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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Do grobu idą kobiety ze swoją 
miłością, z ostatnimi gestami wo-
bec ciała Zmarłego. Ale grób jest 
pusty. Przerażone, już nie idą, ale 
biegną do uczniów, opowiedzieć o 
tym, co zobaczyły. Potem biegną 
uczniowie i też stają wobec tajem-
nicy pustego grobu. Ktoś słusznie 
zauważył, że od momentu Zmar-
twychwstania Kościół nabiera no-
wej prędkości. A wydarzenie pas-
chalne całkowicie nas zmienia. 
     W sercu człowieka wierzącego, 
stojącego przy pustym grobie 
Chrystusa, pojawia się uśmiech 
politowania nad wszystkimi mędr-
cami tego świata, którzy próbują w 
rakietach niosących śmierć do-
strzec gwarancję ludzkiego szczę-
ścia na ziemi. Twierdzenie, że bez-
piecznie można żyć jedynie w cie-
niu broni niosącej zagładę, to wiel-
kie złudzenie. 
     Gwarancją ludzkiego szczęścia 
może być tylko i wyłącznie poko-
nanie śmierci, wyciągnięcie z jej 
ręki śmiercionośnej kosy, a nigdy 
jej ostrzenie. Śmierć nie boi się ra-
kiet. Wręcz przeciwnie, to one są 
jej narzędziem. Ludzie zrobili 
wszystko, by udoskonalić narzę-
dzia, którymi posługuje się śmierć. 
Obecnie z niezwykłą łatwością po-
trafi ona w ciągu kilku sekund za-
mienić milionowe miasto w jedną 
zbiorową mogiłę. Nie będzie czasu 
nawet na akt żalu, na jedno słowo 
modlitwy zwróconej w stronę nie-
ba. 
 

 

 

„Każdy wierzący nosi w sobie i wokół siebie 
zmartwychwstanie jako źródło.”     Christian Schutz 

 

 
 

     Niech Zmartwychwstały Pan udziela Wam 
wszelkich łask, a nade wszystko niech Was obda-
rzy pokojem, abyście wśród trosk niełatwego dziś 
życia, zaczerpnęli siłę z wiary, która rodząc na-
dzieję pozwoli pokonać wszelkie trudy.  
     Niech Chrystus da każdemu to, czego najbar-
dziej potrzebuje: zdrowie chorym, radość smut-
nym, bezrobotnym pracę, skłóconym pojednanie. 
Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę i trudne 
chwile przemieni w radość, bo On rzeczywiście 
zmartwychwstał ! Alleluja! 

Ks. Proboszcz, Kapłani z Załogi Św. Józefa, 
Siostry Orionistki oraz Pracownicy Parafii 

ŚWIĘTY CZAS 
     Na co dzień trudno nam doświadczyć 
wytchnienia i radości wspólnego bycia 
i dzielenia się sobą. Wynika to z proporcji i 
schematu świata, w którym nie bez przy-
czyny wpisują się Święta Wielkiej Nocy. 
     Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze 
święto, do którego przygotowujemy się cały 
rok. Wielki Tydzień, poprzedzający Nie-
dzielę Wielkanocną, utwierdza nas w doś-
wiadczeniu krzyża, to dni wyciszenia, du-
chowej izolacji (dziś nierzadko niestety 
w opozycji do szumu przedświątecznych 
przygotowań). Wielki Tydzień i Triduum 
Paschalne zakłada przewartościowanie 
rzeczy zwyczajnych, nadaje nadzwyczajne-
go wymiaru naszym problemom. Bóg za-
biera moje sprawy, by dokonać je za mnie. 
Może zapomniałem, nie było czasu, były 
ważniejsze rzeczy… Na to już muszę od-
powiedzieć sobie sam, w ciszy, która wtedy 
dominuje. W ciszy można spotkać Boga, 
można Go w ciszy usłyszeć. 
     Był kolejny Wielki Piątek w naszym ży-
ciu. Motywował do pracy nad sobą w kon-
tekście zagadnienia miłości. Trwamy przy 
krzyżu, by odnaleźć nadzieję… Mocna jest 
chrześcijańska nadzieja wbrew wszystkie-
mu i wszystkim. Każdy odruch dobra zbiera 
owoce. Ale trudna jest droga krzyża… 
„Nurtów mijania nie zatrzymasz…” – pisał 
Karol Wojtyła. 
     Cisza Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty 
przechodzi w radość obejmującą codzien-
ny wysiłek. Tryumfuje miłość! W tym tryum-
fie zawiera się każda nasza myśl, problem, 
plan - nasze przeznaczenie! Zostawiamy 
„ciemną dolinę”. Wychodzimy ku światłu, 
gdzie Chrystus będzie „Bogiem z nami i dla 
nas”! Doświadczamy mocy darów, które 
niesie ze sobą Męka i Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Doświadczamy odpowiedzial-
ności za to, co robimy, za swoje czyny, któ-
re jeśli nie rodzą się z pasji, nie imponują. 
     Głównym motywem Wielkanocy jest ra-
dość! Pozdrawiamy się słowami: „Chrystus 
zmartwychwstał!” - „Prawdziwie zmartwy-
chwstał!” (choć dziś już te pozdrowienia 
słychać coraz rzadziej), składamy sobie ży-
czenia. Starajmy się w imię tej radości 
przystanąć, spotkać się z bliskimi, usiąść z 
nimi przy stole, porozmawiać, cieszyć się 
ich obecnością. Trwajmy w Panu! Jeżeli 
wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał, to 
skorzystaj z tego daru! Nie wahaj się! 
Podążaj za Nim! 
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     Dzięki Bożej łas-
ce rozpoczęliśmy 
najpiękniejszy okres 
w Roku Liturgicz-
nym, uczestnicząc 
we wzniosłych uro-
czystościach Świę-
tego Triduum Pas-
chalnego.   Dzisiaj 

