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MYŚL TYGODNIA 

 
     Chrystus przekonuje nas dziś, 
że „Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje od-
daje za przyjaciół swoich” (J 15,9-
17). 
     Po raz kolejny słyszymy  naj-
ważniejsze wezwanie Ewangelii, 
abyśmy się wzajemnie miłowali. 
To po tym wszyscy poznają, że je-
steśmy uczniami Chrystusa. 
W tym świetle staje się zrozumiałe, 
dlaczego Chrystus nigdy nie po-
syłał uczniów pojedynczo, dla-
czego tak ważna w głoszeniu sło-
wa Bożego jest wspólnota. Nie 
możemy również oczekiwać owo-
ców głoszenia Ewangelii, jeśli nie 
ma w nas miłości wobec tych, do 
których idziemy. Bóg jest miło-
ścią, przez miłość Go poznajemy 
i przez miłość przekazujemy Go 
innym. 

 

40 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa Kościół ob-
chodzi Uroczystość Jego Wniebowstąpienia. Ze wzglę-
dów praktycznych liturgia tego dnia jest przeniesiona 

na najbliższą niedzielę. W tym roku na dzień 20 maja. 

WNIEBOWSTĄPIENIE 

 
     W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Uroczystość 
Wniebowstąpienia była połączona z przeżyciami tajemnicy 
Zesłania Ducha Świętego na Apostołów. Dopiero od IV w 
Wniebowstąpienie staje się odrębną uroczystością. Św. 
Augustyn (+430) poświęca tej tajemnicy dwa kazania. 
     Dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim przy-
gotowują nas na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania litur-
giczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Du-
cha Świętego, w kościołach odprawiana jest Nowenna do 
Ducha Św. Z ołtarza zabiera się figurę Chrystusa Zmart-
wychwstałego; pozostają natomiast paschał i krzyż z prze-
wieszoną czerwoną stułą. 
     Kiedy w roku 450 nawiedziły Galię (Francję) klęski ży-
wiołowe, Św. Mamert, biskup Vienne, polecił odprawiać 
procesje błagalne na trzy dni przed Wniebowstąpieniem 
Pańskim (poniedziałek, wtorek, środa). Od roku 511 zwy-
czaj ten przyjął się w całym chrześcijaństwie. Właśnie 
wtedy w Europie jest wiosna w całej pełni, a wiosenne 
burze, deszcze lub posucha mogą zniszczyć cały dobytek 
i spowodować głód. W Polsce procesje urządza się do 
krzyży przydrożnych. Stąd nazwa Dni Krzyżowe. 
     O Wniebowstąpieniu Św. Leon Wielki tak pisał: 
„Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trze-
ciego, jako świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, upływa 
dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem 
dla naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego 
ciała umocniła się wiara nasza... Zaiste wielka i nieopisana 
była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy widzieli, jak na 
oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad 
wszystkie stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry 
aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów się wzno-
sząc i dochodząc do granic Bóstwa - bowiem Syn Boży ją 
sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równo-
cześnie i naszym także wyniesieniem: co bowiem pocho-
dzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zos-
taliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy 
się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez 

zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzu-
cił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich 
syn Boży społem po prawicy Ojca umieszcza”. 
     Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji 
Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi 
Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych. 
Jest ono też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystu-
sa: „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak sa-
mo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11). 
Chrystus powróci dla ostatecznego tryumfu dobra: powró-
ci, by oddać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić wszy-
stkich i wszystko w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie 
tylko ostatecznym i uroczystym wywyższeniem Jezusa z 
Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją wywyższe-
nia, wyniesienia do chwały natury ludzkiej.  
     Nasza wiara i nadzieja chrześcijan zostają dzisiaj umo-
cnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tyl-
ko do tego, by rozważać własną małość, słabość i ubóst-
wo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo 
dzieło stworzenia, „przemianę”, której Chrystus w nas do-
konuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki 
łasce i sakramentom. 
     Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie 
sam, ale wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchła-
ni. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwsta-
niem odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wy-
bawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza 
je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla 
całego rodzaju ludzkiego. Miejsce zbuntowanych aniołów 
zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na końcu świata mog-
ły wejść także do chwały ich uwielbione ciała. Na święto-
wane dziś wydarzenie używamy określenia „wniebowstą-
pienie”, gdyż Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa. 
Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas wszystkich, 
Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o „wniebowzię-
ciu”. 

