
WIELKANOC 2011 
 

„Poznałem Cię po koronie z cierni,
po ranach na dłoni i stopach. 
I po tym, że w sercu otwartym 
zmieścisz mój ból i tęsknotę, 
mój Chryste...” 

 

  
Kochani Parafianie, Szanowni Goście! 
          Niech radość Zmartwychwstania Pańskiego towarzyszy 
Wam w chwilach zwątpienia, lęku i niepewności. Niech niesie 
nadzieję, że nasze zmaganie z przeciwnościami życia i okru-
cieństwem świata, zostanie uświęcone miłością Tego, który 
wziął na siebie krzyż, niosąc go aż na szczyt Golgoty, aby 
ostatecznie zwyciężyły Miłość i Dobro. 
          Życzymy Wam dużo prawdziwego pokoju i zaczerpnięcia 
nowych sił oraz nowych nadziei na lepsze jutro. 

Redakcja „Opiekuna” 

DATA WIELKANOCY 
     Data Świąt Wielkanocnych została 
ustalona na Soborze Nicejskim, zwoła-
nym przez cesarza Konstantyna Wielkie-
go w 325 roku po Ch. Zgodnie z ustaloną 
wtedy definicją, Wielkanoc przypada 
w pierwszą niedzielę po paschalnej pełni 
Księżyca. Definicja odwołuje się więc do 
zjawisk astronomicznych. Astronomiczna 
pełnia Księżyca to moment, kiedy Księ-
życ znajduje się po przeciwnej stronie 
Ziemi co Słońce. Daty „kościelnej” pełni 
Księżyca zostały stabelaryzowane i do 
dziś są podstawą do obliczania daty 
Wielkanocy. 
     Z podanej definicji datowania wynika, 
że Niedziela Wielkanocna może wypaść 
najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 
kwietnia. Pierwszy przypadek następuje 
wówczas, gdy paschalna pełnia Księżyca  
ma miejsce 21 marca w sobotę, a najbliż-
sza niedziela po niej wypada 22 marca, 
stając się Niedzielą Wielkanocną. Najbli-
ższa taka sytuacja będzie miała miejsce 
w roku 2285 (tak!). Drugi przypadek ma 
miejsce, gdy „kościelna” pełnia Księżyca 
wypada 20 marca w sobotę. Wtedy kolej-
na pełnia wypada 18 kwietnia w niedzielę 
(29 dni po poprzedniej), co daje nam 
Wielkanoc 25 kwietnia. Taką datę będzie 
mieć Wielkanoc w roku 2038. A my dzię-
kujemy Bogu za to, że doczekaliśmy 
Wielkanocy, którą obchodzimy 24 kwiet-
nia 2011 roku. 

 

Tygodn ik  Paraf ia lny 

Numer 17 ( 56 2 )  
24 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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W TYM NUMERZE 
1. Życzenia Świąteczne 
2. Data Wielkanocy 
3. Dziękujemy za Życzenia 
4. Beatyfikacja 
5. Grzech zaniedbania 
6. Koncert Papieski 
7. Jubileusz Św. Joanny 
8. Kalendarz nowego tygodnia 
9. Amerykanie i Chrzest Św. 
10. 84 urodziny Papieża 
11. Pax Dei dla Polski i Polaków 
12. Zapowiedzi przedślubne 
13. W Parafii i w Diecezji 
14. Wieczór Chwały 
15. Odznaczeni 
16. Co piszą w „Echu” 
17. Dobry humor 
18. Redakcyjna stopka 
19. Lednica zaprasza 
20. Strefa „Sacrum”. 

MYŚL TYGODNIA 

 
     Piękny jest w dniu dzisiejszym 
śpiew międzylekcyjny, który Litur- 
gia nazywa Sekwencją: „Śmierć 
zwarła się z życiem i w boju, o 
dziwy, choć poległ Wódz życia, 
króluje dziś żywy ... Zmartwych-
wstał już Chrystus, Pan mój i na-
dzieja. A miejscem spotkania bę-
dzie Galilea.” 
     To właśnie się dokonało. Nie 
jesteśmy już sami, chociaż może 
niejeden raz w naszym życiu bę-
dzie jeszcze ciężko i smutno, a 
może nawet „beznadziejnie”. Nie 
jesteśmy sami, zło przegrało na 
zawsze. Chrystus jest naszą na-
dzieją. Ukazał się Marii, a dzisiaj 
ukazuje się także nam w tajemnicy 
Eucharystii. Jest obecny, zmart-
wychwstały, w zasięgu ręki - i cze-
ka, abyśmy uwierzyli. 

 

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 
     Nadesłali je (do 20.04): 

 Zespół Redakcyjny „Echa Katolickiego”: Ks. A. Ad-
amski, Ks. J. Szostakiewicz, P. A. Warecka, Ks. P. Wojdat. 

 Radny Miasta Siedlce Stefan Somla 
 Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski 
 Radny Sejmiku Mazowieckiego Karol Tchórzewski 
 Dyrektor Małgorzata Szostek, Grono Pedagogiczne 

i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II. 
 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Ucz-

niowie I Katolickiego Liceum Ogóln. im. Św. Rodziny. 
 S. Hanna Redzik Przełożona Gen. Sióstr „Jedność”. 
 Siostry z Klasztoru Sióstr „Jedność” z ul. 11 listopada. 
 Rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Re-

demptoris Mater w Warszawie ks. Dr Alojzy Oberstar. 
 Dyrektor, Grono Pedagogiczne Dzieci i Personel 

Miejskiego Przedszkola nr 14. 
 Iwona Pietruczuk-Skolimowska i Teatrzyk „Magik” 

ze Strzały 
 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski 
 Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Piotr Karaś 
 Dyrektor Ks. Sławomir Kapitan i Zespół Redakcyjny 

Katolickiego Radia Podlasie i Portalu podlasie24.pl 
 Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie. 
 Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Zes-

pół Wydawnictwa KUL 
 Adam Bobryk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
 Misjonarze Oblaci z Kodnia 
 Rektor i Kanclerz Collegium Mazovia w Siedlcach 
 Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Granicznej. 
 Naczelnik i Pracownicy Urzędu Skarbowego w Sie-

dlcach 
 Mieszkańcy i Pracownicy „Domu nad stawami”. 
 Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
 Dyrektor Instytutu Teologicznego 
 i wiele, wiele innych.                        DZIĘKUJEMY! 

BEATYFIKACJA 

 

    W czasie konferencji prasowej 
w połowie kwietnia, zaprezento-
wano w Watykanie stan przygoto-
wań i program beatyfikacji Sługi 
Bożego Jana Pawła II. W tym wy-
darzeniu o zasięgu światowym 
jest także obecny znaczący wkład 
techniczny. Dzięki zastosowaniu 
nowych technologii młodzi z całe-
go świata będą mogli bez trudno-
ści uczestniczyć w odbywających 
się uroczystościach. 

     Beatyfikacja Jana Pawła II odbędzie się w niedzielę 
1 maja. Ożywi miasto Rzym przez kilka dni. W sobotę, 
30 kwietnia, w „Circo Massimo” będzie Czuwanie Modlite-
wne transmitowane bezpośrednio przez Watykański Ośro-
dek Telewizyjny, z wykorzystaniem struktur technicznych, 
oddanych do dyspozycji przez salezjańskie „Missioni Don 
Bosco - Media Centre” z Turynu. Na początku czuwania 
zgromadzeni wysłuchają niektórych świadectw, następnie 
zostanie odmówiony różaniec z Tajemnicami Światła - 
wprowadzonymi właśnie przez Jana Pawła II. Na koniec 
zebranych pozdrowi Benedykt XVI przez łącza z Pałacem 
Apostolskim. Sobotni wieczór będzie kontynuowany „białą 
nocą” modlitwy w różnych kościołach w centrum Rzymu, 
które pozostaną otwarte przez całą noc. W niedzielę na 
Placu Św. Piotra Ojciec Św. Benedykt XVI będzie przewo-
dniczyć Mszy Św. Beatyfikacyjnej. W poniedziałek, 2 ma-
ja, również na Placu św. Piotra, Kardynał Tarcisio 

Bertone, watykański Sekretarz Stanu, będzie przewodni-
czyć Mszy św. dziękczynnej.  
     Na konferencji prasowej ks. Walter Insero, odpowie-
dzialny za Biuro Komunikacji Społecznej Wikariatu Rzy-
mu, przedstawił inicjatywy zaproponowane na Portalu 
„Pope2You”. Na tej stronie została uruchomiona odpo-
wiednia sekcja poświęcona Beatyfikacji Jana Pawła II 
z linkami do Twittera, Facebooka i strony Radia Watykań-
skiego, z licznymi video i wystąpieniami Jana Pawła II. 
Oprócz tego można wysłać w różnych językach cyfrowe 
kartki „Pope2You”, opisując wspomnienia, przeżycia 
i emocje związane ze spotkaniami Papieża z młodzieżą, 
a także - wymienić zdjęcia i video oraz śledzić bezpośred-
nio (streaming) przebieg uroczystości. Projekt 
“Pope2You”, który powstał z myślą o młodzieży. Jest tak-
że realizowany przez grupę wolontariuszy z Rzymu. 
 

