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MYŚL TYGODNIA 

     W czytaniu z Listu Św. Pawła 
Apostoła do Filipian, poprzedzają-
cym dziś opis Meki Pańskiej, usły-
szeliśmy: „Dla nas Chrystus stał 
się posłuszny aż do śmierci, a była 
to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg 
wywyższył Go nad wszystko i dal 
Mu imię, które jest ponad wszelkie 
imię” (Flp 2,8-9). 
     Nie należy się dziwić, że Wielki 
Tydzień rozpoczyna się uroczys-
tym wjazdem Chrystusa do Jero-
zolimy. Zbyt wiele miało się doko-
nać w ciągu kilku dni, by Jezus nie 
chciał zwrócić uwagi swym ucz-
niom na ich bogactwo. Niewiele 
z tego pojmowali. 
     Kościół przez dwadzieścia wie-
ków usiłuje wejść w tajemnicę 
tych dni i każdego roku na nowo 
stwierdza, że nie jest w stanie 
przeżyć ich bogactwa w sposób 
wyczerpujący. 

 

ŚWIĘTE TRZY DNI 
     W Wielki Czwartek we Mszy św. Krzyżma, w Kated-
rze siedleckiej, o godz. 10.00 biorą udział ze swoimi kapła-
nami przedstawiciele Służby Liturgicznej. Spotkanie rozpo-
cznie się o godz. 9.15 – zawiązaniem wspólnoty, rozmową 
z przedstawicielami Służby Liturgicznej z przybyłych para-
fii na temat Triduum Paschalnego. Spotkanie będą prowa-
dzili przedstawiciele Ruchu Światło-Życie. Dobrze byłoby, 
gdyby i z naszej Parafii wzięły udział w tym spotkaniu gru-
pa ministrantów, lektorów, scholi „Światełko”, Ruchu 
„Światło-Życie” i innych. Ministranci i lektorzy powinni zab-
rać komże i alby. Obchód świąt paschalnych zaczyna się 
w Wielki Czwartek wieczorem. 

     W Wielki Piątek najważniejsza jest osobista adorac-
ja Krzyża. Krzyż - i to tylko jeden - przedstawiony będzie 
do adoracji każdemu z wiernych. Podczas adoracji Krzyża 
są wykonywane antyfony i hymny, albo inne stosowne pie-
śni, które przywołują na pamięć Historię Zbawienia”. 

     Wielka Sobota ma również ważne i niepodważalne 
zasady. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają 
się w nocy i nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie 
noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli.  Sym-
bolem tego dnia jest „świeca paschalna”, odlana z wosku, 
corocznie nowa. Przypomina Chrystusa „światłość świa-
ta”. 

 

ZAPROSZENIE DO ADORACJI 
      Koła Żywego Różańca i inne grupy parafialne zapra-
szają na adorację w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. 
Kolejność przewodniczenia: 

WIELKI PIĄTEK 18.04 GODZ. 8.00 – 18.00 
8.00 – K.Ż.R. nr 2, 9, 13; 9.00 – K.Ż.R. nr 1, 8, 10; 10.00 – 
K.Ż.R. nr 6, 7, 16; 11.00 – K.Ż.R. nr 17, 18; 12.00 – K.Ż.R. 
nr 4, 5, 14; 13.00 – K.Ż.R. nr 3, 11, 12; 14.00 – K.Ż.R. nr 
15, 22, 23; 15.00 – Czciciele Miłosierdzia Bożego i 
Domowy Kościół; 16.00 – K.Ż.R. z Purzeca i Żytniej; 17.00 
– K.Ż.R. ze Strzały; 

WIELKA SOBOTA 19.04 GODZ. 12.30 – 20.00 
12.30 - K.Ż.R. nr 2, 13, 14; 14.00 – K.Ż.R. nr 1, 3, 4, 6; 
15.00 - K.Ż.R. nr 5, 11, 12; 16.00 - K.Ż.R. nr 7, 8, 9, 16; 
17.00 - K.Ż.R. nr 10, 17, 18; 18.00 – Domowy Kościół 19.00  
- K.Ż.R. nr ze Strzały; Ewentualne zmiany w dyżurach 
należy zgłaszać do p. Zofii Sawiak i p. Barbary Rytel 

PRÓBY ASYSTY TRIDUUM PASCHALNEGO 
     Ministranci, Lektorzy oraz Służba Liturgiczna Dorosłych 
spotykają się na próbach w Wielki Czwartek - 16.30; Wiel-
ki Piątek -12.30; Wielka Sobota - 12.30 i Wielkanoc - 5.30. 

