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

Parafia Świętego Józefa Siedlce
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
CO SIĘ DZIEJE Z TYMI,
CO MYŚLĄ TYLKO O SOBIE? (Łk 16, 19-31)
Na czym polegał grzech bogacza z przypowieści? Nie był to zły człowiek, który by maltretował
czy wyśmiewał biednego żebraka. Z pewnością był
osobą szanowaną i we własnych oczach był sprawiedliwym, przekonanym, że jego bogactwo jest
znakiem Bożego błogosławieństwa. Ja nic złego
nie robię... Żył tylko dla siebie i w końcu bogactwo uczyniło go ślepym duchowo i moralnie. Jego
grzechem było to, że nie dostrzegał brata w człowieku głodnym i cierpiącym u drzwi swego domu.
Nie pomyślał o tych, którzy są wykluczeni z uczty.
Cierpiący brat – ofiara niesprawiedliwości, za
którą nikt nie czuł się odpowiedzialny – jawił się
jako kłopot i przeszkoda utrudniająca radosne
korzystanie z życia. Dlatego trzeba było nauczyć
się go nie dostrzegać. Dobra posiadane bogacz
uznał w dobrej wierze za swoją własność, a za cel
życia – spokojną ich konsumpcję. Zapomniał, że
jest jedynie depozytariuszem bogactw, a nie ich
wyłącznym właścicielem, i że do jego hojności
mają prawo ubodzy bracia, dzieci Abrahama, cierpiący głód i poniżenie. Zdumiewający, a właściwie
przerażający jest fakt, że choć bogacz z przypowieści lamentuje nad sobą i błaga o litość, to
nie wykazuje żadnej skruchy, ani nie przeprasza
Boga i Łazarza za grzech obojętności. Jego serce
było twarde za życia i takim pozostaje na wieki!
Czy dostrzegasz w swoim otoczeniu twojego brata Łazarza, który niemym cierpieniem
woła o braterstwo? Czy znasz jego imię? Do czego
wzywa cię słowo Jezusa? [www.sfd.kuria.lublin.pl]

Leandro Bassano, Bogacz i Łazarz, 1595
Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc
do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami
szczęścia wiecznego. Przez naszego 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
wtorek o godz. 19.00 w dolnym kościele. (xIJ)

www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

Czy jesteś na drodze do nieba?
Rozważania do Słowa Bożego z XXVI Niedzieli Zwykłej
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

Jezus opowiedział nam przypowieść o bogaczu i Łazarzu, czyli o dwóch sposobach na życie.
Bogacz w przypowieści nie ma imienia. Jest
nazwany w odniesieniu do tego co posiada. Swoje życie widział w perspektywie doczesności i posiadanych środków i tak na niego patrzymy. Ów
człowiek bezimienny (można tu swoje imię
wstawić, gdy się uważa, że pieniądze są w życiu najważniejsze) ubierał się w najlepsze i najdroższe szaty, codziennie ucztował wystawnie,
kolejne dni jego życia upływał na imprezach, nie
myślał o innych, nie myślał co będzie dalej. Dziś
wielu żyje w ten sposób, a niektórzy chcieliby tak
żyć – myśląc, że wtedy będą szczęśliwi – tylko
ich na to nie stać. W takiej sytuacji pojawiają się
zazdrość, chciwość i szemranie.
Biedak w przypowieści ma na imię Łazarz, co
można przetłumaczyć jako „Ten, któremu Bóg
pomaga”. Ów człowiek (w nim też można się
odnaleźć) leżał u bramy pałacu jako bezdomny,
schorowany żebrak, który potrzebował pomocy:
dachu nad głową, jedzenia, opieki medycznej.

Chciał nawet jeść odpadki ze stołu bogacza,
bo jak człowiek głodny to zje prawie wszystko,
ale i tego nie otrzymał. I okazało się, że nawet psy
postępowały bardziej po ludzku, niż ludzie z dworu bogacza i sam bogacz.
Bogacz i Łazarz wkrótce umarli. Ich los po
śmierci był zupełnie inny niż podczas ziemskiego
życia. Bogacz cierpiał męki w płomieniach, Łazarz
odpoczywał na łonie Abrahama, czyli w niebie.
Grzechem bogacza nie było to, że był bogaty. Nie
za to poszedł do piekła. Zasługą Łazarza nie była
jego nędza. Nie za to poszedł do nieba. Bogacz
był zaślepiony bogactwem, nie widział Boga, nie
widział ludzi, nie chciał widzieć biedaka u wejścia
do swej posiadłości. Żył dla siebie, był egoistą i pyszałkiem, zmarnował talent życia i czasu na ziemi. Biedak w swojej nędzy liczył na Boga, swoje
upodlenie mógł przeżywać w duchu pokuty.
Po drugiej stronie bogacz chciał jeszcze wykorzystać Łazarza do realizacji swoich pomysłów, a więc niczego się nie nauczył. Egoizm utrwalił mu się na wieczność, a taki stan nazywamy
piekłem. W cierpieniu bogacz zrozumiał jednak, że
pięciu jego braci żyje bez miłości i mogą również
trafić na miejsce męki. Miał nadzieję, że ukazanie
się im zmarłego Łazarza ich nawróci, ale usłyszał,
że trzeba słuchać Mojżesza i Proroków, czyli słów
zapisanych w Piśmie Świętym. Posłuszeństwo
słowu Bożemu prowadzi do zbawienia. Kto słucha
Boga, jest na drodze do zbawienia, bo uczy się miłości, która otwiera przed człowiekiem niebo. (xIJ)