GRZECH ZANIEDBANIA 
     Minął Wielki Post i cieszymy się Wielkanocną ra-
dością. To dobry czas na spojrzenie wstecz i refleksję 
nad tym, jak wykorzystaliśmy miniony okres „wielkie-
go” przygotowania do spotkania z Tajemnicą Pascha-
lną. Zróbmy to w oparciu o treść rozmowy, jaką 
na antenie Katolickiego Radia Podlasie przeprowadzi-
li ks. dr Jacek Sereda i red. Grzegorz Skwarek. 

 
DEFINICJA GRZECHU jest dość trudna. To szerokie 
zagadnienie, które ucieka w naszej ocenie. Oceniamy bo-
wiem to, czego dokonaliśmy. Podczas gdy grzech zanied-
bania wkracza w tę rzeczywistość, którą mogliśmy zrobić, 
a której jednak nie zrobiliśmy. Nad tym właśnie człowiek 
pochyla się najmniej. Grzechem zaniedbania jest zatem 
to wszystko, czego nie udaje się nam z różnych powodów 
(lenistwo, lęk, nie rozumienie motywacji) zrobić. Jest 
to niewykonanie dobra, które w danym momencie powin-
niśmy wykonać. 
WRAŻLIWOŚĆ SUMIENIA pomaga nam nie popełniać 
grzechu zaniedbania. Jest to też wrażliwość człowieka na 
innych, którą człowiek odczytuje w sumieniu i umyśle. Su-
mienie jako wewnętrzny głos, pozwala nam osądzać. 
Oprócz tego bardzo dobrze współpracuje także z rozu-
mem i wolą. Jeśli te wszystkie instrumenty funkcjonują do-
brze, mój osąd rzeczy jest jak najbardziej poprawny. Jeśli 
jednak moja wola jest skażona, ponieważ ktoś wyrządził 
mi krzywdę, wówczas rozum odczytuje to inaczej. Moja 
wrażliwość na człowieka i odczytywanie tego, co powi-
nienem zrobić jest czymś głębokim. To jest coś, co doko-
nuje się w relacji: Ja - Bóg (żyję w perspektywie Boga). 
Nasze czyny wracają do nas. Jest to więc reakcja zwrot-
na. Jeśli czynię dobrze, dobroć wraca do mnie. Jest budu-
jąca. Niestety zaniedbanie czynienia dobra również do 
nas powraca. 
LĘK – MOTYW ZANIECHANIA na przykładzie zachowa-
nia Polaków wobec ludności żydowskiej w okresie II Woj.-
ny Światowej. Należy podkreślić, że wielu heroicznie po-
magało innym, narażając swoje życie. W czasach, kiedy 
za przetrzymywanie i pomoc Żydom, groziła kara śmierci, 
nie udzielenie im pomocy z lęku o własną rodzinę i jej ży-
cie było usprawiedliwione prawem do życia. Kiedy mówi-
my o grzechu zaniedbania, musimy rozpatrywać każdy 
przypadek indywidualnie. Nie jesteśmy powołani do heroi-
zmu. Nie będziemy widzieli wszystkiego oczami Pana Bo-
ga. Mamy się do tego zbliżać. 
     W określonym momencie życia, działamy tak, jak pod-
powiada nam sumienie. Jeżeli więc popełnimy grzech za-
niedbania, ważne abyśmy go dostrzegli i zdiagnozowali. 
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W ramach ostatniego wieczoru z Janem Pawłem II zapraszamy na: 

 
PROGRAM KONCERTU 
1. Zwycięzca śmierci – opr. H. Botor. 
JAN PAWEŁ II – „Wybór”. 
2. Tu es Petrus – ks. W. Gieburowski. 
JAN PAWEŁ II – „Pocałunek ziemi”. 
3. O ziemio polska – J. Łuciuk. 
4. Orkiestra smyczkowa. 
5. O Matko Miłościwa – S. Stuligrosz. 
JAN PAWEŁ II – dekalog. 
6. Christus Vincit – opr. H. Botor. 
7. Kwintet dęty. 
8. Gloria Tibi – C. Miscinis. 
JAN PAWEŁ II – musicie od siebie wymagać. 
9. Orkiestra smyczkowa. 
10. Kwintet dęty. 
11. Deus Caritas Est – H. Botor. 
JAN PAWEŁ II – droga do Łagiewnik. 
12. Domine non secundum – Franck. 
13. Misericordias Domini – H. Botor. 
14. In Te Domine speravi – Charpenthier. 
JAN PAWEŁ II – bądźcie wytrwali. 
15. Otrzyjcie już – opr. H. Botor. 
16. Alleluja – J. Świder. 
17. Alleluja – Haendel.  

JUBILEUSZ ŚW. JOANNY 
     Zbliża się mały Jubileusz przyjęcia relikwii 
Św. Joanny Beretty Molli do naszego Sanktuar-
ium Św. Józefa. Pięć lat temu uroczystości po-
przedziło wieczorne czuwanie przy Relikwiach 
Świętej w katedrze siedleckiej. Zgromadziło się 

wówczas wielu pielgrzymów, a wśród nich kapła-
ni i biskupi naszej diecezji. Był śp. Ks. Biskup 
Jan Mazur i Ks. Biskup Henryk Tomasik oraz Pa-
sterz naszej Diecezji Ks. Biskup Zbigniew Kierni-
kowski. 1 maja 2006 r. w uroczystej procesji Reli-
kwie zostały przeprowadzone z katedry, wprowa-
dzone i przyjęte przez naszego Ks. Proboszcza. 

 
     Od tej pory każdego 28 dnia miesiąca, czci-
ciele św. Joanny przybywają do naszego kościo-
ła, aby wspólnie modlić się i wypraszać u Boga 
przez wstawiennictwo tej współczesnej Świętej 
potrzebne łaski. Są to często osobiste intencje: 
„o miłość w rodzinie”, „o wyzwolenie się z nało-
gów”, „o łaskę zdrowia”, „o właściwy wybór drogi 
życiowej”, „o godne przygotowanie się narzeczo-
nych do sakramentu małżeństwa”. Z indywidual-
nych intencji załączanych do ofiary Mszy Św. 
wynika, że są małżeństwa, które prosiły o łaskę  

 
macierzyństwa, a teraz przybywają wraz z dzieć-
mi, aby podziękować za ten upragniony dar.  
     Dziękując Bogu za obecność Relikwii Św. Jo-
anny u stóp Świętego Józefa, wierzymy, że nasi 
Święci będą nadal wstawiali się u Boga za nami 
i chronili nasze rodziny przed czyhającymi zagro-
żeniami. Aby dobrze przygotować się do obcho-
dów tego małego Jubileuszu i do przeżywania 
Beatyfikacji Jana Pawła II, zapraszamy Parafian 
i Gości do uczestnictwa w modlitwach. 
Oto ich program: 
25 kwietnia (poniedziałek): 17.30 - modlitwa 
różańcowa w intencji życia (przewodniczą 
obrońcy życia, członkowie Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego i Domowego Kościoła), 
18.00 - Eucharystia, 
18.45 - Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
26 kwietnia (wtorek) i 27 kwietnia (środa):      
17.30 - modlitwa różańcowa (przewodniczą czci-
ciele św. Joanny). 
28 kwietnia (czwartek): Od 15.00 Godzina 
Miłosierdzia, początek Czterdziestogodzinnego 
Nabożeństwa. Koronka do Miłosierdzia Bożego, 
modlitwy przez wstawiennictwo św. Joanny, 
dziękczynienie za dar życia Sługi Bożego Jana 
Pawła II.  
17.30 - modlitwa różańcowa (przewodniczą czci-
ciele św. Joanny), 
18.00 – Eucharystia. Wspomnienie liturgiczne 
Św. Joanny w rocznicę jej narodzin dla nieba. 
18.45 - Modlitwa i ucałowanie Relikwii św. Joan-
ny.                                          Krystyna Boruta 
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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 - 25 kwietnia 2011 r. 