LITURGIA GODZIN I NABOŻEŃSTWA 
     Zapraszamy do naszego kościoła na Liturgię Godzin 
(Brewiarz) w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godzinie 
7.30, a także na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek o godz. 
14.00 dla dorosłych i o 15.30 dla dzieci. O godzinie 15.00 
(w Godzinie Miłosierdzia) w te dni będzie także Koronka 
do Miłosierdzia Bożego. 
****************************************************************** 
     „Proszę was, byście modlili się za mnie, abym i ja, na <bo-
isku>, na którym postawił mnie Bóg, mógł rozgrywać uczci-
wy i odważny mecz dla dobra nas wszystkich”. 

Papież Franciszek 

NOWA KSIĄŻKA O PAPIEŻU 
     Minął już rok od wyboru kar-
dynała Bergoglia na stolicę Piot-
rową. Papież od początku swo-
jej posługi przekazuje nam nau-
kę Jezusa Chrystusa w pros-
tych, bezpośrednich i trafiają-
cych do serca słowach. Zostały 
one utrwalone w książce „Co 
Franciszek myśli o...?”. Za-
wiera ona fragmenty homilii, lis-
tów, wypowiedzi oraz dokumen-
tów. Wybór i opracowanie Kata-
rzyna  Pytlarz.  Jest  to  wydanie  
pierwsze, z marca 2014 r. zrealizowane przez Wydawnict-
wo WAM. Zamówienia można kierować ze strony www. 
wam.pl lub pocztą na adres: Księgarnia wysyłkowa WAM, 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26. 

MAŁY FENIKS 2014 
     Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich na po-
siedzeniu w dniu 20 marca br. podjął uchwałę o przyzna-
niu Regionalnemu Portalowi Informacyjnemu podlasie24. 
pl „Małego Feniksa 2014” za promowanie w mediach ksią-
żki i wartości katolickich. Ogłoszenie listy laureatów wyróż-
nień nastąpiło podczas konferencji prasowej zorganizowa-
nej w ramach XX Targów Wydawców Katolickich, 1 kwiet-
nia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w War-
szawie.  
     Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 5 kwietnia o godz. 
19.30 w Bazylice Serca Jezuso-
wego w Warszawie przy ul. Kawę-
czyńskiej 53, podczas uroczyste-
go koncertu Warszawskiej Orkies-
try Symfonicznej „SONATA”, która 
wykonała Oratorium Josepha 
Haydna  „Siedem  ostatnich  słów   
Zbawiciela na Krzyżu”. Zawiadamiając o wyróżnieniu, ks. 
Roman Szpakowski SDB, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich, wyraził wdzięczność naszej redak-
cji za dotychczasowy wkład w dzieło promocji książki 
i wartości katolickich. Jednym z laureatów Małego Feniksa 
jest także Katolickie Radio Podlasie. Rozgłośnia otrzymała 
to wyróżnienie w 2008 r. również za promowanie książki 
katolickiej. 
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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.

Wielki Poniedziałek – 14 kwietnia 2014  r. 
Czyt.: Iz 42,1-7; Ps 27,1-3.13-14; J 12,1-11 

6.30 1. + Janinę Czyżyk (w 7 r.), zm. Rodziców z Rodzin Czyżyków 
i Chybowskich, of. Siostrzenica 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Andrzeja (w 5 r.), of. Żona i Córki 
 3. + Leokadię Lipińską (w 4 r.) i Czesława, zm. z Rodzin Wasiluków 

i Lipińskich, of. Rodzina 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Zofię Popek (w 34 r.), zm. z Rodzin Popków i Chęclów, of. 
Barbara Popek 

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Rafała, z prośbą o potrzebne łaski 
i opiekę Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzice 

Wielki Wtorek – 15 kwietnia 2014  r. 
Czyt.: Iz 49,1-6; Ps 71,1-6.15.17; J 13,21-33.36-38 

6.30 1. + Bolesława, Apolonię, Sylwestra i Anielę, of. Janina Troć 
 2. Dziękczynna w intencji członkiń Kół Żywego Różańca nr 21 i 23 

w Strzale, z prośba o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Ro-
dzin, Zel.: Stanisława Szkup i Janina Grabarska 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Wacława Kupę (w 10 r.), of. Rodzina 
 3. + Feliksę Sawicką (w 30 dzień), of. Sąsiadki 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Anielę i Janusza Korzeniowskich, of. Wnuczka 
 3. + Stanisławę, Aleksandrę, Józefa, Wiktora i Lucjana, zm z Ro-

dzin Sysików i Montewków, of. Rodzina Sysików 
Wielka Środa – 16 kwietnia 2014 r. 