10 LAT TEMU 
     10 lat temu, w dniu 20 maja 
2002 roku Ks. Biskup Ordynar-
iusz Zbigniew Kiernikowski w Wa-
tykańskiej Bazylice Św. Piotra 
przyjął Święcenia Biskupie (Sak-
rę). 
     Urodzony 2 lipca 1946 r. w 
Szamarzewie k. Wrześni. Święce-
nia kapłańskie przyjął 6 czerwca 
1971 r. w Sokolnikach. Mianowa-
ny biskupem siedleckim 28 marca 

2002 r., kanonicznie objął diecezję 24 maja, a ingres do 
Katedry Siedleckiej odbył się 7 czerwca 2002 r. 
     W przyszłą niedzielę podczas Mszy Św. będziemy 
dziękowali Bogu za czas 10-letniej posługi Księdza Bisku-
pa w naszej Diecezji oraz za jego wizyty w naszej Parafii, 
zaś na zakończenie Mszy Św. wieczorowej zaśpiewamy 
dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy” jako zwień-
czenie naszej całodziennej modlitwy. 

(u góry: fotografia Ks. Biskupa z 2002 roku) 
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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 – 14 maja 2012 r. 
Święto Św. Macieja Apostoła oraz wspomnienie św. Bonifacego, mę-

czennika (trzeciego „zimnego ogrodnika”), 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: dyżurny ks. Piotr, z-ca ks. Adam 

Czyt.: Dz 1,15-17.20-26; Ps 113,1-8; J 15,16; J 15,9-17 
6.30 1. + Anielę, Romana i Bogdana, of. Stanisław Pliszka 
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka 

 2. + Zofię Rzeszótko, of. Rodziny Domańskich i Chłopików 
 3. + Mariannę, Michała i Edwarda, of. Synowa 
 4. + Zofię (z racji imienin), of. Wiesława Talacha 
 5. + Annę Kisielińska (w 30 dzień), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski 
 2. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina 
 3. + Zofię Rucińską (z racji imienin), of. Szczepan i Krystyna Boru-

towie 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej dla Rodziców i Dzieci z Róż Różańcowych, of. Wspólnota 
Róż Różańcowych 

 5. Dziękczynna w r. urodzin Ewy, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Mama 

Nabożeństwo Majowe 
Wtorek – 15 maja 2012  r. 

Wspomnienie św. Zofii i św. Izydora Oracza - patrona rolników. 
Czyt.: Dz 16,22-34; Ps 138,1-3.7c-8; J 16,7.13; J 16,5-11 

6.30 1. + Zofię, Janinę i Stanisława, of. Danuta Doroszenko 
 2. + Zofię i Jana, zm. Dziadków i Rodziców Chrzestnych oraz du-

sze w czyśćcu cierpiące, of. Janina Jakubiak 
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka 

 2. + Zofię (z racji imienin), zm. Rodziców Julię i Jana, Rodzeństwo 
Janinę, Helenę, Teodozję, Franciszka i Władysława, ich Współ-
małżonków oraz ks. Alfreda Hofmana, of. Halina i Krzysztof Iskra 

 3. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boże i Św. Józefa dla 
Zofii i jej całej Rodziny, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski 
 2. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina 
 3. + Zofię Cześluścińską, of. Córki  
 4. + Janinę, Henryka, Andrzeja, Edwarda zm. z Rodziny Kopiń-

skich, of. Stanisława Wasilewska 
 5. + Zofię Wąsowską (z racji imienin), of. Mariola Jaszczuk 

Nabożeństwo Majowe 
Środa – 16 maja 2012  r. 

Święto Św. Andrzeja Boboli, Kapłana i Męczennika, Patrona Polski 
8 r. kanonizacji Św. Joanny Beretty Molla i Św. Alojzego Orione 

Czyt.: Ap 12,10-12a lub 1Kor 1,10-13.17-18; Ps 34,2-9; J 17,20-26 
6.30 1. + Stanisława i Genowefę Pałdynów, of. Syn 

 2. Dziękczynna w 3 r. urodzin Tobiasza, z prośba o Boże błogo-
sławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice. 

7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka 
 2. + Helenę Sawtyruk (w 14 r.), Stanisława, Krzysztofa, Antoniego, 

Marka i Łukasza, of. Alina Kozioł 
 3. + Teresę i Walentego zm. z Rodziny Krasuskich i Rozbickich, of. 