Dzień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i innych Katolickich Uczelni. Świę-
to św. Marka Apostoła i Ewangelisty. Początek kwartalnych dni modlitw w różnych 
potrzebach ludzi, zwłaszcza o dobre urodzaje; Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: 

ks. Sławek, z-ca ks. Adam; Czyt. Dz 2,14.22-32;Mt 28,8-15 

7.00 1. + Macieja, zm. Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of. Miro-
sława Stachowicz  

8.30 1. + Radosława Brochockiego (w 7 r.), Henryka, Ryszarda, Mariana, 
Wiktora, Leokadię, Mariannę, zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, 
of. Maria Brochocka 

 2. + Agnieszkę Czerniej (w 7 dzień od pogrzebu), of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Bogusławy i Józefa Ługowskich, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata, of. Małżonkowie 
1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 10.00 
2. Dziękczynna w intencji Marka, z racji imienin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Kościół Domowy 

 3. Dziękczynna w intencji ks. Wojciecha Bazana, z prośba o zdrowie 
i potrzebne łaski w realizacji powołania kapłańskiego, of. Rodzice 

11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Katarzyny Tkacz, z prośbą o wiele 
łask Bożych w dorosłym życiu, of. Rodzice 

 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Adama i Barbary oraz w 10 r. ślubu 
Beaty i Marka - małżonków Grochowskich, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo, opiekę św. Rodziny dla nich i dla ich Dzieci, of. Rodzice 

12.45 1. Za Parafian i Gości 
16.30 1.  + Rodziców: Stanisława (w 27 r.) i Amelię Kondraciuków, Elżbie-

tę Sawicką oraz zm. z ich Rodzin, of. Zięć 
17.30 Różaniec pod przew. Obrońców Życia i członków Dzieła Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego. Początek Tryduum poprzedzającego ob-
chody 5 rocznicy sprowadzenia relikwii Św. Joanny Beretty Molla 

18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 
 2. Dziękczynna w 3 r. urodzin Mai, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego.  

 Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 26 kwietnia; 
Wspomnienie M.B. Dobrej Rady; Czyt. Dz 2,36-41;J 20,11-18 

6.30 1. + Mariannę (w 6 r.), Mieczysława i Grażynę Waszczuków, of. 
Małgorzata Klimiuk 

 2. + Kazimierę i Bolesława Łukasiaków oraz Feliksę i Antoniego 
Tymosiaków, of. Franciszek Łukasiak 

7.00 1. + Władysławę (w 12 r.), Józefa, Witolda, Eugeniusza, Józefa i 
Bronisławę, of. Krystyna Pastor 

 2. + Kazimierę (w 11 r.) i Henryka Wysockich, of. Córki 
 3. + Witolda Adamczyka (w 30 dzień), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia i członków Dzieła 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tryduum poprzedzającego 
obchody 5 rocznicy sprowadzenia relikwii Św. Joanny Beretty Molla 

18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 
 2. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
 3. + Bogusława (w 1 r.) i Irenę Czarczyńskich, of. Rodzina 
 4. + Łucję Wasilewską (w 3 r.), of. Mąż 
 5. + Irenę (w 19 r.), zm. z Rodzin Sarnowców, Nasiłowskich, Kalic-

kich i Kobylińskich, of. p. Sarnowiec 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

Środa w Oktawie Wielkanocy – 27 kwietnia 
Dzień modlitw za Drogowców i Transportowców, Czyt. Dz 3,1-10;Lk 24,13-35
6.30 1. + Ewę Ferenc (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Zm. z Rodzin Flisów, Kowalów, Nasiłowskich, Rogowskich, Bia-
łasów i dusze w czyśćcu cierpiące, of. Bezimienna 

 3. W intencji Pielgrzymów udających się na Beatyfikacją Jana Pawła 
II w Rzymie. 
1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 7.00 
2. + Krystynę Ostolską (w 2 r.), zm. z obu stron Rodziny, of. Mąż 

 3. + Irenę Ulko (w 3 m-c) i zm. z obu stron Rodziny, of. Córka 
16.00 „Próba” praktycznego udziału w obrzędach dla Dzieci przed I Ko-

munią Św.  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia. Tryduum poprze-

dzającego obchody 5 rocznicy sprowadzenia relikwii Św. Joanny 

18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 
 2. + Alojzego (w 12 r.) i Bronisława (w 30 r.), of. Rodzina 
 3. + Henryka i Kazimierza (w 7 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Elżbieta Janucik 
 5. + Józefa, Feliksę i Witolda Podgórzaków, of. Teresa Podgórzak 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. 
Czwartek w Oktawie Wielkanocy - 28 kwietnia  

Wspomnienie św. Joanny Beretty Molla, V rocznica sprowadzenia Reli-
kwii Świętej. Dzień Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin do naszego Sanktu-
arium. Wspomnienie św. Piotra Chanela, Kapłana i Męczennika oraz św. Lu-
dwika Marii Grignion de Montfort, Kapłana; Czyt. Dz 3,11-26;Lk 24,35-48 

6.30 1. + Antoniego (w 16 r.) i zm. z Rodzin Małków, Kunów i ks. Alfreda 
Hoffmana, of. Halina i Krzysztof Iskra 

 2. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Bronisława oraz szczę-
śliwe narodziny ich Dziecka, of. Siostra 

7.00 1. + Genowefę (w 5 r.) i Jana oraz Rodziców z obu stron Rodziny, 
of. Rodzina 

 2. W intencji Agaty i Łucji, z prośbą o dary Ducha Św. i potrzebne 
łaski na czas egzaminów, of. Rodzice 

16.00 „Próba” praktycznego udziału w obrzędach dla Dzieci przed I Ko-
munią Św.  

17.00 Godzina Miłosierdzia, początek 40-godzinnego Nabożeństwa. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, modlitwy przez wstawiennictwo 
św. Joanny, dziękczynienie za dar życia Sługi Bożego Jana Pawła II.

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia. 
18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 

 2. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
 3. + Henryka (w 8 r.), Janinę, Teściów i Dziadków z obu stron Ro-

dziny, of. Krystyna Deoniziak 
 4. + Zdzisława (w 8 r.) i Irenę oraz zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Żona 
 5. W intencjach czcicieli Św. Joanny 

Modlitwy w intencji Rodzin i ucałowanie Relikwii św. Joanny. 
19.00 Wieczór Chwały pod przewodnictwem Akademickiej Grupy Ewang. 

Piątek w Oktawie Wielkanocy - 29 kwietnia 
Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Eu-
ropy; Dzień męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II Wojny Świa-
towej; Drugi dzień 40-godzinnego Nabożeństwa. Czyt.: Dz 4,1-12;J 21,1-14 
7.00 1. + Władysława (w 7 r.) i Annę, zm. z Rodzin Gołąbków, Baranow-

skich i Prządków, of. Barbara Prządka 
2. + Martę, Leona, Józefa i Marka, of. Rodzina  
3. Dziękczynna w 16 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 

8.30 1. O potrzebne łaski dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  
10.00 1. O potrzebne łaski dla LO im. Hetmana Żółkiewskiego, of. Dyrekcja 
11.30 1. + Helenę (w 36 r.) i Jana Talachów, of. Córka 

 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anny i Grzegorza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Jubilaci 

15.00 Godzina Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego, dziękczy-
nienie za dar życia Sługi Bożego Jana Pawła II. 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 
18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 

 2. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
 3. + Antoniego, zm. Rodziców z obu stron Rodziny oraz Filipinę 

Marciniuk, of. Danuta Mikiciuk 
 4. + Franciszkę, Józefa i Henryka, zm. z obu stron Rodziny Mula-

rzuków, of. Apolonia Gigoła 
 5. Dziękczynna w r. urodzin Doroty, z prośba o potrzebne łaski w 

dalszym życiu, of. Mama 
Sobota w Oktawie Wielkanocy - 30 kwietnia, Trzeci dzień 40-

godzinnego Nabożeństwa. Dziękczynienie za życie Sł. Bożego Jana Pawła 
II. Wspomnienie Św. Piusa V, Papieża. Czyt. Dz 4,13-21;Mk 16,9-15 

1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami 7.00
2. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci 
3. + Stanisławę Boruc (w 1 r.), zm. z Rodziny Boruców, of. Syn 
4. + Henryka (w 30 r.) oraz zm. Rodziców: Józefę i Bronisława, of. 
Irena Chomka 

 

5. Dziękczynna w 23 r. ślubu Małgorzaty i Wiesława, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie  
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11.30 1. + Jana Marciniuka (w 19 r.), of. Córka 

 2. + Janinę, Stanisława, Mariana, Anielę i Edwarda, of. Andrzej Rzewuski 
 3. Dziękczynna za uratowanie życia Władysława, of. Siostra 
 4. Dziękczynna w 3 r. ślubu Moniki i Sylwestra, z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Monika Kosiorek 
15.00 Godzina Miłosierdzia, Koronka i zakończenie Nowenny do Miłosier-

dzia Bożego. Dziękczynienie za dar życia Sługi Bożego Jana Pawła II. 
16.00 1. W intencji nowożeńców Joanny i Pawła 
17.00 1. W intencji nowożeńców Anny i Arkadiusza 
18.00 1. W intencji nowożeńców Magdaleny i Piotra 
20.00 Koncert Papieski 
Druga Niedziela Wielkanocna; Niedziela Miłosierdzia Bożego 

Parafialny Odpust Św. Józefa Robotnika - 1 maja 2011 r. Diecezja-
lny dzień modlitw za ludzi Bezrobotnych. Czyt. Dz.2,42-47; 1P 1,3-9; J20,19-31

7.00 1. + Henrykę, Henryka, Franciszka, Adama i Stanisława oraz Fran-
ciszka Szczepanik (w 21 r.), of. Mirosław Szczepanik 

 2. + Stanisława Kostyrę ( z racji imienin), of. Helena Kostyra 
8.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Zdzisława, Martynę, Mar-

iannę oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. Celina Świniarska 
 2. + Zygmunta (z racji imienin) i Mariannę (w 10 r.), of. Syn 
 3. + Romana, Apolonię i Bolesława, of. Zofia Frankowska 
 4. + Mariannę Pyziołek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
Uwaga: o godzinie 10.00 w TVP1 będzie bezpośrednia transmisja Mszy Św. 

beatyfikacyjnej Jana Pawła II z Watykanu. Zachęcamy do obejrzenia. 
10.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Bogumiłę Plichtę, of. 

