierci, Zofię, Jana, Leokadię, Wacława,  

Jadwigę i Annę
3. + Mariannę Koprowską w 7 r., Natalię, Eugeniusza, Jana, Zdzi-

sławę Olędzką, zmarłych z rodz. Kukawskich, Kaczyńskich, Ko-
prowskich, Kamińskich – of. córka Grażyna Kukawska

18.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Karolinę Troć – of. koleżanki i koledzy z klasy z liceum
3. + Stanisławę Posiadała w 4 r., zmarłych z rodz. Kokoszka, Kopeć, 

Woźny, Kalisz i Sawickich
4. Dz.-bł. z okazji 6 r. ślubu Beaty i Piotra z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Jubilaci
Nabożeństwo różańcowe

Niedziela 9 października 2022 r.
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. czytanie (2 Krl 5, 14-17) Uzdrowienie Naamana
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie Albo: Alleluja 
2. czytanie (2 Tm 2, 8-13)  

Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem
Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

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

2. + Juliannę w 21 r., Stanisława, Kazimierza Jurków – of. córka
8.30 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego

2. + Stefana w 16 r., Helenę, zmarłych z rodz. Czarnockich i Pa-
prockich

3. + Alinę, Józefa Szczepanik, Halinę Grzebisz i dziadków z obu 
stron rodziny – of. rodzina

10.00 1. Dz.-bł. w 19 r. ślubu Moniki i Roberta Wójcików z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

2. Dz.-bł. z okazji urodzin Macieja, Edyty, Julii z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. rodzice

3. Dz.-bł. w 22 r. urodzin Agnieszki z prośbą o opiekę Matki Bożej, 
św. Józefa i światło Ducha Świętego dla niej i całej rodziny

4. Poza parafią: Dz.-bł. w intencji Barbary i Ryszarda Zaliwskich w 50 r. 
 ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

11.30 1. Dz.-bł. w intencji Michała Głuchowskiego z okazji 8 r. urodzin 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, o opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. rodzice

2. Dz.-bł. w 12 r. urodzin Macieja z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo – of. mama

3. Dz.-bł. w intencji Zbigniewa z okazji 60 r. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata życia

4. Poza parafia: Dz.-bł. w intencji Michała z okazji 30 r. urodzin oraz 
1 r. ślubu Michała i Klaudii z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Świętej Rodziny – of. rodzice
13.00 1. W intencji Parafian
16.30 1. Dz.-bł. w 45 r. urodzin Barbary z prośbą o zdrowie, Boże błogo-

sławieństwo, opiekę Matki Bożej
18.00 1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
Nabożeństwo różańcowe – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (kościół)

•	 Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone do puszek w ubiegłą niedzielę na 
funkcjonowanie parafialnej Oazy i pracę z dziećmi i młodzieżą. 

•	 Planujemy zmiany w porządku niedzielnych Mszy świętych. 
Przed południem będą Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i 12.00. Po 
południu o godz. 16.30 i 18.00. Nie będzie Mszy świętej o godz. 13.00. 
Zmiany zostaną wprowadzone w życie od pierwszej niedzieli listopada.
 Q NIEDZIELA 2 października: Dwudziesta siódma niedziela zwykła, 
pierwsza niedziela miesiąca

•	 Dziś gościmy w naszej parafii Ojców Oblatów. Wygłoszą oni Słowo 
Boże, a po Mszach świętych będzie rozprowadzany kalendarz misyjny.

•	 Dziś odbywa się Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina.
•	 Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja Jezusa i procesja euchary-

styczna (ostatnia w tym roku). Włączmy się! Później spotkanie z Ko-
łami Różańcowymi.

•	 Spotkanie osób chętnych do pomocy w prowadzeniu kawiaren-
ki parafialnej w niedziele dziś o godz. 15.00 w dolnym kościele.

•	 Nabożeństwo różańcowe po Mszy świętej o godz. 18.00. 
•	 Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem 

dziecka o godz. 19.00 w sali przy zakrystii. 
•	 Nieszpory o godz. 20.00 w kościele. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
 Q MIESIĄC RÓŻAŃCOWY

