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MYŚL TYGODNIA 

 
     Dlaczego Jezus wskrzesił Łaza-
rza? 
     Z perspektywy kosmosu Ziemia 
to mikroskopijna grudka zamiesz-
kana przez drobnoustroje, trwa-
jące przez mgnienie oka. 
     A jednak dzisiejsza Ewangelia 
woła, że jesteśmy dla Pana 
wszechświata nieskończenie waż-
ni. Co prawda nie zawiesi On praw 
tego świata dla naszego widzimi-
się, ale uchyli zasłony, byśmy mo-
gli choć na moment zobaczyć, co 
dla nas przygotował.  
     Wskrzeszenie Łazarza to jesz-
cze nie zmartwychwstanie. Jezus 
więcej nie umiera, Łazarz umrze 
na nowo... W tym “na nowo” mie-
ści się dramat. Gdyby obietnica 
Boga sięgała dotąd, to nasza nie-
śmiertelność byłaby wiecznością 
Prometeusza, któremu ptak wy-
jada nieustannie odrastającą wą-
trobę. W takim świecie nie można 
być szczęśliwym. Trzeba nowego 
świata. Chrystus, wskrzeszając 
Łazarza, mówi: Mam taką moc. To 
się stanie. 

 

  

SMOLEŃSKIE WSPOMNIENIE 
     Dziś (10 kwietnia) 
mija pierwsza rocznica 
katastrofy smoleńskiej. 
Z tej racji o godzinie 
8.41 na Skwerze Koś-
ciuszki zostaną włączo-
ne syreny alarmowe 
w godzinie katastrofy. 
Miasto zapaleniem zni-
czy uczci pamięć poleg-
łych. O godzinie 9.00 w 
kościele św. Stanisława 
będzie celebrowana 
Uroczysta Msza Św. Po 
Mszy Św. o godzinie 
10.00 na Skwerze Koś-  
ciuszki Apel Pamięci i złożenie kwiatów. Wieczorem o go-
dzinie 19.30 w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego 
będzie koncert dedykowany ofiarom katastrofy: „Requiem” 
Mozarta w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce i Orkiestry 
Filharmonii Świętokrzyskiej. Na zakończenie dnia o 21.00 
na Skwerze Kościuszki uroczystości zostaną zakończone 
Apelem Jasnogórskim. 

PRZED „JERYCHEM” 

 
     Tradycyjnie młodzi naszej diecezji oraz ich duszpaste-
rze spotkają się w wigilię Niedzieli Palmowej, by przeżyć 
w łączności z Ojcem Św. Światowy Dzień Młodzieży. W 
tym roku spotykamy się 16 kwietnia w Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Spo-
tkanie to będzie jednocześnie wstępem do trzydniowego 
święta młodych naszej diecezji: „Jerycha” w Pratulinie od 
17 do 19 czerwca. 
     Początek spotkania będzie w Radzyniu o godz. 10.00. 
Po zawiązaniu wspólnoty koncert i program ewangeliza-
cyjny grupy FPS, następnie spotkanie z dziennikarzem 
Robertem Tekielim, znanym ewangelizatorem i specjalistą 
od różnego rodzaju form neopogaństwa, szerzących się 
wśród młodzieży. W czasie spotkania nie zabraknie kate-
chezy opartej na liście Ojca Św. Benedykta XVI do mło-
dych z okazji sierpniowego spotkania w Madrycie. Frag-
menty listu będzie czytać aktorka pani Lidia Sadowa 
znana z serialu „Barwy szczęścia”. Szczytem spotkania 
przeżywanego pod hasłem „Zakorzenieni i zbudowani na 
Chrystusie”, będzie Eucharystia pod przewodnictwem Ks. 
Biskupa Ordynariusza. Pierwszą część spotkania zakoń-
czy agapa około godziny 15.00. Chętni będą mogli wziąć 

udział w wieczornej części czuwania w ramach spotkań 
przygotowujących do beatyfikacji Jana Pawła II, zwanych 
„Miasto ucieczki” (zakończenie około godz. 22.00). Zgło-
szenia udziału młodzieży z naszej Parafii będą przyj-
mowane tylko we wtorek o godzinie 19.00 w sali przy 
zakrystii. Zachęcamy do udziału.        Ks. Adam Pietrusik 
 

PAPIESKI WIECZÓR 

 
     2 kwietnia br. (w sobotę) w naszej parafii odbył się ko-
lejny Wieczór z Janem Pawłem II. VI Rocznica Narodzin 
dla Nieba Ojca Św. była okazją do wspomnień 
i dziękczynienia za dar Jego pontyfikatu oraz modlitwy o 
świętość życia dla każdego z nas. O godz. 18.00 grupa 
JP2 od św. Józefa uczestniczyła w uroczystej Eucharystii, 
a po niej zaprezentowała krótki program papieski. Na-
stępnie kilkunastoosobowa grupa młodych razem z ks. 
Adamem Pietrusikiem i S.M.Amabilis Gliniecką udała się 
pod pomnik Jana Pawła II, by wraz z mieszkańcami Sie-
dlec trwać na modlitwie w tej godzinie, w której przed sze-
ścioma laty odszedł do Domu Ojca Jan Paweł II. Kolejny 
Wieczór z Janem Pawłem II był wczoraj - 9 kwietnia na 
temat: POKÓJ TOBIE, POLSKO! Napiszemy o nim w na-
stępnym numerze. 
     Zapraszamy także na kolejny Wieczór Papieski, 
który będzie w piątek (15 kwietnia) w przededniu Świa-
towego Dnia Młodzieży. W naszej parafii będzie to już 
VII Wieczór z Janem Pawłem II. Hasłem są słowa: 
„Papież, który został człowiekiem’”. Tego wieczoru pra-
gniemy zatrzymać się na zwykłych epizodach z życia Ja-
na Pawła II. Chcemy uczyć się od Niego prawdy o tym, że 
droga do świętości prowadzi przez „szlachetną zwyczaj-
ność’”. Zapraszamy więc w piątek na godz. 19.00. Poz-
drawiam w Panu.                                            S.M. Amabilis 
 