Czyt.: Iz 50,4-9a; Ps 69,8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25 

6.30 1. + Zenona, Walerię, Stanisława, Weronikę, Zbigniewa, Michała, 
Andrzeja, Marię, Teresę i Tadeusza, zm. z Rodzin Wysokińskich 
i Modrzewskich, of. p. Modrzewska 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Władysława Skrodziuka (w 30 r.) i Mariannę zm. z Rodziny, of. Dzieci 
 3. + Mieczysława, Leontynę, Jana, Amelię, Janinę, Antoniego i Ste-

fana, of. Jadwiga Przesmycka 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Moniki, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu, of. Rodzice 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 2 (zel. Elżbieta Szkup) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Wincentego Rytla (w 5 r.), zm. z Rodzin Rytlów i Jastrzębskich, 
of. Barbara Rytel 

 3. + Jarosława Kosińskiego, of. Żona i Mama 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Pawła, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Bł. Jana Pawła II na 
dalsze lata życia, of. Rodzice 

Nabożeństwo do Św. Józefa 

Wielki Czwartek – 17 kwietnia 2014 r. 
Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa 
Liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczy i głosi Słowo Boże ks. Sławek 

Czyt.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ps 89,21-22.25.27; Ap 1,4-8; Iz 61,1; Łk 4,16-21; 
Msza Św. Wieczerzy Pańskiej: Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18; 1 Kor 

11,23-26; J 13,34; J 13,1-15Czyt.: 

W Wielki Czwartek w kościołach (poza katedrą) nie ma rano Mszy Św. 
10.00 W Katedrze: Msza Krzyżma św. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. 

Spotkanie Służby Liturgicznej 
Przed Mszą Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wielkiego Postu, 

a rozpoczyna się: ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

16.30 Próba asysty liturgicznej 
17.30 Modlitwa Różańcowa pod przewodn. Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej. Po homilii obrzęd obmycia nóg. 
1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 

 2. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 
 3. + Janinę (w 9 r.), Henryka, Stefana, Mariannę i Witolda, of. Ja-

dwiga Selwiak                                                                                                                                            

 4. + Augustyna (w 18 r.), Annę, Stanisława, Mariana i Tadeusza, 
zm. z Rodziny Krasnodębskich, of. Danuta Krasnodębska  

 5. + Mariana (w 24 r.), Krystynę, Kazimierza, Mariana i Józefa, of. 
Rodzina 

 6. + Roberta Pazdykę (z racji imienin), of. Rodzice 
 7. + Zenona, Walerię, Stanisława, Weronikę, Michała, Marię, An-

drzeja i Mariana, of. Modesta Modrzewska 
 8. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ojczyzny, 

of. Wspólnota Różańca Nieustającego 
 9. W intencji Dzieci Justyny, Anny i Pawła, o światło Ducha Świę-

tego i opiekę Matki Bożej dla nich, of. Mama  
 10. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agnieszki i Radosława Harasim, z 

prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i dla 
ich Dzieci Karolinki i Helenki, of. Jubilaci 

 11. Dziękczynna z racji urodzin Syna Roberta, z prośbą o wypeł-
nienie woli Bożej w jego życiu, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 
na dalsze lata, of. Mama 

Procesja Eucharystyczna do „Miejsca Przechowania Najświętszego 
Sakramentu” (które polska tradycja nazywa „Ciemnicą”). 

