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MYŚL TYGODNIA 

 

 
     Chrystus wskrzesza swego 
przyjaciela łazarza i kieruje dziś do 
nas słowa pełne nadziei: „Ja jes-
tem zmartwychwstanie i życie, kto 
we Mnie wierzy, nie umrze na wie-
ki”. (J 11,25a.26) 
     Znak wskrzeszenia Łazarza sta-
je się w pełni zrozumiały dopiero 
w dniu zmartwychwstania Chrys-
tusa. Wtedy okazuje się, że tryumf 
nad śmiercią jest ostateczny.  
     Teraz Jezus, stojąc przy grobie 
Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel 
wszedł w najstraszniejsze doświa-
dczenie ludzkości. Miłość każe je-
dnak pójść dalej, dlatego Pan bu-
dzi go do życia raz jeszcze.  
     „Udzielę wam ducha mego po 
to, byście ożyli”. Życie nie ma koń-
ca i tej właśnie nadziei próbujemy 
się dzisiaj uchwycić. 
 

 

BLISKO, CORAZ BLIŻEJ 
     Już za tydzień Palmowa Niedziela, która rozpoczyna 
Wielki Tydzień. Kościół sprawuje w nim zbawcze misteria 
dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, 
poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jeruzalem. 
Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku. Od 
Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Pas-
chalne, które trwa w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ma 
swój ośrodek w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszpora-
mi Niedzieli Zmartwychwstania. Dni Wielkiego Tygodnia 
od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącz-
nie mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi dniami li-
turgicznymi. Wypada, aby nie sprawowano w tych dniach 
Chrztu, ani Bierzmowania. 
    Wielki Tydzień roz-
poczyna się w «Nie-
dzielę Palmową, czyli 
Męki Pańskiej», która 
łączy zapowiedź kró-
lewskiego triumfu 
Chrystusa i orędzie 
Męki. Liturgia tego 
dnia ukazuje związek  
między tymi dwoma aspektami paschalnego misterium. 
Od najdawniejszych czasów upamiętnienie wjazdu Pana 
do Jeruzalem odbywa się przez uroczystą procesję. 
Chrześcijanie obchodzą to wydarzenie, naśladując woła-
nie i gesty żydowskich dzieci, które wyszły na spotkanie 
Pana i śpiewały «Hosanna». W parafii odbywa się tylko 
jedna procesja przed główną Mszą Św. z gałązkami palm 
lub innych drzew. Kapłan palmy błogosławi po to, aby były 
niesione w procesji. Palmy przechowywane w domu przy-
pominają wiernym o zwycięstwie Chrystusa, które uczcili 
w procesji. 
     Podczas procesji schola i lud wykonują śpiewy zapro-
ponowane w Mszale Rzymskim, jak Ps 23 i 46 oraz inne 
stosowne pieśni ku czci Chrystusa Króla. Opowiadaniu 
o Męce Pańskiej (czytaniu Pasji) przysługuje szczególnie 
uroczysty charakter. Pasja może być śpiewana lub czyta-
na w tradycyjny sposób, to znaczy przez trzy osoby, które 
dzielą miedzy siebie role Chrystusa, narratora i ludu. Pasję 
wykonują diakoni, kapłani lub lektorzy. Rola Chrystusa jest 
zarezerwowana kapłanowi. Proklamacja Męki (Pasji) od-
bywa się bez świeczników i kadzidła, bez pozdrowienia lu-
du i bez wykonania znaku krzyża na księdze. Jedynie dia-
koni proszą o błogosławieństwo kapłana, jak zwykle przed 
Ewangelią. Dla duchowego dobra opowiadanie o Męce 
czytane jest w całości bez opuszczania poprzedzających 
je czytań. Nie opuszcza się też homilii po opowiadaniu 
o Męce. 
     Liturgię procesji z palmami rozpoczyna śpiew antyfony 
„Hosanna” lub innej odpowiedniej pieśni. Kapłan pozdra-
wia wiernych i zwraca się do nich z krótką zachętą do 
czynnego udziału w liturgii dnia. Następnie odmawia się 
modlitwę i kropi gałązki wodą święconą. Po pokropieniu 
czyta się Ewangelię o wjeździe Chrystusa Pana do Jero-
zolimy; po niej może być krótkie wyjaśnienie. Po przybyciu 