•	 Zapraszamy na nabożeństwa różańco-
we w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku o godz. 17.15, w soboty i w niedziele po 
zakończeniu Mszy świętej o godz. 18.00. Róża-
niec ze szczególnym udziałem dzieci jest w śro-
dy i piątki razem ze wszystkimi o godz. 17.15, 
ale rozważania i modlitwę w te dni prowadzą 
dzieci. Osoby i wspólnoty chętne do prowa-
dzenia rozważań w pozostałe dni zgłaszają się 
do zakrystii i zapisują na listę. Dzieci uczestni-
czące w różańcu każdego dnia po zakończeniu 
modlitwy w sali przy zakrystii będą otrzymy-
wały pamiątkowe obrazki z różnymi wizerunkami Maryi. 
 Q PONIEDZIAŁEK 3 października:

•	 Spotkanie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym rozpocznie się na-
bożeństwem różańcowym o godz. 17.15. 
 Q WTOREK 4 października:

•	 W dolnym kościele:
•	 Nieszpory o godz. 19.00.
•	 Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.30. 
 Q ŚRODA 5 października: pierwsza środa miesiąca

•	 XXIII Czuwanie ze św. Józefem
•	 Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
•	 17.15 – Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci 
•	 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez 

czcicieli św. Józefa 
•	 19.15 – Nieszpory
•	 20.00 – Akatyst do św. Józefa 
•	 Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii. 

Można ponownie zaprosić św. Józefa do domu.

•	 Konrad Czarnocki, kawaler z parafii tutejszej i Katarzyna Kupryś, pan-
na z parafii tutejszej – 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:
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Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

Odeszli do Pana
+ Józef Julian Mroczek

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

 Q CZWARTEK 6 października: pierwszy czwartek miesiąca – dzień 
modlitwy za kapłanów i o powołania kapłańskie
•	 Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramen-

cie w ciszy od zakończenia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
Spowiedź od godz. 20.00. 

•	 Spotkanie DROGA NOWEGO ŻYCIA dla młodzieży ze szkół średnich 
(już po przyjęciu bierzmowania) o godz. 19.00 w dolnym kościele. 
 Q PIĄTEK 7 października: pierwszy piątek miesiąca

•	 Spowiedź w czasie Mszy świętych porannych i od godz. 17.15. Nabo-
żeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa po Mszy 
świętej o godz. 7.00 i o godz. 18.00. 

•	 Kandydaci na ministranta, ministranci z klasy 4 i dzieci z klas 1-4 SP chęt-
ne do udziału w Oazie mają swoje spotkania z animatorami o godz. 17.00. 

•	 Rozpoczyna się Oaza Modlitwy w Łukowie. Wspólny wyjazd z pa-
rafii autobusem o godz. 19.00. Prosimy o modlitwę za uczestniczą-
cych w tych rekolekcjach. 
 Q SOBOTA 8 października: 

•	Wszystkich członków Kół Różańcowych serdecznie zaprasza-
my na odnowę duchową i spotkanie rejonowe dnia 8.10 o godz. 
10.00 w sanktuarium św. Józefa w Siedlcach. Spotkanie zakończy się 
Agapą, bez opłat, tradycyjnie będzie zbierana taca podczas Mszy świę-
tej. – ks. Jarosław Oponowicz, Moderator Rejonowy

•	 „Światełko” rozbłyśnie na nowo. Spotkanie i próba śpiewają-
cych i grających dzieci w sali przy zakrystii o godz. 11.00. 
 Q NIEDZIELA 9 października: Dwudziesta ósma niedziela zwykła

•	 Grupa „Strumienie Miłosierdzia i Maryja Niepokalana” zaprasza 
na spotkanie modlitewne, które rozpocznie się modlitwą różańco-
wą o godz. 19.00, a zakończy o godz. 21.00.Tematem spotkania będą 
słowa: „Pamiętaj na Jezusa Chrystusa” (2 Tm 2, 8). Modlitwę poprowa-
dzi i Słowo Boże wygłosi ks. Mariusz Baran z naszej parafii.

   Plan spotkania:
•	 Modlitwa Różańcowa
•	 Katecheza
•	 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Serdecznie zapraszamy
•	Modlitwa Nieszporów o godz. 20.00 w dolnym kościele. 

•	 Aby zapisać się do Oazy dzieci i młodzieży i do Liturgicznej Służby  
Ołtarza jako kandydat na ministranta, należy zgłosić się do zakrystii, 
wypełnić zgłoszenie i przyjść na odpowiednie spotkanie. 