W niedzielę 2 października br. już po raz dwunasty w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. W tym roku będzie nam towarzyszyć hasło: „Ojciec - strażnik rodziny”. Ufam, że spotkanie to pomoże mężczyznom, a szczególnie
ojcom odkryć wartość ich powołania i misji, tak potrzebną w dzisiejszym świecie.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w Martyrium Pratulińskim.
Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie: ojców wraz synami, dziadków
z wnukami. Zapraszam członków Bractwa „Strażnicy Kościoła” i wszystkich Was Mężczyźni zrzeszonych i niezrzeszonych w ruchach i stowarzyszeniach.
Księży Dziekanów i Księży Proboszczów proszę o zorganizowanie w swoich parafiach grup pielgrzymkowych. Niech doroczne spotkanie w Pratulinie przy relikwiach Błogosławionych Męczenników Podlaskich, modlitwa i słuchanie Słowa Bożego będą czasem łaski i umocnieniem sił, by mężczyźni naszej diecezji byli prawdziwymi strażnikami Bożego porządku.
Na pielgrzymi trud wszystkim z serca błogosławię
BISKUP SIEDLECKI + Kazimierz Gurda
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„Odmawiajcie codziennie różaniec…”
Zbliża się październik – miesiąc, w którym w sposób szczególny towarzyszy nam modlitwa różańcowa. Modlitwa ta wrosła w nasze serca, choć rzadko zastanawiamy się skąd tak naprawdę wziął się różaniec, kto wymyślił tą modlitwę i dlaczego
jest ona tak ważna?
Przez długi czas powstanie różańca kojarzono z postacią św. Dominika, który miał go „otrzymać” od samej Matki Bożej podczas objawienia.
Modlitwa ta bardzo rozwinęła się w średniowieczu, które odznaczało
się niezwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy też pojawił się
zwyczaj odmawiania stu pięćdziesięciu „Zdrowaś Maryjo”, co było inspirowane psałterzem, który liczy sto pięćdziesiąt psalmów. Dlatego też
mówiono o „psałterzu Maryi”. Źródłem różańca jest Pismo Święte, bowiem w nim znajdujemy jego korzenie. Główna część „Zdrowaś Maryjo”
przytacza przecież pozdrowienie archanioła Gabriela ze Zwiastowania Maryi
(Łk 1, 28). Dalsza część modlitwy jest pozdrowieniem i błogosławieństwem Elżbiety dla Maryi (Łk 1, 42), zaś Modlitwę „Ojcze Nasz” przekazał
uczniom sam Pan Jezus (Mt 6, 9).
Wieki mijają, a dla nas nadal jest to modlitwa niezmiennie wiążąca
się z Matką Najświętszą. Przez wiele lat modlitwa była kształtowana do
obecnie znanej formy. Do odmawiania służy nam szur z paciorkami podzielony na poszczególne dziesiątki – tajemnice różańca świętego. Można
by powiedzieć, że rozważanie kolejnych tajemnic różańcowych, jest patrzeniem na życie Jezusa oczyma Maryi.
Siłę i wagę różańca podkreśla sama Matka Najświętsza. Od 27
czerwca do 16 września 1877 r. miały miejsce Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie. To tutaj do dwóch dziewczynek Matka Boża przemówiła po polsku i odpowiadając na pytanie kim jest, odpowiedziała „Jestem
Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!” Na pytanie: Czego żądasz Matko Boża? Padła odpowiedź: Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec! A kiedy ponownie Matka Boża zeszła na ziemię i 13 maja
1917 roku ukazała się portugalskim dzieciom w Fatimie, prosiła: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny.
13 czerwca 1917 r. zaś pozostawiła dzieciom, ale i nam wszystkim Swoje
życzenie, mówiąc: Chciałabym /.../ abyście każdego dnia odmawiali różaniec. Nie ma wątpliwości, że Maryja jasno wskazuje, że jest to wyjątkowa
modlitwa, która pokonuje zło, która sprawia, że największe łaski mogą
być poprzez nią wyproszone. 13 października 1917 r. podczas ostatniego objawienia, oznajmiła: Jestem Matką Boską Różańcową. Nie będzie to
nadużycie jasno mówiąc, że gdziekolwiek Matka Boża objawia się i przychodzi do nas to zawsze prosi o odmawianie różańca świętego.
Każdemu według wiary łaski są rozdawane, dlatego też można w dziejach odnaleźć historie, które potwierdzają moc tej modlitwy przez ręce

Maryi. W Polsce jest tylko jedna parafia, z której w czasie II wojny światowej nikt nie zginął. Żaden Niemiec nie przekroczył nawet jej granicy,
mimo że leży ona zaledwie 70 km od stolicy. To Garnek. Parafia liczyła
wtedy 7 tys. wiernych. Na wezwanie proboszcza, by codziennie przed
Najświętszym Sakramentem odmawiać różaniec, parafianie odpowiedzieli spontanicznie. Modlitwa trwała codziennie przez sześć lat. Odmawiano jedną część różańca. Z parafii wielu młodych zostało powołanych
do wojska, nikt z nich jednak nie zginął na froncie. Niektórzy trafili do
niewoli niemieckiej, inni rosyjskiej, zostali wywiezieni na Syberię – wszyscy wrócili do swoich rodzin.
To tajemnicza broń, którą Matka Najświętsza umieszcza w dłoniach
swych wiernych żołnierzy, walczących z szatanem. Jeden z największych mistrzów duchowości, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort,
autor „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” i wielki orędownik zawierzenia Maryi, wskazuje na bogactwo i siłę
modlitwy różańcowej: Choćbyście się znaleźli nad brzegiem przepaści,
choćbyście mieli już jedną nogę w piekle, choćbyście się nawet zaprzedali
diabłu jak jaki czarownik, choćbyś był heretykiem zatwardziałym i uporczywym jak szatan, wcześniej czy później nawrócicie się i zbawicie się, jeżeli
– powtarzam wam, a zważcie dobrze słowa i treści mojej rady – będziecie
pobożnie odmawiali Różaniec Święty każdego dnia aż do śmierci, w celu
poznania prawdy i otrzymania skruchy i przebaczenia waszych grzechów.
Październik nie jest jedynym miesiącem na różaniec. Jest on jedynie
motywacją i zaproszeniem, by każdego dnia otwierać swoje serce na
spotkanie z Bogiem. Jest lekarstwem na nasze niepokoje, lęki, obawy,
które nosimy w swoich sercach i wypowiadaniem wobec nich, że Bóg
jest z nami – tak jak jest z Maryją. Jest zaproszeniem Boga do naszych
radości i sukcesów i podziękowaniem, że są one tak naprawdę owocem
działania w naszym życiu Bożej łaski. Odmawianie różańca wtedy nie staje się przymusem czy magicznym dziełem, ale przywilejem. Odmawianie
różańca jest zaszczytem, do którego zaprasza mnie Bóg. (G Ł-K)