do ołtarza, kapłan oddaje mu cześć i jeśli używał kapy, 
zdejmuje ją i wkłada ornat. Na zakończenie procesji, opuś-
ciwszy inne obrzędy, odmawia kolektę, po czym następuje 
dalszy ciąg Mszy Św. Gdy nie można odprawić procesji 
poza kościołem, odprawia się wewnątrz kościoła obrzęd 
uroczystego wejścia przed Mszą główną. Kapłan z posłu-
gującymi i przedstawicielami wiernych udaje się na miejs-
ce poza prezbiterium tak wybrane, aby przynajmniej więk-
sza część wiernych mogła widzieć obrzędy. Tam odbywa-
ją się obrzędy poświęcenia palm, a po proklamacji Ewan-
gelii kapłan z posługującymi udaje się uroczyście przez 
kościół do prezbiterium. Jeśli ze względu na okoliczności 
poświęcenie gałązek musi dokonać się w prezbiterium, po 
odczytaniu Ewangelii kapłan wraz z posługującymi i przed-
stawicielami wiernych przechodzi uroczyście między lu-
dem przez nawę główną i boczne nawy kościoła. 
 

 

PALMOWA NIEDZIELA 
     W najbliższą sobotę, czyli w przeddzień tegorocznej 
Niedzieli Palmowej (12.04), w naszym kościele podczas 
29-tego Światowego Dnia Młodzieży, będzie miało miejsce 
posłanie parafialnych liderów ŚDM. Delegaci z każdej pa-
rafii zostaną imiennie wyczytani. Otrzymają „Światełko Mi-
łosierdzia”, które zostało zapalone w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Światełko zawiozą do swo-
ich kościołów, tak aby rozbłysło ono w każdej polskiej pa-
rafii. Troje młodych ludzi wybranych z parafii, będzie w pa-
rafii organizować zespól młodzieży, który w 2016 r. pomo-
że w przyjęciu pielgrzymów ze świata. Od września odby-
wać się będą specjalne szkolenia  dla nich, zwane szkołą 
lidera. Z czasem w każdym dekanacie będą ustanowieni 
dekanalni koordynatorzy ŚDM. Oto program sobotniego 
spotkania młodzieży w naszej Parafii (12.04): 
17.00 Zawiązanie wspólnoty (w naszym kościele). 
17.20 Orędzie Papieża Franciszka i świadectwo wolontar-
iuszy „Jadłodajni miodowej” z Warszawy. 
18.00 Spektakl Teatru „A” z Gliwic pt. Pasja (sala KLO). 
19.00 Przerwa na ciepły posiłek. 
19.30 Eucharystia. 
20.30 Uroczyste wręczenie iskry miłosierdzia przedstawi-
cielom wszystkich parafii. 
21.30 Droga Krzyżowa ulicami miasta na Błonia Siedlec-
kie pod Krzyż Papieski. 
22.30 Rozwiązanie wspólnoty. 
     Ważnym akcentem dla naszej Parafii podczas Niedzieli 
Palmowej (13.05) będzie Droga Krzyżowa, która w tym ro-
ku wyruszy z katedry o godzinie 19.00 i przybędzie do na-
szego kościoła prawdopodobnie około 20.30. Zachęcamy 
do gorliwego udziału w niej. 
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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 – 7 kwietnia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Jana Chrzciciela de la Salle (XVII/XVIII w.), kapłana, za-

łożyciela Zakonu Saletynów; Międzynarodowy dzień modlitw o zdrowie. 
Czyt.: Dn 13, 41-62 (Daniel ocala niewinną Zuzannę); 

J 8, 1-11 (Od tej chwili już nie grzesz). 

6.30 1. + Annę (w 1 r.) i Helenę, zm. z Rodzin Czerskich i Jasińskich, of. 
Zofia Czerska 

 2. + Tadeusza Michalaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 

 2. + Franciszka, Dominikę, Mariannę i Antoniego, zm. Dziadków z 
obu stron Rodziny, of. Czesław Tokarski 

 3. + Czesława (w 43 r.), Waldemara (w 8 r.) i Reginę, zm. z Rodziny 
Krupów, of. Synowie i Bracia z Rodziną 

 4. + Mariannę (w 18 r.), Walentego i Weronikę Rucińskich oraz Apo-
lonię i Stanisława Buzuków, of. Córka Maria Buzuk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Grażynę Kluczek (w 5 r.), of. Syn 
 3. + Ryszarda (w 16 r.), Marianne i Mariana, zm. z Rodziny Łozów, 

of. Teresa Sawicka 
 4. + Bolesława (w 20 r.), zm. Rodziców Józefa i Mariannę oraz Braci 

Franciszka, Czesława i Alojzego, of. Żona 
Wtorek – 8 kwietnia 2014  r. 

