
 

KOMISJA ŚLEDCZA 
W SPRAWIE… 

     Więc jak to było, proszę Świadka…? 
- Proszę Wysokiej Komisji. Trzy lata z Nim cho-
dziłem i słuchałem o wielkich sprawach. Nie 
wszystkim podobała się Jego nauka. Na trzy 
dni przed tamtym dziwnym wydarzeniem byliś-
my razem na wspólnej kolacji, o tu gdzie potem 
Krzyżowcy odbudowali wnętrza, aby o Nim nie 
zapomnieć: 

 
     W czasie kolacji pozostawił nam siebie na 
pamiątkę, gdy łamał Chleb i błogosławił Wino. 
Byliśmy radośni i przekonani, że dzieje się coś 
niezwykłego. Potem zaprosił nas na modlitwę w 
Ogrodzie Oliwnym i tam jeden z naszych ludzi 
Go zadenuncjował, zaś Straż Miejska z Jerozo-
limy Go aresztowała. Wtedy fakty potoczyły się 
gwałtownie. Zmontowano sprytne oskarżenie, 
propagandą podburzono skandujący tłum, osą-
dzono Go i zmuszono Piłata do wydania naj-
wyższego wyroku. Nie czekano, aż się upra-
womocni. W pośpiechu zawleczono go na Gol-
gotę i brutalnie ukrzyżowano. Patrzyliśmy jak z 
jego konaniem kończy się nasz świat. Odważ-
niejsi z nas naprędce Go pochowali, grób za-
mknęli kamieniem, a my wróciliśmy do Wiecze-
rnika, zaryglowaliśmy okna i drzwi czekając, aż 
po nas przyjdą strażnicy i zrobią to samo. 

  O świcie za-
miast strażni-
ków przybie-
gły rozkrzy-
czane kobie-
ty, że Jego 
grób jest pu-
sty. Myśleliś- 

my, że to zwykła babska paplanina. Gdy zaraz 
potem przybiegła Maria Magdalena powiedziała 
im rzecz niespotykaną: „Zabrano Pana z grobu 
i nie wiemy, gdzie Go położono”. 
     Gdy Piotr i ten Najmłodszy to usłyszeli, ru-
szyli natychmiast. 

 

 „Biegli oni 
obydwaj ra-
zem, lecz ów 
drugi uczeń 
wyprzedził 
Piotra i przy-
był Pierwszy  

do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące 
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nad-
szedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. 
Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące  

 

płótna oraz 
chustę zwinię-
tą na jednym 
miejscu. Wte-
dy wszedł  do 
wnętrza także i 
ów drugi 
uczeń, który 
przybył pierw-
szy do grobu.  

Ujrzał i uwierzył. 
     Tak było, proszę Wysokiej Komisji. 

 

Biegli razem! 
     Biegli, w kierunku grobu Jezusa. W osobach 
Jana i Piotra wybiegł „młody” i „stary” Kościół, 
wybiegł młody umiłowany uczeń - najmłodszy z 
grona Apostołów i doświadczony Szymon -  
pierwszy obdarowany darem prymatu klucznik 
Kościoła. 
     Biegli oni obydwaj razem wtedy i biegną dzi-
siaj - w osobach młodych i starszych wiernych, 
zmierzających w tych dniach do pustego grobu 
Mistrza. 
     „Młody” i „stary” Kościół biegnie do grobu, 
aby ujrzeć i uwierzyć. U wejścia zatrzymują się 
młodzi, z głęboką i należną czcią wchodzą do 
środka starsi. 
     Ewangeliczny obraz Kościoła poruszony fak-
tem zmartwychwstania Jezusa urzeczywistnia 
się i dzisiaj we wszystkich miejscach, gdzie ad-
orowane jest Ciało Pana. 
     Błogosławiony „bieg”, który prowadzi do po-
znania Pana. Błogosławione stopy, które zmie-
rzają  w stronę niebieskiego Jeruzalem. Błogo-
sławiony pośpiech, aby „ujrzeć” i „uwierzyć”. 
     Biegnijmy razem. 
Razem w doświadczeniu Krzyża. 
Razem w doświadczeniu obumierania. 
Razem w wewnętrznej formacji. 
   Razem w owocowaniu i wspólnotowym świa-
dectwie Kościoła. 

RADOSNYCH 
ŚWIĄT 

 
WIERSZ O CHRYSTUSIE 

- BARANKU WIELKANOCNYM 
„Baranku wielkanocny coś wybiegł 
z rozpaczy 
z paskudnego kąta 
z tego co po ludzku się nie udało 
prawda, że trzeba stać się bezradnym 
by nielogiczne się stało. 
Baranku wielkanocny coś wybiegł czysty 
z popiołu 
prawda że trzeba dostać pałą 
by wierzyć znowu!” 

ks. Jan Twardowski 

 
 

KOCHANI PARAFIANIE 
I SZANOWNI GOŚCIE  

Z okazji świąt Wielkanocnych życzymy 
wszystkiego tego, co od Boga pochodzi. 
Oby skrzydła wiary przykryły kamienie 
zwątpienia i uniosły serca Wasze ponad 

przemijanie. Wiosna niech otuli Was 
płaszczem kwiatów, oznaczających, że 

Wielkanoc nadchodzi. 
Święta niech będą zdrowe i szczęśliwe, 

niosące wypoczynek ciała i ducha 
w rodzinnym gronie. 

