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Skończył się Wielki Post i przeżyliśmy 
Triduum Paschalne. Wspominamy 

Mękę i Śmierć naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, aby radośnie 
ogłaszać całemu światu 

Jego Zmartwychwstanie. 
W tych wydarzeniach zawarta jest 

najgłębsza Tajemnica wiary, 
którą z dumą wyznajemy.  

     Życzymy Wam, Kochani Parafianie 
i Szanowni Goście, aby te Święta były 
okazją do spotkania z najbliższymi, 

czasem budowania prawdziwej 
wspólnoty i źródłem prawdziwej 

radości wypływającej z serca. 
 

Redakcja Opiekuna, Duszpasterze i Pracownicy 
Parafii Św. Józefa w Siedlcach 

WIELKANOCNE ZAMYŚLENIE 
     „A myśmy się spodziewali”... Te słowa uczniów w drodze do Emmaus 
opisują ich nastroje, które nieobce są i nam. To „spodziewanie się” dotyczy 
wielu sfer życia osobistego, społecznego i światowego. Wydawało się, 
i niektórym wydaje się do dziś, że wszystko już się skończyło, że wszystko 
już było, że Chrystus to być może Mesjasz, Prorok, któremu się nie powiodło. 
Najbliżsi w godzinie próby opuścili go, jeden zdradził... Miłość została wyszy-
dzona. Po ludzku nie było happy endu, a w ludzkich sercach, umysłach pozo-
stawał niewytłumaczalny lęk, lęk ostateczny przed śmiercią, bólem i cier-
pieniem.  
     Tymczasem – to naprawdę wszystko zaczyna się od nowa dla tych, którzy 
skłonni są wierzyć – choćby w to, że istnieje w tym zwariowanym świecie 
dobro... W powieści Nikosa Kazantzakisa – „Ostatnie kuszenie Chrystusa”, 
autor opisuje ostatnie chwile życia Jezusa: „I zabrzmiało to tak, jakby powie-
dział: Wszystko się zaczęło”. Ta intuicja literacka odzwierciedla prawdę 
o Wielkiej Nocy, której zwiastunem był Wielki Piątek i milczenie Wielkiej So-
boty. Wszystko się zaczęło. A to dlatego, że w historii tego świata, w tamten 
czas, odnaleziono pusty grób, jedyny grób, który - jak wyznaje wielu - nie 
budzi lęku.  
     Wielka Noc nie wzywa do odpoczynku, lecz do wysiłku, który prowadzi do 
szczęścia i radości doskonałej. Bo przecież Zmartwychwstanie jest zada-
niem. Biblijny opis uczniów biegnących do pustego grobu – symbolizuje sytu-
ację człowieka ciekawego i poszukującego mądrej nadziei. Nadzieja myśląca, 
nadzieja na „z martwych”–„wstanie”, tzn. na nowe życie, na nowy świat, który 
jest wszędzie tam, gdzie człowiek odważnie chce kochać. Wyraził to trafnie 
Gabriel Marcel: „Gdy mówisz - Kocham – to znaczy „Ty nie umrzesz”. Dziś 
poszukuje się pilnie źródeł energii potrzebnych do życia ludzkości: węgla, 
ropy, gazu, energii słonecznej i atomowej, a jeszcze nie podjęto systematycz-
nych badań nad największą energią, jaką posiada ziemia, nad ukrytą w sercu 
człowieka energią miłości.  
     Trzeba najpierw odnaleźć w swoim życiu pusty grób – tzn. pozwolić by w 
nas umierał egoizm i lęk, a rodziła się Miłość, zaufanie i pokój serca... Kiedy 
udaje się zrozumieć drugiego człowieka, to już jest święto, kiedy udaje się 
pójść tam, gdzie inni nie chodzą z lęku o swoje życie, chcąc mieć święty 
spokój i układy, wtedy już jest święto. Ludzie, którzy przeżyli kryzysy, tragedie 
i załamania mówią, że uratowała ich „Boska Ręka”, ale ta ręka tu na ziemi 
musi mieć ludzkie palce, ta ręka co wiedzie do „z martwych wstania” musi 
mieć ludzkie ciepło. Tajemnica Wielkiej Nocy to nie łatwe i tanie pocieszanie 
ludzi, ale wezwanie do czynu, do budowania nadziei na życie w pełni 
wyzwalające człowieka z lęku. 
     Chrystus po Zmartwychwstaniu mówi do uczniów: „Nie bójcie się!” Anioł 
też mówi: „Nie bójcie się!” Bo ostatnie słowo Boga nie jest słowem śmierci, 
ale Słowem Życia, nie jest słowem vendetty wobec prześladowców i zdrajców  

 

ale słowem Miłości i mądre-
go przebaczenia. Ostatnie 
Słowo Boga staje się pierw-
szym słowem nowego świa-
ta, który może być udziałem 
każdego człowieka. Wielka 
Noc otwiera przed człowie-
kiem nowy świat. Ten świat 
to nie raj na ziemi, idylla i 
sielanka. Po przeżyciu Wiel-
kiej Nocy to świat pełen Mi-
łości, która silniejsza jest od 
śmierci.   
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Trwa Święte Tryduum Paschalne. Największe 
misteria ludzkiego odkupienia są jednym Wiel-

kim Świętem, które rozpoczyna celebracja 
Wieczerzy Pańskiej, a kończą Nieszpory Nie-

dzieli Wielkanocnej. Szczegóły dotyczące cele-
bracji tego Święta zawiera List okólny Kongre-
gacji Kultu Bożego o przygotowaniu i obcho-
dzeniu Świąt Paschalnych „Paschalis sollem-

nitatis” (z 16 stycznia 1988).   

WIELKI CZWARTEK 

 
     Dziś (bo właśnie dziś w Wielki Czwartek, w godzi-
nach popołudniowych ukazał się ten numer Opieku-
na) o godz. 10.00 Ks. Biskup celebrował w katedrze 
Mszę Św. z kapłanami, konsekrował Krzyżmo Św. i 
błogosławił inne Oleje. Był to znak jedności kapłanów 
ze swoim biskupem w jednym kapłaństwie i w posłu-
dze Chrystusa. Kapłani, przybyli z różnych stron die-
cezji, odnowili publicznie przyrzeczenia złożone przy 
święceniach. W tej Mszy Św. brała także udział 
Służba Liturgiczna. Spotkanie właściwie rozpoczęło 
się o godz. 9.15 zawiązaniem wspólnoty i rozmową 
dotyczącą Triduum Paschalnego oraz nauką pieśni. 
Po Eucharystii w naszej Sali Wielofunkcyjnej odbyło 
się spotkanie, w programie którego była m.in. sztuka 
„Gość oczekiwany”, przygotowana przez KSM przy 
Katedrze.  
     Po południu w kościołach parafialnych wymienia 
się Oleje Św, przywiezione z Katedry. W godzinach 
wieczornych celebruje się Mszę Św. Wieczerzy Pań-
skiej (nie można sprawować w tym dniu Mszy Św. 
bez udziału ludu). Przed Mszą kończy się okres 
Wielkiego Postu, a rozpoczyna ŚWIĘTE TRIDUUM 
PASCHALNE. Czas ten słusznie jest określany jako 
«Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego 
i zmartwychwstałego». Nazywa się go «Triduum 
Paschalnym», ponieważ uobecnia i uskutecznia mi-
sterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata 
do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w zna-
kach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jedno-
czy się z Chrystusem. 
     W ciągu dwóch dni Triduum w Wielki Piątek i w 
Wielką Sobotę trwa Święty Post Paschalny. Zgodnie 
z pierwotną tradycją Kościół pości, bo «Oblubieniec 
został zabrany». W te dni Godziny Czytań i Jutrzni, 
gdzie to możliwe, kapłani odmawiają razem i innymi 
kapłanami i ludem. Tę część Brewiarza nazywano 
kiedyś «Ciemną Jutrznią», służącą kontemplacji 
Męki, Śmierci i pogrzebu Pana w oczekiwaniu na 
Jego Zmartwychwstanie. Do godnego sprawowania 
Paschalnego Triduum konieczna jest odpowiednia 
liczba ministrantów, którzy starannie przygotowują 
się do czynności, które mają wykonać, a szczególnie 
do proklamacji tekstów czytanych i śpiewanych. 
     Msza Św. w wieczór Wielkiego Czwartku przypo-
mina Ostatnią Wieczerzę, podczas której „Pan Je-
zus, tej nocy, której był wydany i umiłował swoich na 
świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod posta-
ciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał 
Apostołom do spożywania oraz im i ich następcom 
w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali”. Mszę Wie-
czerzy Pańskiej sprawuje się w godzinach wieczor-
nych. Mogą ją koncelebrować wszyscy kapłani. 
     Po Mszy Św. tabernakulum zostaje zupełnie pu-
ste. Hostie do rozdzielania Komunii konsekrowane 
są w takiej ilości, by wystarczyło ich w dniu następ-