Wspomnienie Św. Dionizego, biskupa Koryntu i Męczennika (z II w.); Świa-
towy dzień modlitw za Cyganów (Romów); 

Czyt.: Lb 21, 4-9 (Wąż miedziany znakiem ocalenia);   
J 8, 21-30 (Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem). 

6.30 1. + Janinę i Jana Kalickich, of. Marta Borkowska 
 2. + Piotra (w 16 r.) i Anielę Filipków, of. Dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Henryka Stasiuka (w 15 r.), of. Siostra 
 3. + Mariannę i Józefa Denisiuków, of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Stanisława i Irenę Ługowskich, of. Rodzina 
 3. + Annę Jasińską (w 1 r.), of. Syn i Synowa 
 4. + Tadeusza Wilczura (w 1 r.), zm. z Rodzin Kurków i Wilczurów, 

of. Żona 
Środa – 9 kwietnia 2014 r. 

Wspomnienie Św. Marii, żony Kleofasa (który zdjął z krzyża ciało Pana Je-
zusa i pochował je w grobie); Czyt.: Dn 3, 14-20. 91-92. 95 (Ocalenie trzech 

młodzieńców); J 8, 31-42 (Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa). 

6.30 1. + Jadwigę i Lucjana oraz zm. Teściów Mariannę i Stanisława, of. 
Sabina Łukasiuk 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Natalię Kukawską (w 14 r.) i Eugeniusza, zm. z Rodzin Kaczyń-

skich, Kukawskich, Koprowskich i Kamińskich, of. Bogusław Kukawski 
 3. Dziękczynna w intencji Dawida, z prośbą o zdrowie i siły oraz 

opiekę i wstawiennictwo Św. Józefa, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Stanisława Pawłowskiego (w 1 r.), of. Żona z Dziećmi 
 3. + Franciszka w 57 r. i Stanisławę Magdziak oraz Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Córka Karolina 
 4. + Anielę Rzepko (w 1 r.), of. Córka 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek – 10 kwietnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Fulberta z Chartres, Biskupa (z X w.); Czyt.: Rdz 17, 3-9 

(Przymierze Boga z Abrahamem); J 8, 51-59 (Abraham ujrzał mój dzień). 

6.30 1. + Rodziców z obu stron Rodziny: Kazimierza, Zdzisława, Barbarę, 
Stanisławę, Irenę i Stefana oraz zm. Kapłanów, którzy posługiwali w 
naszej Parafii, of. Teresa Wakuła 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Henrykę (w 1 r.) i Franciszka Czarnockich oraz Eugenię i Julia-

na Borkowskich, of. Hanna Borkowska 
 3. Dziękczynna w 15 r. ślubu Jadwigi i Bogusława, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata, of. Jadwiga Machała 
17.00 Spotkanie Ministrantów 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 1 (zel. Barbara Rytel) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Jacka Grabowskiego, of. Teściowie 
 3. + Mariannę i Wacława Majchrzyków, of. Rodzina 

Nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 11 kwietnia 2014  r. 
Wspomnienie Św. Gemmy Galgani, Dziewicy (z XIX w.) z Zakonu Sióstr Pa-

sjonistek, Stygmatyczki i Św. Leona Wielkiego, Papieża (z V w.), obrońcy 
jedności Kościoła; Czyt.: Jr 20, 10-13 (Pan czuwa nad sprawiedliwym); 

J 10, 31-42 (Jezus oskarżony o bluźnierstwo). 

6.30 1. Dziękczynna w intencji Artura, z prośbą o łaskę wiary i dobrego 
życia, of. Halina Marciniuk 

 2. Dziękczynna w intencji Siostry Józefy, z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Stanisława Borkowskiego (w 4 r.), zm. z Rodzin Borkowskich 

i Radzikowskich, of. Córka Barbara Borkowska 
16.00 Spotkanie młodszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 
17.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 
17.15 Droga Krzyżowa dla wszystkich 

18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 
 2. Zm. z Rodziny Żelazowskich, of. Rodzina 
 3. + Tadeusza Chojeckiego (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Maria Chojecka 
 4. + Krystynę Golec i Stanisława, of. Dzieci 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 12 kwietnia 2014  r. Wspomnienie Św. Zenona z Werony, Bi-
skup (z IV w.), patrona wędkarzy. Czyt.: Ez 37, 21-28 (Bóg gromadzi rozpro-
szonych); J 11, 45-57 (Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże). 