Rodzina Czerskich 
 4. + Bolesława i Reginę Baran, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski 
 3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Beaty i Zbigniewa, z prośba o Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB i Św. Józefa dla nich oraz dary Du-
cha Św. dla ich Syna, of. Mama 

 4. Dziękczynna w 7 r. urodzin Mateuszka, z prośba o Boże błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski w całym życiu, of. Rodzice 

Nabożeństwo Majowe 
Czwartek – 17 maja 2012  r. 

Dzień wspólnoty Różańca Nieustającego. 
Czyt.: Dz 18,1-8; Ps 98,1-4; J 16,16-20 

6.30  1. + Mariannę Soczewka (w 11 r.) i zm. z Rodziny, of. Jadwiga Łu-

pińska 
 2. + Leokadie i Albina Dmowskich oraz ich zm. Rodziców, of. 

Dzieci 
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka 

 2. + Czesławę Dziewiszek oraz Dominika i Mariusza Kanię, of. Mi-
rosława Miłobędzka 

 3. + Jana Soczewkę (w 8 miesiąc), of. Żona z Dziećmi 
 4. + Danutę (w 1 r.), Zdzisława, Zenona i Kazimierza, of. Rodzina 

Borkowskich 
15.30 Spotkanie dziecięcej grupy Oazowej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski 
 3. O łaskę uzdrowienia relacji w Rodzinie, of. Roman 
 4. Dziękczynna w 4 r. ślubu Małgorzaty i Karola, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Małżonkowie 
 5. Dziękczynna w 1 r. urodzin Jasia Jastrzębskiego, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo i opiekę św. Patrona, of. Rodzice 
Nabożeństwo Majowe 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 18 maja 2012  r. 
Wspomnienie Św. Jana I, Papieża i Męczennika oraz Św. Feliksa z Kanta-

licji; Dzień modlitw za pracowników telekomunikacji; 
Czyt.: Dz 18,9-18; Ps 47,2-7; J 16,28; J 16,20-23a 

6.30  1. + Felicje (w 19 r.), Jerzego (w 12 r.), Czesławę, Grażynę i Ry-
szarda, of. Marianna Urban 

 2. + Stanisława (z racji imienin) i Rozalię, of. Córka 
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka 

 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Marioli i Pawła, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla Małżonków i dla ich całej Rodziny, of. Jubilaci 

 3. Dziękczynna w 3 r. urodzin Małgosi, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Babcia 

 4. Dziękczynna za opiekę nad Rodziną, z prośbą o potrzebne łaski 
za wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II i Matki Bożej Fatimskiej, of. 
Matka 

15.00 W intencjach czcicieli Miłosierdzia Bożego 
16.00 Spowiedź Dzieci przed I Komunią Św. i ich Rodzin 
16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 12 (zel. Jadwiga Kaciniel) 

18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski 
 2. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina 
 3. + Irenę (w 3 r.), of. Wnuczki z Rodzinami 
 4. + Feliksę i Edwarda Prekuratów, Józefę i Juliana Żukowskich 

oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Krystyna Prokurat 
Nabożeństwo Majowe, początek Nowenny do Ducha Św. 

Sobota – 19 maja 2012  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

Dzień modlitw za zmarłych na chorobę AIDS  
 Czyt.: Dz 18,23-28; Ps 47,2-3.8-10; J 16,28; J 16,23b-28 

6.30 1. Dziękczynna z racji dnia urodzin i imienin Córki Marii, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia, of. Rodzice 

 2. + Rodziców Władysława i Stanisławę, of. Leokadia Borkowska  
7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka 

 2. Gregorianka: + Stanisławę Sysik, of. Rodzina 
 3. + Rodziców z obu stron Rodziny, Siostry Irenę i Teresę oraz 

Mieczysława, of. Jadwiga Kupa 
 4. Dziękczynna w intencji Kornelii, z prośbą o zdrowie i potrzebna 

łaski w życiu, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 25 r. ślubu Elżbiety i Ryszarda prośbą, o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów oraz dla ich Dzie-
ci, of. Zenobia Myrcha 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 

17.00 W intencji Nowożeńców Katarzyny i Jakuba 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski 

 2. Dziękczynna w intencji Barbary i Pawła, z prośba o Boże błogo-
sławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i dla ich 
Dzieci Oli i Mateuszka, of. Zdzisława Szczepanik 

Nabożeństwo Majowe, Nowenna do Ducha Św.  
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VII NIEDZIELA WIELKANOCNA - 20 maja 2012  r. 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wspomnienie Św. 