Życzenia te składamy wszystkim Para-
fianom, a szczególnie Czytelnikom 

„Opiekuna”: Redakcja, Duszpasterze, 
Siostry i Pracownicy Parafii   
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Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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DZIEŃ WIELKANOCY 

     Procesja rezurekcyjna dziś rano uroczyście 
ogłosiła Zmartwychwstanie Chrystusa i wezwa-
ła nas wszystkich i całe stworzenie do udziału 
w triumfie Zmartwychwstałego. W zależności 
od tradycji i warunków miejscowych procesja ta 
jest odprawiana w nocy po Wigilii Paschalnej 
albo rano przed pierwszą Mszą św. w polskiej 
tradycji nazywaną Rezurekcją. Mimo naszego 
przywiązania do tej tradycji warto pomyśleć, 
czy ten nocny znak sprawowanej procesji, za-
raz po Mszy Św. Wigilii Paschalnej, nie byłby 
czasem bardziej wskazany dla naszego przeży-
cia duchowego? Wiele parafii już podjęło tę 
praktykę, a może w roku przyszłym i my spró-
bujemy?  
     Msze św. w dzień Wielkanocny są zawsze 
sprawowane uroczyście. Zamiast aktu pokuty  
jest dzisiaj obrzęd po-
kropienia wodą pobłogo-
sławioną w Wigilię Pas-
chalną, przypominający 
nam Sakrament Chrztu 
Św., który przyjęliśmy 
na początku naszego 
życia. Podczas pokro-
pienia będziemy śpie-   
wać pieśni o charakterze chrzcielnym lub werset 
„Ujrzałem wodę”, który  jest tłumaczeniem stare-
go łacińskiego hymnu „Vidi aquam”. 
     Tą samą wodą wypełnia się także kropielnice 
przy wejściu do kościoła. Uroczysty obchód Tri-
duum Paschalnego zakończy się celebracją Nie-
szporów sprawowanych we wspólnocie parafial-
nej po Mszy św. o godzinie 18.00. 

Z SIEDLEC DO AFRYKI 

 
     Życie to DAR, to CIEKAWOSTKA, to „ZLEPEK” 
różnorodnych wydarzeń - radosnych i smutnych, 
łatwych i bolesnych, kolorowych i jednostajnie 
szarych… Nic jednak z tego, co przychodzi nam 
przeżyć nie jest przypadkiem! i wszystko jest 
zaplanowane i przemyślane Bożą Mądrością. 
     Tradycja afrykańska posiada wiele ciekawych 
historii ukazujących nieprzypadkowe przyczyny za-
istniałych sytuacji oraz ich konsekwencje. I tak np. 
opowiada się historię o ustach i ręce. A było to tak: 
dawno temu, w czasach tak odległych, że prawie 