II DIECEZJALNA PIELGRZYMKA OSÓB ZAWIERZONYCH JEZUSOWI
W NIEWOLĘ MIŁOŚCI PRZEZ RĘCE MARYI do Parczewa
3 września do Parczewa z naszej parafii na pielgrzymkę udało się ok. 30 osób. Poniżej wspomnienia i świadectwa dwóch
uczestniczek:
Grażyna:
Na Diecezjalnej Pielgrzymce Osób Zawierzonych Jezusowi w niewolę
miłości przez ręce Maryi byłam pierwszy raz. Nie był to czas stracony.
Konferencja, głęboka modlitwa uwielbienia w czasie adoracji, rozważania różańcowe, Eucharystia, pomogły mi zrozumieć, że słuchanie Słowa
Bożego i jego wypełnianie w życiu codziennym daje radość i szczęście, a najlepszą przewodniczką na tej drodze jest Maryja. Bardzo osobiście odebrałam też hasło pielgrzymki ,,Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie’’ Za to wszystko „Chwała Panu!”
Marianna:
Dziękuję Panu Bogu, że mogłam po raz drugi pielgrzymować do Matki
Bożej Parczewskiej Królowej Rodzin, gdzie 3 września odbyła się II Diecezjalna Pielgrzymka Osób zawierzonych Jezusowi w niewolę miłości przez
ręce Maryi. Hasłem przewodnim były słowa wypowiedziane przez Maryję w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam mój syn powie”.

Pierwszym punktem pielgrzymki była konferencja formacyjna, którą
wygłosił ks. Marcin z katedry siedleckiej, który wskazywał, że nie można zatrzymać się na akcie zawierzenia, że mamy iść dalej, aby tego nie
stracić. Każdego dnia mamy przyjmować wolę Bożą i ją wypełniać. Mamy
iść przez życie z Maryją, a Ona zawsze prowadzi do Jezusa. Kolejnym
punktem pielgrzymki była adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą różańcową prowadzona przez małżeństwo Anię i Zbyszka Kozikowskich, którzy od 2016 r. prowadzą rekolekcje. Jadą wszędzie
tam, gdzie Maryja ich zaprasza. Był to szczególny czas uwielbienia Jezusa
obecnego w Najświętszym Sakramencie przepięknymi modlitwami, pieśniami i modlitwą różańcową. Odmawialiśmy tajemnice światła według
opracowania św. Ludwika Marii Grignion de Montfort z książki „Tajemnica
Maryi”. Obecne były także relikwie św. Ludwika, przed którymi można
było pomodlić się. Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia.
Zanim się rozpoczęła, wysłuchaliśmy krótkiego, ale bardzo poruszającego
świadectwa Ani i Zbyszka. Mówili jak Maryja zaprosiła ich do głoszenia
33 – dniowych rekolekcji i w jaki sposób nadal ich prowadzi.
DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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K A L E N D A R Z
Poniedziałek 26 września 2022 r.
WSPOMNIENIE NMP LEŚNIAŃSKIEJ
1. czytanie (Hi 1, 6-22) Pierwsze doświadczenie Hioba
Psalm (Ps 17 (16), 1bcd. 2-3. 6-7 (R.: por. 6b))
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo
Ewangelia (Łk 9, 46-50) Nauka pokory
6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Waldemara Oskrobę o łaskę zbawienia
7.00 1. + Józefa Trzaskalskiego w 1 r. – of. żona i dzieci
2. + Andrzeja Karabina w 10 r.
3. + Annę Piekart w 2 r.
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz
2. + Rodziców: Feliksę w 22 r. i Stanisława Wyrębków, siostrę Elżbietę,
dziadków z obu stron rodziny oraz Ryszarda Kuberskiego – of. syn
3. + Tadeusza i Henrykę
4. Dz.-bł. w intencji Dawida i Dominiki z okazji rocznicy urodzin
oraz ich syna Franciszka z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of małżonkowie
Wtorek 27 września 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO À PAULO, PREZBITERA
1. czytanie (Hi 3, 1-3. 11-17. 20-23) Hiob narzeka na boleści życia
Psalm (Ps 88 (87), 2-3. 4-5. 6. 7-8 (R.: por. 3a))
Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie
Ewangelia (Łk 9, 51-56) Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu
6.30 1. Gregorianka:+ Halinę Stańczuk
2. Dz.-bł. za 87 lat życia Marii Wadowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dziękując za
przeżyte lata życia
7.00 1. + Wacława Jerominiaka z racji imienin i zmarłych rodziców:
Wacława i Rozalię, Janinę i Franciszka – of. Elżbieta Jerominiak
2. + Jana Stolarczyka i Helenę w 5 r. – of. dzieci
3. + Wacława Kupę – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz
2. + Jerzego i Bolesława Sikorskich w 28 r., Walerię Sikorską – of. rodzina
3. Dz.-bł. w 11 r. urodzin Jana z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Wszystkich Świętych
19.00 Nieszpory
19.30 Krąg biblijno-liturgiczny
Środa 28 września 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA
parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla
1. czytanie (Hi 9, 1-12. 14-16)
Człowiek nie może mieć słuszności, spierając się z Bogiem
Psalm (Ps 88 (87), 10b-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 3a))
Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie
Ewangelia (Łk 9, 57-62) Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia
6.30 1. Dz.-bł. w 20 r. sakramentu małżeństwa Agnieszki i Artura z prośbą o Boże błogosławieństwo, wiarę, nadzieję i miłość i wzrastanie w nich przez kolejne dni wspólnego życia – of. jubilaci
2. + Irenę, Wacława, Wandę, Michała, zm. z rodz. Ślebzaków oraz Michalinę, Wacława, Ryszarda, zm. z rodz. Jakubiaków – of Alicja Ślebzak
7.00 1. + Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Wacława z racji imienin – of. Mieczysław Karcz
3. + Mariannę w 24 r., Józefa, Mariannę, Stanisława, Ryszarda,
Tadeusza, Eleonorę i Stanisława – of. Helena Barszcz
4. + Wacława w dniu imienin i rodziców z obu stron rodziny
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 intencji Zosi z okazji 9 r. urodzin z prośbą o potrzebne
łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz wstawiennictwo św. Józefa dla niej i jej rodziców – of. babcia
II. O szczęśliwe rozwiązanie dla Kingi, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski na czas porodu i zdrowie dla narodzonego dziecka
III. + Tadeusza Kosińskiego, Gabrielę Stelmaszczyk, Sabinę, Stanisława Stelmaszczyk – of. Józef Stelmaszczyk
IV. + Karolinę Troć – of. mieszkańcy Małej Strzałki