Bernardyna ze Sieny, Kapłana; 10 rocznica Sakry Biskupiej Ks. Biskupa 
Zbigniewa Kiernikowskiego; Czyt.: Dz 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mk 16, 15-20 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Genowefę Kaługa, of. Córka 
 2. + Józefa (w 18 r.), Rodziców z obu stron Rodziny, Irenę, Stanis-

ława i Krzysztofa, zm. z Rodzin Oleksiuków, Śliwków, Filimów 
i Staraków, of. Halina Oleksiuk 

 3. + Irenę (w 5 r.) i Stanisława Stańczuków oraz Teresę i Andrzeja, 
of. Córka 

 4. + Dariusza (w 21 r.), of. Mama 
8.30 1. Gregorianka: Stanisławę Sysik, of. Rodzina 

 2. Gregorianka: Krystynę Tokarską, of. Mąż Czesław Tokarski 
 3. + Irenę (w 16 r.), Aleksandra i Edwarda, zm. z Rodzin Smolisów 

i Siedleckich, of. Stanisława Sawicka 
 4. + Aleksandra (w 21 r.), Helenę i Henryka, zm. z Rodziny Bierna-

ckich, of. Alina Kania 
10.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę wierności dla Dzieci, które w pe-

łni uczestniczą w Eucharystii i przyjmują Pana Jezusa do serca 
12.45 1. + Józefa Prokurata (w 12 r.), of. Syn 

 2. + Irenę Marciniuk (w 2 r.), of. Rodzice 
Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: dyżurny ks. Adam, z-ca ks. Sławek  

16.30 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Sebastiana Głowackiego, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo dla niego oraz dla wnuków Krystiana, 
Kacpra i Ernesta, of. Dziadkowie 

 2. + Stanisława i Sławomira, zm. Rodziców Zofię i Władysława 
oraz Zofię i Jana, of. Cecylia Kowalczyk 

17.30 Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (przed Chrztem Św.) 

18.00 1. + Marka, Jolantę, Pelagię, Julie Aleksandrę, Maurycego, Mikoła-
ja, of. Helena Fabińska 

 2. + Leopolda Czarnockiego, of. Córka Dionizja 
Nabożeństwo Majowe, Nowenna do Ducha Św. na zakończenie której śpie-

wamy hymn wdzięczności „Ciebie Boga wysławiamy” za 10-lecie Sakry 
Biskupiej Ks. Biskupa Ordynariusza. 

SPORT W DIECEZJI SIEDLECKIEJ 

 
     W sobotę 19 maja w Siedlcach odbędzie się Diecezjalna Parafiada Szkół 
Podstawowych Diecezji Siedleckiej (chłopców i dziewczyn) pod patronatem ho-
norowym Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego i Prezydenta Miasta Siedlce 
Wojciecha Kudelskiego. Dzieci będą rywalizowały w takich dyscyplinach jak: 
piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy, warcaby, rzuty do kosza, 
biegi przełajowe, bieg na 60 m, skok w dal, przeciąganie liny. Przewidywane są 
puchary, dyplomy  i medale dla zwycięzców, oraz pamiątki dla uczestników. W 
trakcie turnieju odbędą się pokazy zaproszonych gości.  
     Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.barkasiedlce.ugu.pl 
Zgłoszenie należy przesłać na e-maila: slawekbylina@vp.pl do 16 maja do godz. 
17.00 lub pod nr tel. 792 260 010. Miejscem Parafiady będzie Publiczne Gimna-
zjum nr 4 w Siedlcach (szkoła z basenem przy Parafii Bożego Ciała w Siedlcach) 
oraz Szkoła Podstawowa nr 10 i 12. Parafiada rozpocznie się o godz. 9.00 Eu-
charystią w kościele parafii pw. Bożego Ciała w Siedlcach. Następnie na obiek-
tach PG 4 o godz. 10.00 odbędzie się otwarcie Parafiady wspólną modlitwą. 
Należy jednak przyjechać wcześniej aby dopełnić kwestie formalne, wszelkie in-
formacje dotyczące zawodników.  
     Organizatorami Parafiada są Ks. Sławomir Bylina - Opiekun  Diecezjalnej Ligi 
Piłki Siatkowej; Parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach; Uczniowsko – Parafialny 
Klub Sportowy „Barka” w Siedlcach; Urząd Miasta w Siedlcach; Publiczne Gim-
nazjum nr 4 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Siedlcach; Szkoła Podstawowa nr 10 
w Siedlcach; Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach; AK i KSM przy parafii Bo-
żego Ciała w Siedlcach. Uczestnicy będą rywalizować w następujących konku-
rencjach i dyscyplinach: piłka nożna na tartanie (gra 5 zawodników i bram-
karz) zasady wg PZPNH, będą podane na rozpoczęciu turnieju, nie gramy w 
„korkach i lankach” tylko w obuwiu halowym. piłka siatkowa (3 zawodników na 
boisku + 1 rezerwowy)( dowolna liczba zespołów); przeciąganie liny (drużyny 
5 osobowe); pływanie dwoma stylami dowolnym i klasycznym na dystansie 50 
m; tenis stołowy; warcaby; rzuty do kosza z punktu rzutów osobistych; 