Mąż i Dzieci 
 2. + Wiktorię, Stanisława i Józefa Malinowskich, of. p. Malinowscy 

3. + Mariana Sikorskiego, of. p. Sikorscy  
4. + Kazimierza Sosnowskiego (w 9 r.), of. Elżbieta Sosnowska  

11.30 1. + Teresę, Helenę i Stanisława oraz zm. z Rodziny, of. Honorata 
Chromińska 

 2. + Bronisława (w 11 r.), Wacławę i Mariana Wakułów, of. Ewa Wakuła 
 3. Dziękczynna za uratowanie życia Władysława, of. Siostra 

12.45 1. Suma odpustowa: Za Parafian i Gości 
 2. O Boże błogosławieństwo dla p. Organisty z racji imienin i potrze-

bne łaski dla jego Rodziny, of. Chór Lilia 
Po Mszy Św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i odpustowa procesja 
Eucharystyczna wokół kościoła. Zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Adam, z-ca ks. Jarek 
16.30 1. + Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Witolda i Teresę oraz zm. 

z Rodzin Krupów i Kowalczyków, of. Danuta Kruk   
18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Hannę Wymiatał, of. Dzieci 

AMERYKANIE i CHRZEST ŚW. 

 

    Kilkadziesiąt tysięcy dorosłych kate-
chumenów przygotowało się do Chrztu 
Św. w diecezjach Stanów Zjednoczo-
nych. Prawie wszyscy otrzymają sak-
ramenty inicjacji chrześcijańskiej, 
a więc obok Chrztu Św. również Bierz-
mowanie i Pierwszą Komunię, pod-
czas liturgii Wigilii Paschalnej. Oprócz 
katechumenów, czyli osób, które nigdy 

nie były ochrzczone, są również tzw. kandydaci, którzy będąc ochrzczonymi, 
chcą po latach wejść w pełną komunię życia w Kościele Katolickim. Ta grupa 
uzupełnia na katechezach wiedzę religijną i przygotowuje się do przyjęcia bra-
kujących sakramentów. Kościół w Stanach Zjednoczonych realizuje z powo-
dzeniem program tzw. rytu inicjacji chrześcijańskiej dla dorosłych (RCIA). Wyz-
nacza on duchową drogę przygotowania, która w zależności od potrzeb trwa 
od roku do dwóch lat. W czasie, zwanym katechumenatem, neofita poznaje 
Chrystusa i realną wspólnotę chrześcijańską. Przechodzi przez cztery etapy: 
przebudzenia, formowania, wzrostu i wejścia do wspólnoty Kościoła przez sa-
kramenty. 
     Kandydaci do chrztu pochodzą z różnych środowisk, kultur, ras, religii 
i światopoglądów. W tegorocznej grupie jest m.in. była administratorka kliniki 
aborcyjnej, żołnierka służąca 18-lat w piechocie morskiej, muzułmanka, która 
przeżyła huragan Katrina, czy ekskomunista z Kuby. Często wraz z rodzicami 
przygotowują się do Chrztu Św. ich dzieci. W Kalifornii wspólnie przystąpi do 
tego sakramentu siedmioosobowa rodzina. Zdarza się też często, że śladem 
rodziców po kilku latach podążają dzieci. 

     Najliczniejsze grupy katechumenów przygotowują się w stanach południo-
wych oraz w wielkich amerykańskich metropoliach. W Teksasie w diecezji Ga-
lveston-Houston przystąpi do chrztu prawie dwa i pół tysiąca osób. Natomiast 
w Nowym Jorku przygotowuje się 1,6 tys. katechumenów. W ubiegłym roku 
chrzest przyjęło ponad 43 tys. dorosłych Amerykanów. Jednocześnie ochrz-
czono 857 410 dzieci. Przyszła wiosna kościoła amerykańskiego. 

84 URODZINY PAPIEŻA BENEDYKTA XVI 

 

    16 kwietnia 1927 r. w Wielką 
Sobotę, w domu rodzinnym 
w Marktl am Inn (Bawaria), uro-
dził się papież Benedykt XVI. 19 
kwietnia 2005 r. kardynał Ratzin-
ger został wybrany następcą Ja-
na Pawła II w drugim dniu kon-
klawe, po czterech głosowa- 

niach. Przed pojawieniem się na balkonie bazyliki św. Piotra, papieżem ogłosił go 
kardynał Jorge Arturo Medina Estévez (prodziekan kolegium kardynałów). Kardynał 
po tradycyjnym łacińskim Habemus papam, zwrócił się do tłumu słowami „drodzy 
bracia i siostry” w językach: włoskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim i angiel-
skim, przerywanymi przez owacje międzynarodowego tłumu po słowach w każdym 
z tych języków.       Na balkonie pierwszymi słowami, wygłoszonymi w języku 
włoskim, nowego papieża, przed tradycyjnym błogosławieństwem Urbi et Orbi, 
były: „Umiłowani bracia i siostry. Po wielkim papieżu Janie Pawle II kar-
dynałowie wybrali mnie - prostego, skromnego pracownika winnicy Pana. 
Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi 
narzędziami i działać przy ich pomocy, a przede wszystkim zawierzam się 
waszym modlitwom. W radości Pana Zmartwychwstałego, ufni w Jego stałą 
pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, Jego Najświętsza 
Matka, stoi u naszego boku”. Informacje o życiu papieża Benedykta XVI 
można przeczytać na stronie www.benedyktxvi.sej.pl/zyciorys.php 

DLA POLSKI I POLAKÓW - PAX DEI 

 

     Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do pię-
knej akcji:  Wielkanocny prezent dla Polski i Pola-
ków - Pax Dei (Pokój Boży). Prosimy o spokojne, 
rodzinne, święta, które pozwolą cieszyć się miłością 
rodziny i przygotują nas do wielkiego wydarzenia 
dla Polski i Polaków, beatyfikację Jana Pawła II. 
Marzymy by nasza prośba o Pax Dei była   inspirac-
ją dla  innych  pomysłów,  których  wspólnym  celem 

będzie złagodzenie napięć i niepokojów, jakie przeżywa nasza Ojczyzna.  
     Zachęcamy do wspierania tej pięknej inicjatywy i przesyłania naszego apelu 
znajomym. Nie prosimy o rzeczy niemożliwe, ale drobne gesty, inicjatywy wpi-
sujące się w ideę PAX DEI. Niech złożą się na wielki prezent dla Polski i Pola-
ków - spokojne, wolne od waśni, bezpieczne święta. Niezależnie jak zostanie 
oceniony nasz apel, wszystkim go wspierającym lub rozwijającym oddajemy 
do dyspozycji antenę Katolickiego Radia Podlasie oraz łamy portalu: podlasie 
24.pl. Chcesz poprzeć tę ideę - przyłącz się - poniżej jest gotowy tekst który 
wyślij swoim znajomym: Wielkanocny prezent dla Polski i Polaków - Pax Dei. 
     Dwa tysiące lat temu w świętym dla trzech największych religii mieście, pod 
zarzutem bluźnierstwa i zdrady stanu, został skazany na śmierć przez powie-
szenie na krzyżu Jezus z Nazaretu. Dla jednych niewinny człowiek - syn cieśli, 
dla wielu Mesjasz - Syn Boży. Tysiąc lat później chroniąc podróżnych przed 
napadami oraz łagodząc waśnie między rycerzami, synod w Elne zapropono-
wał wszystkim wierzącym rozwiązanie - trwający od środy wieczór do ponie-
działkowego poranka Pax Dei. W tym czasie nie tylko rycerze, ale wszyscy 
chrześcijanie dobrowolnie zaprzestawali wojen, pojedynków, kłótni, otaczali 
ochroną podróżnych.  
     Inspirowani przez słuchaczy i czytelników Zespół Katolickiego Radia Podla-
sie i portalu podlasie24.pl prosimy członków wspólnoty Kościoła, a szczególnie 
środowiska polityczne, społeczne, media, by na czas Wielkiej Nocy czynnie 
przywrócić tę piękną rycerską ideę. Prosimy o spokojne, rodzinne święta, które 
pozwolą cieszyć się miłością rodziny i przygotują nas do wielkiego wydarzenia 
dla Polski i Polaków, beatyfikację Jana Pawła II. Marzymy by nasza prośba o 
Pax Dei była inspiracją dla innych pomysłów, których wspólnym celem będzie 
złagodzenie napięć i niepokojów, jakie przeżywa nasza Ojczyzna. Niech złożą 
się na wielki prezent dla Polski i Polaków - spokojne, wolne od waśni, bezpie-
czne święta. Niezależnie jak zostanie oceniony nasz apel, wszystkim go 
wspierającym lub rozwijającym oddajemy do dyspozycji nasze antenę i łamy. 