ROCZNICE 
     Wczoraj (9.04) rozpoczęły się w Siedlcach obchody 71 
rocznicy zbrodni katyńskiej i 66 rocznicy rozstrzelania 
w Siedlcach 16 Polaków, żołnierzy AK, NSZ i innych orga-
nizacji niepodległościowych. Ciąg dalszy obchodów bę-
dzie w środę 13 kwietnia. O godzinie 10.00 nastąpi złoże-
nie kwiatów i zapalenie znicza pod Dębem Pamięci majo-
ra Stanisława Trojana i przedstawienie jego biogramu 
przed gmachem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach ul. ks. Jerzego Po-
piełuszki 9. I wiele innych… 
     Szczegółowy, niezwykle ciekawy, program rocznico-
wych uroczystości jest podany na plakatach oraz za-
mieszczony w lokalnych mediach. 

Tygodnik  Pa raf ia lny  

Numer 15 ( 5 6 0 ) 
10 kwietnia 2011 r. 

Parafia Św. Józefa 

Siedlce 

Opłata dobrowolna 

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
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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 - 11 kwietnia 2011 r. 
Światowy Dzień modlitw za bezrobotnych, 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Jarek 
Czyt. Dn 13,41-62; J 8,1-11 

6.30 1. + Andrzeja (z racji urodzin), of. Danuta Doroszenko 
 2. Dziękczynna w 21 r. urodzin Bartłomieja, z prośbą o potrzebne 

łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice i Ro-
dzeństwo 

7.00 1. + Mariannę i Wacława Majchrzyków, of. Rodzina 
2. + Stanisława Borkowskiego (w 1 r.), of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 

18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 
 2. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 3. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
 4. + Tadeusza Chojeckiego (w 1 r.), zm. z Rodzin Chojeckich i Ko-

zaków, of. Żona 
 5. + Teresę (w 6 r.) i Marka Ostasów, of. Siostry z Koła Żywego Ró-

żańca nr 1 
 Wtorek – 12 kwietnia; 

Czyt. Lb 21,4-9; J 8,21-30 
6.30 1. + Rodziców i Braci: Michała, Aleksandra, Jana, Stanisława, Igna-

cego, Franciszka i Aleksandrę, of. Stanisława Gil  
 2. + Genowefę, Franciszka i Szczepana, of. Helena Bojaczuk 

7.00 1. + Mariannę Czapską (w 30 dzień), of. Dzieci 
2. Dziękczynna w 12 r. ślubu Doroty i Dariusza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę św. Rodziny dla nich 
i dla ich Dzieci, of. Mama 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 
 3. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
 4. + Krzysztofa (w 8 r.), Marię, Henryka i Sławomira, of. Izabela 

Stańska 
 5. + Antoniego (w 6 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 

Rodzina Filipczaków 
Środa – 13 kwietnia 

Wspomnienie św. Marcina, papieża i męczennika. 
Czyt. Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42 

6.30 1. + Martę (w 10 r.) i Stanisława, zm. z Rodziny Ostolskich, of. 
Córka 

 2. + Andrzeja Woźniaka (w 2 r.), of. Żona i Córki 
7.00 1. + Helenę Grzebisz (w 21 r.) i zm. Rodziców, of. Dzieci 

 2. Dziękczynna z racji urodzin Pawła i Konrada Soszyńskich, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Ciocia 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 
 3. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
 4. + Zofię, Mariannę i Stanisława, zm. z Rodzin Charczuków, Stefa-

niuków i Sugierów, of. Marianna Sugiera 
 5. Dziękczynna w 20 r. ślubu Jerzego i Beaty Radzikowskich, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny, of. Mał-
żonkowie 

Nowenna do Św. Józefa 

Czwartek - 14 kwietnia  
Światowy dzień modlitw za bezdomnych, 

Czyt. Rdz 17,3-9; J 8,51-59 

6.30 1. + Lucynę i Ignacego, of. Syn Jerzy Czarnocki 
7.00 1. + Leokadię (w 1 r.) i Czesława Lipińskich, of. Córka 

 2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Danuty i Tadeusza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i dla ich 
Dzieci, of. Małżonkowie 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 
 3. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 

 

 4. + Zofię, Czesława i Helenę Popek, zm. z Rodziny Chęclów, of. 
Barbara Popek 

 5. + Wojciecha i Genowefę Stańczak, of. Teściowa 
 6. Dziękczynna z racji urodzin s. Klaudii, z prośbą o Boże dary i 

zdrowie dla niej i dla jej Rodziny. 
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Piątek – 15 kwietnia 
Czyt. Jr 20,10-13; J 10,31-42 

6.30 1. Dziękczynna za uratowane życie Jarosława, z prośbą o łaskę 
zdrowia, of. Rodzice 

7.00 1. Dziękczynna w intencji Małgorzaty, z prośbą o łaskę zdrowia i 
opiekę św. Józefa, of. Małgorzata Makać 