biegi przełajowe; bieg na dystansie 60 m.; skok w dal. 
     Prawo startu w Parafiadzie mają wszyscy uczestnicy bez względu na przy-
należność klubową. Zawodnik reprezentuje swoją Parafię, co powinno być po-
twierdzone przez Ks. Proboszcza (lub Wikariusza). Uczestnik turnieju powinien 
posiadać dokument tożsamości. Każda Parafia zapewnia transport oraz ubez-
pieczanie swoim zawodnikom. Do całościowej punktacji turnieju wliczać się będą 
trzy najlepsze rezultaty z parafii. Suma wyłoni najlepszą reprezentację parafii. I 
m – 10 p, II m – 8p., III m – 7p., IV m – 6p., V m – 5p., VI m – 4p., VII m – 3p., 
VIII m – 2p. IX m – 1p. Przewidywane są puchary, dyplomy  i medale dla zwy-
cięzców, oraz pamiątki dla uczestników.  W trakcie turnieju będzie posiłek i 
woda. Przed wręczeniem nagród wystąpią zaproszeni goście. Losowanie drużyn 
odbędzie się w czwartek o godz. 19.00. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
zmiany w regulaminie w zależności od liczby zgłoszeń. Obowiązuje strój spor-
towy i miękkie obuwie. Przypominamy o zapewnieniu opieki nad zawodnikami. 
     Program imprezy (sobota 19.05.) będzie następujący: 9.00 – Eucharystia – 
parafia pw. Bożego Ciała w Siedlcach; 10.00 – Uroczyste otwarcie – obiekty PG 
4. Ul. Pescantina 2 Siedlce oraz początek gier; 14.00 – pojedynki finałowe, 14.30 
– pokazy zaproszonych gości; 15.00 – wręczenie dyplomów i pucharów, uroczy-
ste zakończenie turnieju.                                                 ks. Sławomir Bylina. 

 

 

MARYJNA 
ŚWIĄTYNIA 

 
„Umocnij Boże, to czego dokonałeś, czyniąc z nas Twoją świątynię, 
w której mieszka Duch Święty. Alleluja”     (II Nieszpory z Zesłania Ducha Św.) 

     Wydawać by się mogło, że dziś minęła moda na budowanie nowych świątyń, 
gdyż te, które są spełniają wszystkie oczekiwania wiernych. Tymczasem są 
miejsca, gdzie głęboka wiara ludzi rodzi takie zapotrzebowanie. Tak jest miedzy 
innymi w Zembrach, gdzie rozpoczęto budowę nowej świątyni, a prace budow-
lane są mocno zaawansowane. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (27 
maja br.) o godz. 11.30 pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza odbę-
dzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni pod we-
zwaniem NMP Królowej Polski. Kamień węgielny to mały fragment muru z Bazy-
liki Zwiastowania w Nazarecie. Stanie się on pomostem między Zembrami, a 
miejscem, gdzie według tradycji chrześcijańskiej żyła Matka Boża. 
     Na tę uroczystość wszystkich zaprasza 

Ks. Ireneusz Głowacki Proboszcz Parafii Zembry i Komitet Budowy Kościoła. 
 