Zespół Katolickiego Radia Podlasie 
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W Związek Małżeński zgodnie 

z nauką Kościoła i prawem 
Rzeczypospolitej chcą wstąpić 

narzeczeni stanu wolnego.  
Zapowiedź II: 
    # Michał Harań i Karolina Anna Ciok, oboje z 
naszej Parafii (17). 
    # Tomasz Dorosz z Parafii Św. Teresy i Monika 
Gryczka z naszej Parafii (18). 
    # Arkadiusz Pogonowski z Parafii Św. Brata Al-
berta w Łukowie i Anna Maciak z naszej Parafii 
(19). 
Zapowiedź I: 
    # Marek Paweł Moniewski z Parafii w Ramso-
wie (Diecezja Warmińska) i Magdalena Kaczorek 
z naszej Parafii (20). 
    # Marcin Jakubowski z Parafii Ducha Św. w 
Siędlcach i Karolina Kobuszewska z naszej Parafii 
(21). 
    Kto znałby przeszkody do zawarcia tego mał-
żeństwa, niech powiadomi miejscowych duszpa-
sterzy. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
I KOMUNIA ŚW. Próby ustawienia w koś-
ciele przed I Komunią będą dla grupy I: 27.IV 
o godzinie 16.00 oraz 4, 9 i 11 maja br., a dla 
grupy II: 28.IV oraz 5,10 i 12 maja br.  
KWIATY. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do 
Grobu Pańskiego. Złożyły je (do 24.04) Koła 
Żywego Różańca: 

 K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 80,-zł. 
 K.Ż.R. ze Strzały (zel. Stanisława Skup i Ja-

nina Grabarska) 100,-zł. 
 K.Ż.R. nr 10 (zel. Teresa Malinowska) 100,-zł. 
 K.Ż.R. nr 16 (zel. Danuta Przesmycka) 40,-

zł. 
 K.Ż.R. z Purzeca 50,-zł. 
 K.Ż.R. nr 5 (zel. Zdzisława Szczepanik)  50,-zł. 
 K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 75,-zł.  
 Ofiary bezimienne 120,-zł          Bóg zapłać! 

KONKURS. Finał diecezjalny szkolnego kon-
kursu o rodzinie będzie w czwartek 28 kwietnia 
br. o godz. 10. 00 w Sali Wielofunkcyjnej przy 
naszej Parafii. Tematyka konkursu została 
poszerzona o książkę Ks. Biskupa Zbigniewa 
Kiernikowskiego: „Dwoje jednym ciałem w 
Chrystusie”. W Siedlcach odbędzie się półfinał 
(pisemny) i finał (w formie ustnej), do którego 
wchodzi 10 osób. 
BEATYFIKACJA. W związku z beatyfikacją 
Jana Pawła II w naszym mieście planujemy 1 
maja następujące wydarzenia. Godz.: 
17.00 - uroczysty koncert w katedrze siedleckiej  
18.00 - uroczysta Msza św. dziękczynna miasta 
Siedlce  
19.00 - przejście pod pomnik i złożenie kwiatów 
pod pomnikiem błogosławionego Jana Pawła II. 
     Nie zapomnijmy o bezpośredniej transmisji 
z Watykanu Mszy Św. beatyfikacyjnej o godzi-
nie 10.00 
W DNIU ODPUSTU (1 maja br.) młodzież 
z KSMu zaproponuje nabycie ciekawych pamią-
tek, dotyczących Jana Pawła II z racji dnia bea-
tyfikacji.   
ŚWIĘTO KUL-u. Od  wielu  już  lat  w  drugi 

dzień Świąt Wielkanocnych w całej Polsce 
obchodzony jest dzień Katolickich Uczelni 
Wyższych, wśród których KUL ma najdłuższą 
tradycję istnienia, działania i osiągnięć. Ponie-
waż nasza Parafia należy do tych, które wspie-
rają Katolickie Uczelnie, dlatego Rektor KUL-u 
Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Wilk skierował do 
nas świąteczny list, który zostanie odczytany 
w Poniedziałek Wielkanocny. Modlitwą i ofiara-
mi wspierajmy polskie Uczelnie Katolickie, które 
dają naszej Ojczyźnie elitę katolickich naukow-
ców i pedagogów.  
ODPUST. Uroczysta suma odpustowa będzie 
w przyszłą niedzielę o godzinie 12.45. Grupy 
parafialne niech pamiętają o przygotowaniu 
odpustowej procesji.  

WIECZÓR CHWAŁY 
„Śpiewajmy Panu alleluja… On jest naszym 

Bogiem, Królem naszym jest, Godzien 
wszelkiej chwały, oddajmy Mu cześć…” 

     Aby zaśpiewać Panu alleluja, oddać chwałę 
i cześć, zgromadźmy się 28 kwietnia (czwartek, 
godz. 19.00 w sali KLO) na WIELKANOCNYM 
WIECZORZE CHWAŁY. Zmartwychwstały 
Chrystus będzie przechadzał się pośród nas, 
dotykał, uzdrawiał i nam błogosławił. Czyż mo-
że być coś piękniejszego i bardziej radosnego? 
Nie może! Dlatego zbierzmy się jak najliczniej, 
aby wspólnie przeżyć ten niesamowity WIE-
CZÓR  z naszym Panem i Zbawicielem. 

Akademicka Grupa Ewangelizacyjna 

ODZNACZENI 
KSIĄDZ JÓZEF 
Tytuł „Zasłużonego 
dla NSZZ Solidar-
ność” wraz z pamiąt-
kowym       medalem   
odebrał 3.04 br. znany nam Ks. Prałat Józef 
Miszczuk - kapelan siedleckiego oddziału zwią-
zku, współpracujący z nim od jego historycz-
nych początków. Wyróżnienie nadał mu XXV 
Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności” w uz-
naniu wieloletniej funkcji kapelana - w tym także 
w trudnych latach stanu wojennego.  
    Ks. Józef opowiada: „Zaczęło się od budowy 
kopca koło Łosic. Potem powstała Solidarność. 
Następnie przyszedł stan wojenny. Codziennie 
odprawiałem Mszę Św. dla rolników solidarnoś-
ci rolniczej, którzy okupowali budynek na Pił-
sudskiego, podczas ogólnopolskiego strajku 
trwającego 1,5 miesiąca. Odwiedzałem działa-
czy siedleckiej „Solidarności” w miejscach ich 
internowania. Opiekę duszpasterską nad sied-
leckim oddziałem związku sprawuję do dzisiaj. 
Rozumiem solidarność jako wzajemne brater-
stwo i wypełnianie ewangelicznej zasady „jeden 
drugiego brzemiona noście”. 
180 ROCZNICA 
Natomiast nasz 
Ks. Proboszcz 
otrzymał z rąk 
Wójta Gminy 
Siedlce Odznakę 
Honorową z oka-  
zji 180 rocznicy bitwy pod Iganiami. 