nikt ich już nie pamięta, żyli w sąsiedztwie pani 
„Usta” i pan „Ręce”. Pewnego dnia pani Usta po-
szła do pana Ręce z prośbą o pożyczenie motyki. 
Był to bowiem czas uprawiania ogrodów. Pan 
Ręce, jako dobry sąsiad, pożyczył swoją motykę 
proszącej sąsiadce. Pani Usta wraz z mężem za-
brali się za kopanie swojej ziemi. Dzień był upalny i 
praca była ciężka. Niespodziewanie małżonek pani 
Usta poczuł się źle  i … niestety… zmarł. Zebrali 
się mieszkańcy wioski i wyprawili „huczny” pogrzeb. 
A że jest afrykańskim zwyczajem pochówek go-
spodarza wraz z jego narzędziem pracy (mogą się 
przydać w niebie), tak też wrzucono do grobu 
wszystkie grabie, motyki i szpadle. 
     Pech chciał, że wraz z ciałem pana Usta po-
grzebano pożyczoną motykę. Kiedy pan Ręce 
przyszedł prosić o jej zwrot, żona pana Usta opo-
wiedziała co się wydarzyło i zaproponowała, iż 
odkupi nowe narzędzie pracy. Niestety pan Ręce 
był nieubłagany. Pani musi mi oddać moją 
motykę - odrzekł, nie interesuje mnie żadna 
inna… Ale to niemożliwe - odparła pani Usta. 
Przecież nie mogę rozkopać grobu męża - nale-
gała… Spór był długi. W końcu, by zakończyć 
nieporozumienie pani Usta zdecydowała wyko-
pać motykę i oddać panu Ręce. Nie upłynęło 
dużo czasu pan Ręce przyszedł do sąsiadki, by 
pożyczyć maczetę. Nie było sprawy, pani Usta 
była dobrą kobietą i nie pamiętając dawnej histo-
rii pożyczyła narzędzie. 
     Pech też chciał, że w czasie pracy pan Ręce 
złamał maczetę i zaproponował pani Usta naprawę 
starej lub odkupienie nowej. Niestety! Na próżno 
błagał. Pani Usta uparła się przy zwrocie jej własnej 
maczety. Sprawa była tak poważna iż trafiła do 
sądu. Długo trwały przesłuchania i rozprawy, aż 
wreszcie zapadł wyrok: Ponieważ pan Ręce nie jest 
w stanie zwrócić pani Usta jej własnej maczety, bę-
dzie pracował dla niej jako niewolnik do końca ży-
cia. I to właśnie od tego czasu ręce pozostały na 
usługach ust. Usta rzekną pić i już ręce pędzą z fili-
żanką herbaty; jeść - i służą kanapką itd.  
     Na podstawie tej historii widać, że nic w życiu 
człowieka nie dzieje się przypadkowo. Tak więc i 
fakt mojego przyjazdu do Parafii św. Józefa nie 
był przypadkiem. Bóg zaplanował dla mnie ten 
cudowny czas, w którym mogłam doświadczyć 
dynamizmu i żywotności Wspólnoty Kościoła 
oraz bezkresnej życzliwości i ludzkiej dobroci. 
Dziękując Bogu za ten dar, pragnę wyrazić moją 
wdzięczność każdemu z Was. Dziękuję moim 
Siostrom - s. Angelice i s. Marii za ciepłe przyję-
cie i doświadczone dobro. Ks. Proboszczowi za 
ogromne serce, wyrozumiałość i ojcowskie po-
dejście do wszystkiego. Dziękuję wszystkim Ka-
płanom i Ks. Diakonowi za dobro, braterstwo 
i wieloraką pomoc. 
     Nie byłyby owe podziękowania pełne, gdyby 
zabrakło Was, kochani Parafianie. To właśnie 
Wam dziękuję za świadectwo Miłości Boga, za 
czynne zaangażowanie się w życie Kościoła, za 
entuzjazm i za wszelką życzliwość. Czas spę-
dzony wśród Was był wielką łaską. Bóg zapłać 
wszystkim za wszystko! A na okres Wielkanocy 
życzę każdemu z Was Wiary w zwycięstwo miło-
ści nad złem, Światła nad ciemnością, Życia nad 
śmiercią. Niech ten, który Zmartwychwstał, bę-
dzie naszą nadzieją na przyszłe życie, bo jak pi-

sze ks. J. Twardowski: „śmierć to ciekawostka, 
że trzeba iść dalej”. 

Z modlitwą i wdzięcznością 
s. M. Nikodema 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DZIEŃ UCZELNI. Poniedziałek Wielkanocny 
to dzień Wyższych Uczelni Katolickich. Rektor 
najważniejszej z nich - Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego przesłał do nas list, którego 
treść jutro usłyszymy. Ofiary składane tego dnia 
na tacę będą przeznaczone na KUL i inne 
Katolickie uczelnie. 
OKTAWA. Od dziś wieczorem do przyszłej 
niedzieli Kościół obchodzi Oktawę Wielkanoc-
ną. Jest ona przedłużeniem Wielkiej Nocy, za-
chęcającym nas do wdzięczności za owoce 
Paschy. Oktawę kończy Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. 
DIAKON. W Poniedziałek Wielkanocny Ks. 
Diakon Dariusz Konieczny kończy praktykę 
duszpasterską w naszej Parafii. Serdecznie 
dziękujemy ks. Darkowi za solidność we wszys-
tkim, co robił. Życzymy mu wszelkich Bożych 
darów na kapłańskiej drodze życia. Jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie, ks. Darek w dniu 27 
czerwca odprawi w naszym Sanktuarium dzięk-
czynną Mszę Św. prymicyjną o 12.45. 
REKOLEKCJE KAPŁANÓW: Od wtorku do 
piątku (6-9 kwietnia) w gmachu Wyższego Semi-
narium Duchownego w Opolu k/Siedlec będą re-
kolekcje dla kapłanów. 
MOTOCYKLIŚCI. 10 kwietnia br. (sobota), 
o godz. 12.00 w Katedrze Siedleckiej będzie 
celebrowana Eucharystia z racji rozpoczęcia 
sezonu motocyklowego. Serdecznie zapraszam 
na nią wszystkich motocyklistów, motorowerzy-
stów i miłośników motocykli.         ks. T. Denicki 
PIELGRZYMKA REKOLEKCYJNA: Od 10 
do 17 kwietnia uda się autokarowa Pielgrzymka 
księży Diecezji Siedleckiej do Ars, zaś od 11 do 
19 kwietnia odbędzie się Pielgrzymka do Ziemi 
Św. 
STATYSTYKI. Według najnowszych danych 
statystycznych Diecezja Siedlecka liczy 736 ty-
sięcy katolików, 244 parafie, 11 parafii zakon-
nych, 673 inkardynowanych kapłanów diece-
zjalnych, 66 kapłanów zakonnych, 20 braci za-
konnych i 300 sióstr zakonnych. W roku 2009 
zostało ochrzczonych 8751 osób, 9628 bierz-
mowanych, 5130 par zawarło małżeństwo. 
CHRZEST ŚW. W MAJU. Informacja dla 
osób planujących Chrzest dziecka na początku 
maja: W naszej Parafii uroczysty Chrzest Św. 
dzieci będzie w pierwszą niedzielę maja pod-
czas Mszy Św. o godzinie 12.45, a nie jak zwy-
kle w drugą. W drugą niedzielę maja podczas 
Mszy Św. o godzinie 12.45 przybędzie do nas 
Pielgrzymka Ochotniczych i Zawodowych 
Straży Pożarnych Powiatu Siedleckiego. 
CEREMONIARZ. W dniach 22-23 maja br. w 
Domu Rekolekcyjnym przy Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Siedleckiej odbędzie się 
pierwszy etap szkolenia ministrantów, przygoto-
wujących się do funkcji ceremoniarza. Ze względu 
na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia chętnych 
będą tylko do 18 kwietnia. 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
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 św.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