25 września 2022 r.

P A R A F I A L N Y
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.
18.00 IV. + Edwarda Mirońskiego i zmarłych z rodzin o dar Nieba
VI. + O wieczne szczęście dla Roberta i Tadeusza Wilczura i zmarłych z obu stron rodziny – of. mama
VII. + Mariusza Zielińskiego – of. Aneta i Małgorzata
VIII. + Barbarę Kołodziejczyk w 26 dzień po śmierci o dar Nieba –
of. KŻR nr 5
IX. + Marzenę Celińską – of. Teresa Miszczak
X. + Marcina Kostyrę – of. rodzina Wielogórskich
XI. + Danusię Szymańską – of. rodzina
XII. + Adolfa w 20 r., Amelię i ich rodziców – of. rodzina
XIII. + Bogdana Chromińskiego i Romana Frankowskiego – of. Powiatowa Poradnia w Stoku Lackim
XIV. + Halinę Stańczuk – of. Krystyna z rodziną
2. W intencjach czcicieli św. Joanny Beretta Molla
3. Gregorianka: + Mariannę Zwierz
4. + Romana, Antoninę, Jana i zmarłych z rodz. Staręgów – of. żona
5. + Helenę i Antoniego Wyrzykowskich i za ich rodziców – of. Tadeusz i Barbara Kosińscy
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka i modlitwy prowadzone przez Czcicieli św. Joanny Beretty Molla
Czwartek 29 września 2022 r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
1. czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14) Zastępy aniołów służą Bogu
albo 1. czytanie (Ap 12, 7-12a) Michał i jego aniołowie walczą z szatanem
Psalm (Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c)) Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu
Ewangelia (J 1, 47-51) Ujrzycie aniołów Bożych
6.30 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. Dz.-bł. z racji imienin Michała z prośbą o opiekę św. Józefa
i św. Michała Archanioła
7.00 1. + Michalinę, Lucjana, Tadeusza, Witolda Cymerman, Lucynę
i Kazimierza Kołodziejak – of. Danuta Cymerman
2. + Wacława z racji imienin, Eugenię i Roberta – of. córka
3. + Lucjana w 32 r. – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. Gregorianka: + Mariannę Zwierz
2. + Mariusza Zielińskiego w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy
pogrzebu
3. + Bogdanę Jarosińską w 1 r. i Zygmunta Jaroszewskiego
– of. rodzina
4. + Heronima Pietruczuk w dniu imienin – of. żona
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 21.00.
Piątek 30 września 2022 r.
WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
1. czytanie (Hi 38, 1. 12-21; 40, 3-5)
Bóg przypomina Hiobowi, jak ograniczona jest jego wiedza
Psalm (Ps 139 (138), 1b-3. 7-8. 9-10. 13-14b (R.: por. 24b))
Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną
Ewangelia (Łk 10, 13-16) Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał
6.30 1. + Teresę z racji imienin i Józefa Bobrowskich – of. córka
2. + Janusza Soczewkę w 4 r. – of. syn z rodziną
7.00 1. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
2. + Antoniego Stefaniuka w 24 r., Aleksandra, Stanisławę, Helenę
i Stanisława – of. córka
3. + Stanisławę i Bolesława Ślaz – of. córka Barbara
4. + Stanisława Koper i Halinę oraz zmarłych rodziców z obojga
stron rodziny – of. córka
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 1
18.00 1. Gregorianka: +Mariannę Zwierz (zakończenie)
2. + O łaskę zbawienia dla zmarłego męża Józefa Duk w 6 r.
– of. żona Barbara Duk
3. + Andrzeja w 26 r., Lidię, Pelagię, Lucjana, Leokadię, Włodzimierza, Leszka i zmarłych dziadków – of. Marianna Roguska
4. + Janusza Kruka w 5 r. – of. córka
Spotkanie Animatorów Ruchu Światło – Życie i Animatorów kandydatów do
bierzmowania (dolny kościół)
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• Przygotowanie do I Komunii Świętej: Spotkanie dzieci z klas pierwSobota 1 października 2022 r.
szych SP i ich rodziców odbędzie się o godz. 11.00 w kościele. Po spotkaniu
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, DZIEWICY,
uczestniczymy w Eucharystii o godz. 11.30.
DOKTORA KOŚCIOŁA pierwsza sobota miesiąca
•
Po
Mszy świętej o godz. 18.00 w ramach adoracji Najświętszego Sakra1. czytanie (Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17) Bóg błogosławi skruszonemu Hiobowi
mentu będzie miała miejsce modlitwa różańcowa prowadzona przez
Psalm (Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a))
Obrońców Życia w intencji obrony życia poczętego pod sercem matek.
Okaż swym sługom pogodne oblicze
• Nieszpory o godz. 20.00 w kościele. Zapraszamy.
Ewangelia (Łk 10, 17-24) Przywileje uczniów
• Taca przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła.
6.30 1. + Andrzeja Kosmalskiego w 2 r. – of. mama
• Ulicami Siedlec przejdzie comiesięczny Pokutny Marsz Różańco2. + Mariana Rumowskiego w 12 r. – of. siostra z rodziną
wy w intencji Ojczyzny. Początek o godz. 14.00 przy pomniku św. Jana
7.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą o wyzwoPawła II. Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w katedrze
lenie z uzależnień – of. KWC
siedleckiej o godzinie 16.00.
2. + Annę i Józefa, Krzysztofa, Grażynę, Witolda i zmarłych z rodz.
WYDARZENIA W TYM TYGODNIU
Szachnowskich – of. dzieci
QQ WTOREK 27 września:
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
• W dolnym kościele: Nieszpory o godz. 19.00.
Różaniec prowadzony przez członków KWC
16.00 Ślub: Damian Antoniak i Luiza Patrycja Rybak
• Spotkanie KRĘGU BIBLIJNO-LITURGICZNEGO o godz. 19.30.
18.00 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego (rozpoczęcie)
QQ ŚRODA 28 września: parafialne wspomnienie św. Joanny Beretty Molla
2. Gregorianka: + Halinę Stańczuk
• Kult św. Józefa: Idźcie do Józefa, On wam dopomoże.
3. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z racji pierwszej
• 17.00 – Różaniec św. Józefa
soboty miesiąca
• 17.45 – Nowenna do świętego Józefa
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – różaniec, rozmyślanie
• 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci20.00 Spotkanie Duchowych Niewolników NMP