15.00 1. W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
15.00 Próba Zespołu Światełko 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 
 3. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
 4. + Mariannę (w 1 r.), Jana, Czesława i Janinę, of. p. Radzimirscy 
 5. + Kazimierę i Kazimierza Jaszczuk, of. Córka Zofia Boruta 
 6. + Marię (w 13 r.) i Kazimierza Walczuków, of. Rodzina 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego 
19.00 Wieczór z Janem Pawłem II: „Papież, który pozostał człowiekiem”. 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 
19.00 Spotkanie liderów Grup Parafialnych  

Sobota – 16 kwietnia 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Bernadety Soubi-

rous, której objawiła się Matka Boża w Lourdes. 
Czyt. Ez 37,21-28; J 11,45-57 

6.30 1. + Marcelego Mościbrodzkiego (w 4 r.) i Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Władysława (w 27 r.) i Mariannę, of. Marianna Skorodiuk 
 3. + Mieczysława, Leontynę, Jana, Amelię, Janinę, Stefana i Anto-

niego, of. Jadwiga Przesmycka 
 4. + Augustyna Krasnodębskiego (w 16 r.), zm. Rodziców z obu 

stron Rodziny, of. Danuta Krasnodębska 
11.00 Próba Zespołu Światełko 
17.30 Katecheza dla Narzeczonych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 
 3. + Wincentego Rytla (w 2 r.), jego Rodziców i brata Edwarda, of. 

Barbara Rytel 
 4. + Stanisława (w 8 r.), of. Syn z Rodziną 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 
17 kwietnia 2011 r. 

Światowy Dzień Młodzieży 
Czyt. Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP 

7.00 1. + Mariana (w 15 r.), of. Córka 
8.30 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 

 2. + Mariannę, Józefa, Tadeusza i Radosława Podniesińskich oraz 
zm. Dziadków, of. Henryka Szczepanik 

 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Celiny i Stanisława Świniarskich, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na dalsze lata 
życia, of. Małżonkowie 

10.00 1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
 2. + Janinę (w 5 r.) i Henryka Kondraciuków, of. Córka 
 3. + Michalinę, Klemensa, Józefa i Franciszkę, of. Marianna Bier-

nacka 
11.30 1. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo 

 2. Dziękczynna w 7 r. ślubu Agnieszki i Radosława Harasim, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Małżonkowie 
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12.45 1. Za Parafian i Gości 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarek, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Stanisławy i Zdzisława, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich oraz dla ich Syna i 
Synowej, of. Małżonkowie 

17.30 Gorzkie Żale 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż 
19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnic-

twem Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej     

 

MIŁOŚĆ NIGDY 
NIE UMIERA 

Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 
na pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej 

„(…) trzepoczące skrzydła przecięły lekkie powietrze 
prute z gwałtownym szumem i uderzeniem piór sma-
gane znaku przelotu potem nie można znaleźć.” (Mdr 

5,11) 

ŚMIERĆ. Katastrofa polskiego samolotu w Smoleńs-
ku - do której doszło 10 kwietnia 2010 r. - pociągnęła za 
sobą śmierć 96 osób. Zginęli wybitni Polacy: Prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sej- 

mu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbroj-
nych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta. Zginęło także 10 duchownych róż-
nych wyznań, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, Federacji Ro-
dzin Katyńskich, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzy-
szące, stanowiące polską delegację na uroczystości związane z obchodami 70. 
rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Wszyscy oni oddali życie, 
aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej; aby prawda 
o ludobójstwie tysięcy bezbronnych jeńców polskich dotarła do świadomości 
świata. W konsekwencji tej śmierci cel został osiągnięty. W Ewangelii św. Jana 
czytamy: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko 
samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). 

ŻYCIE WIECZNE. Obchodzimy pierwszą rocznicę tego tragicznego wyda-
rzenia. Wydarzenia, którego nie sposób ograniczyć do czysto ziemskiej per-
spektywy; nawet jeśli pozostaje szlachetnym świadectwem troski o prawdę oraz 
o wierność wartościom i zasadom, dzięki którym nasza Ojczyzna umocniła swoje 
duchowe fundamenty. Kiedy opłakiwaliśmy odejście z tego świata tch osób, pa-
trząc w świetle wiary widzieliśmy, że nie straciliśmy ich na zawsze. Oni przeszli 
z jednego życia do drugiego Życia; z tego świata do wieczności. Wiemy, że rów-
nież my ujrzymy ich znowu, i że to spotkanie będzie trwało wiecznie. Mówimy: 
„wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Wyraża to liturgia Kościoła 
w prefacji za zmarłych: „Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie 
kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane 
w niebie wieczne mieszkanie” (1. Prefacja za zmarłych).  