5 kwietnia 2010 r. 
W ludowej tradycji pogańskiej „Śmigus-Dyngus”. W tym tygodniu Dyżur Dusz-
pasterski w Parafii pełni ks. Paweł, z-ca ks. Sławek; Czyt. Dz 2, 14.22-32; Mt 28, 8-15 
7.00 1. Gregorianka: + Eugeniusza Kisielińskiego (w 1 r.), of. Bogumiła 

Kisielińska 
 2. Dziękczynna w (w 13 r.) ślubu Moniki i Dariusza, z prośbą o 

zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
8.30 1. + Radosława (w 6 r.), Henryka, Ryszarda, Leokadię, Mariana, 

Wiktora, zm. z Rodziny Brochockich i Woźnych, of. Rodzina 
 2. + Ewę Próchenka (w 7 r.), of. Rodzice 

10.00 1. + Lucynę (w 22 r.) i Feliksa Szostków oraz Henryka, zm. z Rodzi-
ny Ługowskich, of. Henryka Ługowska 

 2. Dziękczynna w intencji sponsorów i podopiecznych Parafialnego 
Zespołu Caritas, oraz ks. Janusza Potapczuka, of. Zespół Caritas 

 3. Gregorianka: + Anielę Rudnicką, of. Córka 
11.30 1. + Janinę Dmowską oraz Janinę i Kazimierza Tomczyńskich, of. p. 

Tomczyńska 
 2. + Macieja, Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of. Mirosława 

Stachowicz 
 3. Dziękczynna w 1 r. urodzin Małgosi, z prośbą o Boże Błogosła-

wieństwo, opiekę św. Józefa i potrzebne łaski, of. Rodzice 
12.45 1. W intencji Parafian i Gości 

 2. Dziękczynna za dar kapłaństwa księży pracujących w naszej Pa-
rafii, of. Apostolstwo Żywego Różańca 

16.30 W Bogu znanej intencji 
18.00 1. + Zygmunta (w 3 r.) i Helenę Olszewskich, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Zdzisława, zm. z Rodzin Stańczuków i Lewickich, 
of. Barbara Stańczuk 

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 6 kwietnia 
Czyt. Dz 2, 36-41; J 20, 11-18 

6.30 1. + Stanisława (w 36 r.) i Janinę Stolarczyków oraz zm. z obu stron 
Rodziny, of. Córka 

7.00 1. + Elżbietę, of. Mama 
 2. + Józefa Sawickiego (w 20 r.) of. Syn 
 3. + Bożenę Ryś, of. Mąż i Rodzina 
 4. Gregorianka: + Eugeniusza Kisielińskiego (w 1 r.), of. Bogumiła 

Kisielińska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik)
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisława, zm. Stańczuków i Lewickich, of. Bar-

bara Stańczuk 
 2. Gregorianka: + Anielę Rudnicką, of. Córka 
 3. + Zm. polecanych w wypominkach 2009/2010 
 4. + Witolda Piekarskiego, oraz za Rodziców Feliksa i Zofię Zbieć, 

of. Feliksa Szydłowska 
 5. Dziękczynna w 28 r. urodzin Agnieszki, z prośbą o Boże Błogo-

sławieństwo, opiekę św. Józefa i potrzebne łaski, of. Henryka Majek  
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 7 kwietnia 

 Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, Kapłana 
Czyt. Dz 3, 1-10; łk 24,13-35 

6.30 1. + Antoniego, Helenę i Teklę, of. Barbara Kukawska 
 2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Zyty i Janusza, z prośbą o Boże Bło-

gosławieństwo, opiekę św. Józefa i potrzebne łaski, of. Córki i Zię-
ciowie  

7.00 1. + Mariannę (w 14 r.), Walentego i Weronikę, zm. z Rodziny Buzu-
ków, of. Córka 

 2. + Zygmunta Jaworskiego (w 1 r.), zm. z Rodzin Jaworskich i Roj-
ków, of. Siostrzenica 

 3. Gregorianka: + Eugeniusza Kisielińskiego (w 1 r.), of. Bogumiła 
Kisielińska 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik)
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisława, zm. Stańczuków i Lewickich, of. Bar-

bara Stańczuk 
 2. Gregorianka: + Anielę Rudnicką, of. Córka 
 3. + Bolesława (w 16 r.), Rodziców i Braci zm. z Rodziny Mamca-

rzów, of. Żona 

 4. + Tadeusza Marciniuka (w 11 r.), zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Żona 