cieli św. Józefa i św. Joanny Beretty Molla
• Po Mszy świętej błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecNiedziela 2 października 2022 r.
ka i modlitwy prowadzone przez Czcicieli św. Joanny Beretta Molla
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA pierwsza niedziela miesiąca
• Trwa nawiedzenie rodzin przez figurę św. Józefa. Zapisy w zakrystii.
1. czytanie (Ha 1, 2-3; 2, 2-4) Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
Można ponownie zaprosić św. Józefa do domu.
Psalm (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a))
•
Zespół
Muzyczny Młodzieży: O godz. 19.00 w sali przy zakrystii spoSłysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie
tkanie
dla
młodzieży uzdolnionej muzycznie, która chce śpiewać i grać na
2. czytanie (2 Tm 1, 6-8. 13-14) Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
różnych
instrumentach
w naszej parafii.
Ewangelia (Łk 17, 5-10) Służyć z pokorą
QQ CZWARTEK 29 września:
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
• Spotkanie DROGA NOWEGO ŻYCIA dla młodzieży ze szkół średnich (już
7.00 1.Gregorianka: + Halinę Stańczuk
po przyjęciu bierzmowania) o godz. 19.00 w dolnym kościele.
2. + Wiesława Chmielewskiego w 5 r. – of. Elżbieta Dmowska
•
Adoracja
Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od zakończe8.30 1. Gregorianka: + Edwarda Kucińskiego
nia Mszy świętej wieczorowej do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 20.00.
2. + Józefa Hutnik, Annę i Jana Hutnik
3. + Franciszka i Warzyńca Kobylińskich oraz Mariannę, Stanisła- QQ PIĄTEK 30 września:
• Kandydaci na ministranta, ministranci z klasy 4 i dzieci z klas 1-4 SP chętwa, Mariana, Józefa Łoza
10.00 1. Dz.-bł. z okazji 20 r. ślubu Magdaleny i Tomasza z prośbą o opiene do udziału w Oazie mają swoje spotkania z animatorami o godz. 17.00.
• Spotkanie Animatorów Ruchu Światło-Życie i Animatorów grup kandydakę Maryi i św. Józefa – of. małżonkowie
2. Dz.-bł. w intencji Alicji z okazji 80 r. urodzin z prośbą o Boże
tów do bierzmowania rozpocznie się Eucharystią o godz. 18.00.
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dziękując za
MIESIĄC RÓŻAŃCOWY
przeżyte lata życia
• Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w dni powszednie od ponie11.30 1. Dz.-bł. w 3 r. urodzin Hani z prośbą o zdrowie, Boże błogosładziałku do piątku o godz. 17.15, w soboty i w niedziele po zakończeniu
wieństwo, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny – of. dziadkowie
Mszy świętej o godz. 18.00. Różaniec ze szczególnym udziałem dzieci
2. Dz.-bł. z racji 1 r. ślubu Agaty i Macieja oraz dla ich córki Alekjest w środy i piątki razem ze wszystkimi o godz. 17.15, ale rozważasandry z prośbą o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo
nia i modlitwę w te dni prowadzą dzieci. Dzieci uczestniczące w różańcu
Świętej Rodziny dla nich – of. Leszek i Beata Popek
każdego dnia po zakończeniu modlitwy w sali przy zakrystii będą otrzy3. Dz.-bł. w intencji KŻR nr 17 o opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla
mywały pamiątkowe obrazki z różnymi wizerunkami Maryi.
nich i ich rodzin
QQ SOBOTA 1 października: pierwsza sobota miesiąca
13.00 1. W intencji Parafian
• Nabożeństwa wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP po Mszy
2. Dz.-bł. w intencji wszystkich Kół Różańcowych o opiekę Matki
świętej o godz. 7.00 i 18.00. Różaniec prowadzony przez członków KWC
Bożej i św. Józefa dla nich i ich rodzin
po Mszy świętej i nabożeństwie o godz. 7.00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna
• Planowy wyjazd duszpasterski do chorych z posługą sakramentalną
16.30 1. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Krzysztofa z prośbą o zdrowie, Boże błogosłaod godz. 9.00. Chorych należy zgłosić do zakrystii lub kancelarii.
wieństwo, potrzebne łaski w dorosłym życiu – of. Zofia Michalczuk • „Światełko” rozbłyśnie na nowo. Spotkanie i próba śpiewających i grają18.00 1.Dz.-bł. w intencji profesorów, pracowników i studentów Akadecych dzieci w sali przy zakrystii o godz. 11.00.
mii Nauk Stosowanych Szkoły Wyższej „Collegium Mazovia”
• Nabożeństwo różańcowe po Mszy świętej o godz. 18.00. Różaniec pro2. + Marię w 28 r., Henryka, Krzysztofa i Sławomira – of. rodzina
wadzą Duchowi Niewolnicy NMP.
Nabożeństwo różańcowe – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 • Spotkanie Duchowych Niewolników NMP i chętnych do zawierzenia
20.00 Nieszpory (kościół)
się Jezusowi przez Maryję o godz. 20.00 w dolnym kościele.
Q
Q NIEDZIELA 2 października: Dwudziesta siódma niedziela zwykła,
(25.09)
pierwsza niedziela miesiąca
QQ NIEDZIELA 25 września: Dwudziesta szósta niedziela zwykła
• Po Mszy świętej o godz. 13.00 adoracja Jezusa i procesja euchary• W parafii „niedziela oazowa”. Uczestnicy formacji oazowej podejmują styczna (ostatnia w tym roku). Włączmy się! Później spotkanie z Kołami
posługę, dzielą się świadectwem. Przed kościołem można będzie złożyć Różańcowymi.
ofiarę do puszki na funkcjonowanie wspólnoty i pracę z dziećmi i młodzie- • Nabożeństwo różańcowe po Mszy świętej o godz. 18.00.
żą w parafii oraz otrzymać upominek. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.
• Katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem dziec• Dzieci zapraszamy na spotkanie „Radość dzieci Bożych” po Mszy świę- ka o godz. 19.00 w sali przy zakrystii.
tej o godz. 11.30.
• Nieszpory o godz. 20.00 w kościele. Zapraszamy.
• Młodzież zapraszamy na pogodny wieczór po Mszy świętej o godz. 16.30.
• Dziś można zapisać się do Oazy dzieci i młodzieży i do Liturgicz- • W sprawie zgłoszenia kandydatów do bierzmowania należy dzwonić do
æ
ks. Ireneusza pod nr: 500 636 490.
nej Służby Ołtarza jako kandydat na ministranta.