Początek modlitwy przy ołtarzu Adoracji Najświętszego Sakramentu 
pod przewodnictwem młodzieży do godziny 22.00 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – 18 kwietnia 2014  r. 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE. Liturgii Wielkiego Piątku przewod-
niczy i głosi Słowo Boże ks. Piotr. Dzień postu ścisłego (kto może, powinien 
wytrwać w nim do Wigilii Paschalnej); Czyt.: Iz 52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-

13.15-17.25; Hbr 4,14-16; 5,7-9; Flp 2,8-9; J 18,1-19,42  

W Wielki Piątek nie ma Mszy Świętych 

8.00- 18.00 Wielkopiątkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu przy 
Ołtarzu Adoracji (nazywanym „Ciemnicą”) 

12.30 Próba asysty liturgicznej 

14.00 Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Kół Żywego Różańca 

15.00 Godzina Miłosierdzia – godzina Chrystusowego konania na krzyżu. 
Początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego (1) 

15.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 

18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża 
są przeznaczone na Grób Pański w Jerozolimie. Dziś odpust zupeł-
ny możemy  uzyskać za adorację i ucałowanie Krzyża. 

Procesja Eucharystyczna do Grobu Pańskiego i wieczorna adoracja przy 
Grobie Pańskim pod przewodnictwem młodzieży do godziny 22.00 

Wielka Sobota – 19 kwietnia 2014  r. 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Trwamy przy Grobie Pańskim, rozważamy Mękę i Śmierć Chrystusa 
Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczy i głosi Słowo Boże ks. Proboszcz 

Czyt.: Rdz 1, 1 - 2, 2; Rdz 22, 1-18; Wj 14, 15 - 15, 1; Iz 54, 4a. 5-14; Iz 55, 1-
11; Iz 55, 1-11; Ez 36, 16-17a. 18-28; Rz 6, 3-11; Mt 28, 1-10  

8.00- 19.30 Wielkosobotnia Adoracja Najświętszego Sakramentu 
8.00- 12.00 Błogosławienie pokarmów na stół Wielkanocny w naszym ko-

ściele o godz. 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 i 12.00 
8.30 Błogosławieństwo pokarmów na wioskach wg porządku, jaki był 

w latach ubiegłych. 
12.30 Próba asysty liturgicznej 
15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 2) 
19.30 Zakończenie Adoracji przy Grobie Pańskim 

20.00 Celebracja Wigilii Paschalnej. Poświęcenie ognia, paschału, śpiew Orę-
dzia Wielkanocnego, Liturgia chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna 

 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 
 3. + Irenę i Henryka, zm. z Rodzin Obrępalskich, Piórów i Szy-

szów, of. Krzysztof Obrępalski 
 4. + Stanisława Dąbrowskiego (w 26 r.), of. Córki 
 5. + Paulinę Gozdek (w 10 miesiąc), of. Mama z Siostrami 
 6. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 7. + Leokadię i Tadeusza, of. Córka 
 8. + Teresę Kowalczyk (w 7 r.), of. Siostra Stanisława 
 9. + Zygmunta Szulca (w 36 r.), of. Córka  
 10. + Rafała Zielińskiego (w 1 r.), of. Rodzice z Rodzeństwem 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Wielkanoc – 20 kwietnia 2014; Uwaga: dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 

7.00 i 16.30; Czyt.: Dz 10,34a.37-43; Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; J 20,1-9 

5.30 Próba asysty liturgicznej 

6.00 Rezurekcja: 1. W intencji Parafian i Gości  
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8.30 1. + Wacława Kupa (w 10 r.) oraz zm. Dziadków Apolonię i Adama, 

of. Jadwiga Szewczyk 
 2. + Genowefę Świnarską (w 15 r.), Aleksandra, Zdzisława, Janinę, 

Antoniego, Martynę i Mariannę, of. Stanisław Świnarski 
 3. + Jana Chmielnickiego (w 3 r.), Małgorzatę Guzek (w 10 r.), Ce-

cylię Wrona (w 23 r.) oraz zm. z Rodzin Chmielnickich i Wyrzykow-
skich, of. Elżbieta Wrona 

 4. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
10.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Jerzego (z racji imienin), zm. z Rodzin Weredów, Zalewskich 
i Zaliwskich, of. Rodzina 

 3. + Małgorzatę (w 10 r.), of. Mąż 
11.30 1. + Jana (w 9 r.) i Jadwigę  Stachowiczów, of. Dzieci 

 2. + Filipinę i Mariana Marciniuk, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 3 r. urodzin Kornelii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę Św. Józefa oraz łaskę zdrowia na dalsze lata ży-
cia, of. Rodzice 