•	 W diecezji po raz kolejny rusza Liga Ministrancka piłki nożnej. 
Chętni ministranci i lektorzy zapisują się do drużyn do końca września. 
Wyróżniamy trzy kategorie wiekowe: 

 Młodzik roczniki 2015-2011
 Junior roczniki 2010-2007
 Senior roczniki 2006-2002 
•	 W sprawie zgłoszenia kandydatów do bierzmowania należy dzwonić  

do ks. Ireneusza pod nr: 500 636 490. 
POSZUKUJEMY:

 – animatorów do pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z kandydatami  
do bierzmowania
 – kogoś do prowadzenia drużyn piłki nożnej ministrantów oraz sali sportowej
 – kogoś do prowadzenia Diakonii Słowa (dawniej sklepik parafialny pod chórem)

Malowanie kościoła 
Zakończyło się malowanie naszego kościoła. 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 1 – 300 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 6 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 14 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 14 – 1000 zł

•	 Bezimienna z ul. Mieszka I 19 – 100 zł
•	 Bezimienna z ul. Mireckiego 82 – 150 zł
•	 Bezimienna z ul. Nowy Świat 4 – 500 zł
•	 Bezimienna z ul. Żytniej 26  

(na nagłośnienie) – 50 zł

Z Bogiem,  
czy bez Boga?

Od wielu lat narasta w nas przekonanie, że jesteśmy samowy-
starczalni, szukamy w sobie ludzkich sił, aby pokonać słabości, 
swoje problemy i choroby. Często wierzymy w Boga, ale nie wie-
rzymy Bogu! Brak wiary w to, że Bóg jest Wszechmogący spra-
wia że wierzymy w Boga, ale nie wierzymy w to, że może nam 
pomóc, a więc zdajemy się na własne, jakże słabe ludzkie siły.

Nasi dziadkowie mówili „bez Boga ni do proga”. Co takiego się zmie-
niło, że w dzisiejszych czasach, Bóg nie jest nam do niczego potrzebny? 
Co takiego zrodziło się w naszych sercach, że bardziej wierzymy mediom 
społecznościowym, niż Ewangelii? Najwięksi święci byli mistrzami co-
dzienności z Bogiem, w każdej chwili i każdym staraniu potrzebowali 
Jego obecności. Niby proste, więc dlaczego sprawia nam obecnie to tak 
dużą trudność?

Niełatwo jest jednoznacznie odpowiedzieć na wszystkie pojawiające 
się pytania, bo każdy człowiek ma inną historię życia, podejmuje decy-
zje w wolności, którą Pan Bóg nam dał i w niczym nas nie ogranicza, 
ale warto zatrzymać się i skupić na pewnych zjawiskach, które jasno 
wskazują na to, że pogubiliśmy się na naszych ziemskich dróżkach. Ro-
bimy wszystko, aby Pana Boga wypchnąć za drzwi naszego ziemskiego 
życia, a kiedy wydarzy się jakaś tragedia pytamy – gdzie był Bóg? Od-
powiedź jest wówczas prosta – Pan Bóg stoi za drzwiami i czeka, aż 
zaprosisz Go do swojego życia, na poważnie, bez żadnych zastrzeżeń. 

Ostatnio pielgrzymowałam do Medjugorie. Nie ukrywałam tego, więc 
wszyscy moi znajomi i współpracownicy wiedzieli o tym. Po powrocie 
było trochę pytań, trochę odpowiedzi i świadectwo, czego doświad-
czam, jakimi łaskami obdarza mnie Maryja. Kiedy 6 sierpnia 2022 r. au-
tokar z pielgrzymami rozbił się na chorwackiej autostradzie, moja prze-
łożona spytała mnie „gdzie była ta pani Matka Boska, kiedy autokar się 
rozbijał?” Odpowiedziałam ze spokojem w sercu – „Maryja była w tym 
autokarze, przeprowadzała 12 osób do lepszego świata, do naszego 
Ojca”. Spojrzała na mnie, uśmiech zgasł z jej twarzy i pojawiło się zasko-
czenie. Uśmiechnęłam się do niej i powiedziałam, że moja Matka Maryja 
zawsze jest ze Swoimi dziećmi, a w godzinę śmierci szczególnie. Odwza-
jemniła uśmiech i powiedziała – „jak pani tak mówi, to pewnie tak jest”. 
Wiem, że miała zamęt w sercu, ale nie było wrogości, nie podważyła 
moich słów. Skąd ta moja odpowiedź? Nie była moja, wierzę, że było to 
działanie Ducha Świętego, po ludzku byłam zaskoczona pytaniem, nie 
spodziewałam się, nie układałam ewentualnej odpowiedzi, choć powie-
działam to co czułam, to w co wierzę, o co wiele razy prosiłam Maryję. 
Chwila śmierci dla każdego jest trudna, ale myśl o chwili śmierci bez 
Boga jest dla mnie wprost nie do zniesienia. 