ROZSTANIE. A mimo to, każde rozstanie, naznaczone śmiercią drogiej nam 
osoby, jest zawsze bolesne, ponieważ „kochać człowieka, to znaczy mówić do 
niego: Ty nie umrzesz” (Gabriel Marcel). Pytamy: Dlaczego umarli tak wcze-
śnie i w tym momencie? Są to pytania uzasadnione, bo każda miłość woła 
o obecność, o wieczność. I słusznie, ponieważ ona jest wieczna. Miłość nie obu-
miera wraz z ciałem osoby, którą kochamy. Ona przechodzi na inną płaszczyznę 
wzajemności. I dlatego, choć wiemy, że zawsze jedni się rodzą, a drudzy umie-
rają i że tak być musi, to gdy śmierć zabiera nam kogoś bliskiego, nie jest łatwo 
powtórzyć za Hiobem: „Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogo-
sławione!” (Hi 1,21). 
     Sposób przeżywania przez nas rozstania objawia nam, kim jesteśmy; chrze-
ścijanami czy poganami? Joseph Ratzinger w książce „Śmierć i życie wieczne” 
pisał: „O człowieczeństwie człowieka decyduje jego postawa wobec cierpienia. 
[...] Odpowiedź człowieka może być dwojaka: Może być nią opór, próba zdobycia 
mimo wszystko autonomicznej władzy, a więc przyjęcie postawy rozpaczliwego 
buntu. Ale odpowiedzią może też być powierzenie się tej innej Mocy, ufne pod-
danie się jej kierownictwu bez lękliwego oglądania się na siebie.” Zewnętrzne 
przejawy bólu z powodu trudnego doświadczenia są normalnymi, ludzkimi reak-
cjami. Ważne jednak, abyśmy się na nich nie zatrzymali i uczynili jeden krok da-
lej - krok wiary, tzn. powierzyli Panu Bogu bolesną rzeczywistość oraz siebie 
samych (por. Łk 23,46a). Dopiero wtedy cierpienie nie tylko nie będzie nas 
niszczyć, ale uczyni nas bogatszymi wewnętrznie.  

ŻAŁOBA. W tym smutnym momencie historii Narodu polskiego, po ukazaniu 
się pierwszych wiadomości o katastrofie smoleńskiej, przed Pałacem Prezy-

denckim w Warszawie zgromadziły się spontanicznie tłumy ludzi. Składano 
kwiaty i wieńce, palono znicze, odmawiano modlitwy. W wielu miastach były ce-
lebrowane Msze Święte w intencji ofiar katastrofy. Odbyły się marsze pamięci 
w hołdzie ofiarom katastrofy, wiążące się też z obchodami 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. W pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, który odbył 
się 18 kwietnia w Krakowie, uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób; uroczystość 
oglądały w telewizji miliony. Kraj ogarnęła narodowa żałoba, także dlatego, że ta 
śmierć ujawniła nam prawdziwą wartość osób, które zginęły. 
     Życie już nigdy nie będzie takie same, my również. W naszej Ojczyźnie zaw-
sze będzie po nich puste miejsce. Ile czasu potrzeba, aby dobrze przeżyć czas 
pożegnania bliskich nam osób? Prorok Zachariasz mówi o 70 latach żałoby (Za 
7,5). W polskiej tradycji szczególne znacznie ma pierwsza rocznica śmierci. Inni 
przyjmują, że żałoba winna trwać przynajmniej dziewięć miesięcy, czyli tyle ile 
wynosi czas od poczęcia do narodzenia. Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach 
Moabu przez trzydzieści dni (Pwt 34,8). Józef egipski przez siedem dni obcho-
dził żałobną uroczystość po swym ojcu (Rdz 50,10). Mądrość Syracha sugeruje 
żałobę trwającą tylko „dzień jeden lub dwa, dla uniknięcia potwarzy” (Syr 38,17). 
W sumie jednak nie tyle ważna jest długość czasu poświęconego na żałobę, ile 
sposób, w jaki zdołamy ten czas przeżyć. 
     Właściwe granice żałobie wyznacza miłość. Cmentarz nie może stać się na-
szą świątynią, ani naszym domem. Nie pomożemy zmarłym zatrzymując się 
w nieskończoność przy grobie. Nie odnajdziemy tam naszych bliskich, ponieważ 
oni przeszli już do wieczności i odtąd miejscem spotkania z nimi jest wiara i ufna 
modlitwa, a także podjęcie ideałów ich życia. Natomiast samo doświadczenie 
żałoby może zaowocować naszą większą dojrzałością duchową. Śmierć ukazuje 
nam, jak kruche jest wszystko to, w czym dotąd pokładaliśmy nadzieję: życie, 
zdrowie, miłość drugiego człowieka, dobra materialne, dokonania. Utrata tego, 
co przemijające, może otworzyć nas na poszukiwanie głębszych motywacji ży-
cia, mocniejszych podstaw ludzkiego szczęścia i powodzenia, a w konsekwencji 
ukierunkować na samo Źródło mocy i życia, na Boga, który w Jezusie mówi nam: 
„Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27). 

POSTANOWIENIA. Gdy w przeżywaniu żałoby zabraknie szukania woli Bo-
żej i gdy śmierć bliskich osób powoduje niekończące się rozbicie duchowe, wówczas 
stajemy się niezdolni do udzielenia zmarłemu skutecznej pomocy, której on potrze-
buje. Zamiast więc rozpaczać nad tym, że nie da się cofnąć czasu, ani unieważnić 
dokonanego zła i jego skutków, trzeba raczej z całą żarliwością zwrócić się ku Bo-
żemu Miłosierdziu. Wtedy to cześć dla naszych zmarłych nie będzie tylko i wyłącznie 
powierzchownym kultem w postaci pomników, tablic, lampek i kwiatów oraz łez żalu. 
„Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, 
uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą 
Prawa, lecz sędzią” (Jk 4,11). Niech ból i refleksja stanie się dla każdego z żyjących 
początkiem nawrócenia i zaczynem lepszego życia. Niech pozwoli głębiej wniknąć w 
zasady rządzące naszym życiem. Niech zmobilizuje do tego, by nie postępować jak 
wszyscy, ale tak, jak tego pragnie Zbawiciel. Niech wyznacza drogę ku sprawiedli-
wości i miłosierdziu w naszym życiu osobistym i społecznym. Ku komunii, jaka winna 
nas wszystkich łączyć. Niech ta katastrofa umocni wzajemne więzi w naszej Ojczyź-
nie, Europie i świecie. Niech świadomość tej wspólnoty pozwoli nam zespolić serca, 
ideały i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki. 