 5. W intencjach czcicieli Św. Józefa 
Nabożeństwo do św. Józefa 

19.30 Neokatechumenalna Celebracja Słowa Bożego 
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 

8 kwietnia 2010 
Międzynarodowy dzień modlitw za Cyganów; Czyt. Dz 3,11-26; Łk 24,35-48 
6.30 1. + Mariannę (w 13 r.), of. Mąż i Dzieci 

 2. + Piotra (w 11 r.) i Anielę Filipków, of. Dzieci 
7.00 1. + Leokadię (w 12 r.), Edwarda (w 9 r.) i Stefana zm. z Rodziny 

Góreckich, of, Dzieci 
 2. + Włodzimierza Korycińskiego (w 8 r.) of. Koledzy z  Pracy 
 3. Gregorianka: + Eugeniusza Kisielińskiego (w 1 r.), of. Bogumiła 

Kisielińska 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik)
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisława, zm. Stańczuków i Lewickich, of. Bar-

bara Stańczuk 
 2. Gregorianka: + Anielę Rudnicką, of. Córka 
 3. + Ryszarda (w 12 r.) i Mariannę zm. z Rodziny Łozów, of. Teresa 

Sawicka 
 4. + Franciszka (w 53 r.) i Stanisławę Magdziak oraz ich Rodziców, 

of. Córka Wyrębek 
 5. + Władysława, Janinę i Wacława, of. Marianna Skaruz 

Nabożeństwo NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 9 kwietnia 
Wspomnienie Św. Marii Kleofasowej 

(żony Kleofasa, który zdjął Ciało Pana Jezusa z krzyża) 
Czyt. Dz 4, 1-12; J21, 1-14 

6.30 1. + Leokadię, zm. z Rodzin Flisów, Kowalów, Sapińskich i Myr-
chów, of. Bezimienna 

 2. Dziękczynna w intencji Justyny, z prośba o Dary Ducha Św., 
opiekę św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz pomyślne 
zdanie matury, of. Mama 

7.00 1. + Anielę, Antoniego i Jadwigę zm. z Rodziny Wołosiaków, of. Ma-
ria Chromińska 

 2. + Bogdana Rudnickiego (w 30 dzień), of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Eugeniusza Kisielińskiego (w 1 r.), of. Bogumiła 

Kisielińska 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
16.00 Zebranie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Wiktoria Płóciennik)

Uroczysta Liturgia Służby Liturgicznej 18.00
1. Gregorianka: + Zdzisława, zm. Stańczuków i Lewickich, of. Bar-
bara Stańczuk 

 2. Gregorianka: + Anielę Rudnicką, of. Córka 
 3. + Natalię Kukawską (w 10 r.) zm. z Rodzin Kukawskich, Kamiń-

skich, Kaczyńskich i Koprowskich, of. Bogusław Kukawski 
 4. + Teresę Karoz (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. + Antoniego Filipczaka (w 5 r.) i Rodziców z obu stron Rodziny, 

of. Rodzina 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

19.00 Spotkanie Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej i KSM 
19.00 Próba Chóru Lilia 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 10 kwietnia 
Wspomnienie św. NMP Patronki sobotniego dnia. 

Czyt. Dz 4,13-21;Mk 16,9-15 
6.30 1. Dziękczynna w 30 r. ślubu Agnieszki i Jana, z prośbą o potrzebne 

łaski oraz Boże błogosławieństwo dla Dzieci i Wnuków, of. Dzieci 
 2. + Mariannę i Wacława Majchrzyków, of. Rodzina 

7.00 1. O Boże Błogosławieństwo dla Jadwigi i Bogusława w 11 rocznicę 
ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i po-
trzebne łaski, of. Małżonkowie 

 2. + Czesławę Kowal (z racji urodzin), of. Córka 
 3. Gregorianka: + Eugeniusza Kisielińskiego (w 1 r.), of. Bogumiła 

Kisielińska  
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 4. + Władysławę i Józefa, of. Rodzina 
 5. Gregorianka: + Anielę Rudnicką, of. Córka 

11.00 Próba Zespołu Światełko 
16.00 1. W intencji Nowożeńców Jadwigi i Ryszarda 
17.00 1. W intencji Nowożeńców Beaty i Michała 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 

(zel. Wiktoria Płóciennik) 
18.00 1. Gregorianka: + Zdzisława, zm. Stańczu-

ków i Lewickich, of. Barbara Stańczuk 
 2. Dziękczynna w 20 r. urodzin Bartłomieja, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary 
Ducha Św. na dalsze życie of. Rodzice 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
czyli  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

11 kwietnia 
Słowo Boże głosi ks. Michał 

Czyt. Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Dziękczynna za uratowanie życia Włady-

sława, z prośbą o potrzebne łaski na dalsze 
lata, of. Siostra 

 2. + Apolonię i Mariana Kuźniarskich oraz 
Genowefę Jędrzejewską (w r.), of. Monika 
Zielińska 

8.30 1. Gregorianka: + Eugeniusza Kisielińskie-
go (w 1 r.), of. Bogumiła Kisielińska 