serca nasze przepełnia radość z przeżywania Świąt 
Zmartwychwstania Chrystusa Pana i Jego zwycię-
stwa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Przed nami 
Niedziela Miłosierdzia Bożego i niewysłowione 
szczęście z przeżywania uroczystości związanych z 
kanonizacją największego naszego Polaka – Pa-
pieża Jana Pawła II.  
     W środku tego tygodnia spotkamy się na Wieczo-
rze Chwały, w czwartek, 24 kwietnia, o godz. 19.00. 
Cóż za radość! Wysławiać będziemy niezgłębione 
Miłosierdzie Boże, wielbić Zmartwychwstałego, który 
będzie pośród nas, dziękować za dar Świętego Pa-
pieża Polaka, którego obecności też będziemy do-
świadczać. Oczekujemy, że ten wieczór zgromadzi 
wielkie rzesze Siedlczan i Wiernych z bliższych i 
dalszych okolic, za co z góry serdecznie dziękujemy! 

Wspólnota Jednego Ducha 
 

REKOLEKCJE W LORETTO 
 

     W dniach 1-3 maja w Loretto koło Wyszkowa 
odbędą się rekolekcje. Poprowadzi je Zgromadze-
nie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z osobami du-
chownymi i świeckimi. Tematem przewodnim bę-
dzie komunikacja wzbogacająca życie duchowe, 
emocjonalne, psychiczne: z Bogiem, ze sobą i z 
innymi. 

 
     Weekend majowy to okazja dla Ciebie i Twojej 
rodziny,  aby doświadczyć autentycznego kontaktu 
z najbliższymi  a jednocześnie odpocząć na łonie 
natury.  Dowiesz się w jaki sposób osiągnąć poro-
zumienie, zwłaszcza  w relacjach z dziećmi nawet 
wtedy, gdy przeżywasz przykre emocje. A także, 
jak wykorzystać konflikty dla rozwoju i jak szukać 
rozwiązań, w których potrzeby wszystkich będą 
rozpoznane i brane pod uwagę. To czas także na 
to aby mówić Bogu co czuję, czego potrzebuję i 
słuchać Go przed Najświętszym Sakramentem. 
     Warsztaty poprowadzą Izabela i Bartosz Boro-
wik. Małżeństwo, rodzice czwórki dzieci. Pani Iza: 
psycholog, teolog, dziennikarz,  prowadzi warsz-
taty „12 kroków” i warsztaty komunikacji, wyrażania 
siebie bez przemocy. Pan Bartosz jest mediatorem 
i trenerem komunikacji, jego pasja to rozwiązywa-
nie konfliktów przy pomocy zdrowej i szczerej ko-
munikacji.  
     Zapewniamy opiekę i zajęcia warsztatowe dla 