Informacje o życiu parafii
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„Przepraszam, Maryjo” ...
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– istota pierwszych sobót miesiąca
W każdą pierwszą sobotę miesiąca w naszej parafii sprawowana jest specjalna Eucharystia wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Niestety frekwencja na tych
nabożeństwach nie jest zbyt duża. Być może zrozumienie istoty i wagi obchodzenia pierwszych sobót miesiąca pozwoli nam
otworzyć się na to nabożeństwo i zaszczepi w sercu pragnienie
uczestniczenia w nim z pełną świadomością i głębią. O tym, dlaczego obchodzenie pierwszych sobót miesiąca jest tak ważne,
opowie ks. Mariusz Baran.
QQ Patrząc na liczbę wiernych uczestniczących w pierwszopiętrowych nabożeństwach i tych, którzy przychodzą na Eucharystię w pierwsze soboty, widać zdecydowaną przewagę tych
pierwszych. Mam wrażenie, że w świadomości wielu wiernych
obchodzenie pierwszych piątków miesiąca trochę wyklucza
uczestniczenie w nabożeństwach pierwszosobotnich. Uznają, że
jeśli muszą iść do spowiedzi w pierwszy piątek, a potem znowu
w pierwszą sobotę miesiąca, to z któregoś z nich należy zrezygnować. Czy te dylematy są słuszne?
– Spowiedź jest jednym z warunków obchodzenia pierwszych sobót, ale należy podkreślić, że możemy do niej przystąpić wcześniej. Jeśli
człowiek jest w stanie w łaski uświęcającej, to nie musi przystępować do
tego sakramentu w sobotę. Może się wyspowiadać dzień, kilka dni, a nawet tydzień wcześniej. Istotniejsza jest intencja zadośćuczynienia, wynagrodzenia za grzechy Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwszosobotnim
nabożeństwom towarzyszą cztery warunki: spowiedź św., Komunia św.,
jedna część różańca oraz piętnastominutowe rozważania nad tajemnicą lub tajemnicami różańcowymi. Bardzo ważne jest to, by przed każdym z tych warunków wypowiedzieć po cichu lub w myślach intencję zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W naszej
parafii wszystkie warunki tych nabożeństw są spełniane podczas Mszy
św. wieczorowej o godz.18.00, łącznie z modlitwą różańcową i piętnastominutowymi rozważaniami. Jeśli ktoś przyjdzie na poranną Mszę św.,
wówczas rozważania musi już wykonać samodzielnie. Można wtedy posiłkować się gotowymi tekstami dostępnymi w księgarniach diecezjalnych czy w internecie.
QQ Dlaczego w Kościele katolickim obchodzimy pierwsze soboty miesiąca?
– Matka Boża, objawiając się w Fatimie 13 lipca 1917 r. , powiedziała
co jest istotą pierwszosobotnich nabożeństw. Prosiła o to, by takie naQQ OAZA MODLITWY dla młodzieży i dorosłych będzie w Domu Moria w Łukowie w dniach 7-9 października. Wyjazd z parafii będzie wspólny 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. Prosimy o zapisywanie się chętnych w miarę możliwości do końca września.
Ks. Ireneusz Juśkiewicz (tel. 500 636 490).
QQ 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
QQ 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)
- osób do prowadzenia kawiarenki parafialnej w niedziele – spotkanie dla chętnych do pomocy w niedzielę 2 października o godz.
15.00 w dolnym kościele
- osób, które chcą pisać do naszej gazety (spotkanie Redakcji „Opiekuna”
i wspomnianych osób w środę 28 września o godz. 20.00 w dolnym kościele)