 
SPOSÓB NA ZBĘDNE SŁOWA 

PRZY WIELKANOCNYM STOLE 

 
ODLEGŁOŚĆ: Kapitan do pasażerów rosyjskiego 
samolotu liniowego ogłasza: 
- Drodzy pasażerowie, toalety znajdują się na dwóch 
końcach - w Moskwie i Władywostoku 
U LEKARZA: - Panie doktorze, mój mąż ma 
strasznie rozstrojoną psychikę! 
- ??? 
- Często godzinami mówię do niego, a później się 
okazuje, że żadnego słowa z tego nie pamięta! 
- To nie choroba... 
- A co?! 
- Dar Boży! 
Z ODZYSKU: - Bogdan uratował dziewczynę, jak 
się topiła, później się z nią ożenił. 
- Jest szczęśliwy? 
- Nie wiem, ale do wody się nie zbliża... 
WIELKANOCNY OBRUS: Pewien farmer upra-
wiał len. Zdarzyło się, że jego żona utkała obrus. Kie-
dy przyjechali goście, nakryto do stołu, podano kolej-
ne potrawy, wywiązała się towarzyska dyskusja, gos-
podarz pochwalił się jednej z zaproszonych kobiet: 
- Wie pani, sam wyhodowałem ten obrus. 
- A jak pan to zrobił, że taki wielki wyrósł? - zapytała 
lekko sarkastycznym głosem kobieta. 
- Zdradzę pani małą tajemnicę. Trzeba najpierw po-
sadzić odpowiednie serwetki. 
DOBRY INTERES: Dwóch Żydów postanowiło wy-
emigrować z Rosji: Icek do Izraela, Mosze do Nie-
miec. Po roku się zdzwonili, Icek opowiada: 
- Mosze, ty nawet nie wiesz, jak się mnie tu powiod-
ło. Mówię ci, mam tu własny geszeft, sieć sklepów 
odzieżowych i wszystkie na pełen gwizdek pracują! 
A co u ciebie? 
- Icek, mnie to się dopiero powiodło! 
- A co takiego robisz? 
- Pracuję w krematorium i palę Niemców! 
Tygodnik „Opiekun” w nakładzie świątecznym 
2800 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 
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LEDNICA ZAPRASZA 

 
     Wielu przygotowuje się na wyjazd do Ledni-
cy. Co tym razem wydarzy się pod Rybą? Spo-
tkania Młodych Lednica 2000 powstały przede 
wszystkim dla młodzieży i są w dużej mierze 
przygotowywana przez młodzież. Ale nie tylko 
młodzież jest  zapraszana, bo każdy, kto jest 
młody duchem może przyjechać. Lednica jest 
ukazaniem entuzjazmu i radości wiary, którymi 
wszyscy powinniśmy emanować każdego dnia 
w każdym wieku. Stąd pomysł na Lednicę Se-
niora, Lednicę Dzieci, czy Lednicę Motocyklis-
ty. Lednica powstała w 1997 r. jako studencki 
Apel Trzeciego Tysiąclecia stąd też nazwa Le-
dnica 2000, bo te spotkania mają wprowadzać 
nas w nowe tysiąclecie, mają pomóc nam 
współtworzyć przyszłość. 
     Słowo Lednica pochodzi od nazwy jeziora 
Lednica, nad którym leżą Pola Lednickie- miej-
sce spotkań, jeziora, w którym została ochrz-
czona Polska. Dlatego podczas Spotkań Ledni-
ckich Wybieramy Chrystusa, tak jak Mieszko 
I wybrał Chrystusa przyjmując chrzest. Jednak 
słowo LEDNICA nabrało nowego znaczenia, 
gdy pod jego szyldem zaczęły się gromadzić 
setki tysięcy młodych ludzi. LEDNICA oznacza: 
„Ludzie Ewangelii Daleko Nieście Imię Chrys-
tusa Amen”. Bo Lednica zachęca do bycia apo-
stołem i odwagi dzielenia się wiarą. Lednica, 
choć zawsze taka sama, co roku ma inny te-
mat, nową piosenkę, inny program, dzięki temu 
zawsze jest inna, zawsze jest nowa! Można 
powiedzieć, że ludzie wracają, bo co roku coś 
innego dostają, rozdawany jest inny symbol, 
wracają do domu z nowym gadżetem. Ludzie 
wracają nad Lednicę, bo spotykają tam ludzi, 
którzy tak jak oni wierzą, a właśnie tego potrze-
bują- bycia wspólnotą. Lednica daje siłę, żeby 
naładować akumulatory na cały rok. 
     Tegoroczne spotkanie 4 czerwca odbywa 
się pod hasłem „JPII – liczy się świętość!” i bę-
dzie w całości poświęcone Janowi Pawłowi II. 
Będzie to dziękczynienie za beatyfikację Ojca 
Św. Lednica jest nieodłącznie związana z Ja-
nem Pawłem II, on wspierał tę inicjatywę od 
początku. Stąd stałym punktem Spotkania jest 
Godzina JPII, myślę jednak, że kolejne Spotka-
nia w następnych latach będą poświęcone in-
nym równie ciekawym tematom i hasłom. W 
tym roku „Lednica” skupi się przede wszystkim 
na świętości, ale nie takiej abstrakcyjnej, która 
zdaje się ludziom czymś nieosiągalnym. Na 
świętości, która jest powołaniem każdego z 
nas ucznia, studenta, pracownika, pracodawcy, 

małżonka, osoby samotnej, zakonnika każde-
go. Dlatego na wzór tej świętości został wybra-
ny Jan Paweł II, który był wielkim filozofem, 
Papieżem, ale był również człowiekiem, który 
lubił sport, aktorstwo. Jest wzorem świętości, 
ale takiej bardziej realnej i wyobrażalnej. 
     Symbole spotkania są w tym roku dwa. Pie-
rwszy to klucz do nieba, który otrzyma każdy 
uczestnik spotkania Lednickiego, na którym są 
napisane słowa: „Tobie dam klucze Królestwa”, 
oraz „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Ten klucz 
ma symbolizować, że Wybierając Chrystusa 
obieramy za cel niebo i świętość. W zamian 
zachęcamy wszystkich uczestników, żeby już 
teraz przysłali do nas klucze, będące symbo-
lem ich otwartości, klucze do swoich serc. 
Z tych nadesłanych kluczy powstanie pomnik 
Otwartości Polskiej Młodzieży na Polach Ledni-
ckich. Czekamy na klucz od każdego! Dodat-
kowo każdy uczestnik dostanie w tym roku 
skałę z namalowaną rybką. Ryba na skale jest 
symbolem Chrystusa, który powinien stać się 
fundamentem naszego życia. Jednak rozdawa-
ne symbole to nie wszystko, Spotkanie będzie 
pełne ciekawych przeżyć. 
     Głównym punktem każdego Spotkania i is-
totą Lednicy jest Wybór Chrystusa, którego do-
konujemy odmawiając wspólnie rotę Wyboru 
podczas Spotkania. Ale dokonujemy również 
tego Wyboru, gdy przechodzimy przez Bramę-
Rybę symbolizującą Chrystusa. Gdy powsta-
wała koncepcja bramy, przez którą młodzież 
ma wejść w nowe tysiąclecie, jasne wydawało 
się, że musi mieć ona kształt Ryby - Chrystusa. 
     Organizatorzy starają się by Lednica żyła cały 
rok i zapraszają na sobotnie spotkania na Ledni-
cy, podczas których są czytane przemówienia Ja-
na Pawła II, odmawiany brewiarz i celebrowana 
Msza św. Zapraszają także wszystkich na organi-
zowane w lipcu nad Lednicą wakacje, podczas 
których jest wspólna modlitwa, praca, studia, ale 
też taniec, rozmowy i gry. Często właśnie pod-
czas tych wakacji powstają pomysły dotyczące 
tematu i symboli Spotkania Lednickiego. Nie każ-
dy może dojechać na Lednicę, na weekend, dla-
tego zainicjowano cotygodniowe konferencje inte-
rnetowe. Jest to propozycja przygotowywania się 
do spotkania, które odbywa się w pierwszą sobo-
tę czerwca. Służy temu strona www.lednica2000. 
pl tam znajdują się wszystkie informacje odnośnie 
tej i wszystkich innych inicjatyw. 
     Każdego roku Papież przysyłał swoje przesła-
nie i błogosławieństwo, często również w wersji 
video. Benedykt XVI podtrzymuje tę tradycję. Nie 
wiadomo jeszcze jakie słowa Benedykt XVI przy-
śle na tegoroczne Spotkanie, ale z pewnością 
Papież popiera tę inicjatywę. Od kilku lat Lednica 
ma wymiar również międzynarodowy. Przybywają 
delegacje z całej Europy, aby uczestniczyły w tym 
spotkaniu, wybierały Chrystusa, a po powrocie do 
swojego kraju rozpowszechniały tę ideę. Grupa 
z Londynu w zeszłym roku pomogła przygotować 
tłumaczenie radiowe całego spotkania na angiel-
ski, co znacznie ułatwiło komunikację. Z roku na 
rok coraz więcej krajów odpowiadało na zapro-
szenie Lednicy. 
      Zgłoszenie uczestnictwa, zarówno indywidua-
lnie jak i całych grup, jest możliwe przez formu-