6.30 1. + Janinę Borkowską (w 30 dzień), of. Rodzina  
 2. + Celinę Łubkowską, of. Anthony Lupkowski z USA 
 3. Dziękczynna za dar posługi Księży Orionistów oraz i kapłanów z 

których posługi korzystamy, of. Siostry Orionistki z Siedlec 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 

 2. + Helenę i Władysława Myszkowskich, of. Wnuczka 
 3. + Krzysztofa (w 11 r.) oraz Marię, Henryka i Sławomira, of. Bezimienna 
 4. + Helenę Grzebisz (w 24 r.) oraz zm. z Rodziny Jończyków: Le-

okadię, Franciszka i Stanisława, of. Dzieci 
10.00 Spotkanie starszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.00 VIII czyli ostatnia Katecheza dla Narzeczonych 
17.00 Inauguracja 29 Światowego Dnia Młodzieży 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Annę Wróbel (w 30 dzień od pogrzebu), of. Rodzina 
 3. + Zofię, Ludwika, Mariannę, Helenę, Mariana, Antoniego i Kazi-

mierza, of. Barbara Andraszek 
 4. Zarezerwowana przez Siostry Orionistki 
Nabożeństwo Pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi  

19.30 Eucharystia z racji 29 Światowego Dnia Młodzieży 

Niedziela Palmowa – 13 kwietnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Marcina I, Papież i Męczennik (z VII w.) 

Czyt.: Przed procesją z palmami: Mt 21, 1-11 (Wjazd Jezusa do Jerozolimy); Iz 50, 4-
7 (Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu); Flp 

2, 6-11 (Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył); Pasja dłuższa: Mt 
26, 14 – 27, 66 (Męka P. Jezusa wg świętego Mateusza); lub: Krótsza Mt 27, 11-54. 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Mariannę, Mieczysława i Grażynę Waszczuków 
8.30 1. + Wacława i zm. Dziadków z Rodziny Piekartów, of. p. Anusiewicz 

 2. + Mariannę, Józefa, Tadeusza i Radosława, of. p. Szczepanik 
10.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 3. + Zygmunta (w 2 r.), Janinę, Tadeusza i Jana oraz zm. Teściów, 

of. Adamina Tomczyńska 
 4. + Agnieszkę Czerniej (w 3 r.), of. Mama  
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 5. Dziękczynna w 60 r. urodzin Janiny i w 65 r. urodzin Ireneusza, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla nich oraz dla ich Dzieci i Wnuków, of. Jubilaci 

11.30 1. + Władysławę, Józefa i zm. z Rodziny, of. Rodzina 
 2. + Janinę Cichą (w 6 r.) i Stanisława, of. Córka z Rodziną 
 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Grażyny i Henryka Litwiniak, z prośbą 

o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich oraz dla 
ich Dzieci i Wnuków, of. Małżonkowie  

13.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali 
1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 

Po Mszy Św. spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania i ich Rodziców 
16.30 1. + Leokadię i Jana Rosa oraz Marianne i Antoniego Więckows-

kich, of. Córka Władysława 
17.30 II Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. + Helenę, Stanisława, Teresę, Mieczysława, Zdzisława i Danutę 
oraz zm. z Rodziny, of. p. Chromińska 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

     Rok 2014 jest niezwykle ważny dla Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży, ponieważ w tym roku mija 100-lecie 
śmierci Bł. Karoliny Kózkówny, jednej z Patronek polskiego 
KSM-u. Z tej racji min. w dniach od 13 do 16 października 
br. będą rekolekcje dla kapłanów, asystentów KSM, w Oś-
rodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej 
w Porszewicach k/Pabianic. Przewodniczył im będzie doś-
wiadczony rekolekcjonista ks. prałat Zbigniew Szostek, ku-
stosz sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie 

KSM 

 
(udział w nich zapowiedział między innymi ks. biskup Henryk Tomasik). Re-
kolekcje będą miały charakter kursu z zakresu wiedzy i form pracy z mło-
dzieżą. 
     Całością prac Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce kieruje 
Biuro Prezydium Krajowej Rady KSM przy ul. Miodowej 17/19 w Warszawie, 
tel. 68 453 92 73, prezydiumksm@gmail.com www.ksm.org.pl Przewodni-
czący Prezydium KR KSM w Polsce jest Krzysztof Kumięga, natomiast  
Asystentem Generalnym KSM w Polsce jest Ks. Zbigniew Kucharski. 