MODLITWA. Gdy śmierć zabiera ludzi z tego świata w sposób nagły i 
nieoczekiwany, zazwyczaj pozostaje po nich więcej nie załatwionych spraw, 
niż po tych, którzy odchodzili powoli. Ta świadomość winna nas mobilizować 
do niesienia zmarłym pomocy modlitewnej, sięgającej poza granice życia 
doczesnego. Winniśmy powierzać ich doczesność miłującemu i przebacza-
jącemu Bogu, nie wybielając jej, ani nie oczerniając. Po prostu oddając ją w 
ręce Boga taką, jaka była. A Bóg, który zna nieskończenie lepiej niż my hi-
storie ich życia, z pewnością ogarnie swoim miłosierdziem również te 
sprawy, które domagają się Jego interwencji. Dziękując Bogu za bohaterskie 
życie ofiar Katynia oraz dobro służących Ojczyźnie ofiar katastrofy smoleń-
skiej, uszanujmy pamięć ich czynów. Niech one pobudzą nas do mądrej i 
bezinteresownej służby na rzecz dobra wspólnego. Módlmy się jednocześnie 
do miłosiernego Boga, aby wzbudził nowych synów i córki Ojczyzny, pra-
gnących służyć ofiarnie i odważnie ludziom nowych czasów. Każdy zaś z 
żyjących niech modli się również za siebie słowami psalmisty:  
„O Panie, mój kres pozwól mi poznać, jaka jest miara dni moich, 

bym wiedział, jak jestem znikomy.  
Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi, 

i życie moje jak nicość przed Tobą.  
Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością. 

Człowiek jak cień przemija,  
na próżno tyle się niepokoi, gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.” 

(Ps 39,5-7) 
 

Warszawa, w marcu 2011 r.              Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 
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W Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła i prawem 

Rzeczypospolitej chcą wstąpić 
narzeczeni stanu wolnego.  

Zapowiedź II: 
    # Piotr Prokopiak z Parafii Bożego Ciała w Sie-
dlcach i Magdalena Kałużna z naszej Parafii (12). 
    # Paweł-Arkadiusz Rejtczak z Parafii Św. Piotra 
w Radomiu i Joanna-Maria Dybalska z naszej Pa-
rafii (13). 
    # Paweł-Kazimierz Zielonka z naszej Parafii 
i Jolanta Protasiuk z Parafii Św. Stanisława w Sie-
dlcach (14). 

Zapowiedź I: 
    # Piotr Jaszczuk z naszej Parafii i Emilia Nawa-
cka z Parafii Chrystusa Króla w Wigwałdzie (Ar-
chidiecezja Warmińska) (15). 

    # Konrad Tomasiuk z naszej Parafii i Marzena 
Bucka z Parafii pw. Św. Brata Alberta w Bartoszy-
cach (Diecezja Warmińska) 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
NIEUSTAJĄCY. Dziś kolejny dzień modlitwy 
i czuwania Wspólnoty Różańca nieustającego. Do 
udziału w modlitwach Wspólnota zaprasza każ-
dego 17 dnia miesiąca. 

AKADEMICKIE REKOLEKCJE będą od ponie-
działku (11.04) do środy (13.04) w kościele p.w. 
Ducha Św. w Siedlcach. Poprowadzi je ks. Jacek 
Świątek, wykładowca filozofii w Wyższym Semina-
rium Duchownym Diecezji Siedleckiej. Początek 
spotkań o godz. 19.00. 

I KOMUNIA ŚW. Gratulujemy Dzieciom, które 
wczoraj zaliczyły egzamin z katechizmu przed 
I Komunią Św. Gratulujemy także ich Rodzicom. 
W sobotę 16.IV o godz. 16.00 będzie rozmowa 
kwalifikacyjne przed I Komunią Św. dla dzieci z kl. 
IID S.P. nr 9 i ich rodziców. Spotkanie ma charak-
ter indywidualny (tylko dziecko i jego rodzic/rodzi-
ce) w kancelarii parafialnej. Dzieci przynoszą ze 
sobą zeszyt z religii. 
     W czwartek 14.IV. na Mszy Św. o 18.00 odbę-
dzie się spotkanie samych Rodziców. Po Mszy 
Św. katecheza o Sakramencie Pokuty i spotkanie 
z Fotografem. Próby ustawienia w kościele przed 
I Komunią będą dla grupy I: 27.IV oraz 4, 9 i 11 
maja br., a dla grupy II: 28.IV oraz 5,10 i 12 maja 
br. Następne spotkanie wszystkich Dzieci i Rodzi-
ców będzie 17.IV - w Niedziele Palmową - o godz. 
16.00 i Msza Św. o 16.30. Dzieci przynoszą ze 
sobą palmy. 
KWIATY. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do 
Grobu Pańskiego. Złożyły je (do 6.04) Koła Żywe-
go Różańca: 
 K.Ż.R. nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 70,- zł. 
 K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 50,- zł. 
 Koła Ż.R. nr 15,19,20,22 ze Strzały 200,- zł. 
 K.Ż.R. nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 50,- zł. 
 K.Ż.R. nr 8 (zel. Elżbieta Pastor) 50,- zł. 
 K.Ż.R. nr 6 (zel. Alicja Kozioł) 55,- zł. 
 oraz ofiary Bezimienne 20,- zł.  