larz umieszczony na stronie internetowej, http:// 
www.lednica2000.pl. Te zgłoszenia znacznie ułat-
wiają pracę organizatorów i pomagają przygo-
tować spotkanie. Jednak nie wszystkie grupy się 
zgłaszają i na spotkanie są wpuszczane również 
grupy, które się wcześniej nie zarejestrowały. 
Osoby niepełnoletnie winny mieć ze sobą zgodę 
od rodziców na wyjazd. Jest możliwe uczestnict-
wo również osób niepełnosprawnym, dla których 
jest wydzielony specjalny sektor. Ważne jest jed-
nak, aby takie osoby zgłosiły swój przyjazd wcze-
śniej, aby zostały poinformowane w jaki sposób 
dostać się do tego sektora oraz by została 
przygotowali odpowiednią ilość miejsca. 
Wszystkie informacje dla osób niepełnospraw-
nych wybierających się na Lednicę znajdują się 
na stronie http://niepelnosprawni.lednica2000.pl. 
     Warto przyjechać na Lednicę, żeby się 
wspólnie z pomodlić poprzez tanieć, śpiew i 
podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Warto przyjechać, żeby nie żałować, że omi-
nęło nas to wspaniałe wydarzenie! Warto 
przyjechać, żeby zobaczyć jak skoczkowie 
spadochronowi ułożą się w powietrzu w kształt 
napisu JPII, bo zrobią to tylko 4 czerwca pod-
czas XV Spotkania Młodych Lednica 2000. 
Na podstawie wywiadu Aleksandry Cieśla, Rzecznika 
Prasowego Lednica 2000. 
 

STREFA „SACRUM”. 

 
     Minęła zima, w związku z tym, zobowiązani 
przez Parafian, po raz kolejny prosimy właścicieli 
samochodów, aby zechcieli zachować szacunek 
dla przestrzeni między kościołem, plebanią i daw-
ną kaplicą (salą wielofunkcyjną), Miejsce to umo-
wnie nazywamy „Strefą Sacrum”. Pozwala ono na 
swobodne opuszczenie kościoła i przejście na 
osiedla mieszkalne. Jest także miejscem space-
rowym dla wychodzących z kościoła, dla rodzi-
ców z małymi dziećmi, czy wreszcie „podwórkiem 
szkolnym” dla młodzieży korzystającej z Sali 
KLO, Gimnazjum KSW, młodzieży i dorosłych 
działających w grupach parafialnych, czy dzieci 
uczęszczających do świetlicy parafialnej. 
     Wyjątek stanowią pojazdy osób niepełnospraw-
nych lub starszych, które maja wyznaczone miej-
sca postojowe. Kierowców, którzy podwożą osoby 
starsze prosimy, aby zechcieli, po wysadzeniu 
swoich pasażerów zaparkować auto na dużym 
parkingu. Zwyczajem lat ubiegłych będziemy pre-
zentowali w Opiekunie fotografie i numery rejestra-
cyjne tych pojazdów, które przeszkadzają parafia-
nom w normalnym funkcjonowaniu „Strefy Sac-
rum”. 
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Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy - 25 kwietnia 2011 r. Dzień KUL i innych Katolickich 
Uczelni. Święto św. Marka Apostoła i Ewangelisty. Początek kwartalnych dni modlitw w różnych potrzebach ludzi, 

zwłaszcza o dobre urodzaje; Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Adam; 
7.00 1. + Macieja, zm. Rodziców i Braci z obu stron Rodziny, of. M. Stachowicz  xTBieliński 

8.30 1. + Radosława Brochockiego (w 7 r.), Henryka, Ryszarda, Mariana, 
Wiktora, Leokadię, Mariannę, zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych xSławek 

 2. + Agnieszkę Czerniej (w 7 dzień od pogrzebu), of. Rodzina xSStachyr 

 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Bogusławy i Józefa Ługowskich, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata, of. Małżonkowie 

xRMiroń-
czuk 

omnes 

1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 10.00 
2. Dziękczynna w intencji Marka, z racji imienin, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i potrzebne łaski, of. Kościół Domowy xEGaładyk 

 3. Dziękczynna w intencji ks. Wojciecha Bazana, z prośba o zdrowie i 
potrzebne łaski w realizacji powołania kapłańskiego, of. Rodzice 

xPro-
boszcz 

11.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Katarzyny Tkacz, z prośbą o wiele 
łask Bożych w dorosłym życiu, of. Rodzice xBBłoński 

 2. Dzięk. w 20 r. ślubu Adama i Barbary oraz w 19 r. ślubu Beaty i 
Marka - małż. Grochowskich, z prośbą o Boże błog, opiekę św. Ro-
dziny dla nich i dla ich Dzieci, of. Rodzice 

xSGro-
chowski  

12.45 1. Za Parafian i Gości xSławek 

omnes 

16.30 1.  + Rodziców: Stanisława (w 27 r.) i Amelię Kondraciuków, Elżbietę 
Sawicką oraz zm. z ich Rodzin, of. Zięć xAdam omnes 

17.30 Różaniec pod przew. Obrońców Życia i członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Początek Tryduum poprzedzającego obchody 5 rocznicy sprowadzenia reli-
kwii Św. Joanny Beretty Molla 

Obrońcy Życia 

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

 2. Dziękczynna w 3 r. urodzin Mai, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski, of. Rodzice xJarekDz 

omnes 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego.  xDyżurny 
Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 26 kwietnia; Wsp.M.B. Dobrej Rady; Ks. Adam i ks. Sławek dzień wolny 
6.30 1. + Mariannę (w 6 r.), Mieczysława i Grażynę Waszczuków xRMirończ 

 2. + Kazimierę i Bolesława Łukasiaków oraz Feliksę i Antoniego Ty-
mosiaków, of. Franciszek Łukasiak xSławek 

xTBie-
liński 

7.00 1. + Władysławę (w 12 r.), Józefa, Witolda, Eugeniusza, Józefa i Bro-
nisławę, of. Krystyna Pastor xTBieliński 

 2. + Kazimierę (w 11 r.) i Henryka Wysockich, of. Córki xProboszc 

 3. + Witolda Adamczyka (w 30 dzień), of. Rodzina xJToczyski 

xSła-
wek 

10.00 Msza Św. Pogrzebowa xJarekD  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia i członków Dzieła Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. Tryduum poprzedzającego obchody 5 rocznicy sprowadzenia reli-
kwii Św. Joanny Beretty Molla 

Obrońcy Życia 

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

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

 3. + Bogusława (w 1 r.) i Irenę Czarczyńskich, of. Rodzina xJarekDz 

 4. + Łucję Wasilewską (w 3 r.), of. Mąż xEGaładyk 

 5. + Irenę (w 19 r.), zm. z Rodzin Sarnowców, Nasiłowskich, Kalickich 
i Kobylińskich, of. p. Sarnowiec xAdam 

xPro-
boszcz 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego xDyżurny 

Środa w Oktawie Wielkanocy – 27 kwietnia 
Dzień modlitw za Drogowców i Transportowców, Czyt. Dz 3,1-10;Lk 24,13-35 Ks. Jarek dzień wolny 

6.30 1. + Ewę Ferenc (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu xJarekDz 

 2. + Zm. z Rodzin Flisów, Kowalów, Nasiłowskich, Rogowskich, 
Białasów i dusze w czyśćcu cierpiące, of. Bezimienna xTBieliński 

 3. W intencji Pielgrzymów udających się na Beatyfikacją Jana 
Pawła II w Rzymie. 

xRMiroń-
czuk 

xJSu-
tryk 

1. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 7.00
2. + Krystynę Ostolską (w 2 r.), zm. z obu stron Rodziny, of. Mąż xProboszc 

 3. + Irenę Ulko (w 3 m-c) i zm. z obu stron Rodziny, of. Córka xBBłoński 
 4. + Józefę, Aleksandra i Wacława, zm. z Rodzin Ornowskich i Pu-

cyków, of. Krystyna Ornowska xJSutryk 

xJa-
rekDz 

14.00 Msza Św. Pogrzebowa xSławek  
16.00 „Próba” praktycznego udziału w obrzędach dla Dzieci przed I Komunią Św.  xSławek 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia. Tryduum poprzedzającego obchody 5 

rocznicy sprowadzenia relikwii Św. Joanny Obrońcy Życia 

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

 2. + Alojzego (w 12 r.) i Bronisława (w 30 r.), of. Rodzina xAdam 

 3. + Henryka i Kazimierza (w 7 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Elżbieta Janucik xSławek 