dzieci podczas spotkań dla małżonków oraz nocleg 
wraz z pełnym wyżywieniem. Rekolekcje rozpo-
czynają się w czwartek o godz. 10.00, kończą w 
sobotę ok. godz. 16.00. Loretto położone jest w 
woj. mazowieckim, około 60 km na północny 
wschód od Warszawy, nad rzeką Liwiec niedaleko 
Wyszkowa. Zgłoszenia i informacje: s. Kinga CSL, 
email: s-mkinga@o2.pl tel. 696 637 954  
     Zapraszamy także na rekolekcje: 
”Maryja naszą MATKĄ 16-18 maj 2014 r. 
Sztuka słuchania Boga i człowieka (dialog mał-
żeński) 13-15 czerwiec 2014 r. 
Odpocznijcie nieco – jak odpoczywać z Bogiem 
(rekolekcje dla rodzin) 20-22 czerwiec 2014 r. 

 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej 
 

MUZEUM PAPIESKIE 
     Słowa błogosławieństwa wypowiedziane przez 
nuncjusza apostolskiego w Polsce Ks. Arcybiskupa 
Celestino Migliore zainaugurowały działalność 
przebudowanego i zmodernizowanego Muzeum 
„Dom Rodzinny Jana Pawła II” w Wadowicach. Na 
rynku, na którym zebrały się rzesze wadowiczan, 
odbył się specjalny koncert, a pierwsi goście zoba-
czyli papieską ekspozycję prezentującą za pomocą 
multimedialnej i interaktywnej narracji życie oraz 
dziedzictwo papieża-Polaka. Abp Migliore poświę-
cił nowo otwartą placówkę i modlił się, „by Bóg z 
miłością popatrzył na to muzeum i tych, którzy ja 
wybudowali i upiększyli”. 

 
     Po wspólnym przecięciu wstęgi przez przed-
stawicieli instytucji założycielskich, specjalni goście 
mogli zwiedzić nową ekspozycją stałą w Muzeum 
Domu Rodzinnego Jana Pawła. Koncert muzyczny 
na scenie na rynku był kolejnym punktem pro-
gramu uroczystości otwarcia. Zaprezentowano 
oratorium symfoniczne pt. „Szukam was” do mu-
zyki: Bartosza Tomaszaka i słów Michała Zabłoc-
kiego. Udział w uroczystościach wzięli przedstawi-
cieli rządu i administracji samorządowców, repre-
zentantów gminy żydowskiej, goście z Watykanu, 
pielgrzymi z zagranicy oraz zwykli wadowicznie. Ci 
ostatni mieli okazję zwiedzić papieską ekspozycję.  
     Nowa wystawa papieska znajduje się w domu, 
w którym Karol Wojtyła urodził się i mieszkał z ro-
dziną przez pierwsze 18 lat swego życia. Budynek 
kupiła od żydowskich właścicieli Fundacja Ry-
szarda Krauzego i przekazała archidiecezji kra-
kowskiej. Dzięki środkom unijnym, a także dzięki 
wsparciu współzałożycieli muzeum, w latach 
2010–2013 budynek został dostosowany do pro-
jektu nowej wystawy autorstwa Barbary i Jaro-
sława Kłaputów. 
     Podczas letnich wyjazdów do Krakowa i Kal-
warii Zebrzydowskiej lub w ich okolice, szcze-
rze zachęcamy także do zwiedzenia odnowio-
nego muzeum w Wadowicach. Jest to niesamo-
wite miejsce, tchnące obecnością Błogosławio-
nego Jana Pawła II, za tydzień już Świętego. 
 