.                             Bóg zapłać! 

PALMOWA. Już za tydzień (17 kwietnia) Nie-
dziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, podczas któ-
rej obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. 
O szczegółach piszemy na 1 str. tego numeru 

Opiekuna. Kto chciałby wziąć udział w diecezjal-
nych obchodach Dnia Młodzieży w Radzyniu Pod-
laskim, niech przyjdzie na spotkanie do sali przy 
zakrystii we wtorek (12.04) o godzinie 19.00. 
NA BEATYFIKACJĘ. Zbliża się 1 maja, dzień 
Beatyfikacji Jana Pawła II. We wszystkich diecez-
jach, zarówno w Polsce jak i na świecie organizo-
wane są pielgrzymki do Rzymu. Także z Diecezji 
Siedleckiej uda się 10 grup. Większość osób je-
dzie na pielgrzymkę autokarami. Blisko 150 osób 
wybiera się specjalnym pociągiem pielgrzymko-
wym. Na pewno nie zabraknie też pielgrzymów, 
którzy wybiorą się do Rzymu prywatnie. Łącznie 
z Diecezji Siedleckiej wybiera się około 1000 
osób, wśród nich autokarowa grupa z naszej Pa-
rafii. Całość koordynuje Ksiądz Sławomir Sulej, 
diecezjalny duszpasterz pielgrzymów.  

DLA 
EMERYTÓW 

 

  W dzisiejszych cza-
sach obrót bezgo-
tówkowy staje się co-
raz powszechniejszy, 
stopniowo zajmując 
miejsce papierowego 

pieniądza. Również rachunki osobiste stają się 
powszechniejsze, szczególnie, że często są „szy-
te na miarę” dla konkretnych grup użytkowników. 
Również emeryci i renciści żyją w tym szybko 
zmieniającym się świecie i coraz częściej będą 
potrzebować własnego konta. My chcemy im to 
ułatwić, proponując Konto Nestor Banku Poczto-
wego - darmowe, dopasowane do ich potrzeb 
oraz de facto nie zmuszające emerytów do rezyg-
nacji ze swoich przyzwyczajeń. 
     Chodzi tu szczególnie o fakt, że w ramach Po-
cztowego Konta Nestor, emeryci i renciści tak jak 
dziś mogą bez jakichkolwiek opłat korzystać z do-
starczenia gotówki do domu przez listonosza. 
Dzięki temu jest wygodnie i bezpiecznie, gdyż nie 
muszą w domu trzymać całej emerytury czy renty, 
a jednocześnie w każdej chwili mogą mieć pienią-
dze dostarczone do drzwi. Wśród największych 
zalet Pocztowego Konta Nestor należy wymienić: 
- darmowe otwarcie i prowadzenie konta  
- bezpłatne dostarczenie gotówki do domu przez 
listonosza zawsze, gdy emeryt będzie tego po-
trzebował 
- darmowe dokonywanie wypłat z konta w Pla-
cówkach Banku Pocztowego i wszystkich  Urzę-
dach Pocztowych 
- darmowe dokonywanie wpłat na konto w okien-
ku na Poczcie i w Banku Pocztowym 
- możliwość skorzystania z 500 zł debetu w koncie. 
     Jest to zatem rozwiązanie, które w naturalny 
sposób dopasowuje się do oczekiwań i przyzwy-
czajeń  ważnej  grupy Klientów jakimi są nestorzy.  
Zapraszamy Państwa do Banku Pocztowego. 
Nasz adres: Siedlce ul. Piłsudskiego 2, tel. 25-640 
2333 lub do najbliższego Urzędu Pocztowego. 

Tomasz Stempień 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 14 
W bieżącym numerze „Echa Katolickiego” czytamy: 
Rok po katastrofie smoleńskiej raport „Echa”, 
zatytułowany „Wołanie o prawdę” próbuje zebrać 
w całość naszą wiedzę o przyczynach tamtej trage-
dii, a także o tym, co stało się później. Jaką posta-
wę powinniśmy przyjąć wobec tamtych wydarzeń? 
Czy pamiętamy o tej bolesnej rocznicy? Co przez 
ten rok zmieniło się w Polsce? – to tylko niektóre 
z postawionych pytań… 

O tym, jak katastrofa smoleńska postrzegana 
jest za granicami Polski, opowiada w wywiadzie 
autor nakręconego w Holandii filmu na ten temat pt. 
„List z Polski”; 
Czy post to relikt przeszłości, czy też coś nie-
zbędnego współczesnemu człowiekowi? - odpo-
wiedź w dziale „Formacja religijna”; 
W numerze także o sprawach bardziej „przyzie-
mnych”, jak choćby o możliwości zwrotu VAT-u dla 
rodziców czy trwającej akcji szczepień przeciw żół-
taczce. Zachęcamy do lektury! 