13.00 W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
18.00 1. + Jerzego Sadokierskiego (z racji imienin), Stanisława, Pawełka, 

of. Wanda Sadokierska 
 2. + Zygmunta (w 31 r.), Krystynę i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Alina Olszewska 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 3)i niedzielna adoracja Najświęt-

szego Sakramentu. Zakończenie Triduum Paschalnego 
 

 

     Prawie w każdej Parafii 
zostali wyłonieni Liderzy Pa-
rafialni, którzy będą kierowa-
li przygotowaniem młodzie-
ży w Parafii. Pierwszym za-
daniem liderów parafialnych  

na poziomie parafialnym będzie udział w projekcie Bilet dla Brata. „BdB” jest 
inicjatywą młodzieży polskiej, zaakceptowaną przez polski Episkopat i koordy-
nowaną przez Krajowe Biuro Organizacji ŚDM, mającym umożliwić młodzieży 
ze Wschodu przyjazd na Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. Nie jest to sfinan-
sowanie pobytu w Polsce, ale dofinansowanie go, tak aby, brak pieniędzy nie 
był dla nikogo przeszkodą w spotkaniu z Papieżem i młodymi z całego świata. 
Pomoc trafi do młodzieży z: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazach-
stanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukra-
iny i Uzbekistanu. 
     Krajowe Biuro Organizacji ŚDM jako pierwszą cegiełkę na rzecz Biletu dla 
Brata zaproponowało tzw. „płytę kanonizacyjną”. Jest to album muzyczny na-
grany do tekstów Karola Wojtyły. Utwory śpiewane są przez gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej. Do płyty dołączona jest książeczka. Będzie to wartościowa 
pamiątka, która jeszcze raz przypomni nam o wielkości i świętości Papieża – 
Polaka. Liderzy parafialni wraz z innymi młodymi parafianami proszeni są o 
rozprowadzanie tej płyty od Niedzieli Palmowej. Liderzy bądź odpowiednio 
większa grupa młodzieży będzie w tym dniu rozdawać wszystkim uczestnikom 
liturgii foldery wyjaśniające czym są ŚDM oraz zachęcające rodziny do 
przyjęcia pielgrzymów. Szczegółowe informacje można zyskać pod nr 530-
772 166. Z Chrystusowym pozdrowieniem 

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Ks. dr Marek Paluszkiewcz 

PRZYJĘCIE MŁODYCH DO RODZINY 
    Młodzi, którzy przyjadą do Polski w 2016 r., 
spędzą 5 dni w naszej Diecezji. Diecezjalne 
Centrum ŚDM wraz z liderami parafialnymi 
i wolontariuszami przygotują wydarzenia cent-
ralne dla pielgrzymów, m.in. w Siedlcach i Ko-
dniu, jednak jednym z ważnych momentów   
Światowych Dni Młodzieży jest spotkanie z Rodzinami. Jest to spotkanie z na-
szą wiarą i kulturą, dlatego pragniemy uniknąć sytuacji, w której młodzi piel-
grzymi zmuszeni będą mieszkać w szkołach, na salach gimnastycznych czy 
innych zbiorowych miejscach.   Bierzemy zatem pod uwagę tylko nocleg w ro-
dzinach. To będzie nasza diecezjalna dewiza. Przyjęcie młodych przez ro-
dziny okaże się także konkretnym sprawdzianem polskiego katolicyzmu oraz 
wizytówką każdej parafii.   
     Prosimy zatem o zgłaszanie Rodzin, które wyrażają chęć goszczenia w 
swoich domach młodzieży. Rodziny te dadzą świadectwo wiary, gościnności i 
życzliwości. Powinny posiadać do tego odpowiednie warunki. Rodzina proszo-
na jest głównie o przygotowanie noclegu oraz śniadania. Kwestia głównego 