JESZCZE O BIERZMOWANIU 
     Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Rodzicom, dla których artykuł 
z ubiegłego numeru Opiekuna pt. „Uroczyste pożegnanie z Kościołem” okazał 
się być bardzo ważny. Jedni wyrażali swoje uznanie, że w końcu został poru-
szony drażliwy temat lekceważącego traktowania Sakramentów Św. Inni (dwie 
rodziny) wyrażali dezaprobatę, że na załączonej fotografii znalazły się ich dzieci, 
które nie zaniedbywały przygotowania do Bierzmowania, zaś rodzice nie zga-
dzają się ze stwierdzeniem, że nieobecność na Mszy Św. związanej z przygoto-
waniem do Sakramentu Bierzmowania jest znakiem zaniedbań miłości rodzinnej. 
Oczywiście każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie. 
     Dziś rozpoczynamy cykl przygotowania do przyjęcia Bierzmowania w roku 
przyszłym. Zaprosiliśmy na godzinę 16.00 Kandydatów do Bierzmowania i ich 
Rodziców, by te zagadnienia szczegółowo omówić, ustalając zasady: 
1. Przyjęcie kolejnego Sakramentu Chrześcijańskiego Wtajemniczenia, jakim jest 
Bierzmowanie nie jest możliwe dla każdego. Wymaga ono samodzielnej i doj-
rzałej postawy w praktykowaniu wiary, której wzorem dla Kandydatów staje się 
wiara ich Rodziców. To dlatego obecność Rodziców jest taka ważna. 
2. Etapami przygotowania do Bierzmowania są Katechezy i Nowenna, zawsze 
związane z udziałem we Mszy Św. której liturgię przygotowują Kandydaci do Bie-
rzmowania i ich Rodzice. Udział tylko w katechezie, lub udział w innej Mszy Św. 
jest chwalebny, ale ma niewiele wspólnego z przygotowaniem do Bierzmowania. 
3. Z doświadczenia wynika, że brak udziału Rodziców w w/w przygotowaniu, 
w niektórych przypadkach, przyczynia się do lekceważącego traktowania proce-
su przygotowania. Wyrazem tego bywa złe zachowanie młodzieży w kościele, 
przebywanie podczas katechezy lub liturgii na schodach kościelnych, gdzie są 
rozmowy towarzyskie lub inne zachowania przeczące godności liturgii. Dopro-
wadza to do praktycznej rezygnacji z udziału w życiu wspólnoty parafialnej i dys-
kwalifikuje Kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, wskazując na 
to, że droga do Chrześcijańskiej Dojrzałości jest dla nich jeszcze długa. 
     Nie bójmy się dalszych odważnych rozmów na te tematy. 
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WOLONTARIUSZ 
POSZUKIWANY 

     Otrzymaliśmy pilny komuni-
kat o następującej treści: 
   Jeśli macie w sobie chęć poma- 

gania dzieciom z klas 1-5, z rodzin ubogich i za-
niedbanych środowiskowo, mających trudności 
w nauce zapraszamy do podjęcia aktywności na 
ich rzecz. Na indywidualnych zajęciach w domu, 
wolontariusz pomaga w nauce wybranego przed-
miotu, z którym dziecko ma największe trudności. 

 
     Przede wszystkim jednak wolontariusz staje 
się dla swojego ucznia „coachem” (przewodni-
kiem), przyjacielem, starszym bratem. Podaje 
dziecku dłoń by mogło wyjść ze świata porażek, 
daje poczucie bezpieczeństwa, pomaga uwierzyć 
w siebie i inspiruje do marzeń. Zachęcamy do 
kontaktu: ulica Bpa Świrskiego 57, pokój nr 11, lub 
telefonicznie: 510 756 437, albo też mailowo: wo-
lontariat @siedlce.caritas.pl 

Centrum Wolontariatu 
Caritas Diecezji Siedleckiej 

W PARAFII I W DIECEZJI 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła zamierzają zawrzeć Narzeczeni 
stanu wolnego: 

Michał Robert Kowalski z naszej Parafii 
i Magdalena Dąbrowska z Parafii Św. Ludwika we 
Włodawie (24). 

Piotr Olewiński z naszej Parafii i Agnieszka 
Koziestańska z Parafii p.w. Bożego Ciała w Siedl-
cach (25). 