Matka Boża jest najkrótszą drogą do Pana Jezusa, dlatego też przez 
Nią sam Bóg przyszedł na świat, a Matkę Bożą sam Bóg oddał nam za 
Matkę. To Matka Boża zawsze prowadzi do Swojego Syna, to Ona nam 
wskazuje drogę do Niego, Ona trzyma nas za rękę w chwilach zwątpie-
nia, trudu i życiowych prób. Piszę o tym, by świadczyć, że w moim ży-
ciu to Maryja jest moim Wspomożeniem w trudach codzienności. Ona 
wraz ze świętym Józefem, uczyli mnie jak iść przez życie, jak pokonywać 
smutek, cierpienie, radości i sukcesy. Byli zwykłymi ludźmi, tak jak ja, 
więc wiedzą co czuję i jak bardzo czuję potrzebę Ich wsparcia. Do Ma-
ryi zwracam się codziennie w sposób szczególny, bo jako kobieta, żona, 
matka jest mi przykładem do naśladowania. Uczę się od Niej pokory, 
ufności i miłości. Uczę się pełnego zaufania do Boga Ojca! W Jej życiu 
nic nie było proste i oczywiste, ale ufała Bogu i na każdym swoim kroku 
Jemu zawierzała wszystko. Ona zaniosła Pana Jezusa – Swój Skarb naj-
droższy do świątyni i ofiarowała Go Bogu. Czy my ofiarowujemy swoje 
najdroższe skarby Bogu? Kiedy ostatni raz dziękowaliśmy za dar życia 
dzieci, za pracę, za dobrobyt finansowy, a kiedy dziękowaliśmy za tru-
dy i problemy, mówiąc – ufam Ci Boże i bać się nie będę! 
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DECYZJA

(opr. xHD)

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.

Spotykają się dwie sąsiadki. Młodsza pyta:
 – Co tam u pani?
 – Wszystko prawie bez zmian. Od dziś, w związ-
ku z moim wiekiem, zdecydowałam się patrzeć 
tylko do przodu.
 – O… to życiowa mądrość…
 – Nie. Gdy oglądam się za siebie, to boli mnie 
szyja!
BAJKA O PCHLE I DZIĘCIOLE
 – Na peronie w Poroninie pchła pląsała po 
pianinie. Przytupnęła, podskoczyła i pianino 
przewróciła. 
 – Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął.
CZAS
Rozmowa pensjonariuszy w Domu Opieki Spo-
łecznej:
 – Lubię porę śniadania, lubię porę obia-
du, a najbardziej porę kolacji. Ale wnerwia mnie 
czas pomiędzy nimi.
REKLAMA
Spotykają się dwie koleżanki:
 – Reklamy w mediach jednak kłamią.
 – Tak myślisz?
 – Miesiąc temu usłyszałam że: „Od Ludwika 
tłuszcz znika”. Wyobraź sobie, już dwa tygodnie 
„Ludwikiem” smaruję oponki na moim brzu-
chu, a tłuszcz jak był, tak jest!
URODZINY
W firmie młodsza pracownica pyta starszą:
 – Zosiu, nasz dyrektor w przyszłym tygodniu 
obchodzi urodziny. Mogłabym upiec jakieś cia-
sto, ale nie wiem jakie?
 – Chyba nie trafisz w jego gust. Ulubionym cia-
stem szefa jest tylko jedno: „Tyraj Misiu!”
IMIĘ
Koledzy przy piwie omawiają strategiczne te-
maty życiowe. Zwracają się do jednego:
 – Jurek, ty się w końcu ożeń. Jeśli nie możesz 
znaleźć narzeczonej, to my ci pomożemy!
 – Chętnie skorzystam z waszej pomocy. Tylko 
jeden warunek: musi mieć na imię Beata.
 – A co ty się uparłeś akurat przy tym imieniu?
 – Pierwsza moja dziewczyna tak się nazywała. 
Dla niej na ramieniu „wydziergali” mi tatuaż 
„Beata”. Nie będę go zmieniał!
SANATORIUM
Po niedzielnym śniadaniu kuracjusze z sanato-
rium udali się do pobliskiego kościoła na Mszę 
Święta. Przed obrzędem Komunii słyszą:
 – „Przekażcie sobie znak pokoju”.
Uczestniczka turnusu zauważa, że obok niej 
stoi bardzo przystojny mężczyzna. Podaje mu 
rękę i mówi:
 – Mój pokój ma numer 137.