nym – w Wielki Piątek. Do przechowania Najśw. Sa-
kramentu urządza się kaplicę sprzyjającą medytacji, 
z wystrojem surowym i skromnym. Podczas śpiewu 
«Chwała na wysokości Bogu» uderza się w dzwony. 
Po skończeniu tego śpiewu dzwony milkną aż do 
«Chwała na wysokości" w Wigilię Paschalną. 
     Po homilii, zgodnie z tradycją, odbywa się obmy-
cie nóg wybranym mężczyznom. Oznacza ono służ-
bę i miłość Chrystusa, który «przyszedł nie po to, aby 
Mu służono, lecz aby służyć». Wypada tę tradycję 
zachować i wyjaśnić właściwy jej sens. Po modlitwie 
po Komunii formuje się procesja: na jej czele idzie 
krzyż, zapalone świece i kadzidło. Przez kościół za-
nosi się Najświętszy Sakrament do miejsca, gdzie 
będzie przechowywany. Śpiewa się hymn: «Sław, ję-
zyku, tajemnicę». Najświętszy Sakrament składa się 
w zamkniętym tabernakulum, a nie wystawia w mon-
strancji, jak następnego dnia. 
     Przeniesienie to nie jest przedstawieniem „Pańs-
kiego pogrzebu”, lecz miejscem adoracji żywego 
Chrystusa do liturgii Wielkiego Piątku Męki Pańskiej. 
Warto zarezerwować czas na adorację Najśw. Sak-
ramentu uroczyście przechowywanego w tym dniu. 
Po Mszy obnaża się ołtarz, przy którym była sprawo-
wana Eucharystia. Krzyże w kościele już od V Nie-
dzielą Wielkiego Postu są okryte fioletową zasłoną. 
Obrzęd umieszczania Najświętszego Sakramentu 
w ołtarzu przechowania nie przypomina nocy męcze-
ńskiej w więzieniu Pana, ale oddaje cześć Najświęt-
szemu Sakramentowi w rocznicę Jego ustanowienia. 
Miejsce przechowania nie jest „ciemnicą”, ale jedno-
znacznie wskazuje na tajemnicę Eucharystii. 
     Po zakończeniu liturgii usuwa się wodę z kropiel-
nic, by po Wigilii Paschalnej napełnić je wodą pobło-
gosławioną w czasie liturgii chrzcielnej. W Wielki 
Czwartek można uzyskać odpust zupełny za udział 
w uroczystym śpiewie „Przed tak wielkim Sakramen-
tem”. W tym dniu najczęściej śpiewa się pieśni: 
Przykazanie nowe, Miłujmy się nawzajem, Gdzie 
miłość wzajemna i dobroć, Pan Wieczernik przygo-
tował; O Krwi najdroższa, Dziękujemy Ci, Ojcze nasz 
oraz Sław języku tajemnicę. 

WIELKI PIATEK 

 
     W Wielki Piątek, w dniu, w którym «Chrystus zo-
stał ofiarowany jako nasza Pascha», Kościół rozmy-
śla nad Męką swojego Pana. Adorując Krzyż, wspo-
mina narodzenie z boku Chrystusa umierającego na 
Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego 
świata. Zgodnie z dawną tradycją Kościół nie spra-
wuje w tym dniu Eucharystii. Komunii Św. udziela się 
wiernym tylko podczas liturgii ku czci Męki Pańskiej. 
Chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, 
Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze 
dnia. 
     Wielki Piątek Męki Pańskiej w całym Kościele jest 
dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie 
wstrzemięźliwości i postu. Nie sprawuje się w tym 
dniu Sakramentów, z wyjątkiem Sakramentu Pokuty 
i Namaszczenia Chorych. Nie celebruje się nawet 
Mszy Św. pogrzebowych. Obrzęd Męki Pańskiej wi-
nien być sprawowany w godzinach popołudniowych, 
od godziny 15.00, jednakże nie po godzinie 21.00. 
     Po  wyjaśnieniu  uczestnikom  Liturgii  znaczenia 

obrzędów, kapłan idzie w procesji do ołtarza, kłania 
się i pada na twarz. Gest ten oznacza upokorzenie 
«człowieka ziemskiego» oraz smutek i ból Kościoła. 
Wierni stoją podczas wejścia, a następnie klękają 
i modlą się w milczeniu. Potem następują czytania 
i opowiadanie o Męce Pańskiej według św. Jana 
oraz krótka homilia, zakończona milczeniem. Po nim 
następuje Modlitwa Powszechna zanoszona według 
starej formuły z intencjami, które wyrażają powsze-
chny zasięg Męki Chrystusa zawieszonego na Krzy-
żu dla zbawienia całego świata.  
     Krzyż używany w obrzędzie odsłonięcia jest duży, 
a wezwanie przy odsłonięciu Krzyża i odpowiedź lu-
du są śpiewane. Kiedy kapłan stoi i trzyma podnie-
siony Krzyż, wszyscy milczymy. Osobista adoracja 
Krzyża jest bardzo ważna, dlatego Krzyż jest tylko je-
den, domaga zasada prawdziwości znaku, przedsta-
wiany do adoracji każdemu z wiernych. Osobista ad-
oracja Krzyża jest najpoważniejszym elementem 
w tym obrzędzie. Dlatego należy przedstawić Krzyż 
do adoracji każdemu z wiernych. Pieśni podczas 
adoracji Krzyża przywołują na pamięć historię zba-
wienia. Następnie kapłan śpiewa wezwanie do Modli-
twy Pańskiej, nie przekazując znaku pokoju. Komu-
nia święta jest rozdzielana w sposób zwyczajny. 
     Po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz, pozosta-
wiając na nim jedynie Krzyż z czterema świecami. 
Potem Krzyż będzie złożony tak, aby wierni mogli go 
adorować i całować, trwając na modlitwie. W tym 
dniu należy pamiętać o Drodze Krzyżowej, procesji 
ku czci Męki Pańskiej i wspomnieniu boleści NMP. 
Po zakończeniu liturgii Męki Pańskiej odsłania się 
pozostałe krzyże w kościele, a do Wigilii Paschalnej 
wyłącznie, przed Krzyżem przyklęka się tak, jak zaz-
wyczaj przed wystawionym Najświętszym Sakramen-
tem. Podczas Adoracji Krzyża jest zbiórka ofiar na 
Grób Pański w Jerozolimie. Podczas liturgii Męki 
Pańskiej można uzyskać odpust zupełny za udział 
w adoracji i ucałowanie Krzyża. W Wielki Piątek 
„Podczas adoracji Krzyża są wykonywane antyfony, 
hymny i inne stosowne pieśni, które przywołują na 
pamięć historię zbawienia”. 

WIELKA SOBOTA 
     W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pań-
skim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Je-
go zstąpienie do otchłani. W modlitwie i poście ocze-
kuje na Jego Zmartwychwstanie oraz powstrzymuje 
się od sprawowania Ofiary Mszy Św. Nie sprawuje 
też Sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszcze-
nia chorych oraz Komunii Św. udzielanej Chorym. 