KANCLERZ KURII W SARATOWIE 
     Od niedawna nasz rodak i misjonarz ks. Jarosław Mitrzak został powoła-
ny na kanclerza Kurii Biskupiej w syberyjskim Saratowie. Jego następcą 
w Surgucie, w którym do tej pory Ks. Jarek pełnił posługę i wybudował koś-
ciół pw. Św. Józefa, także nasz rodak Marek Jaśkowski, pochodzący z Bia-
łej Podlaskiej, a wyświęcony na kapłana w Diecezji Warszawsko-Praskiej.  
     Podobnie, jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Ks. Jarosław przybę-
dzie do Polski z pielgrzymką ze swoimi byłymi parafianami z Surgutu, po-
każe im Polskę oraz umożliwi udział w szkoleniu i konferencji na temat „Ro-
dzina – Kościół domowy”, dotyczącej liderów życia parafialnego. Wezmą 
udział w wykładach tematycznych i spotkaniach związanych z wymianą do-
świadczeń. Uczestnicy odwiedzą także na krótko naszą Parafię w dniu 3 
maja i 4 maja. Będą także uczestniczyć we Mszy Św w naszym kościele 
(prawdopodobnie 3 maja). O szczegółach napiszemy przed ich przyjazdem. 

 „ŚLADAMI ELGRECA” 
     Ks. dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach za-
prasza na Pielgrzymkę autokarową do Hiszpanii „Śladami El Greca”, która bę-
dzie miała miejsce w dniach od 17 do 28 sierpnia br. 
17.08. Wyjazd z Siedlec ok. godz. 15.00 (spod kościoła Św. Józefa). Przejazd 
non stop przez Polskę i Niemcy do Włoch, krótkie postoje, przerwa na posiłki 
(we własnym zakresie). 
18.08. Przyjazd do Włoch w okolice Werony. Zakwaterowanie w hotelu i od-
poczynek. Kolacja i nocleg. 
19.08. Śniadanie. Przejazd Lazurowym Wybrzeżem we Francji (Awinion). Po 
drodze festiwalowe miasto Cannes. W tym dniu nie ma obiadokolacji. Nocleg. 
20.08. Śniadanie. Spacer po Awinion (słynny fragment mostu, ogrody papie-
skie i pałac, stare miasto). Podróż do Hiszpanii na wybrzeże Costa Brava. 
Odpoczynek nad morzem. Kolacja i nocleg. 
21.08. Po śniadaniu przejazd do klasztoru benedyktyńskiego w Monserrat. 
Zwiedzanie Barcelony, Sagrada Familia (na zewnątrz), dzielnica gotycka z ka-
tedrą Św. Euralii, spacer Las Ramblas, wzgórze Monjuic, Plac Hiszpański. 
Czas wolny. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. 
22.08. Śniadanie. Podróż do Madrytu z postojami wypoczynkowymi. Kolacja. 
23.08. Madryt-wizyta w Muzeum Prado, gdzie można obejrzeć dzieła takich 

twórców jak ElGreco Rafael, Rubens oraz malarzy flamandzkich i włoskich. 
Wizyta na Plaza Mayor, Puerta de Sol, Katedra Madrycka Santa Maria de la 
Almudena. Przejazd do Toledo - „miasta trzech kultur”. Zwiedzanie: katedry 
i kościoła Św. Tomasza z obrazami ElGreco. Casa del Greco i spacer ulicz-
kami Alkazar (mury obronne). Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. 