 2. + Wacława zm. z Rodziny Piekartów, of. 
Córka 

 3. + Mariannę, Józefa, Tadeusza, Radosła-
wa Podniesińskich, of. p. Szczepanik 

10.00 1. Teresę Ostas (w 5 r.), of. KŻR nr 1 (zel. 
Barbara Rytel) 

 2. Gregorianka: + Anielę Rudnicką, of. Córka 
 3. Dziękczynna  w 45 r. ślubu Mieczysławy 

i Stanisława, z prośbą o Boże Błogosła-
wieństwo, opiekę św. Józefa i potrzebne 
łaski, of. Małżonkowie 

 4. Dziękczynna w 25 r. ślubu Małgorzaty 
i Mirosława z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, opiekę św. Józefa i potrzebne łaski 
dla nich i dla ich Dzieci, of. Irena i Janusz 
Przytuła 

11.30 1. + Elżbietę, Ryszarda, Kazimierę i Bar-
barę Szupłaków oraz Józefa Kazimierę i 
Piotra Lipińskich, of. Helena Kulgawczuk 

 2. + Władysławę Dąbrowską (w 13 r.), of. 
Córki 

 3. + Leszka Kolek (w 30 dzień), of. Uczest-
nicy Pogrzebu 

12.45 W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Sła-

wek, z-ca ks. Michał 
Liturgia Domowego Kościoła 16.30 
1. Gregorianka: + Zdzisława, zm. z Rodzin 
Stańczuków i Lewickich, of. Barbara Stańczuk 

18.00 1. + Małgorzatę Guzek (w 6 r.) of. Ewa Wy-
rzykowska 

19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

BUNT NA POKŁADZIE 
czyli jak rozmawiać z nastolatkiem(ką) 

 
     Buntuje się, jest krnąbrny(a), nie słucha, lek-
ceważy. Dlaczego? I jak do niego (do niej) do-
trzeć? Tego dowiedzieli się uczestnicy warsz-
tatów „Bunt na pokładzie – jak rozmawiać z na-
stolatkiem”, które odbyły się w ramach VIII Zja-
zdu Gnieźnieńskiego. Spotkanie prowadzili Jo-
lanta i Jerzy Jedlińscy, specjaliści w zakresie 
psychologii i psychoterapii, rodzice z wielolet-
nim stażem. Zainteresowanie warsztatami było 
ogromne. Uczestniczyli w nich nie tylko rodzice 
nastoletnich dzieci, ale także nauczyciele i pe-
dagodzy. W spotkaniu wzięli również udział 
duszpasterze młodzieży. 
     W pierwszej części uczestnicy dzielili się 
uczuciami, jakie towarzyszą im podczas konta-
ktu z nastolatkami. Do najczęściej wymienia-
nych należała bezsilność, bezradność, gniew, 
złość i poczucie winy. Wśród pozytywnych wy-
mieniano satysfakcję i dumę z osiągnięć, mi-
łość oraz empatię. 
     Jak tłumaczyli prowadzący, uczucia pozyty-
wne są niejako fundamentem, podstawą relacji 
rodziców z dziećmi, negatywne natomiast poja-
wiają się, a ich intensywność jest niekiedy bar-
dzo duża. Pytanie, jak sobie z nimi radzić? By 
lepiej ten problem zrozumieć, prowadzący za-
proponowali uczestnikom, by w grupach zasta-
nowili się, jakie zachowania nastolatków budzą 
złość i lęk, a które radość. Następnie zachęcili 
rodziców, by przypomnieli sobie własne doras-
tanie i zachowania oraz uczucia, jakie temu to-
warzyszyły. Jak się okazało większość, mimo 
różnicy pokoleń, się powtarzała. 
     By znaleźć źródło tych uczyć i w konsekwe-
ncji zachowań Jerzy Jedliński nakreślił pokrótce 
zmiany, jakie zachodzą w organizmie i psychice 
młodego człowieka w okresie dorastania. „Z tej 
perspektywy wszystkie złe zachowania, krnąbr-
ność, lekceważenie nie muszą oznaczać złej 
woli. Oni są jakby na fali, której kompletnie nie 
rozumieją, a nie przeciwko nam”. 
     Uczestnicy warsztatów mieli również okazję 
poznać kolejne etapy rozwoju tożsamości czło-
wieka, których efektem są po części wspomnia-
ne zachowania. Zgodzili się również z prowa-
dzącymi, że „jednym z najważniejszych ele-
mentów, który w dużym stopniu decyduje o 
przyszłości młodego człowieka, jest poczucie 
własnej wartości. Zależy ono od dwóch czynni-
ków: różnicy pomiędzy tym czego pragnie dzie-
cko, a tym co osiągnęło oraz poczucia global-
nego wsparcia. O ile w pierwszym przypadku 
nie możemy wiele zrobić, o tyle w drugim nasza 
rola jako rodziców jest ogromna”. 

     Wspólnie z obecnymi stworzyła także listę 
zachowań, które pomogą nastolatkowi i jego ro-
dzicom maksymalnie bezboleśnie przejść okres 
dorastania. Należą do nich: odraczanie reakcji, 
a więc nie odpowiadanie na negatywne zacho-
wanie nastolatka tym samym i natychmiast, 
empatyzowanie, czyli próba wejścia w jego po-
łożenie, docenianie wszystkiego, co można do-
cenić, chwalenie, bez mówienia „ale” oraz zre-
zygnowanie z nakazów na rzecz próśb. 