WIELKANOC 
     Zgodnie z bardzo dawną tradycją obchód Wigilii 
Paschalnej, czuwania na cześć Pana, rozpoczyna 
się i kończy w nocy. Ta noc jest «Matką wszystkich 
świętych wigilii». Kościół czuwając oczekuje Pańs-
kiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramen-
tach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie 
obrzędy Wigilii paschalnej odbywają się w nocy: nie 
wolno ich rozpocząć, przed zapadnięciem nocy, a 
należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada 
ta jest interpretowana ściśle tak, jak praktyka doty-
cząca nocy Narodzenia Pańskiego. Wigilia Pas-
chalna jest doroczną pamiątką i figurą prawdziwej 
Paschy Chrystusa, a więc nocy prawdziwego wy-
zwolenia, w którą «Chrystus skruszywszy więzy 
śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani». 
     Pascha jest uroczystością nad uroczystościami, 
gdyż Zmartwychwstanie Chrystusa jest umocnieniem 
naszej wiary i nadziei. Przez Chrzest i Bierzmowanie 
zostaliśmy wszczepieni w paschalne misterium Chry-
stusa, umarliśmy, zostaliśmy pogrzebani i wskrzeszeni 
razem z Nim i z Nim też będziemy królować. 
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     Wigilia tej nocy ma następujący układ: po krótkiej 
Liturgii Światła z błogosławieństwem ognia i pascha-
łu (to pierwsza część Wigilii), Kościół rozważa wiel-
kie dzieła, jakich Bóg dokonał od początku i wyraża 
ufność w słowo i obietnice Boże (część druga, czyli 
liturgia słowa); następnie wraz ze swymi nowymi 
członkami, odrodzonymi w chrzcie (część trzecia), 
zostaje zaproszony do stołu, który Pan przygotował 
Kościołowi, jako upamiętnienie Jego śmierci i zmar-
twychwstania, w oczekiwaniu na Jego przyjście 
(część czwarta). 

 
     Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej kończy się 
adorację przy Grobie Pańskim. Kapłan, ubrany w 
komżę i stułę, intonuje krótki śpiew na cześć Naj-
świętszego Sakramentu, następnie wyjmuje Hostię z 
monstrancji i chowa ją w tabernakulum Grobu Pań-
skiego. Na figurę Chrystusa leżącego w grobie kła-
dzie się białą zasłonę, a w Grobie Pańskim ustawia 
figurę Chrystus Zmartwychwstałego. Po schowaniu 
Najświętszego Sakramentu wygasza się światła, z 
wyjątkiem wiecznej lampki. Na ołtarzu jest obrus. 
Obok zapalone świece i kwiaty. Z krzyży i obrazów 
zostają zdjęte zasłony, jeśli były nimi zakryte. 
     Część pierwsza polega na symbolicznych czyn-
nościach i gestach, które należy wykonać z taką 
okazałością i szlachetnością, aby wierni właściwie 
zrozumieli ich znaczenie, poparte zachętami i mo-
dlitwami. Przy kościele przygotowuje się ognisko w 
celu pobłogosławienia nowego ognia. Jego płomień 
winien być taki, aby rzeczywiście mógł rozproszyć 
ciemności i noc rozjaśnić. Świeca Paschalna, ze 
względu na prawdziwość znaku jest odlana z wosku, 
corocznie nowa, jedna, zwyczajnej wielkości, nigdy 
sztuczna. Przypomina Chrystusa „Światłość Świata”. 
Jest pobłogosławiona przy pomocy znaków i słów. 
Procesja, która wchodzi do kościoła, kroczy pod 
przewodem tylko światła paschału. Jak synowie 
Izraela nocą szli za przewodem słupa ognia, tak 
chrześcijanie wchodzą w ślady Zmartwychwstałego 
Chrystusa. W odpowiedzi na słowa «Światło Chry-
stusa» wierni odpowiedzą «Bogu niech będą dzięki» 
     Światło od świecy paschalnej stopniowo rozsze-
rza się na świece trzymane przez wiernych, a do-
piero na końcu zapala się lampy elektryczne. Na-
stępnie diakon zwiastuje Paschalne Orędzie, które w 
wielkich słowach opowiada o całym Misterium Pas-
chalnym włączonym w Ekonomię Zbawienia. Wtedy 
następują czytania Pisma Św. stanowiące drugą 
część Wigilii. Opisują one sławne dzieła historii zba-
wienia. Śpiew psalmu responsoryjnego, milczenie i 
modlitwa kapłana dopomagają wiernym w rozmyśla-
niu nad tymi dziełami. Odnowiony porządek Wigilii 
obejmuje siedem czytań Starego Testamentu - za-
czerpniętych z Prawa i Proroków. Pochodzą one z 
najstarszej tradycji Wschodu i Zachodu - i dwa czy-
tania z Nowego, mianowicie Epistoły i Ewangelii. W 
ten sposób Kościół «poczynając od Mojżesza i 
wszystkich proroków» wyjaśnia paschalne misterium 
Chrystusa. 
     Po czytaniach ze Starego Testamentu śpiewa się 
hymn «Chwała na wysokości Bogu», podczas któ-
rego biją dzwony. Następuje kolekta i przechodzi się 
do czytań z Nowego Testamentu. Czyta się poucze-

nie Apostoła dotyczące chrztu, jako wszczepienia w 
paschalne misterium Chrystusa. Następnie wszyscy 
wstają i kapłan trzykrotnie intonuje «Alleluja», stop-
niowo podnosząc głos, lud zaś tę aklamację powta-
rza. Wreszcie zwiastuje Zmartwychwstanie Pańskie 
w Ewangelii, która stanowi jakby szczyt całej Liturgii 
słowa. Po Ewangelii jest krótka homilia. 
     Trzecią część Wigilii Paschalnej stanowi liturgia 
chrzcielna. Chrystusową i naszą Paschę sprawujemy 
teraz w sakramencie. Jasno się to wyraża w kościo-
łach mających źródło chrzcielne (chrzcielnicę), a 
jeszcze bardziej, kiedy odbywa się chrześcijańskie 
wtajemniczenie dorosłych lub przynajmniej chrzest 
dzieci. Także wtedy, gdy nie ma kandydatów do 
chrztu, w kościołach parafialnych odbywa się błogo-
sławieństwo wody chrzcielnej. Potem odbywa się 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Celebrans po-
przedza je zachętą. Wierni stoją i trzymając w rękach 
zapalone świece, odpowiadają na pytania. Następnie 
zostają pokropieni wodą. Wszyscy śpiewają antyfonę 
„Vidi aquam” lub inny śpiew o wydźwięku chrzciel-
nym. W ten sposób gesty i słowa przypominają im 
przyjęty Chrzest.  
    Sprawowanie Eucharystii stanowi czwartą część 
Wigilii i jej szczyt. Jest ona Sakramentem Paschal-
nym, czyli upamiętnieniem Ofiary Krzyża i obecno-
ścią Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest dopełnie-
niem chrześcijańskiego wtajemniczenia i przedsma-
kiem wieczystej Paschy. Liturgia eucharystyczna nie 
jest sprawowana w pośpiechu. Wszystkie obrzędy i 
słowa mają jak największą siłę wyrazu. Dzięki temu 
liturgia Wigilii Paschalnej obdarza lud chrześcijański 
bogactwem modlitw i obrzędów. Nie jest ona ostat-
nim momentem Wielkiej Soboty, lecz jest sprawo-
wana «w noc Paschy» jako jedna całość, nawet jeśli 
wyżej opisana część celebrowana jest we wcze-
snych godzinach nocy, a procesja rezurekcyjna o 
świcie. 
     Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłosze-
niem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem 
całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwych-
wstałego. Zależnie od tradycji i warunków miejsco-
wych procesję można odprawić zaraz po Wigilii Pas-
chalnej albo rano przed pierwszą Mszą świętą. 