 
24.08. Śniadanie. Droga nad Zatokę Biskajską. Segowia – słynny akwedukt. 
San Sebastian - najwytworniejszy kurort hiszpański. Przejazd do Lourdes 
w późnych godzinach wieczornych. Kolacja i nocleg.  
25.08. Śniadanie. Lourdes - zwiedzanie miejsc związanych z objawieniami 
Matki Bożej, modlitwa w grocie, gdzie ukazała się Matka Boża Bernadecie. 
Bazylika Górna i Dolna, Droga Krzyżowa, Dom Św. Bernadetty. Czas wolny. 
Kolacja i nocleg w Lourdes. 
26.08. Śniadanie. Podróż do średniowiecznego miasteczka Carcassone. oto-
czone podwójnym pierścieniem murów obronnych z 53 basztami, wąskie 
uliczki, romański kościół St-Nazaire. Przejazd przez Francję w okolicę Dion. 
Nocleg. W tym dniu nie ma obiadokolacji. 
27.08. Śniadanie. Przejazd przez Niemcy do Polski non stop (postoje wypo-
czynkowe po trasie na posiłki we własnym zakresie). 
28.08. Przyjazd do Polski i zakończenie Pielgrzymki. 
     Cena: 1600 zł. + 350 Euro za osobę obejmuje: transport autokarowy, 
ubezpieczenie NNW i KL, 9 noclegów w hotelach (pokoje z łazienkami), wy-
żywienie wg. programu, opieka pilota na cały czas trwania imprezy, opłaty 
drogowe. Cena nie obejmuje: kosztów realizacji programu (bilety wstępu, 
usługi przewodników lokalnych) płatne obowiązkowo w wysokości 50 
Euro/osobę. Bliższych informacji udzieli i zapisy przyjmuje Organizator pod 
numerem telefonu 503 035 500. 

JUŻ ZNAMY TERMINY 
     Znamy termin Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Spotkanie odbędzie 
się w Krakowie w dniach 26-31 lipca - poinformował kardynał Stanisław Dzi-
wisz. Termin zaakceptował papież Franciszek, który odprawi Mszę Św. na 
Błoniach Krakowskich. Patronem Światowych Dni Młodzieży będzie Św. Jan 
Paweł II. Już wcześniej podczas kanonizacji Jana Pawła II będzie możliwość 
składania próśb, postanowień i podziękowań za wstawiennictwem Bł. Jana 
Pawła II do Boga w księdze, która będzie złożona podczas uroczystości 
w Watykanie. Księgi takie drukuje i przygotowuje Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych. Zamówienia na takie księgi można składać do 8 kwietnia br.  
     W każdej diecezji w Polsce przygotowaniami będzie koordynowało Diece-
zjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży,  wspomagając poszczególne pa-
rafie. Każda z polskich diecezji na ten czas przyjęła nazwę biblijnej krainy. Na-
sza diecezja nazywa się Jerycho, gdyż to u nas, jak niegdyś pod Jerychem, 
padły mury podziałów między chrześcijanami (Unici) i w duchu takiej jedności 
tradycyjnie już odbywa się święto młodych w Pratulinie – Jerycho Młodych. 
Jest to zbyt wielkie wydarzenie, aby nie zaangażowała się każda parafia. 
20 lipca 20016 (środa|) - przyjazd młodych do parafii, przywitanie, wspólna 
powitalna kolacja organizowana przez parafię np. w świetlicy wiejskiej czy in-
nym odpowiednim miejscu,  zakwaterowanie w rodzinach.  
21.07. (czwartek) - śniadanie u rodzin, przedpołudnie w parafii - program 
przygotowuje parafia, wyjazd do Siedlec na centralną uroczystość rozpoczy-
nającą ŚDM, spotkanie do godzin wieczornych. Kolacja w Siedlcach. 
22.07. (piątek) - śniadanie u rodzin, program całego dnia przygotowuje para-
fia przy udziale parafialnych liderów SDM , obiad i kolacja w parafii. 
23.07. (sobota) - śniadanie u rodzin. przedpołudnie - program przygotowany 
przez parafie a następnie wyjazd na centralne uroczystości  w Kodniu  - tzw. 
Jerycho 2016. Na miejscu kolacja. Spotkanie do późnych godzin nocnych. 
Powrót do parafii zakwaterowania. 
24. 07. (niedziela) – „dzień z rodziną”, śniadanie i uroczysty obiad u rodzin. 
Wspólna Eucharystia w parafii, spotkanie parafian z pielgrzymami. Popołudnie 
młodym zagospodarowują poszczególne rodziny. Wieczorem w parafii wspól-
na pożegnalna kolacja. 
25.07. (poniedziałek) - rano wyjazd do Krakowa tak gości, jak i naszej mło-
dzieży z parafii. 
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DLA CIEBIE TO 5 MINUT 
     „Dla Ciebie to 5 minut, dla kogoś to życie” – pod 
takim hasłem Uniwersytet P.-H. w Siedlcach orga-
nizuje rejestrację potencjalnych dawców szpiku, 
który ratuje życie chorych na białaczkę. Odbędzie 
się ona 9 i 10 kwietnia br. w godz. od 11.00 do 
18.00 w budynku Uniwersytetu przy ul. Żytniej 39. 
Chętni powinni być w wieku od 18 do 55 lat (należy 
zabrać ze sobą dowód osobisty). Rejestracji towa-
rzyszy badanie polegające na pobraniu „wymazu” 
z ust. Liczy się każdy! 