Wiktor Kiryła z naszej Parafii i Iwona Koren-
kiewicz z Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Bar-
głowie Kościelnym (Diecezja Ełcka) (26). 
SYMPOZJUM. Wczoraj (12.V) w Kaliszu, gdzie 
znajduje się centrum kultu Św. Józefa w Polsce, 
odbyło się 43-cie Sympozjum Józefologiczne, na 
temat: „Św. Józef i nowa ewangelizacja”. 
KATECHEZY. W niedzielę o godz. 17.30 odby-
wają się katechezy dla Rodziców i Chrzestnych, 
planujących chrzest swego dziecka w bieżącym roku. 
FATIMSKIE. Dziś (13.05) będzie pierwsze 
w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Będą one 
sprawowane każdego 13 dnia miesiąca od maja 
do października po Mszy Św. wieczorowej. Idąc 
na to modlitewne spotkanie pamiętajmy o zabra-
niu różańców i lampionów. 
ZA ROK BIERZMOWANIE. Dziś (13.05) 
o godzinie 16.00 zapraszamy młodzież z klas II 
Gimnazjum i ich Rodziców na dyskusję o Bierz-
mowaniu. 
RADA RÓŻAŃCOWA. W poniedziałek (14.V) 
w sali przy zakrystii będzie zebranie Zelatorek 
wszystkich Kół Żywego Różańca i pozostałych 
modlitewnych Grup Różańcowych. 
UNIA. Nasz Parafialny Zespół Caritas informuje, 
że w dniach 14 i 15 maja (poniedziałek i wtorek) 
dla osób uprawnionych będzie wydawana żyw-
ność z programu unijnego PAED. 

KONCERT. We wtorek, 15 maja 2012 r. o godz. 
19.00 odbędzie się koncert kameralny na orga-
nach Wagnera w siedzibie Biskupa Siedleckiego 
przy ul. Cmentarnej 17. Będzie to koncert promo-
cyjny uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Siedlcach. Wstęp jest bezpłatny, ale 
trzeba wcześniej odebrać bezpłatne zaproszenie 
w sekretariacie Radia, Szkoły Muzycznej, lub za-
pisać się telefonicznie: 603 683 952. 
DON ORIONE. W środę (16.V) Siostry Orioni-
stki obchodzą 8 r. kanonizacji św. Alojzego Orione 
i przez Jego wstawiennictwo proszą o dar nowych 
powołań do Zgromadzenia. 
NIEUSTAJĄCY. W czwartek (17.05) Wspól-
nota Różańca Nieustającego ma swój dzień czu-
wania i modlitwy. Wspólnota zaprasza w tym dniu 
na modlitwę różańcową o godzinie 17.30. 
PIELGRZYMKA. Są jeszcze wolne miejsca na 
Pielgrzymkę, która nawiedzi ważne miejsca we 
Włoszech: Watykan (i grób Bł. Jana Pawła II), 
Rzym, Wenecję, Loreto, Lanciano, Manopello, S. 
Giovanni Rotondo (kościół Św. O. Pio), Monte S. 
Angelo, Bari, Materę, Wezuwiusz, Monte Cassino, 
Pizę, Pistoję i Bolonię. Szczegółowych informacji 
udziela i zapisy przyjmuje ks. dr Robert Mirończuk 
tel. 503-035500. 
JERYCHO. Już wkrótce Diecezjalne Święto „Je-
rycho Młodych” w Pratulinie. Warsztaty przygoto-
wujące wolontariuszy do posługi odbędą się dn. 
19.05 od godz. 10.00. w Duszpasterstwie Akade-
mickim (ul. Brzeska 37, Siedlce). Zgłoszenia na 
warsztaty proszę kierować na adres info@jerycho 
mlodych.pl oraz pod nr 508 991 512. 
NA MAJÓWKĘ. Zachęcamy do udziału w Na-
bożeństwach Majowych, które są sprawowane 
codziennie po Mszy Św. wieczorowej. 
 „PISZ NA BERDYCZÓW” - tak brzmiało 
przedwojenne powiedzenie, gdy czyjś adres był 
nieznany. Berdyczów to piękne kresowe miasto 
najbardziej oddalone od stolicy Polski w dawnych 
granicach. W miniony piątek otwarto w Siedlcach 
nową ulicę Berdyczowską, boczną od ulicy Brzeskiej. 