NOWY PASTERZ 

 
     Diecezja Siedlecka ma nowego Biskupa. Ojciec 
Św. Franciszek mianował Biskupem Siedleckim, 
dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji 
kieleckiej Kazimierza Gurdę. Nowy Biskup Siedlec-
ki Kazimierz Gurda jest doktorem teologii i nauk 
patrystycznych.  
     Urodził się 20 sierpnia 1953 roku w Książnicach 
Wielkich. Pochodzi z rodziny, która dała wcześniej 
Kościołowi dwóch kapłanów: zmarłego w 1993 ro-
ku kieleckiego biskupa pomocniczego Jana Gurdę 
oraz ks. infułata Józefa Gurdę. Po ukończeniu 
w 1972 roku Liceum Ogólnokształcącego w Pro-
szowicach rozpoczął studia w Wyższym Seminar-
ium Duchownym w Kielcach. Święcenia kapłańskie 
przyjął 11 czerwca 1978 roku z rąk biskupa Jana 
Jaroszewicza. Był wikariuszem w Pińczowie i Bieli-
nach, następnie kontynuował studia w Instytucie 
Patrystycznym Augustinianum przy Uniwersytecie 
Laterańskim w Rzymie. W 1985 roku uzyskał sto-
pień licencjata, a w 1988 roku doktora. Od 1989 
roku rozpoczął wykłady z patrologii i języka łacińs-
kiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kiel-
cach, jednocześnie będąc ojcem duchownym alu-
mnów I i II roku. W 1996 roku został proboszczem 
parafii Św. Józefa w Zagnańsku. W czerwcu 1998 
roku został rektorem kieleckiego seminarium. Ot-
rzymał honorowy tytuł kapelana Jego Świątobliwo-
ści. 

 

      W grudniu 2004 został 
mianowany biskupem po-
mocniczym diecezji kielec-
kiej i biskupem tytularnym 
Cusira. Sakrę biskupią 
przyjął 5 lutego 2005 roku 
w Bazylice Katedralnej 
w Kielcach z rąk biskupów: 
Kazimierza   Ryczana,  Ed- 

warda Materskiego i Mariana Florczyka. Funkcje w 
Konferencji Episkopatu Polski: - przewodniczący 
Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, członek Ko-
misji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakon-
ni. Dewiza biskupia: Iesu in Te confido (Jezu 
ufam Tobie). 
     Życzymy nowemu Księdzu Biskupowi owocnej 
posługi oraz potrzebnych Bożych Darów w 
kierowaniu naszą Diecezją. 
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DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 
     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do 
Wielkiej Środy (wtedy oddaliśmy Opiekuna do 
druku) nadesłali kapłanom i naszej Parafii Życze-
nia Świąteczne. Odwzajemniamy je z całego ser-
ca: 

 
 Dyrekcja i Pracownicy IV LO im. Hetmana Sta-
nisława Żółkiewskiego w Siedlcach 
 Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski 
i Radny Sejmiku Mazowieckiego Karol Tchórzew-
ski 
 Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Kodnia 
 Siostra Katarzyna Śledź ze Strzały w imieniu 
Zgromadzenia Sióstr Pijarek wspólnoty Matki Bo-
żej Częstochowskiej 
 Poseł na Sejm RP Zbigniew Kuźmiuk 
 O. dr Marian Puchała i Misjonarze Oblaci Ma-
ryi Niepokalanej z Siedlec. 
 Dyrekcja, Mieszkańcy i Pracownicy „Domu 
nad Stawami w Siedlcach. 
 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego 
w Siedlcach Ks. dr Mieczysław Głowacki  
 Dyrekcja, Nauczyciele oraz Pracownicy Admini-
stracji i Obsługi Zespołu Szkół nr 1 (ul. Graniczna) 
 S. Hanna Redzik przełożona generalna Zgro-
madzenia Sióstr „Jedność” 
 Dyrektor i zespół Katolickiego Radia Podlasie 
oraz portalu podlasie24.pl 
 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski 
i Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk 
Niedziółka 
 Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz członko-
wie Rady Gminy z Przewodniczącą Ewą Noszczyk 
 O. Tadeusz Szyjka CFM z Parafii Św. Rodziny 
w Krasnojarsku (Rosja) 
 Ks. Paweł Siedlanowski i społeczność Katolic-
kiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnaz-
jum oraz Fundacji „Nasza Szkoła” 
 Siostra M. Józefina Klimczak Przełożona Pro-
wincjalna Zgromadzenia Sióstr Orionistek. 
 Stefan Somla Radny Miasta Siedlce 
 Dyrektor Maria Gadomska i Pracownicy Miejs-
kiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach 
 Marta Głódź i Szkoła Rodzenia im. Św. Rodzi-
ny 
 Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Wisznicach 
 CZCIGODNI KAPŁANI. Z sercami przepełnio-
nymi miłością i wdzięcznością wspólnie z Wami 
przeżywamy wielki Dzień, w którym nasz Pan, Je-
zus Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii 
i Kapłaństwa. To wtedy powołał Was i namaścił 
do szczególnej posługi w rodzącym się Kościele. 
Wybrał spośród wielu, abyście byli przedłużeniem 
Jego nóg, przemierzając ziemię i głosząc Dobrą  
Nowinę o zbawieniu. To w Wasze usta, drodzy 
Księża, Jezus wkłada słowa miłości i miłosierdzia 