REKOLEKCJE 
     Duszpasterstwo Akademickie w Siedlcach zap-
rasza Profesorów, Pracowników i Studentów sied-
leckich uczelni, uczniów szkół średnich i wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach re-
kolekcyjnych, które odbędą się w dniach 7-8-9 
kwietnia 2014, o godz. 19.00 w kościele Ducha 
Św. w Siedlcach. Tematem rekolekcji są słowa Je-
zusa: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. Konfe-
rencje i świadectwa podczas rekolekcji będą głosić 
nasi goście: 
W poniedziałek (7.04): Paweł Zuchniewicz – 
dziennikarz, autor książek, reportaży i słuchowisk 
poświęconych Papieżowi Janowi Pawłowi II. Pra-
cował w Polskim Radiu i w Radiu Plus. Obsługiwał 
szereg wydarzeń z udziałem Jana Pawła II – Świa-
towe Dni Młodzieży, Światowe Dni Rodzin, pielg-
rzymki Jana Pawła II do Polski. Od 2008 roku pra-
cuje jak dyrektor ds. komunikacji w Stowarzyszeniu 
Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”. 
Wtorek (8.04): Przemysław Babiarz - polski dzie-
nnikarz i komentator sportowy, a także prezenter 
telewizyjny. Studiował teatrologię i był aktorem. Ja-
ko dziennikarz zadebiutował w 1992 roku podczas 
olimpiady w Barcelonie. Specjalizuje się w komen-
towaniu biegów narciarskich, lekkoatletyki, łyżwiar-
stwa figurowego oraz pływania. 
Środa (9.04): O. Leon Knabit - jeden z najbardziej 
znanych benedyktynów w Polsce. Od 1958 roku 
mieszka w Opactwie w Tyńcu, gdzie był również 
przeorem. Studiował teologię w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Siedlcach. Człowiek wielkiego 
formatu, obdarowany ciepłem i niegasnącym uś-
miechem, którym dzieli się z każdą napotkaną oso-
bą. Ceniony rekolekcjonista, autor wielu książek.  
     We wtorek i środę będzie możliwość spowiedzi 
rekolekcyjnej. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
BIERZMOWANI. Spotkanie z kandydatami do 
Bierzmowania będzie dziś i w przyszłą niedzielę po 
Gorzkich Żalach o godzinie 13.00 i Mszy Św. 

II KLASA SP. Gratulujemy Dzieciom i Rodzicom 
pomyślnego zdania egzaminu z katechizmu przed 
I Komunią Św. i życzymy dalszego owocnego przy-
gotowania do tej uroczystości. Ostatnia katecheza 
w kościele przed I-ą Komunią będzie dziś, w nie-
dzielę 6 kwietnia o godz. 15.00. Dzieci przynoszą 
książeczki do nabożeństwa. Serdecznie zapra-
szam.                              Ks. Sławek Harasimiuk 

NARZECZENI. Trwa wiosenny cykl katechez dla 
młodych osób, które planują zawarcie Sakramentu 
Małżeństwa. Spotkania odbywają się w soboty o 
godz. 17.00 w sali przy zakrystii. W ramach tego 
cyklu będzie jeszcze jedno spotkanie w przyszłą 
sobotę (12.04) o godz. 17.00. 

CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie- 

lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych są w 
cztery kolejne niedzielę miesiąca o godz. 17.30. 
Po Wielkanocy katechezy będą się odbywały tylko 
w miesiące parzyste IV, VI, VIII, X i XII, a Sakra-
ment Chrztu św. uroczyście będzie udzielany w 
ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 13.00. 
GORZKIE ŻALE. Nabożeństwo Gorzkich Żali, 
połączone z kazaniem pasyjnym we wszystkie Nie-
dziele Wielkiego Postu o godz. 13.00. Po Nabo-
żeństwie będzie odprawiona Msza Św. bez homilii, 
a po niej spotkanie z kandydatami do Bierzmowania. 
DROGA KRZYŻOWA. Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej będzie w piątek o godz. 16.30 dla dzieci 
i o godz. 17.15 dla dorosłych. 