 5. + Józefa, Feliksę i Witolda Podgórzaków, of. Teresa Podgórzak xSStachyr 

xPro-
boszcz 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. xDyżurny 
Czwartek w Oktawie Wielkanocy - 28 kwietnia; Wspomnienie św. Joanny Beretty Molla, 
V rocznica sprowadzenia Relikwii Świętej. Dzień Diecezjalnej Pielgrzymki Rodzin do naszego Sanktuarium. Wspo-

mnienie św. Piotra Chanela, Kapłana i Męczennika oraz św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, Kapłana 
6.30 1. + Antoniego (w 16 r.) i zm. z Rodzin Małków, Kunów i ks. Alfre-

da Hoffmana, of. Halina i Krzysztof Iskra xJSutryk 

 2. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Bronisława oraz 
szczęśliwe narodziny ich Dziecka, of. Siostra xJarekDz 

xBBłoń-
ski 

7.00 1. + Genowefę (w 5 r.) i Jana oraz Rodziców z obu stron Rodziny xBBłoński 

 2. W intencji Agaty i Łucji, z prośbą o dary Ducha Św. i potrzebne 
łaski na czas egzaminów, of. Rodzice 

xPro-
boszcz 

xJa-
rekDz 

16.00 „Próba” praktycznego udziału w obrzędach dla Dzieci przed I Komunią Św.  xSławek 
17.00 Godzina Miłosierdzia, początek 40-godzinnego Nabożeństwa. Koronka do Miłosier-

dzia Bożego, modlitwy przez wstawiennictwo św. Joanny, dziękczynienie za dar życia 
Sługi Bożego Jana Pawła II. 

xDyżurny Obroń-
cy Życia 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia. Obrońcy Życia 
18.00 1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami xAdam 

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

 3. + Henryka (w 8 r.), Janinę, Teściów i Dziadków z obu stron Ro-
dziny, of. Krystyna Deoniziak xSStachyr 

 4. + Zdzisława (w 8 r.) i Irenę oraz zm. Rodziców z obu stron Ro-
dziny, of. Żona xTBieliński 

 5. W intencjach czcicieli Św. Joanny xSławek 

omnes 

Modlitwy w intencji Rodzin i ucałowanie Relikwii św. Joanny. xDyżurny ObrŻyci 
19.00 Wieczór Chwały pod przewodnictwem Akademickiej Grupy Ewangelizac. (w kosciele) xTBieliński AGE  



 

 
Piątek w Oktawie Wielkanocy - 29 kwietnia; Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewi-

cy i Doktora Kościoła, Patronki Europy; Dzień męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II 
Wojny Światowej; Drugi dzień 40-godzinnego Nabożeństwa. Czyt.: Dz 4,1-12;J 21,1-14 

7.00 1. + Władysława (w 7 r.) i Annę, zm. z Rodzin Gołąbków, Bara-
nowskich i Prządków, of. Barbara Prządka 

xJSutryk 

 2. + Martę, Leona, Józefa i Marka, of. Rodzina xBBłoński 

 3. Dziękczynna w 16 r. urodzin Michała, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski, of. Rodzice 

xAdam 

omnes 

8.30 1. O potrzebne łaski dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  xJZowczak xJSutry 

10.00 1. O potrzebne łaski dla LO im. Hetmana Żółkiewskiego, of. Dyrekcja xMChomiu xAdam 

11.30 1. + Helenę (w 36 r.) i Jana Talachów, of. Córka xJToczyski 

 2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anny i Grzegorza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Jubilaci 

xPro-
boszcz 

omnes 

15.00 Godzina Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego, dziękczynienie za dar życia
Sługi Bożego Jana Pawła II. xDyżurny Czcicie-

le B.M. 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia Obrońcy Życia 

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

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

 3. + Antoniego, zm. Rodziców z obu stron Rodziny oraz Filipinę 
Marciniuk, of. Danuta Mikiciuk 

xEGaładyk 

 4. + Franciszkę, Józefa i Henryka, zm. z obu stron Rodziny Mula-
rzuków, of. Apolonia Gigoła 

xSławek 

 5. Dziękczynna w r. urodzin Doroty, z prośba o potrzebne łaski w 
dalszym życiu, of. Mama 

xSStachy-
ra 

omnes 

19.00 Katecheza dla Narzeczonych xJSereda xAdam 
Sobota w Oktawie Wielkanocy - 30 kwietnia, Trzeci dzień 40-godzinnego Nabożeństwa; Wspo-

mnienie Św. Piusa V, Papieża. Czyt. Dz 4,13-21;Mk 16,9-15 Dziękczynienie za dar życia Sł. Bożego Jana Pawła II. 

1. Gregorianka: + Władysława Gabrana, of. Żona z Córkami xSGrocho 7.00 
2. Gregorianka: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 

omnes 

 4. + Tadeusza Zemło, of. Rodzina xProboszc  

3. + Stanisławę Boruc (w 1 r.), zm. z Rodziny Boruców, of. Syn xBBłoński 

4. + Henryka (w 30 r.) oraz zm. Rodziców: Józefę i Bronisława xJarekDz 
 

5. Dziękczynna w 23 r. ślubu Małgorzaty i Wiesława, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Dzieci, of. Małżonkowie 

xAdam 

 

1. + Jana Marciniuka (w 19 r.), of. Córka xSStachyr 

2. + Janinę, Stanisława, Mariana, Anielę i Edwarda, of. Andrzej Rzewuski xJToczyski 

3. Dziękczynna za uratowanie życia Władysława, of. Siostra xEGaładyk 

11.30 

4. Dziękczynna w 3 r. ślubu Moniki i Sylwestra, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Monika Kosiorek 

xPro-
boszcz 

omnes 

15.00 Godzina Miłosierdzia, Koronka i zakończenie Nowenny do Miłosier. Bożego. Dziękczynienie za dar 
życia Sługi Bożego Jana Pawła II.. Zakończenie sobotniego wystawienia Najświętszego Sakramentu xDyżurny Grupy 

 

16.00 1. W intencji nowożeńców Joanny i Pawła xSławek xAdam 

17.00 1. W intencji nowożeńców Anny i Arkadiusza xSławek xJarekD 

18.00 1. W intencji nowożeńców Magdaleny i Piotra xJDziedzic xProbo 
20.00 Koncert Papieski xJarekDz omnes                

Druga Niedziela Wielkanocna; Niedziela Miłosierdzia Bożego; 
Parafialny Odpust Św. Józefa Robotnika - 1 maja 2011 r. 

Diecezjalny dzień modlitw za ludzi Bezrobotnych 
6.30 „Próba” praktycznego udziału w obrzędach dla Dzieci przed I Komunią Św.  pOrganista 

7.00 1. + Henrykę, Henryka, Franciszka, Adama i Stanisława oraz 
Franciszka Szczepanik (w 21 r.), of. Mirosław Szczepanik 

xJarekDz 

 2. + Stanisława Kostyrę ( z racji imienin), of. Helena Kostyra xSławek 

8.30 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Zdzisława, Martynę, Marian-
nę oraz Rodziców z obu stron Rodziny, of. Celina Świniarska 

xJToczyski 

 2. + Zygmunta (z racji imienin) i Mariannę (w 10 r.), of. Syn xEGaładyk 

 3. + Romana, Apolonię i Bolesława, of. Zofia Frankowska xSStachyra 

 4. + Mariannę Pyziołek (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu xJarekDz 

omnes 

Uwaga: o godzinie 10.00 w TVP1 będzie bezpośrednia transmisja 
Mszy Św. beatyfikacyjnej Jana Pawła II z Watykanu. Zachęcamy do obejrzenia. 

10.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Bogumiłę Plichtę, of. Mąż i Dzieci xTWalczak 

 2. + Wiktorię, Stanisława i Józefa Malinowskich, of. p. Malinowscy xProboszc 

3. + Mariana Sikorskiego, of. p. Sikorscy xBBłoński  
4. + Kazimierza Sosnowskiego (w 9 r.), of. Elżbieta Sosnowska  xJToczyski 

11.30 1. + Teresę, Helenę i Stanisława oraz zm. z Rodziny, of. Honorata 
Chromińska xSławek 

 2. + Bronisława (w 11 r.), Wacławę i Mariana Wakułów, of. Ewa 
Wakuła xEGaładyk 

 3. Dziękczynna za uratowanie życia Władysława, of. Siostra xSStachyr 

12.45 1. Suma odpustowa: Za Parafian i Gości Sumista 

 2. O Boże błogosławieństwo dla p. Organisty z racji imienin i po-
trzebne łaski dla jego Rodziny, of. Chór Lilia 

xProboszc 

Po Mszy Św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i odpustowa procesja Euchary-
styczna wokół kościoła. Zakończenie 40-godzinnego Nabożeństwa Sumista 

omnes 

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

16.30 1. + Stanisławę, Stanisława, Katarzynę, Witolda i Teresę oraz 
zm. z Rodzin Krupów i Kowalczyków, of. Danuta Kruk   

xAdam 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Hannę Wymiatał, of. Dzieci xAdam 
20.00 Wieczorna Adoracja Najśw. Sakramentu xDyżurny 

omnes 
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