 
     Podczas Mszy Św. w dzień Wielkanocny, aktem 
pokuty jest pokropienie wodą pobłogosławioną w 
Wigilię. Tą samą wodą wypełnia się także kropielnicę 
przy wejściu do kościoła. Przed aklamacją „Alleluja" 
jest recytowana lub śpiewana „Sekwencja”: „Niech w 
święto radosne Paschalnej Ofiary”. Podczas se-
kwencji wszyscy stoją. Przez całą oktawę na roze-
słanie mówi się słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa, 
alleluja, alleluja”. Uroczysty obchód Triduum Pas-
chalnego kończy się celebracją Nieszporów sprawo-
wanych we wspólnocie parafialnej. Paschał pozo-
staje na swoim świeczniku przy ołtarzu lub ambonie 
przez cały okres wielkanocny. Jest zapalany pod-
czas celebracji liturgicznych tego okresu, aż do Nie-
dzieli Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Św.). Od tej 
niedzieli Paschał jest ustawiony przy chrzcielnicy i 
podczas sprawowania chrztu od niego są zapalane 
świece ochrzczonych. Również podczas liturgii po-
grzebu paschał jest ustawiany przy trumnie na znak, 
że śmierć jest dla chrześcijanina jego własną Pas-

chą. Poza okresem wielkanocnym nie zapala się 
paschału, ani nie przechowuje się go w prezbiterium. 

KOŁATKA 

 
     Ważnym symbolem w czasie Triduum Paschalne-
go jest kołatka. Kołatka wiąże się ściśle z ciszą i za-
stępuje dźwięk dzwonków począwszy od odśpiewa-
nia hymnu „Chwała na wysokości Bogu” w Wielki 
Czwartek aż do tego hymnu w noc Wigilii Paschal-
nej. Ale po kolei: w czasie Mszy Św. Wieczerzy Pań-
skiej uroczyście odśpiewany zostaje hymn „Chwała 
na wysokości”, podczas którego dzwonią wszystkie 
dzwony i dzwonki w kościele. Po czym milkną na 
czas całego Triduum Paschalnego łącznie z zamilk-
nięciem organów. W czasie kiedy nie używamy 
dzwonków i organów, kiedy wszystkie śpiewy w na-
szych świątyniach wykonuje się a’capella na znak 
wyciszenia i adoracji Chrystusa cierpiącego i umie-
rającego, używamy jedynie kołatek. 
     Kołatka jest symbolem i znakiem osamotnienia 
Chrystusa opuszczonego przez najbliższych, nawet 
tych, którzy zarzekali się, że Chrystusa nie opuszczą 
Kołatki używane są podczas Liturgii Mszy Świętej 
Wieczerzy Pańskiej, Liturgii Męki Pańskiej w Wielki 
Piątek, na początku Wigilii Paschalnej, w czasie 
przejścia do Miejsca Przechowania oraz procesji do 
Grobu Pańskiego.                          ks. Adam Karcz 
 

 
     Siostry Orionistki zapraszają na nocne czu-
wanie Rodziny Oriońskiej, które będzie na Ja-
snej Górze z 13 na 14 kwietnia br. pod hasłem:  
„Potrzeba nam więcej wiary” (Św. Ks. 
Alojzy Orione) 
     Program spotkanie będzie następujący: 
21.00 – Apel Jasnogórski  
21.30 – Zawiązanie wspólnoty  
22.00 – Różaniec (tajemnice chwalebne)  
22.45 – Czas świadectw  
24.00 – Eucharystia  
1.00 –  Agapa  
2.00 – CREDO: wypłyń na głębię...  
3.00 -  „Wyśpiewajmy wiarę”  
4.00 – Akt zawierzenia Matce Bożej 
4.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP  
5.00 – Rozesłanie. 
     Osoby chętne do wyjazdu na czuwanie 
mogą zapisać się do 10 kwietnia u Sióstr w za-
krystii lub kancelarii parafialnej 
 

ZAPOWIEDZI 
     Związek Małżeński zgodnie z nauką Kościo-
ła zamierzają zawrzeć narzeczeni stanu wol-
nego: 
Zapowiedź I: 
1. Stefan Stanisław Czarnocki z naszej Parafii 
i Monika Wasilewska z Parafii Św. Anny w Je-
leńcu (11). 
2. Bogusław Grzegorz Wymiatał z naszej Para-
fii i Ewa Rymuza z Parafii w Suchożebrach (12). 
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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 - 9 kwietnia  
W polskiej tradycji II Dzień Świąt Wielkanocnych. 

Wspomnienie Św. Marii Kleofasowej, która była pod krzyżem 
wraz z Maryją Matką Jezusa;         Czyt.: Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15 

Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny ks. Adam, z-ca ks. Sławek;  
7.00 1. Gregorianka: + Józefa, Władysławę i Witolda, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Genowefę Wakuła, of. Jadwiga Szakowska 
 3. + Jerzego Sadokierskiego, of. Koło Żywego Różańca z Żytniej 
 4. Dziękczynna w intencji Karola Frankowskiego, z prośbą o Boże 

Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 
8.30 1. + Radosława (w 8 r.), Henryka, Ryszarda, Leokadię, Mariannę, 

Mariana i Wiktora, zm. z Rodzin Brochockich i Woźniców, of. Ma-
ria Brochocka 

 2. + Władysławę i Józefa, of. Rodzina 
10.00 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu Elżbiety i Ryszarda, z prośbą o Boże 

Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i dla ich Dzieci, of. 
Mama 

 2. + Franciszka (w 55 r.) i Stanisławę Magdziak, zm. Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Córka Karolina 

11.30 1. Dziękczynna, z prośbą o potrzebne łaski w dalszym życiu, of. p. 
Cecotkowie 

 2. Dziękczynna w 33 r. ślubu Krystyny i Wacława, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla nich i dla ich Wnuków, of. Synowie 

12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
 2. Dziękczynna w 1 r. urodzin Kornelii, z prośbą o Boże Błogosła-

wieństwo i potrzebne łaski przez wstawiennictwo NMP Nieustają-
cej Pomocy i Św. Józefa, of. Babcia 

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

16.30 1. Gregorianka: + Edwina Sawickiego i Ryszarda Łozę, of. Teresa 
Sawicka z Rodziną 

18.00 1. + Czesławę (z racji urodzin), of. Córka 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (4) 
Wtorek w Oktawie Wielkanocy 

10 kwietnia 2012  r. 
Czyt.: Dz 2,36-41; J 20,11-18 

6.30 1. + Krystynę Tokarską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. + Annę Kisielińską (w 7 dzień), of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Józefa, Władysławę i Witolda, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Genowefę Wakuła, of. Jadwiga Szakowska 
 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Elżbiety i Władysława, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, of. Jubilaci   
 4. + Apolonię i Mariana Kuźniarskich oraz Genowefę Jędrzejow-

ską, of. Zięć 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Edwina Sawickiego i Ryszarda Łozę, of. Teresa 
Sawicka z Rodziną 

 2. + Bolesława oraz jego Rodziców i Braci, zm. z Rodziny Mamca-
rzów, of. Krystyna Mamcarz 

 3. + Sławomira Thel (w 7 dzień), of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 13 r. ślubu Jadwigi i Bogusława, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo na dalsze lata małżeńskiego życia, of. Jadwi-
ga Machała 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (5) 
Środa w Oktawie Wielkanocy - 11 kwietnia 2012  r. 

Światowy Dzień modlitw za bezrobotnych 
Czyt.: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35 

6.30 1. + Floriana (w 60 dzień), of. Córka Kinga 
7.00 1. Gregorianka: + Józefa, Władysławę i Witolda, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Genowefę Wakuła, of. Jadwiga Szakowska 
 3. + Stanisława Borkowskiego (w 2 r.), zm. z Rodziny Borkow-

skich, of. Córka  
 4. + Tadeusza Chojeckiego (w 2 r.), zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Żona z Dziećmi 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Edwina Sawickiego i Ryszarda Łozę, of. Teresa 
Sawicka z Rodziną 

 2. + Teresę Ostas (w 7 r.) i jej Syna Marka, of. Koło Żywego Ró-
żańca nr 1 

 3. + Andrzeja Harasymowicza (w 8 r.), of. Żona 
 4. Dziękczynna w 25 r. urodzin Łukasza, z prośbą o Boże błogos-

ławieństwo na dalsze lata życia, of. Rodzice 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (6) 

Czwartek w Oktawie Wielkanocy 
12 kwietnia 2012  r. 