W V ROCZNICĘ 
   W tym roku rocznica śmie-
rci Jana Pawła II wypadła w 
Wielki Piątek. W związku z 
tym liturgiczne obchody 5. 
rocznicy śmierci Papieża-
Polaka będą, decyzją Epis-
kopatu,  sprawowane  w  so-  
botę, 10 kwietnia. Jest to wigilia Niedzieli Miło-
sierdzia Bożego, którą dla całego Kościoła us-
tanowił Jan Paweł II, wypełniając wolę Jezusa, 
przekazaną w objawieniach s. Faustynie Ko-
walskiej. W wielu miejscach będą w tym dniu 
sprawowane Msze św. z modlitwą o beatyfika-
cję Papieża. W kwietniu rozpocznie się przygo-
towanie do uroczystości beatyfikacyjnych Pa-
pieża. W każdą drugą niedzielę miesiąca wierni 
będą powracać do nauczania Jana Pawła II. 

NA RZECZ CARITAS 

 
     Twoje pieniądze mogą wesprzeć konkretne 
cele społeczne. Wpłać 1% podatku dochodo-
wego na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej, któ-
ra realizuje swoje cele poprzez prowadzenie: 
kuchni z jadłodajnią dla ubogich, wydającą 400 
posiłków dziennie, czterech warsztatów terapii 
zajęciowej, trzech świetlic socjoterapeutycz-
nych, dwóch ośrodków kolonijnych, Centrum In-
tegracji Społecznej, Regionalnego Ośrodka In-
formacji dla Osób Niepełnosprawnych, Wypo-
życzalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, akcji wypo-
czynku letniego i zimowego dla 1600 dzieci 
i młodzieży, oraz innych form pomocy rzeczo-
wej i finansowej. 
     Ja kto zrobić? Oblicz 1% z ogólnej kwoty 
Twojego podatku dochodowego. Wpisz wartość 
1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, 
np. 1,57 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę 
Twojego zeznania podatkowego. Wybierz Cari-
tas Diecezji Siedleckiej z wykazu organizacji 
pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy 
(w rubryce nr 124) i numeru wpisu do Krajowe-
go Rejestru Sądowego 0000 223 111 (w rubry-
ce 125) oraz przekazaną sumę 1% (w rubryce 
126). Pamiętaj! Możesz przekazać odpis 1% 
tylko dla jednej organizacji! 
     W razie problemów lub wątpliwości prosimy 
o kontakt e-mailowy siedlce@caritas.pl lub tele-
foniczny pod numer 25 6407130. Więcej infor-
macji na stronie: www.siedlce.caritas.pl 
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W Związek Małżeński zgodnie 

z nauką Kościoła i prawem 
Rzeczypospolitej chcą wstąpić 

narzeczeni stanu wolnego.  
Zapowiedź II: 
    # Marek Zuchniak z Parafii Górzno i Monika 
Anna Montewka z naszej Parafii. (5) 
    # Leszek Sławomir Brzezik z Parafii św. Ap. 
Piotra i Pawła (Bazylika Mniejsza) w Węgrowie i 
Katarzyna Joanna Borkowska z naszej Parafii. 
(6) 
    # Marcin Piekut z Parafii Katedralnej i Sylwia 
Magdalena Giernicka z naszej Parafii. (7) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 
     Życzenia świąteczne na adres Parafii nade-
słali (do 31.03). 

 Dyrektor i Zespół Katolickiego Radia Podlasie. 
Rektor Archidiecezjalnego Seminarium Mi-

syjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie ks. 
dr Alojzij Oberstar. 

 Spółka J. Carsed i Krzysztof Lipiński. 
 Prezes Parafialnego Zespół Caritas. 
 Siostra Hanna Redzik Przełożona General-

na Sióstr „Jedność”. 
 Klub Honorowego Dawcy Krwi „Kolejarz”, 

Prezes Ryszard Machała. 
 Zakład Witrażowniczy Wiery i Romana Go-

dlewskich z Ciechanowca. 
 Siostra Katarzyna Śledź i Siostry Pijarki ze 

Wspólnoty Paula Montal w Krakowie. 
 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach 

wraz z Pracownikami. 
 Mieszkańcy i Pracownicy „Domu nad sta-

wami”. 
 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski 

i Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Dobi-
jański. 

 Dyrekcja, Pedagodzy, Pracownicy i Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II. 

 Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na 
Wschodzie. 

 Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski 
i Radny Sejmiku Mazowieckiego Karol Tchó-
rzewski. 

 Radny Miasta Siedlce Stefan Somla. 
 Kapłani: Ks. Prałat Józef Huszaluk ze Sto-

czka Łukowskiego, Ks. Edmund Sroka z War-
szawy 

 Zespół Redakcyjny Echa Katolickiego: red. 
Agnieszka Warecka, ks. Andrzej Adamski, ks. 
Jacek Szostakiewicz i ks. Piotr Wojdat. 