posiłku na ten moment pozostaje jeszcze nieuzgodniona, ponieważ  czekamy 
na rozstrzygnięcia na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Przyjęcie młodzieży nie 
będzie wielkim ciężarem. Dziś jeszcze trudno mówić o szczegółach, podajemy 
wstępny orientacyjny harmonogram pobytu. 
     A zatem pobyt młodzieży w naszej diecezji najprawdopodobniej będzie 
miał następujący przebieg: Dojazd młodzieży do nas oraz od nas do Krakowa 
nas nie dotyczy. Do rozważenia jest kwestia dojazdu na nasze centralne uro-
czystości oraz inne  przejazdy np. w ramach organizowanych przez parafię 
dodatkowych wycieczek np. w piątek 22 lipca, kiedy to cały dzień pielgrzymom 
zagospodarowuje parafia. Będziemy jeszcze to uzgadniać i zwracać się do 
poszczególnych samorządów o użyczenie transportu szkolnego. Do współ-
pracy zapraszamy samorządy, życzliwych sponsorów, koła gospodyń, szkoły i 
placówki kultury np. domy kultury. Już teraz warto pomyśleć, co ciekawego 
młodym możemy pokazać, w ramach naszego regionu, zabytków, folkloru, 
spotkań z ciekawymi ludźmi, naszego rękodzieła, twórczości, działających 
przy ośrodkach kultury zespołów młodzieżowych itp.  
     Podjęta została specjalna inicjatywa modlitwy za ŚDM. W Wielkim Poście 
jest to Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy wiernych do ofiarowania 
modlitwy. Już teraz dziękujemy za wszelki trud i prosimy o modlitwę oraz pro-
simy o wszelkie sugestie, uwagi, podpowiedzi i pytania pod nr tel. 509 056 
560.                                                                                      Organizatorzy 

PODRĘCZNIKI 
     Dla ujednolicenia w przedszkolach 
i szkołach podręczników do religii w ca-
łej diecezji Ks. Biskup Ordynariusz wy-
dał Dekret w którym czytamy: 
     Zgodnie z przepisem kan. 827 § 1 Ko-
deksu Prawa Kanonicznego oraz zasadami 
zatwierdzania programów i podręczników 
w szkolnym nauczaniu religii zawartymi w nr 
96 i w nr 136 Dyrektorium katechetycznego 
Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji 
Episkopatu Polski, a także w nawiązaniu do   
art.12 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, art. 2 Usta-
wy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, art. 22a ust. 2e Usta-
wy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. po zmianach z 19 marca 2009 r., § 4 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. z późn. zm. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 
i szkołach, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po-
szczególnych typach szkół, § 6 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręcz-
ników, § 1 ust. 4 i § 6 ust. 5 Regulaminu zatwierdzania programów nauczania i podręczni-
ków w szkolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży Komisji Wychowania Katolickiego 

KEP, postanawiam, że od dnia 1 września br. w Diecezji Siedleckiej w kla-
sach rozpoczynających określony etap edukacyjny (w klasie I szkoły pods-
tawowej, w klasie IV szkoły podstawowej, w klasie I gimnazjum, w klasie I 
szkoły ponadgimnazjalnej) należy rozpocząć katechizowanie według prog-
ramów zgodnych z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 
2010 r. W szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Siedleckiej w kla-
sach wyżej wymienionych należy też korzystać z podręczników zgodnych z 
nową Podstawą, a zatwierdzonych do użytku w całej Polsce na czas nieog-
raniczony przez przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP.  
     Wykaz nowych programów i podręczników, zasady ich wyboru przez ka-
techetów, procedurę dotyczącą przekazywania informacji o dokonanym wy-
borze, a także komunikat w sprawie I Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej 
w roku szkolnym 2014/2015 i w latach kolejnych, zawierają załączniki do ni-
niejszego dekretu. Nauczanie religii w pozostałych klasach (w klasach II i III 
szkoły podstawowej, w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach II i III 
gimnazjum, w klasach II, III i IV szkoły ponadgimnazjalnej) w roku szkolnym 
2014/2015 należy prowadzić według dotychczas obowiązujących w Diecezji 
Siedleckiej programów i podręczników zgodnych z Podstawą programową 
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 21 czerwca 2001 r. Zmiana 
programów i podręczników w tych właśnie klasach dokona się sukcesywnie 
w roku przyszłym i w kolejnych latach szkolnych.  
     Powyższe zasady dotyczą też stopniowego wprowadzania nowych pro-
gramów i podręczników do katechezy przedszkolnej (od grupy 3-latków w 
roku szkolnym 2014/2015 przez grupę 4-latków w roku szkolnym 2015/2016 
do grupy 5-latków w roku szkolnym 2016/2017). 