bożeństwa do jej Niepokalanego Serca
były praktykowane na całym świecie, bo dzięki nim grzesznicy zostaną
uratowani przed piekłem. „Przybędę,
by prosić o poświęcenie Rosji memu
Niepokalanemu Sercu i o Komunię św.
wynagradzającą w pierwsze soboty.
Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione,
Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli
nie, bezbożna propaganda rozszerzy
swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła.
Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty
będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce
zatriumfuje” – takie było pragnienie
Maryi. To nie jest inicjatywa ludzi z tego
świata czy pasterzy kościoła, to prośba
samej Maryi.
QQ Bardzo ważne jest tutaj intencja wynagradzająca.
– Wynagrodzenie to inaczej przebłaganie, zadośćuczynienie, najprościej mówiąc to przeproszenie za grzechy moje i innych ludzi. Ma to
wielką wartość uzdrawiającą świat. Pierwsze soboty prowadzą do nawrócenia, bo nie da się ich obchodzić bez przystąpienia do sakramentów.
Im więcej osób się nawróci, tym szybciej zapanuje pokój. Dlatego tak
ważne jest uczestnictwo w tych nabożeństwach. Niestety, liczba wiernych modlących się podczas pierwszosobotnich Mszy św. pokazuje, że
to nabożeństwo jest niedoceniane. Myślę, że wiele osób, nawet tych
systematycznie chodzących do kościoła co niedziela, nie uczestniczyło ani razu w nabożeństwie pierwszej soboty. My dajemy taką możliwość i chcemy mówić jak najwięcej o wielkim znaczeniu obchodzenia
pięciu pierwszych sobót miesiąca. Wielu parafian nie zdaje sobie jeszcze
sprawy z ogromnej wagi tej prośby Maryi. Bardzo zależy mi na tym, by
to nabożeństwo rozkwitło. Wierni przez udział w nim stają się czcicielami
Matki Bożej i w piękny sposób zmieniają swoje życie. To jest ten czas,
kiedy możemy przyjść i przeprosić za wszystkie zranienia matczynego
serca spowodowane złym postępowaniem, obojętnością. Dziecko, które
błądzi zawsze sprawi ból rodzicom. Taka sama relacja łączy nas z Maryją.
Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót jest piękną okazją do powiedzenia Maryi „przepraszam”. Pierwsze soboty uczą głębokiej wiary, formują
nasze sumienia, a to z kolei pozwala nam przetrwać wszelkie kryzysy i trwać w relacji z Panem Bogiem mimo wszystko.
QQ Skąd wzięła się liczba pięciu pierwszych sobót?
– Pięć sobót nawiązuje do pięciu rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: bluźnierstwa przeciwko
Niepokalanemu Poczęciu, Jej Dziewictwu, Bożemu Macierzyństwu, kiedy
jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka, bluźnierstwa
tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność,
wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki, bluźnierstwa tych,
którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. Spotykamy się
dzisiaj bardzo często z tego rodzaju obelgami np. w internecie, czy z prześmiewczymi, karykaturalnymi wizerunkami Matki Bożej. Przychodząc do
kościoła w pierwsze soboty i wynagradzając za te wszystkie bluźnierstwa
robimy wiele dobrego, ratujemy świat przed złem, zagładą. Zachęcam, by
nie poprzestawać na pięciu sobotach. Marzeniem Pana Boga i moim jest, by
włączyć w te nabożeństwa także młodsze pokolenie. By młodzi ludzie mieli
fundament do dobrego życia bez obrażania Pana Boga i Maryi. Serdecznie
zapraszam na pierwsze soboty miesiąca, na Mszę św. o godz. 18.00.
EDYTA ZDUNEK

Odeszli do Pana
+ Halina Stańczuk
+ Roman Frankowski
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...
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III Diecezjalny Zjazd
Apostolatu MARGARETKA
Członkowie Apostolatu „Margaretka” z całej diecezji siedleckiej przybyli 17 września do
Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach, aby modlić
się o świętość kapłanów. Tego dnia odbył się III
Diecezjalny Zjazd Apostolatu „Margaretka”. Centralnym punktem Zjazdu była Eucharystia pod
przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Był czas na katechezę, świadectwo, wspólną modlitwę i agapę.
– „Margaretki” są obecne i potrzebne w moim
kapłańskim życiu – mówił rozpoczynając spotkanie ks. Sebastian Bisek – opiekun duchowy tego
Apostolatu. – Nieustannie jestem wdzięczny za
omadlanie mojego życia i wierzę, że każdy z kapłanów, którego otaczacie modlitwą odczuwa
Waszą ogromną duchową pomoc – dodał.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrasta
liczba osób, którym bardzo zależy na uświęceniu kapłanów. Wiele osób wspiera swoją żarliwą
modlitwą kapłanów oraz modli się, aby ich nie
zabrakło.
– Szatan uderza zawsze w tych, którzy pragną żyć w przyjaźni z Bogiem, którzy pragną
podążać drogą zbawienia, drogą świętości,
drogą wiary w Jezusa Chrystusa – mówił w homilii biskup siedlecki Kazimierz Gurda. – Po-
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POCHODZENIE