INTENCJE MODLITEWNE  
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
NA PAŹDZIERNIK 

•	 O Kościół otwarty dla wszystkich. Módlmy 
się, aby Kościół wierny Ewangelii i odważ-
ny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidar-
ności, braterstwa i akceptacji drugiego czło-
wieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością. 

•	 Diecezjalna – O rozwój dzieła Żywego Ró-
żańca i jedność w naszych wspólnotach.

•	 Parafialna – O umiłowanie modlitwy 
różańcowej w naszej wspólnocie parafial-
nej, w naszych rodzinach.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
Patrząc na Maryję, Boga nigdy nie stracisz 

ze swoich oczu! Bóg jest zawsze blisko, nawią-
zujesz z nim bezpośrednią relację, bo Maryja 
tego uczy i nieustannie prosi, by podążać za 
Chrystusem. 

Czy łatwiej jest żyć z Bogiem, czy bez Boga? 
Katolik nie powinien sobie stawiać takiego pyta-
nia, dla życia z Bogiem tutaj na ziemi do dziś nasi 
bracia i siostry w wierze oddają życie, są prze-
śladowani i dręczeni. Zapominamy o tym, wręcz 
wypieramy z naszej świadomości to, że w na-
szej wierze nic się nie zmieniło, odkąd Pan Je-
zus chodził po świecie, Ewangelia jest wciąż ta 
sama, przykazania te same z kamiennych tablic, 
tylko my odchodzimy od Boga, grzech przykry-
wa nam wszystko, co daje nam więź z Bogiem. 
Szatan mocno pracuje nad tym, by odciągnąć 
ludzi od Kościoła, od sakramentów świętych, od 
życia w zgodzie z przykazaniami. W tych odstęp-
stwach zasłaniamy się nowoczesnością, choć jest 
to największe kłamstwo diabła, które mamy na 
ustach. To żadna nowoczesność, to grzech i brak 
pokory. Wszystkie przykazania nie są zabronie-
niem nam czegokolwiek, ale wskazówką, jak 
żyć, by osiągnąć zbawienie, czym się karmić, do 
czego dążyć, by mieć Boga w sercu, teraz i na 
wieki. Życie w grzechu jest odejściem od Ko-
ścioła, od Chrystusa, który nas karmi Swoim 
Słowem, Swoim Ciałem i otwiera nam szeroko 
bramy Miłosierdzia Swego w sakramencie prze-

baczenia i pojednania. Pokora jest cnotą, która 
jest teraz nam bardzo potrzebna. Szatan lu-
dziom nieustannie do serc sączy jad pychy, która 
zawsze prowadzi do upadku. Wszyscy to wiedzą, 
ale przytaczają ją tylko wtedy, kiedy chcą wy-
tknąć komuś błąd, swojej pychy nie widzą, lub 
też utrzymują, że im można być pysznym, uwa-
żając się za absolutnie lepszych niż inni. Kiedy 
tak myślisz ten jad diabeł sączy również do serc 
naszych dzieci, które bacznie obserwują i naśla-
dują dorosłych.

Pan Bóg nigdy nie chce naszej zguby i cier-
pienia, ale dopuszcza trudne wydarzenia w na-
szym życiu, by nawrócić nas na drogę ku Miło-
ści, ku Ojcu Miłosiernemu, który nas kocha i tę-
skni za nami. Nie odwracajmy się od Boga, nie 
porzucajmy Go, jesteśmy zrośnięci z Nim na 
wieki, jesteśmy utkani z Jego Miłości, najwięk-
szym marzeniem Boga, które się zrealizowało 
jesteś ty, jestem ja, jest każdy człowiek. Z po-
korą i miłością oddajmy Bogu wszystko, co i tak 
należy do Niego. Nie walczmy o to, co ziemskie, 
walczmy o Niebo, o bliską relację z Bogiem, oso-
bistą i wyjątkową. On odkupił nas na drzewie 
Krzyża i wie, co to ból i cierpienie, doskonale 
wie z czym mierzymy się i jakie łaski są nam 
potrzebne. Przyszedł i uniżył się, byśmy mogli 
żyć z Nim na wieki, teraz jest nasz czas, walcz-
my, nie poddawajmy się, Jezus na nas czeka, 
jest tuż obok nas, zawsze bliżej niż myślimy. 
Szukajmy Go.  (G Ł-K)

Z Bogiem, czy bez Boga?