Czyt.: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48 
6.30  1. + Halinę i Mieczysława oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, 

of. Córki 
 2. + Ewę (w 24 r.) i Władysława (w 20 r.), of. Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Józefa, Władysławę i Witolda, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Genowefę Wakuła, of. Jadwiga Szakowska 
 3. + Czesława Borkowskiego, of. Leokadia Borkowska 

15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Edwina Sawickiego i Ryszarda Łozę, of. Teresa 
Sawicka z Rodziną 

 2. + Krzysztofa (w 9 r.), Marię, Henryka i Sławomira, of. Izabela 
Stańska 

 3. + Mariannę i Wacława Majchrzyków, of. Rodzina 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (7) 

19.00 Spotkanie formacyjne Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej 

Piątek w Oktawie Wielkanocy 
13 kwietnia 2012  r. 

Wspomnienie Św. Marcina, Papieża i Męczennika 
Czyt. Dz 4,1-12; J 21,1-14 

6.30  1. + Felicjannę i Jana, of. Wychowanek 
7.00 1. Gregorianka: + Józefa, Władysławę i Witolda, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Genowefę Wakuła, of. Jadwiga Szakowska 
 3. + Helenę Grzebisz (w 22 r.) i zm. Rodziców, of. Dzieci 
 4. + Zofię Rzeszótko (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Edwina Sawickiego i Ryszarda Łozę, of. Teresa 
Sawicka z Rodziną 

 2. + Zofię, zm. Rodziców, Dziadków i Teścia, of. Rodzina 
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (8) 
Sobota w Oktawie Wielkanocy 

14 kwietnia 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

Światowy dzień modlitw za bezdomnych 
Czyt.: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15 

6.30 1. + Andrzeja Woźniaka (w 3 r.), of. Żona i Córki 
7.00 1. Gregorianka: + Józefa, Władysławę, Witolda, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Genowefę Wakuła, of. Jadwiga Szakowska 
 3. + Leokadię (w 2 r.) i Czesława Lipińskich, of. Córka 
 4. O łaskę zdrowie i Bożą opiekę dla Bartosza i Antosia, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandry i w 20 r. ślubu Jolanty i 

Leszka, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich na dalsze lata 
życia, of. Jolanta Kobylińska 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 

16.00 1. W intencji Nowożeńców: Aleksandry i Dawida 
17.00 2. W intencji Nowożeńców: Konrada i Ostrysz 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 

18.00 1. Gregorianka: + Edwina Sawickiego i Ryszarda Łozę, of. Teresa 
Sawicka z Rodziną 

 2. Dziękczynna za uratowanie życia Władysława, of. Siostra 
Zakończenie Nowenny do Miłosierdzia Bożego (9) 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA 
15 kwietnia 2012  r. 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Dziś na zakończenie każdej Mszy Św. modlimy się słowami Koronki 

lub Litanii do miłosierdzia Bożego, Czyt.: Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Józefa, Władysławę i Witolda, of. Córka 
 2. Gregorianka: + Genowefę Wakuła, of. Jadwiga Szakowska 
 3. + Wacława i zm. z Rodziny Piekartów, of. Maria Anusiewicz 
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8.30 1. + Mariannę, Józefa, Tadeusza i Radosława, zm. z Rodziny Pod-

niesińskich, of. Henryka Szczepanik 
 2. + Agnieszkę Czerniej (w 1 r. pogrzebu), of. Kazimierz Kąkol 

10.00 1. Gregorianka: + Edwina Sawickiego i Ryszarda Łozę, of. Teresa 
Sawicka z Rodziną 

 2. + Janinę Cichą (w 4 r.) i Stanisława, zm. z Rodzin Lipińskich i 
Cichych, of. Córka z Rodziną 

 3. + Helenę, Stanisława, Teresę, Zdzisława, Danutę i Mieczysła-
wa, of. Honorata Chromińska 

11.30 1. + Janinę (w 6 r.), Henryka, Stefana, Mariannę i Witolda, of. Jad-
wiga Selwiak 

 2. + Wacława Kupa (w 8 r.), of. Córka 
12.45 1. W intencji Parafian i Gości 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Sławek, z-ca ks. Piotr 

16.30 1. O dary Ducha Świętego dla syna Pawła, Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla niego i dla Magdaleny w 
rozeznaniu drogi życiowej, of. Mama  

18.00 1. + Romana, Apolonię, Bolesława, of. Zofia Frankowska 
Niedzielna Adoracja Najświętszego Sakramentu 

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 
     Wykorzystaliśmy okres zimowy do zrealizowania niezbędnych inwestycji 
zarówno w kościele, jak i pod kościołem w wielu pomieszczeniach wykorzy-
stywanych dawniej przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące i przez Szkołę 
Podstawową Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. W roku ubiegłym 
pomieszczenia te zostały nam zwrócone, wprawdzie jeszcze nie wszystkie, 
ponieważ kilka z nich zajmuje nadal, mający tu swoją siedzibę Instytut Teo-
logiczny. Przez szkoły pomieszczenia te były zajmowane przez ok. 12 lat. 
Nic więc dziwnego, że wymagają obecnie kapitalnego remontu, modernizacji 
i adaptacji do nowych potrzeb. Niestety prace te są kosztowne i licząc się z 
parafialnym budżetem należy je wykonywać w kolejności część w roku bie-
żącym, a część w  następnych latach. Prace te polegają głównie na wymia-
nie okien na energooszczędne, na zamianie starych wykładzin PCV i tzw. 
„gumoleum” na posadzki z terrakoty oraz wymianie grzejników „Faviera” na 
nowoczesne, pozwalające na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Łącznie 
wymianie podległo 365 „żeberek”. 
     Prace pod kościołem rozpoczęliśmy od modernizacji „kotłowni”, w której 
znajdują się wymienniki ciepła obsługujące obie kondygnacje: kościół i jego 
podziemie. Po usunięciu znacznej części starych urządzeń, które z dzisiej-
szego punktu widzenia stały się już tylko złomem, pomieszczenia kotłowni 
zostały otynkowane. Posadzki zostały zaopatrzone w system kanalizacji, po-
zwalający na odprowadzenie wody w wypadku awarii i pokryte terrakotą. 
Obok kotłowni znajdują się pomieszczenia, umownie nazywane „harcówką”, 
z którch korzystali nie tylko harcerze, ale inne grupy duszpasterstwa mło-
dzieżowego. Mankamentem tych pomieszczeń było to, że jedyne wejście do 
nich było przez kotłownię. Obecnie oddzielono je od kotłowni, dodając nowe 
wejście od strony korytarza oraz powiększono tak, że może się zmieścić w 
nich duża grupa młodzieży. Harcówka jest obecnie wyposażana w nie-
zbędny sprzęt do spotkań i zajęć. 

 
     Wcześniej już pisaliśmy o zrealizowanych pracach w pomieszczeniu, 
które nazwaliśmy „Poradnią Rodzinną i Szkołą Rodzenia”. Okazało się, że 
jest ono niezwykle pożyteczne ze względu na dużą ilość przychodzących 
tam osób, szczególnie młodych małżeństw spodziewających się narodzin 
Dziecięcia. W pobliżu „Poradni” znajduje się oddana już do użytku „Aula” z 
której korzysta wiele grup, między innymi Chór „Lilia” i Akademicka Grupa 
Ewangelizacyjna. Wyświetlane są tam filmy i odbywają się liczne spotkania, 
miedzy innymi kandydatów do Bierzmowania, czy kursy dla Narzeczonych. 
Poprzednio pisaliśmy, ze zostały tam wymienione okna oraz drzwi do Auli, a 
także drzwi wejściowe do podziemia kościoła od strony północnej. W Auli i 

na korytarzu zostały położone posadzki, zamiast dotychczasowego PCV. 
Ostatnio także zakupiliśmy 100 tapicerowanych krzeseł (okazało się, że 
zmieści się tam jeszcze 40, w które również chcemy zaopatrzyć Aulę). Zo-
stał także zamontowany na stałe ekran do wyświetlania filmów oraz żaluzje 
do zasłaniania okien, gdyby filmy, lub prezentacje trzeba było pokazać w 
ciągu dnia. To w skrócie o pracach w podziemiu kościoła. 