CARITAS. Parafialny Zespół Caritas proponuje 
nabycie w przedsionku kościoła baranków wielka-
nocnych, symboli i kart świątecznych, książek, płyt 
itd. Ofiary złożone przy tej okazji pozwolą na przy-
gotowanie świątecznych paczek dla rodzin naju-
boższych. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:  Łukasz Kołodziejczyk z naszej 
Parafii i Edyta Pawluk z Parafii w Knychówku (3). 

 Radosław Żakiewicz z naszej Parafii i Anna 
Karabin z Parafii w Hołubli (4). 
 Łukasz Piwowar z Parafii Bł. Władysława 
z Gielniowa w Warszawie i Anna Bieńko z naszej 
Parafii (5). 
 Michał Wereda z naszej Parafii i Anna Fu-
tera z Parafii w Szczałbie (6). 
 Maciej Janusz Miechowski z Parafii Św. Jó-
zefa w Warszawie i Magdalena Skorupka z naszej 
Parafii (7). 
 Marcin Buczyński z Parafii w Platerowie 
(Diecezja Drohiczyńska) i Marzena Wysokińska 
z naszej Parafii (8). 

Zapowiedź I:  Daniel Ejnfocht z naszej Para-
fii i Paulina Mierzejewska z Parafii Św. Stanisława 
w Siedlcach (9). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej 

KWIATY DO GROBU 
     Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego: 
 Koło Żywego Różańca nr 17 (zel. Marianna 
Brochocka) 70,-  Koło Żywego Różańca nr 23 
(zel. Janina Grabowska) 50,-  Koło Żywego Ró-
żańca nr 21 (zel. Stanisława Skup) 50,-  Koło 
Żywego Różańca nr 9 (zel. Irena Borkowska) 70,- 
 Koło Żywego Różańca nr 16 (zel. Danuta Prze-
smycka) 80,-   Koło Żywego Różańca nr 9 (zel. 
Irena Borkowska) 70,- 
     Dziękujemy także za ofiary indywidualne skła-
dane do skarbony przy dużym krzyżu. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 13 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Jaka powinna być refleksja nad duchowym 
spadkiem Jana Pawła II? Cykl przygotowujący do 
kanonizacji Papieża Polaka - na s. 13;  Relacja 
z rekonstrukcji męczeństwa Unitów Podlaskich - w 
dziale „Diecezja”;  Rozważania wielkopostne na 
kolejny tydzień - na s. 14;  Czy rodzina przegry-
wa dziś z konkubinatem? Odpowiedź w dziale 
„Opinie”; 

 Jak faktycznie wygląda dzisiaj pomoc rodzicom 
dzieci niepełnosprawnych? - na s. 15; 
 O seminarium duchownym dla mężczyzn po 35 
roku życia - na s. 19;          Zapraszamy do lektury! 

 
NIE WTYKAJ NOSA W CUDZE SPRAWY, 

SKUTKI TEGO BYWAJĄ FATALNE! 

 
DIALOG. Rozmowa znanych plotkarek:  
- Słyszałaś już?  
- Nie słyszałam.  
- Dziwne, a słyszałam, że już słyszałaś. 
WIEK(O). Tak to już jest, ze człowiek nabiera doświad-
czenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.  
PRZYWITANIE. 
     Wygląda dżdżownica z ziemi, a tuż obok jest druga 
trochę dziwnie wyglądająca.  
- Dzień dobry!  
- Co, dzień dobry !? Własnego ogona nie poznajesz ?!  
PODOBIEŃSTWO. 
     Rozmawiają stary i młody wykładowca na uczelni. 
Stary mówi młodemu. 
- Każdy z naszych studentów jest trochę podobny do 
psa. 
- A dlaczego panie profesorze? 
- Bo jak mu się zada jakieś pytanie, to tak mądrze pa-
trzy... 
HIGIENA. Na bazarku warzywniczym klientka zwraca 
uwagę sprzedającemu towar mężczyźnie:  
- Ależ pan ma brudne ręce!  
- No bo jeszcze dzisiaj nie sprzedawałem kiszonej ka-
pusty. 
WINDA. Wchodzi mężczyzna do windy w której stoi już 
młoda dziewczyna i pyta :  
- Na drugie ?  
     A chłopak odpowiada :  
- Andrzej. 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2400 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. Sławomir Olopiak, 
ks. Henryk Drozd, ks. Sławomir Harasimiuk, 

ks. Piotr Wasyljew, p. Krystyna i Szczepan Bo-
rutowie, p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 

sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Emilia. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

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

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30. 

 