 Rzecznik Prasowy Akademii Podlaskiej dr 
Adam Bobryk. 

 Firma Zeltech - Stanisław Przesmycki z Ro-
dziną i Pracownicy 

 Rektor WSFiZ w Siedlcach dr Leszek Ga-
domski i kanclerz inż. Marek Szabłowski 

 Teatrzyk „Magik” ze Strzały z opiekunką 
Iwoną Pietruczuk. 

 Parafia Św. Rodziny w Krasnojarsku (Rosja) 
 Zarząd Siedleckiego Oddziału Stowarzysze-

nia „Wspólnota Polska”. 
 Wójt Gminy Wiśniew i Przewodniczący Rady 

 Biuro Podróży Aga Tour Siedlce. 
 W imieniu własnym i Pracowników Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach - dy-
rektor Maria Gadomska. 
     Serdecznie dziękujemy za życzliwość i pa-
mięć w nich zawartą. 
 

KWIATY I DEKORACJE 

 
     W ostatnim tygodniu (do 1.04) ofiary na 
kwiaty złożyli: 

Koło Żywego Różańca nr 9 (zel. Irena Bor-
kowska) - 20,- zł. 

Koło Żywego Różańca nr 2 (zel. Elżbieta 
Szkup) - 50,- zł. 

P. Hanna Dmowska 50,- zł 
Koło Żywego Różańca nr 16 (zel. Danuta 

Przesmycka) - 50,- zł. 
P. Barbara Staręga - 100,- zł 
Ofiarodawcy inni razem - 987,- zł. 

     Młodzieży z Ruchu Światło-Życie dzięku-
jemy za przygotowanie dekoracji Grobu Pań-
skiego, a Katolickiemu Stowarzyszeniu Mło-
dzieży za wystrój miejsca adoracji Euchary-
stycznej, które polska tradycja nazywa „Ciem-
nicą”. Dziękujemy ks. Sławkowi, ks. Michałowi i 
s. Klaudii za inspiracje i kierowanie pracami. 
     Składamy staropolskie „Bóg zapłać”! 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2300 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa,

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6320223 

Druk: NOWATOR. Poczta internetowa: 
jozefsiedlce@wp.pl 
www.jozef.siedlce.pl 

Konto gospodarcze Parafii: Kredyt Bank o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Konto Zespołu Caritas: BGŻ o/Siedlce 
86 2030 0045 1110 0000 0046 2120 

Materiały przygotowali: 
ks. Paweł Broński, ks. Henryk Drozd, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Michał Mościcki, 
s. Klaudia Pasicz 

Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 
Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 

do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 
Kancelaria parafialna czynna 

w dni powszednie od 16.00 do 17.30 
 

CO PISZĄ W „ECHU”: 
     W bieżącym 13 numerze „Echa Katolickie-
go” przeczytamy: 

Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa jed-
noczą chrześcijan na całym świecie, jednak ob-
chody Wielkiejnocy wyglądają w różnych miej-
scach świata nieco inaczej. O obchodach Tri-

duum Paschalnego w różnych zakątkach świa-
ta przeczytamy w raporcie „Echa”; 

O starodawnych, niezwykle ciekawych zwy-
czajach wielkanocnych przeczytamy w artykule 
„Zapomniane pieśni i tradycje”; 

Kto jest dziś głównym prześladowcą chrze-
ścijan, o horrorze katolików w Korei Północnej, 
milczeniu mediów i walce z wyznawcami Chry-
stusa w Europie, przeczytamy w poruszającym 
wywiadzie pt. „Giną za wiarę”; 

Czego uczy nas historia św. Tomasz Apo-
stoła? - odpowiedź w artykule „Patron wątpią-
cych”. Zachęcamy do lektury! 
 

 
ONA ZNOSI ZŁOTE JAJA  

 
GATUNKI ZWIERZĄT. Nauczycielka pyta 
dzieci: 
- Jakie macie zwierzęta w domach? 
- Ja mam psa. 
- A ja mam kota. 
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi 
Jaś. 
SAMOPOCZUCIE. Mama pyta się swego 
synka: 
- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a 
ja o niczym nie wiem. 
POSZUKIWANIA. Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też 
szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt 
go do tej pory nie znalazł... 
MEDALISTA. Na lekcji plastyki dzieci rysują 
sporty zimowe, podchodzi pani do Jasia i pyta: 
- Jasiu czemu nic nie narysowałeś?  
- Nieprawda, narysowałem Małysza.  
- A gdzie on jest? 
- Poleciał! 
KRÓTKIE PYTANIA I ODPOWIEDZI. Na 
lekcji biologii pani pyta Jasia: 
- Co to jest? 
- Szkielet. 
- Czego? 
- Zwierzęcia. 
- Ale jakiego?! 
- Nieżywego! 
DIETA. Nauczyciel sprawdza zadanie domo-
we. 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 
lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie. 


	2010 04 04 (14-508) 1.pdf
	2010 04 04 (14-508) 2.pdf
	2010 04 04 (14-508) 3.pdf
	2010 04 04 (14-508) 4.pdf
	2010 04 04 (14-508) 5.pdf