 
     Najważniejsze, a co za tym idzie najbardziej kosztowne prace w kościele, 
dotyczyły zakończenia montażu systemu wentylacji i rekuperacji. W ubieg-
łym roku dwa urządzenia rekuperacyjne i 2 kanały wentylacyjne zostały za-
montowane w tylnej części kościoła (na chórze). W tym roku zostały wyko-
nane dużo trudniejsze prace. W lewym rogu kościoła został zbudowany ka-
nał wentylacyjny o dużym przekroju, „sprowadzający” powietrze spod stropu 
(ciepłe i zawilgocone, powodujące zaczernienia ścian) do maszyny rekupe-
racyjnej ukrytej w bocznej kaplicy. Urządzenie to pozwala na wypompowanie 
ciepłego i wilgotnego powietrza z kościoła na zewnątrz, z zachowaniem cie-
pła, którym jest ogrzane świeże powietrze płynące z zewnątrz, z którego 
wytrącana jest wilgoć. Powracające świeże (i zimą podgrzane, a latem nieco 
schłodzone) powietrze zostaje wyrzucane kanałami do kaplicy, prezbiterium i 
na kościół. W prawym rogu kościoła pod i nad stropem zostały zamonto-
wane urządzenia wentylacyjne o dużej mocy. Włączenie wszystkich tych 
urządzeń przy pełnych obrotach pozwoli na wymianę, w ciągu pół godziny, 
powietrza w całym kościele. Dziękujemy p. Grzegorzowi Kowalinie i jego 
ekipie za solidne wykonanie tych prac, których koszt był stosunkowo niski w 
porównaniu z analogicznymi pracami, które były wykonane w kościołach lub 
innych budynkach użyteczności publicznej. Łączny koszt prac w naszym ko-
ściele przy wentylacji i rekuperacji wyniósł 63.000 zł. W ubiegłym roku 
26.000, a w bieżącym 37.000. Koszt prac w podziemiach wyniósł dotąd 
łącznie około 59.000 zł. Szczegółowe kosztorysy przedstawimy po zamknię-
ciu rozliczeń z powyższych inwestycji. 

 
     Wszystkim ofiarodawcom, którzy na te cele składali ofiary podczas kolędy 
oraz wrzucają swój grosz na tacę, składamy staropolskie „Bóg zapłać”. Jest 
jeszcze wiele niezbędnych inwestycji, które należy wykonać, ale muszą one 
poczekać w swojej kolejności. Należą do nich: 1. Dokończenie prac przy 
przełożeniu schodów wejściowych do kościoła, 2. Pomalowanie ścian we-
wnątrz kościoła, 3. Wykonanie wykopów i izolacja fundamentów oraz oryn-
nowania w dawnej kaplicy (obecnie Sali Wielofunkcyjnej), 4. Zrealizowanie 
wideo monitoringu na parkingu przykościelnym (mamy już część funduszy), 
5. Wykonanie nowych schodów i zjazdu dla wózków inwalidzkich do pod-
ziemi kościoła. Dzięki Bogu i ludziom powoli zrealizujemy i te zamiary. 
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DALEKO NA POŁUDNIE 
     Ks. dr Robert Mirończuk, Dyrektor Muze-
um Diecezjalnego w Siedlcach zaprasza na 
niezwykle ciekawą 11-dniową Pielgrzymkę po 
Italii od 16 do 26 lipca br. (bez nocnych prze-
jazdów). 
16 lipca: Zbiórka uczestników. Przyjazd do 
Czech.  Obiadokolacja i nocleg.  
17 lipca: Śniadanie. Podróż przez Austrię do 
Włoch. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Padwy.  
18 lipca: Śniadanie. Przyjazd do Wenecji. 
I wariant: rejs tramwajem wodnym kanałem La 
Grande do Pl. Św. Marka z jego wspaniałymi bu-
dowlami - Pałacem Dożów i Mostem Westchnień. 
Spacer malowniczymi uliczkami do mostu Rialto. 
II wariant: rejs na wyspę Murano, znanej jako oś-
rodek produkcji ozdobnego “szkła Murano”. 
Można zobaczyć liczne piece szklarskie, warsz-
taty i Muzeum Szkła oraz wenecko–bizantyjski 
kościół Santa Maria e Donato z XII w. Po południu 
przejazd wzdłuż Adriatyku w kierunku Ankony. 
Obiadokolacja i nocleg w sanktuarium M.B. w Lo-
reto.  
19 lipca: Śniadanie. Modlitwa i zwiedzanie sank-
tuarium z domkiem Matki Boskiej, w którym znaj-
duje się łaskami słynąca statua Madonny z Dzie-
ciątkiem. Za murami sanktuarium na stoku wzgó-
rza cmentarz polski (ponad 1000 grobów). Po  
drodze wstępujemy do Lanciano (miejsce cudu 
eucharystycznego) oraz Manopello (relikwia chu-
sty Chrystusa). Przejazd na Półwysep Gargano. 
Po drodze odpoczynek nad morzem. Pobyt w San 
Giovanni Rotondo (miejsce życia i działalności 
Św. Ojca Pio). Modlitwa i zwiedzanie 2 świątyń i 
muzeum. Zakonnika. Obiadokolacja i nocleg w 
San Giovanni Rotondo. 
20 lipca: Śniadanie. Przejazd do Monte S. Angelo 
– zabytkowe miasteczko na półwyspie Gargano 
z sanktuarium Michała Archanioła - zwiedzanie 
starej dzielnicy Rione Junno. Przejazd w okolice 
Neapolu. Po drodze odwiedzamy Bari i bazyliki 
San Nicola, w której zobaczymy nagrobek królo-
wej Bony (1593 r.) oraz 2 figury polskich świętych 
Stanisława i Wojciecha. Dalsza droga wiedzie 
przez Materę, gdzie nakręcono słynny film “Pasja” 
Mela Gibsona. Dalsza droga do Neapolu. Obiado-
kolacja i nocleg w okolicy Neapolu.  

 
21 lipca: Śniadanie. Przejazd pod Wezuwiusz 
(nieaktywny wulkan, położony na wys. 1277 m 
n.p.m.). Częściowo wjeżdżamy na zbocze wul-
kanu, a chętni wejdą na brzeg krateru. Z wysoko-
ści wulkanu widać panoramę Kampanii. Przy kra-
terze (często dymiącym) podziwiamy “krajobrazy 
księżycowe” przypominające piekło dantejskiego 
poematu. Dalsza podróż do Monte Cassino z 
opactwem benedyktynów. Odwiedzamy klasztor 
na górze, który został całkowicie zrekonstruowany 
po II wojnie światowej. Na wzgórzu  mieści się 
także polski cmentarz wojenny (ponad 1000 mo-
gił).  Dalsza podróż w kierunku Rzymu. Obiado-
kolacja i nocleg. 
22 lipca: Śniadanie. Przyjazd do Rzymu, zwie-
dzanie Bazyliki Św. Piotra grobu Bł. Jana Pawła II. 
Rzym antyczny: Koloseum, Forum Romanum, Ka-

pitol. Wyjazd do Ostii, wypoczynek nad Morzem 
Tyrreńskim. Obiadokolacja i nocleg.  
23 lipca: Śniada-
nie. Zwiedzanie 
Bazylik Rzymu 
Św. Pawła za 
Murami, Św. Ja-
na na Lateranie i 
Santa Maria Ma  
ggiore oraz najpiękniejszych placów Rzymu: Piaz-
za Navona, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Montecatini Ter-
me. 
24 lipca: Śniadanie. Przejazd przejazd w kierunku 
Pizy, gdzie odwiedzimy Katedrę z 1064 r. posia-
dającą antyczne kolumny, sprowadze przez żegla-
rzy z antycznego świata, Baptysterium oraz 
słynną Krzywą Wieżę z 1174 r., okoloną spiral-
nymi schodami. Następnie przejazd do Pistoi (za-
pomniane miasto z XIII w. dorównujace Florencji), 
zwiedzanie Katedry św. Zenona zdobionej biało-
zielonymi marmurem, ołtarza św. Jakuba  (628 
rzeźb), babtysterium i dzwonnicy. Dalsza podróż 
przez Bolonię (krótki pobyt w mieście - bazylika 
San Petronio, romańskie i gotyckie wieże miesz-
kalne). Obiadokolacja i nocleg w Tarvisio (przy 
granicy Włoch i Ayustrii). 
25 lipca: Śniadanie. Przejazd przez Austrię do 
Czech. Obiadokolacja i nocleg.   
11 dzień: Śniadanie. Droga powrotna do Polski. 
 