I KOMUNIA ŚW. 
     I Komunia Św. w naszej Parafii będzie już za 
tydzień, ale teraz jest najgorętszy czas przygoto-
wań. Nie zapomnijmy o duchowym przygotowaniu 
i wsparciu Dzieci i ich Rodzin w tak ważnych chwi-
lach. Ostatnie próby we wtorek i czwartek o godz. 
16.00. Przystąpienie do pierwszej Spowiedzi (sak-
ramentu pojednania) będzie w piątek o godz. 
16.00, poprzedzone zostanie Nabożeństwem Po-
kutnym. W piątek ok. godz. 19.00 po Nabożeńst-
wie Majowym odbędzie się gruntowne sprzątanie, 
mycie, pastowanie i ostateczne przygotowanie 
świątyni na niedzielną uroczystość. W sobotę bę-
dzie dekorowana świątynia kwiatami. A w niedzie-
le (20.V.) o godz. 9.30 Dzieci w pięknych lśniąco 
białych albach zgromadzą się przed kościołem 
i rozpocznie się …  
      W związku z tym mamy gorącą prośbę, aby na 
Mszę Św. w niedzielę 20 maja o godz. 10.00 przy-
były tylko osoby związane z I Komunią i Rodziny 
Dzieci. Pozostałych Parafian zapraszam na inne 
Msze Św. o innych godzinach. Proszę o wyrozu-
miałość i cierpliwość, gdyż przed Mszą Św. 
o 10.00 wszystkie ławki będą zarezerwowane tyl-
ko dla Rodziny Dzieci pierwszokomunijnych. 
W Białym Tygodniu w czwartek (24.V.) Dzieci 
udadzą się w pielgrzymkę do Niepokalanowa. 

Ks. Sławek Harasimiuk 

 
CHIŃSKI STRAŻACKI WÓZ BOJOWY 

 
COŚ SIĘ PRZYPALIŁO. Strażak wraca po pracy do 
domu i czując z kuchni swąd, woła do żony: 
- Kochanie, cóż za cudowny zapach spalenizny! 
INSTRUKCJA. Ojciec do żeniącego się syna : 
- Funkcja małżonka to funkcja strażaka. Będziesz mu-
siał drogi synu, gasić niektóre pomysły swojej żony. 
BENZYNA. Chłopak wbiega z wiadrem zdyszany na 
stacje benzynową. 
- Poproszę wiadro benzyny. 
- A po co ci synku benzyna - pyta pracownik stacji. 
- Bo się szkoła pali. 
- Potrzebna ci benzyna, a nie woda? 
- Tak, bo szkoła powoli dogasa. 
PO OBIEDZIE. W remizie dzwoni telefon. 
 - Halo, straż pożarna? Sprawa bardzo pilna. Moja 
żona próbowała dziś, jak się piecze mięso w naszej 
nowej kuchence i... 
 - Dziękujemy - przerywa dyżurny - ale dziś my już 
jesteśmy po obiedzie. 
POŁÓWKA. Facet pyta strażaka - kierowcę: 
 - Dlaczego już pan odjeżdża? Przecież jeszcze nie 
ugasiliście całego pożaru?! 
 - Niech się pan z pretensjami zgłasza do mojego ko-
mendanta! Ja chciałem pracować na całym etacie, 
a on dał mi tylko pół… 
ZŁY POMIAR. - Halo, pogotowie? Nie wiem co robić. 
Przed chwilka zmierzyłam mężowi temperaturę i ter-
mometr wskazywał 83 stopnie Celsjusza! 
- Droga pani! Albo pani pomyliła kolejność cyfr, albo 
proszę zadzwonić po straż pożarną! 
HUMOR Z ZESZYTÓW NA „J” 

Jak ryba szybko je, to jej się uszy trzęsą. 
Jan Kochanowski zamieszkał w Czarnobylu. 
Jej córeczka Ania uśmiechnęła się pod wąsem. 
Jeśli byśmy połączyli np. powietrze z cieczą np. 

wodą, to by nam nic z tego nie wyszło, bo przecież 
nie możemy tak robić, bo nam się nie uda. 

Joanna D'Arc nosiła białą zbroję i czarnego konia. 
Judasz wydał Jezusa za 30 dolarów. 
Judym zakochał się w Joasi, bo się nudził po 

pracy. 
 

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

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828, fax 025-6402820 

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

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

Materiały przygotowali: ks. Henryk Drozd, 
ks. Sławomir Harasimiuk, ks. Adam Pietrusik, 
ks. Piotr Witkowicz,  sM Amabilis Gliniecka 
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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