+ Zbigniew Kiernikowski Biskup Siedlecki 
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SZAFARZE 

 
     Dwudziestu dwóch dorosłych mężczyzn zostało 
w niedzielę, 6 kwietnia w katedrze siedleckiej upo-
ważnionych przez Ks. Biskupa Ordynariusza do 
pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komu-
nii Św. Taki obrzęd odbywa się raz w roku. Kandy-
daci do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Św. przeszli odpowiednią formację pod kierunkiem 
ks. Waldemara Mroza - ich diecezjalnego duszpa-
sterza. Bezpośrednim przygotowaniem do obrzędu 
upoważnienia były dwudniowe rekolekcje w domu 
rekolekcyjnym w Nowym Opolu. 
     Nadzwyczajni szafarze Komunii Św. jeszcze do 
niedawna byli rzadkością. Od kilku lat można spot-
kać w naszych parafiach nie tylko kleryków – akoli-
tów rozdzielających Ciało Pańskie, ale także ludzi 
świeckich. Zgodnie ze wskazaniami Konferencji 
Episkopatu Polski, posługę nadzwyczajnych szafa-
rzy mogą pełnić mężczyźni, a także siostry zakon-
ne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku 25-
65 lat. Kandydaci powinni odznaczać się zaanga-
żowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem 
moralnym, poważaniem wśród duchowieństwa 
i wiernych, znajomością podstawowych prawdy 
wiary oraz najważniejszych zagadnień teologiczno-
liturgicznych. Kandydata poleca ksiądz proboszcz, 
a upoważnienia do posługi nadzwyczajnego szafa-
rza udziela biskup diecezjalny na jeden rok. W 
nadzwyczajnych sytuacjach celebrans może usta-
nowić „ad casum” nadzwyczajnego szafarza Ko-
munii św. zgodnie z tekstem zawartym w Mszale. 
     Świeccy szafarze Komunii św. pełnią w Koście-
le ważną posługę, zanosząc Ciało Pańskie oso-
bom chorym i w podeszłym wieku przebywającym 
w domach prywatnych, w szpitalach i w zakładach 
pomocy społecznej, a także rozdzielając Komunię 
Św. podczas Eucharystii, szczególnie w niedziele i 
święta, gdy liczba wiernych przystępujących do 
Stołu Pańskiego jest bardzo wielka, przez co cele-
bracja liturgii zbytnio by się wydłużyła. 
 

NOWA KSIĄŻKA 

 

  Przed nami czas Świąt 
Paschalnych. Przejście 
Jezusa przez śmierć, 
które celebrujemy każ-
dego roku, jest ośrod-
kiem i centrum naszego 
chrześcijańskiego życia 
i życia w ogóle. Dlatego 
bardzo ważne jest, aby-
śmy dobrze przeżyli 
czas Triduum paschal-
nego i liturgię tych dni. 
   Co to znaczy przeżyć 
dobrze liturgię paschal- 

ną? To znaczy pozwolić, aby to, co będziemy cele-
browali w kościele w liturgii poszczególnych dni 
Triduum, dotykało naszego życia. Z liturgii paschal-
nej możemy bowiem czerpać światło i moc dla na-
szego życia. Nie będzie to możliwe bez właściwe-
go rozumienia tego, co kryje się pod bogactwem 
znaków, które składają się na liturgię poszczegól- 

nych dni Triduum.  
     Najnowsza pozycja Biskupa Siedleckiego jest 
propozycją katechez, które mogą nam pomóc głę-
boko przeżyć czas Świąt Paschalnych. Książka, 
wydana w koedycji przez wydawnictwa Unitas i 
Bernardinum, została zaprezentowana na XX Tar-
gach Książki Katolickiej w Warszawie. Jest do-
stępna w Księgarni Diecezjalnej w Siedlcach i w 
Księgarni on-line Wydawnictwa Unitas www.wyda 
wnictwo-unitas.pl           Serdecznie zapraszamy 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
NARZECZENI. Zakończył się wiosenny cykl 
katechez dla młodych osób, które planują zawarcie 
Sakramentu Małżeństwa. Następny – jesienny cykl 
rozpocznie się w ostatnią sobotę września. 

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 
(ostatnie w tym roku), połączone z kazaniem pasyj-
nym, będzie jeszcze dziś o godz. 13.00. Po Nabo-
żeństwie Msza Św. bez homilii, a po niej spotkanie 
z kandydatami do Bierzmowania. 