     Szczegółowych informacji chętnie udziela ks. dr 
Robert Mirończuk tel. 503 035 500. Zgłoszenia przyj-
muje Biuro Podróży HALLA w Siedlcach, Plac S. 
Zdanowskiego (antresola na Dworcu Kolejowym), tel 
25-6311501 lub  25-6311500. 
     Cena:1095 zł + 250 Euro za osobę obejmuje: 
transport autokarowy o podwyższonym standardzie 
(video, barek, klimatyzacja), ubezpieczenie NW i KL, 
10 noclegów wg programu (pokoje z łazienkami), 10 
śniadań wzmocnionych, 10 obiadokolacji, opieka pi-
lota. 
     Cena nie obejmuje: biletów wstępu (tramwaj 
wodny w Wenecji, opłaty wjazdowe do miast, metro 
w Rzymie, przewodnik po Rzymie) łącznie ok. 50 
Euro płatne w biurze. Każdy uczestnik wyjazdu po-
winien posiadać paszport lub dowód osobisty. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
CHRZEST I KONGRES. Zbliża się czas 
podsumowania naszej rocznej pracy z programem 
duszpasterskim „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. 
W związku z tym, w miesiącu kwietniu i maju, 
w czterech rejonach naszej Diecezji odbędą się 
Kongresy Eklezjologiczne. Potwierdzamy wcześ-
niej zapowiadane terminy: 21 kwietnia - Leśna Po-
dlaska; 28 kwietnia - Garwolin; 12 maja - Parczew 
i 26 maja - Wola Gułowska. 
     Do udziału w Kongresach zapraszamy wszyst-
kich, którzy brali udział w pracy nad programem 
ze wszystkich parafii Diecezji, na czele ze swoimi 
duszpasterzami. Przybądźmy jak najliczniejszą 
grupą. Uroczystości będą rozpoczynać się o godz. 
10.00 sprawowaniem Liturgii Godzin - Modlitwa 
Przedpołudniowa, a po niej nastąpi Godzina Świa-
dectw.                               ks. M. Paluszkiewicz 

NARZECZENI. 1-2 maja w Domu Rekolekcyj-
nym w Siedlanowie k. Radzynia Podlaskiego or-
ganizowany jest kurs dla narzeczonych (którzy nie 
skorzystali z katechez parafialnych). Więcej Infor-
macji na www.drsiedlce.pl lub u ks. dr Jacka Sere-
dy, tel. 501-606-888). 

LECH, A NIE RAFA. W poprzednim nume-
rze pisaliśmy o naszych Paniach, które wiedzą jak 
nie marnować życia będąc na emeryturze. Są to 
Panie ze Spółdzielczego Klubu Kultury „Lech”, 
które przygotowały piękne palmy do naszego ko-
ścioła na niedzielę Palmową. Pomyłkowo nadali-
śmy Klubowi nazwę „Rafa” (myląc z innym klu-
bem) za co przepraszamy Panie Klubowiczki i 
Kierowniczkę Klubu Panią Annę Magryta. Warto 
przy tej okazji dodać, ze Klub mieści się przy ul. 
Chrobrego 4 (tel. 25-6443915) i działa od ponie-
działku do piątku od 12.00 do 20.00.  

KWIATY DO GROBU PAŃSKIEGO. 
Składamy serdecznie podziękowanie tym, którzy 
w ostatnich dniach złożyli ofiary na wielkanocne 
kwiaty (do 1.04): 
 K.Ż.R. nr 1, zel. Barbara Rytel 50,- 
 K.Ż.R. nr 6, zel. Alina Kozioł 50,- 
 K.Ż.R. nr 14, zel. Wiktoria Płóciennik 30,- 
 Róże Różańcowe, zel. Barbara Popek 50,- 
 Of. Bezimienna 50,- 
 Ofiary złożone do skarbonki 378,- 

W MAJU. W dniu 13 maja w Sanktuarium Ro-
dzin w Parczewie organizowany będzie Dzień Ro-
dziny. Tematem spotkania będą słowa „Ślubuję 
ci miłość”.  

DLA KAPŁANÓW. W Wielki Czwartek Ks. 
Biskup Ordynariusz zaprosił wszystkich kapłanów 
do Katedry Siedleckiej, na Mszę św. o godz. 10.00 

z poświęceniem Krzyżma oraz na wspólny obiad 
do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. 
     Biskupi Polscy wydali liczący 5 stron List Pas-
terski skierowany do kapłanów na Wielki Czwar-
tek, noszący tytuł „Spotkanie z Jezusem Chrystu-
sem”. 
     Natomiast od 10 do 13 kwietnia br. w siedzibie 
Wyższego Seminarium Duchowne w Nowym Opo-
lu będą rekolekcje kapłańskie, którym przewodni-
czy Ks. Biskup dr hab. Andrzej Siemieniewski, Bi-
skup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. 

NOWENNA. W Wielki Piątek o godzinie 15.00, 
a wiec w Godzinie Miłosierdzia, rozpoczniemy No-
wennę do Miłosierdzia Bożego, poprzedzającą 
Święto Bożego Miłosierdzia, obchodzone na za-
kończenie Oktawy Wielkanocnej (15.04). Nowen-
na będzie odprawiana w Wielki Piątek i w Wielka 
Sobotę o godzinie 15.00, a w pozostałe dni po 
Mszy Św. wieczorowej. 

ADORACJA. Porządek czuwania i modlitwy 
grup parafialnych przy ołtarzu wystawienia i Gro-
bie Pańskim podaliśmy w Opiekunie z ubiegłej 
niedzieli. Do tych, którzy będą pełnić honorową 
warte dołączyły jeszcze harcerki. 