 

PLOTECZKI 
NAJLEPSZA WIELKOPOSTNA ROZRYWKA 

 
JĘZYKI OBCE. Gruzin podchodzi do stoiska z wodą 
mineralną i pyta sprzedawcy: 
- Słuchaj, u ciebie wody jest? 
- Jest, ale nie wody, a woda! 
- To daj butelkę woda. 
- Nie woda, a wody! 
- Słuchaj, ty tu gramatyką handlujesz czy wodą?! 
INSTRUKCJA OBSŁUGI. Arabowie Kupili w Rosji 
najnowsze śmigłowce. Dostarczono je w kontene-
rach. Otwierają pierwszy, montują - wychodzi czołg. 
Czytają instrukcję, montują drugi - znów czołg. Punkt 
po punkcie wykonują instrukcję - znów czołg. I tak 
cały transport. Dzwonią więc do fabryki, ta przysyła 
inżyniera. Arabowie objaśniają: 
- Jest tak i tak, montujemy zgodnie z instrukcją, 
a wychodzi czołg. 
- Zostawcie mnie samego w tym hangarze na trzy 
dni, zobaczymy, co da się zrobić. 
Zostawili, po trzech dniach przychodzą, a tu rząd-
kiem stoją najnowsze śmigłowce. Oczy w słup i po 
słupie, pytają inżyniera: 
- Jak pan to zrobił?! 
- Nie doczytaliście instrukcji do końca... o, tu jest na-
pisane: „Po zakończeniu montażu starannie obrobić 
pilnikiem”. 

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: Bank Pocztowy o/Siedlce 
12 1320 1537 0816 2719 2000 0001 

Materiały przygotowali: 
ks. Henryk Drozd, ks. Jarosław Dziedzic, 

ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 
s.M. Amabilis Gliniecka,  fot. Tomasz Końko  
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną najpóźniej 
do niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna jest czynna 
w dni powszednie od 16.00 do 17.30 

 



 

KALENDARZ TYGODNIOWY Celebrans Spo-
wiednik 

Poniedziałek - 11 kwietnia 2011 r. Światowy Dzień modlitw za bezrobotnych, 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Adam, z-ca ks. Jarek; Czyt. Dn 13,41-62; J 8,1-11. Dzis dyżur ks JarekDz 

6.30 1. + Andrzeja (z racji urodzin), of. Danuta Doroszenko xJSutryk 

 2. Dziękczynna w 21 r. urodzin Bartłomieja, z prośbą o 
potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Św. 
Józefa, of. Rodzice i Rodzeństwo 

xSławek 
xAdam 

1. + Mariannę i Wacława Majchrzyków, of. Rodzina xTBieliński 7.00 
2. + Stanisława Borkowskiego (w 1 r.), of. Córka xAdam 

 3. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 

xSławek 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) K.Ż.R. 

18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami xSStachyr 

 2. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż xRMirończ 

 3. + Tadeusza Chojeckiego (w 1 r.), zm. z Rodzin Cho-
jeckich i Kozaków, of. Żona 

xJarekDz  

 4. + Teresę (w 6 r.) i Marka Ostasów, of. Siostry z Koła Żywego Ró-
żańca nr 1 

xPro-
boszcz 

xEGała-
dyk 

 Wtorek – 12 kwietnia; Czyt. Lb 21,4-9; J 8,21-30. Ks. Adam dzień wolny. Dyżurny ks. Jarek 

6.30 1. + Rodziców i Braci: Michała, Aleksandra, Jana, Stani-
sława, Ignacego, Franciszka i Aleksandrę, of. Stanisława Gil  

xJSutryk 

 2. + Genowefę, Franciszka i Szczepana, of. Helena Bojaczuk xAdam 

xTBie-
liński 

7.00 1. + Mariannę Czapską (w 30 dzień), of. Dzieci xSławek 

 2. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 

 3. Dziękczynna w 12 r. ślubu Doroty i Dariusza, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę 
św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci, of. Mama 

xTBieliński 

xAdam 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) K.Ż.R. 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż xRMirończ 

 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami xSStachyr 

 4. + Krzysztofa (w 8 r.), Marię, Henryka i Sławomira, of. 
Izabela Stańska 

xPro-
boszcz 

 5. + Antoniego (w 6 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Rodzina Filipczaków 

xJarekDz 

xEGała-
dyk 

 

Środa – 13 kwietnia, Wspomnienie św. Marcina, papieża i męczennika. Czyt. Dn 3,14-
20.91-92.95; J 8,31-42 Ks. Sławek dzień wolny 

6.30 1. + Martę (w 10 r.) i Stanisława, zm. z Rodziny Ostolskich xJSutryk 

 2. + Andrzeja Woźniaka (w 2 r.), of. Żona i Córki xSławek 
xTBie-
liński 

7.00 1. + Helenę Grzebisz (w 21 r.) i zm. Rodziców, of. Dzieci xProboszc 

 2. Dziękczynna z racji urodzin Pawła i Konrada Soszyń-
skich, z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski, of. Ciocia 

xTBieliński 
xSławek 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) K.Ż.R. 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż xJarekDz 

 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami xSStachyr 

 3. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 

 4. + Zofię, Mariannę i Stanisława, zm. z Rodzin Char-
czuków, Stefaniuków i Sugierów, of. Marianna Sugiera 

xRMiroń-
czuk 

 5. Dziękczynna w 20 r. ślubu Jerzego i Beaty Radzikows-
kich, z prośbą o Boże błog. i opiekę Świętej Rodziny, of. Małżonkowie 

xAdam 

xPro-
boszcz 

Nowenna do Św. Józefa xDiakon 

Czwartek - 14 kwietnia; Światowy dzień modlitw za bezdomnych, 
Czyt. Rdz 17,3-9; J 8,51-59. Ks. Jarek dzień wolny 