DROGA KRZYŻOWA. Ostatnia w tym roku 
Droga Krzyżowa będzie w piątek o 14.00 dla doro-
słych i 15.30 dla dzieci. 
CARITAS. Parafialny Zespół Caritas proponuje na-
bycie w przedsionku kościoła baranków wielka-
nocnych, symboli i kart świątecznych, książek, płyt itd. 
oraz „świec kanonizacyjnych” z wizerunkiem Jana 
Pawła II, datą kanonizacji i specjalna modlitwą. Ofiary 
złożone przy tej okazji pozwolą na przygotowanie 
świątecznych paczek dla rodzin najuboższych. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Daniel Ejnfocht z naszej Parafii 
i Paulina Mierzejewska z Parafii Św. Stanisława 
w Siedlcach (9). 
Zapowiedź I: Leszek Karol Kwiatkowski 
z Parafii Św. Marcina w Lublinie i Marta Malinows-
ka z naszej Parafii (10). 
Bartosz Pawlicki z naszej Parafii i Karolina 
Pawłowska z Parafii N.M.P. Królowej Różańca 
w Rytlu (Diecezja Pelplińska) (11). 

Paweł Karcz z naszej Parafii i Martyna Terli-
kowska z Parafii Św. Stanisława w Siedlcach (12). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

DZIĘKUJEMY ZA OFIARY 
     Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego: 
 Koło Żywego Różańca nr 7 (zel. Teresa Kafara) 50,- 
 Koło Żywego Różańca nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 70,- 
 Koło Żywego Różańca nr 1 (zel. Barbara Rytel) 50,- 
 Koło Żywego Różańca nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 50,- 
 Koło Żywego Różańca nr 19 (zel. Jadwiga Prekurat) 50,- 
 Koło Żywego Różańca nr 20 (zel. Maryla Wrona) 50,- 
 Koło Żywego Różańca nr 22 (zel. Jadwiga Marci-
szewska) 50,- 
 Koło Żywego Różańca nr 13 (zel. Zofia Dmowska) 60,- 
 Rodzice należący do Róż Różańcowych 50,- 

     Dziękujemy także za ofiary indywidualne skła-
dane do skarbony przy dużym krzyżu. 
     Dziękujemy również za ofiarę na potrzeby koś- 
cioła, którą złożyły siostry z Koła Żywego Różańca 
nr 18 (zel. Grażyna Litwiniak) 200,- zł. 

 
GDYBY ŚW. RODZINA MIESZKAŁA W POLSCE 

 
Wyrokiem sądu, ze względu na katastrofalne warunki 

materialne niniejszym odbieram wam to dziecko. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BRAK ŻONY. Jasiu, dlaczego bijesz swoją siostrę? 
- Bo żony jeszcze nie mam 
WIELKANOCNE ŻYCZENIA. Żona odbiera telefon, 
rozmawia, a następnie mówi do męża: 
- Kochanie, moi rodzice chcą ci złożyć życzenia wiel-
kanocne 
- Na razie niczego nie potrzebuję. Powiedz im, że po-
przednie, jakie mi składali na Boże Narodzenie, jesz-
cze się nie spełniły. 
PIĄTKOWY UCZEŃ. Synek przychodzi po lekcjach 
do domu i mówi do mamy: 
- Mamo, dostałem piątkę w szkole. 
- Naprawdę?! 
- Tak. Dwójkę z polskiego, dwójkę z matematyki i je-
dynkę z historii 
SUPEROPTYMISTA - to jest ktoś, kto nawet na 
cmentarzu zamiast krzyży widzi plusy. 
WZÓR DO NAŚLADOWANIA 
- Co to był za chłopiec, z którym szedłeś do szkoły? 
- Kolega z klasy, syn generała... 
- O, z niego mógłbyś brać przykład. Taki mały, a już 
syn generała! 
PRAKTYCZNE. W sklepie z dywanami mówi kobieta: 
- Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziennego. 
- A ile pani ma dzieci? 
- Sześcioro. 
- To najpraktyczniejszy byłby asfalt... 
EUTANAZJA. W pokoju szpitalnym leży dwóch pac-
jentów. Młodszy z nich trzyma w ręku znaną gazetę 
i pyta starszego z sąsiedniego łóżka: 
- A pan to jest za eutanazją? 
- Ja to, panie kolego, jestem jeszcze przed. 
 

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. 

 