I KOMUNIA ŚW. Spotkanie i Msza Św. dla 
Dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. i ich 
Rodziców odbędzie się w niedziele za tydzień – 
15 kwietnia. Będzie to ostatnie z serii takich spot-
kań. Obecność obowiązkowa.             Ks. Sławek 
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PRATULIN 
   Pratulin jest miej-
scem szczególnym 
dla Diecezji Siedle-
ckiej. Tutaj życie 
za wiarę i jedność 
Kościoła oddało 13 
Unitów, błogosła-
wionych Męczenni-
ków Podlaskich. 
Przed dwoma mie-
siącami zrodził się 
pomysł, poparty 
przez naszego Ks. 
Biskupa, aby histo-   
rię męczeństwa bł. Wincentego Lewoniuka i 
jego 12 Towarzyszy upamiętnić, i odpowiednio 
przedstawić w filmie dokumentalnym. Pierwsze 
zdjęcia do filmu odbyły się 18 lutego w Pratuli-
nie. Uczestniczyło w nich prawie 60 statystów - 
Parafian z Pratulina. Wspierały ich historyczne 
grupy rekonstrukcyjne z Warszawy, Igań, Łosic 
oraz grupa konna z Konstantynowa. Opieku-
nem planu i konsultantem był ks. Wojciech Hac-
kiewicz. 
     Film reżyseruje Olga Kałagate - absolwentka 
Wydziału Radia i Telewizji na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Młoda reżyser pochodzi 
z Zielonej Góry. Jest m.in. autorem „Zabaw 
dziecięcych” i „12 i 1/2” - filmu dokumentalnego, 
nagrodzonego na festiwalu filmowym „Drzwi” w 
Gliwicach. Przy filmie pracować będą Karol Sta-
dnik (operator kamery) - absolwent PWSFTviT 
w Łodzi, Aleksandra Brożyna (II operator kame-
ry), Hubert Irisik (montaż - asystent operatora 
dźwięku) - student Wyższej Szkoły Sztuki i Pro-
jektowania w Łodzi, Mateusz Irisik (operator 
dźwięku) - absolwent UMiFC w Warszawie, Ka-
zimierz Nitkiewicz (II operator dźwięku), Henryk 
Silny - kierownik planu. Autorem fotografii z pla-
nu filmowego, które zamieszczamy na str. 8 jest 
Paweł Komorowski 
     Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia chcą, 
żeby film zachęcał do odwiedzenia Pratulina, 
zapoznania się z historią Bł. Męczenników i zat-
rzymania się tutaj na dłużej, tym bardziej, że 
jest wiele ciekawych pamiątek i miejsc zacho-
wanych po Unitach. W czerwcu zostanie też 
ukończony projekt pod nazwą „Rewitalizacja 
otoczenia Muzeum Męczenników Podlaskich”. 
     Film będzie promował sanktuarium w Pratu-
linie i Region Nadbużański. Wystąpią w nim 
m.in. potomkowie Unitów. Produkcji filmu podję-
ła się Kuria Diecezjalna w Siedlcach na czele 
z Ks. Biskupem Ordynariuszem oraz Ks. Pra-
łatem Piotrem Sawczukiem, Ks. Prałatem Ber-
nardem Błońskim, Ks. Kanonikiem Markiem Pa-
luszkiewiczem, Ks. Mateuszem Czubakiem, Ks. 
Wojciechem Hackiewiczem i Ks. Markiem Ko-
tem - proboszczem z Pratulina. 
     Film „Pratulin” powinien być gotowy na po-
czątku maja 2012 roku. Będzie go można obej-
rzeć w odrestaurowanym kościele w Pratulinie, 
jak również ma pojawić się na festiwalach fil-
mów dokumentalnych w Polsce. Współfinanso-
wania produkcji podjął się m.in. Jacek Szew-
czuk - Wójt Gminy Rokitno.  

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 

 
     Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy na adres naszej Parafii lub Ks. Probo-
szcza nadesłali życzenia świąteczne dla „Załogi 
Św. Józefa” (do 2.04). 
S. Hanna Redzik, Przełożona Generalna Zgro-
madzenia Sióstr „Jedność” p.w. Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. 
Dyrektor Ks. Kan. Sławomir Kapitan i Zespół 
Redakcyjny Katolickiego Radia Podlasie oraz Por-
talu www.podlasie24.pl. 
Zespół Redakcyjny „Echa Katolickiego”: Redak-
tor Naczelny Agnieszka Warecka oraz Asystenci 
Kościelni Ks. Andrzej Adamski, Ks. Jacek Szosta-
kiewicz i Ks. Piotr Wojdat. 
Wójt i Rada Gminy Wiśniew. 
Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach dr Adam Bobryk 
Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 w Siedlcach przy ul. Granicznej. 
Uczniowie, Rodzice, Pracownicy oraz Dyrektor 
Małgorzata Szostek ze Szkoły Podstawowej nr 11 
w Siedlcach im. Jana Pawła II 
 Ks. kan. Jan Zowczak - Dyrektor, Grono Peda-
gogiczne i Pracownicy I Katolickiego Liceum Ogól-
nokształcącego w Siedlcach 
Stefan Somla – Radny Miasta Siedlce. 
Naczelnik i Pracownicy Urzędu Skarbowego w 
Siedlcach. 
S. Katarzyna Śledź oraz Siostry Pijarki z Krako-
wa (Wspólnota M.B. Częstochowskiej. 
Oraz wiele osób indywidualnych: Ks. Edmund 
Sroka z Warszawy, Ks. Kanonik Józef Huszaluk 
ze Stoczka Łukowskiego, Anthony Lupkowski z 
USA, Teresa Domańska z Chełma Lub., Rodzina 
Czerników z Poronina 
Rodzice, modlący się w Różach Różańcowych 
za swoje dzieci, na Twoje ręce składają serdecz-
ne podziękowania całej „Załodze św. Józefa” za 
piękną i ofiarną posługę, z racji ustanowienia Sak-
ramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Dostrzegamy 
Wasz trud i zaangażowanie i jesteśmy pełni podzi-
wu, dla ciągle nowych i zaskakujących inicjatyw, 
które podejmujecie, aby przybliżyć nam Chrystusa 
i wzbudzić pragnienie służenia Mu i miłowania  co-
raz goręcej. Zapewniamy, iż trud Wasz nie idzie 
na marne i wydaje błogosławione owoce. Życzy-
my Wam umiłowani Księża, aby Bóg pomnażał 
Wasze siły, w serca wlewał radość i świadomość, 
że wokół siebie macie wiernych i życzliwych przy-
jaciół, którzy wspierają modlitwą. Barbara Popek 
CARITAS DZIĘKUJE. Parafialny Zespół „Caritas” 
działający przy naszej Parafii z całego serca 
dziękuje wszystkim, którzy złożyli ofiary na cele 
związane z przygotowaniem świątecznych paczek 
dla podopiecznych Zespołu. Wśród nich było 
siedem Osób Bezimiennych złożyło ofiary w 
wysokości: 190,- 50,- 200,- 50,- 20,- 20,- i 50,- 
oraz p. Banasiak 20,- zł. 
     Pragniemy przypomnieć, że każdego miesiąca 
w naszym kościele, z inicjatywy Zespołu Caritas, 
celebrowana jest w naszym kościele Msza Św. 
dziękczynna w intencji wszystkich dobrodziejów i 
sponsorów. 

 
DIALOG STWORZEŃ: KTO Z WAS MA 

COŚ WSPÓLNEGO Z WIELKANOCĄ??? 

 
 

GRZECZNY. Świąteczny tłok w miejskim autobusie. 
Nastolatek mówi do kaszlącej staruszki: 
 - Na zdrowie, babciu! 
 - Przecież zakaszlałam, a nie kichnęłam, chłopcze - 
odpowiada zdziwiona staruszka. 
 - Dla mnie to babcia może kasłać i do jutra! Dla har-
cerza najważniejsze to być grzecznym! 
SKARGA. Kończy się Wielki Post. Do gabinetu na-
czelnika więzienia wchodzi strażnik i mówi: 
 - Panie naczelniku, więzień z celi numer 128 zacho-
wuje się skandalicznie. Trzeba go ukarać. 
 - Zróbcie mu dwa dni postu. 
 - Dwa dni temu już miał dwa dni postu. 
 - To dajcie mu na te dwa dni jeszcze książkę kucha-
rską do przeglądania. 
INNI. Dwóch amatorów popija tanie wino pod skle-
pem. Podjeżdża elegancki samochód, z którego wy-
siada jakieś małżeństwo. Kupują w sklepie niegazo-
waną wodę i gaszą pragnienie. 
 - Popatrz - mówi jeden z meneli - piją wodę. 
 - No - mówi drugi - jak zwierzęta. 
BRACISZEK. Przed Wielkanocą zadowolony Jaś 
wpada do klasy i mówi: 
- Proszę pani, a ja mam małego braciszka! 
     Nauczycielka pyta: 
- A do kogo jest podobny? 
- Z oczek do mamy... - mówi Jasio - z noska do taty, 
a z głosu, gdy płacze, do syreny policyjnej! 
PORZĄDKI. Grzeczny Staś przed świętami robi po-
rządki w swoim pokoju. Mama woła go na obiad: 
- Jasiu, rzuć wszystko i szybko chodź na obiad!  
     Z drugiego pokoju słychać brzęk i plusk. I Jasio 
posłusznie przychodzi na obiad, ale zaniepokojona 
mama go pyta:  
- Jasiu, co robiłeś tak głośno u siebie w pokoju?  
- Akurat przenosiłem akwarium. 
HIPOKRYTA. Przed rekolekcjami szkolnymi Pani 
Katechetka pomaga dzieciom robić Rachunek Su-
mienia. 
- Kto to jest hipokryta? - pyta pani na lekcji religii. 
- Ja wiem - zgłasza się Kasia - to jest taki uczeń, 
który twierdzi, że lubi na przykład chodzić do szkoły. 
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