6.30 1. + Lucynę i Ignacego, of. Syn Jerzy Czarnocki xJarekDz xRMiroń 

7.00 1. + Leokadię (w 1 r.) i Czesława Lipińskich, of. Córka xRMirończ 

 2. Dziękczynna w 50 r. ślubu Danuty i Tadeusza, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 
św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie 

xPro-
boszcz 

xJa-
rekDz 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) K.Ż.R. 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż xEGaładyk 

 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami xSStachyr 

 3. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 

 4. + Zofię, Czesława i Helenę Popek, zm. z Rodziny 
Chęclów, of. Barbara Popek 

xAdam 

 5. + Wojciecha i Genowefę Stańczak, of. Teściowa xSGrocho 

 6. Dziękczynna z racji urodzin s. Klaudii, z prośbą o Bo-
że dary i zdrowie dla niej i dla jej Rodziny. 

xSławek 

xPro-
boszcz 

Czuwanie Godziny Świętej xDiakon AGE 



 

 

Piątek – 15 kwietnia; Czyt. Jr 20,10-13; J 10,31-42 

6.30 1. Dziękczynna za uratowane życie Jarosława, z prośbą 
o łaskę zdrowia, of. Rodzice 

xSławek xPro-
boszcz 

7.00 1. Dziękczynna w intencji Małgorzaty, z prośbą o łaskę 
zdrowia i opiekę św. Józefa, of. Małgorzata Makać 

xPro-
boszcz xSławek 

8.15 Droga Krzyżowa Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego xJarekDz pOrgani 

15.00 1. W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego xJToczyski 

15.00 Próba Zespołu Światełko xJarekDz pOrgani 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci xSławek Kateche 
17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych xDiakon Grupy 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż xJarekDz 

 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami xSStachyr 

 3. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 

 4. + Mariannę (w 1 r.), Jana, Czesława i Janinę, of. p. Radzi-
mirscy xAdam 

 5. + Kazimierę i Kazimierza Jaszczuk, of. Córka Zofia Boruta xEGaładyk 

 6. + Marię (w 13 r.) i Kazimierza Walczuków, of. Rodzina xRMirończ 

xPro-
boszcz 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego xDiakon 
19.00 Wieczór z Janem Pawłem II: „Papież, który pozostał człowiekiem”. xAdam sAmabili 
19.00 Próba Chóru „Lilia” pOrganista xJarekD 
19.00 Spotkanie liderów Grup Parafialnych  xSławek xAdam 

Sobota – 16 kwietnia; Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Bernade-
ty Soubirous, której objawiła się Matka Boża w Lourdes. Czyt. Ez 37,21-28; J 11,45-57 

6.30 1. + Marcelego Mościbrodzkiego (w 4 r.) i Rodziców z 
obu stron Rodziny, of. Żona 

xSławek xJSutryk 

7.00 1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 

 2. + Władysława (w 27 r.) i Mariannę, of. Marianna Skorodiuk xProboszc 

 3. + Mieczysława, Leontynę, Jana, Amelię, Janinę, Ste-
fana i Antoniego, of. Jadwiga Przesmycka 

xJSutryk 

 4. + Augustyna Krasnodębskiego (w 16 r.), zm. Rodzi-
ców z obu stron Rodziny, of. Danuta Krasnodębska 

xRMiroń-
czuk 

xSławek 

11.00 Próba Zespołu Światełko xJarekDz pOrgani 
17.30 Katecheza dla Narzeczonych xDyżurny 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Jadwiga Burdalska) K.Ż.R. 

12.15 1. Msza Św. Akademicka Instytutu Teologicznego xJSzostaki xPKindr 

 

 
18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż xJarekDz 

 2. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami xSStachyr 

 3. + Wincentego Rytla (w 2 r.), jego Rodziców i brata 
Edwarda, of. Barbara Rytel 

xSGro-
chowski 

 4. + Stanisława (w 8 r.), of. Syn z Rodziną xAdam 

xPro-
boszcz 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej - 17 kwietnia 2011 r. 
Światowy Dzień Młodzieży; Czyt. Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca NMP pOrganista 

7.00 1. + Mariana (w 15 r.), of. Córka xAdam 

8.30 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami xEGaładyk 

 2. + Mariannę, Józefa, Tadeusza i Radosława Podnie-
sińskich oraz zm. Dziadków, of. Henryka Szczepanik 

xSStachy-
ra 

 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Celiny i Stanisława Świ-
niarskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
św. Józefa na dalsze lata życia, of. Małżonkowie 

xPro-
boszcz 

omnes 

10.00 1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 

 2. + Janinę (w 5 r.) i Henryka Kondraciuków, of. Córka xSGrocho 

 3. + Michalinę, Klemensa, Józefa i Franciszkę, of. Marianna 
Biernacka xBBłoński 

11.30 1. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzeństwo xJToczyski 

 2. Dziękczynna w 7 r. ślubu Agnieszki i Radosława Ha-
rasim, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski, of. Małżonkowie 

xSławek 

12.45 1. Za Parafian i Gości xJarekDz 

omnes 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Jarek, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Stanisławy i Zdzisława, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
nich oraz dla ich Syna i Synowej, of. Małżonkowie 

xSławek omnes 

17.30 Gorzkie Żale xDiakon 

18.00 1. Gregorianka: + Irenę Marciniuk, of. Mąż xJarekDz  

19.00 Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem 
Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej xDiakon pZdzi-

sław 

 


	2011 04 10 (15-560) PDF.pdf
	Kalendarz.pdf