śród tych osób najbardziej atakuje tych, którzy
złączyli swe życie z Chrystusem w sakramencie
kapłaństwa. Szatan nie może znieść, że związali się z Chrystusem więzami przyjaźni i miłości.
(…) Dlatego tak bardzo potrzebni są wierni,
którzy będą się za konkretnego księdza, biskupa modlić, będą wspierać w walce o świętość
– kontynuował pasterz diecezji siedleckiej.
Ksiądz Biskup dziękował w imieniu wszystkich księży diecezji siedleckiej za modlitwę w ich intencji oraz za umartwienie, które
wierni podejmują w intencji duszpasterzy.
Apostolat „Margaretka” – to ruch osób modlących za kapłanów, który powstał w Kanadzie w 1981 roku. Jego podstawową komórką
jest tzw. margaretka. Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą
nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem
płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza,
każda w jednym dniu tygodnia. Grupa wspiera modlitwą działalność duszpasterską księdza i jego życie duchowe.
Zjazd Apostolatu Margaretka zakończyła
wspólna modlitwa w intencji kapłanów.

Dwa psy, stary i młody, rozmawiają w psim języku:
– Tato, to prawda, że my pochodzimy od wilka?
– Tak, synku.
– A nasz pan od kogo pochodzi?
– Od małpy.
– Naprawdę? Jaki wstyd!
TRUDNODOSTĘPNE
Przychodzi facet do sklepu i pyta ekspedientkę:
– Czy są rowery?
– Nie.
– A czy są deskorolki?
– Człowieku, przecież to sklep monopolowy! Tu
nie ma ani deskorolek, ani rowerów.
– Jest mi pani świadkiem. Próbowałem zająć się
sportem, jak mi żona kazała, a tu niczego nie ma.
Poproszę więc dwie flaszki piwa.
LAS
Na niedzielny obiad przyjechali goście. Gospodarz
Źródło: www.diecezja.siedlce.pl grzecznie pyta:
– Może po lampce wina do obiadu?
Jeden z wesolutkich gości odpowiada:
– To tak, jakbyś pytał dzika, czy lubi las.
GRAD
Dwaj starsi panowie rozmawiają na temat gradu,
który niedawno upadł:
– Pamiętasz, trzy lata temu upadł grad i miał
średnicę dwuzłotówki, a ten dzisiejszy był znacznie większy. Kulki gradowe były wielkości monety
5-złotowej!
– No popatrz, jak ta inflacja szaleje.
RACJA
II DIECEZJALNA PIELGRZYMKA OSÓB ZAWIERZONYCH JEZUSOWI
W domu strategiczna dyskusja między męW NIEWOLĘ MIŁOŚCI PRZEZ RĘCE MARYI do Parczewa
żem i żoną. Rozżalony mąż mówi:
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
Ireneusza rozważamy Słowo Boże, co pozwala
– Kobieto, ty raz masz humor, raz go nie masz. Raz
Pielgrzymka była dla mnie wspaniałym cza- lepiej przygotować się do przeżycia w pełni masz nastrój, raz go nie masz… Jest w ogóle coś,
sem modlitwy, podziękowaniem Maryi za łaskę niedzielnej Eucharystii. Dziękuję Panu Bogu co masz zawsze?
zawierzenia, za wszelkie łaski jakich mi udzie- za łaskę wiary, za mój rozwój duchowy, za
– Tak, ja zawsze mam rację!
la. Dziękowałam Maryi, że mogłam dwukrotnie Jego miłość i miłosierdzie w sakramencie po- SALOMON I SODOMA
przeżyć 33 – dniowe rekolekcje. Muszę z rado- kuty i pojednania. Pragnę, aby każda chwila Mama zabiera Jasia ze szkoły. W aucie pyta synka:
ścią powiedzieć, że czas rekolekcji i obecny czas mego życia była dziękczynieniem i uwielbie– Jaką ostatnią lekcję dziś mieliście?
to najpiękniejszy czas w moim życiu, czas oso- niem Boga. Doświadczam coraz bardziej rado– Religię.
bistego nawrócenia, czas, w którym na nowo ści w Bogu i odkrywam, że wszystko inne staje
– I o czym dziś było?
poznaję i odkrywam bezgraniczną miłość Boga, się mniej ważne.
– O tym, jak Pan Bóg za ciężkie grzechy zniszczył
odkrywam wartość Eucharystii, owoce i łaski
Raduj się w Panu, a On spełni pragnienie Stodolę i Komorę, a potem jeszcze o królu Salami.
jakie płyną z Eucharystii, z adoracji Najświęt- twego serca. Oddaj Jezusowi wszystko, na(opr. xHD)
szego Sakramentu, ze słuchania słowa Bożego. prawdę wszystko przez ręce Maryi, a Jezus
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1100 egz. wydaje
Poprzez rekolekcje trafiłam na Krąg biblijno rozwiąże każdy twój problem, tylko zaufaj Mu.
Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,
-liturgiczny, gdzie pod przewodnictwem ks. Chwała Panu.
tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.

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 – 100 zł
• Bezimienna z ul. Tuwima – 100 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 6 – 80 zł
• Pan Krzysztof z ul. Siedleckiej – 100 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 7 – 200 zł
• Pan Przemysław z ul. Żytniej – 150 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 8 – 50 zł
• Pani Alicja z ul. Powstańców Warszawy – 1000 zł
• Bezimienna z ul. Chrobrego 9 – 100 zł
• Pani Bożena z ul. Nowy Świat – 100 zł
• Bezimienna z ul. Okrzei – 400 zł
• Pani Dominika z ul. 11 Listopada – 500 zł
• Bezimienna z ul. Nowy Świat 11 – 100 zł
• Pani Helena z ul. Nowy Świat – 200 zł
• Bezimienna z ul. Nowy Świat 6 – 500 zł
• Pani Jadwiga z ul. Mieszka I 16 – 200 zł
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