względem grzeszników, którymi wszyscy jeste-
śmy. Czyni Was dyspozycyjnymi o każdej porze 
dnia i nocy i daje władzę „otwierania oczu niewi-
domym, uszu-głuchym, uzdrawiania z trądu”, 
a poprzez Sakrament Pojednania i Pokuty od-
puszczania grzechów.  
     Dzięki Wam, czcigodni Kapłani, możemy co-
dziennie karmić się Słowem i Ciałem Chrystusa, 
adorować Go w Najświętszym Sakramencie, 
uczestniczyć w rekolekcjach, nabożeństwach, 
umacniać swoją wiarę dzięki głębokim homiliom 
i katechezom. To wszystko sprawia, iż otwierają 
się nasze serca na Bożą miłość i pragnienie miło-
wania Boga w bliźnich. Dostrzegamy Wasz wysi-
łek i codzienne zmagania z różnymi trudnościami 
i przeciwnościami, dlatego wspieramy modlitwą, 
a także postem i niekiedy wyrzeczeniami.  
     Życzymy Wam, drodzy Księża, wytrwałości 
w przezwyciężaniu trudności i przeszkód, których 
odwieczny wróg rodzaju ludzkiego stara się przy-
sporzyć na wszelkie niegodziwe sposoby. Życzy-
my, abyście dostrzegali błogosławione owoce 
swojej posługi, czuli przy sobie obecność Naj-
świętszej Maryi Panny - Matki Kapłanów. Niech 
Duch Święty w obfitości wylewa charyzmaty, 
a Najwyższy Kapłan-Jezus Chrystus, którego co-
dziennie sprowadzacie na ołtarze, będzie nagro-
dą już w tym życiu, a po śmierci wyznaczy miejs-
ce bardzo blisko swojego tronu. Niech tak się sta-
nie! Amen. 

Rodzice modlący się w Różach Różańcowych 

PODZIĘKOWANIE 
     Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne 
„Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w Ak-
cję Wielkanocną, tym którzy złożyli dobrowolną 
ofiarę, tym którzy skorzystali z proponowanych 
artykułów wielkanocnych, którzy złożyli ofiarę za 
palmę na Niedzielę Palmową i wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób wspomagają nas w niesie-
niu pomocy potrzebującym. Za otwarte serca 
niech Chrystus Zmartwychwstały obdarzy obfity-
mi łaskami.               Urszula Radziwonka 

Prezes Parafialnego Zespołu „Caritas” 

TYLKO W III-ej KLASIE 
     W roku szkolnym 2015/2016 nie będzie 
udzielana I Komunia Święta dzieciom ze szkoły 
podstawowej a od roku szkolnego 2016/2017 
I Komunia Św. będzie udzielana dzieciom 
w klasie III szkoły podstawowej, niezależnie od 
wieku – tak głosi specjalny komunikat w spra-
wie I Komunii świętej w Diecezji Siedleckiej. 
Komunikat stanowi załącznik do Dekretu (który 
opublikowaliśmy tydzień temu 14.04) dotyczą-
cego wprowadzenia nowych programów i pod-
ręczników do nauczania religii w przedszko-
lach i szkołach położonych na terenie Diecezji 
Siedleckiej oraz dotyczącego I Komunii Św. 
w naszej Diecezji. 

 
  W Komunikacie Biskupa Siedleckiego w spra-
wie I Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej 
w roku szkolnym 2013/2014 była mowa o tym, 
że jeżeli obowiązek szkolny dzieci 6-letnich zo-

stanie wdrożony w roku szkolnym 2014/2015, 
wówczas zostanie rozważona kwestia przesu-
nięcia terminu I Komunii Świętej. W takim 
przypadku przygotowanie do niej byłoby reali-
zowane według programów i podręczników do 
nauczania religii zgodnych z nową Podstawą 
programową katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce z roku 2010. 

KOMUNIKAT 
W SPRAWIE I KOMUNII ŚW. 

w Diecezji Siedleckiej, w roku szkolnym 
2014/2015 i w latach kolejnych 

     Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw od 1.IX.2014 r. do I klasy szkoły pod-
stawowej obowiązkowo pójdą dzieci urodzone w 2007 r. 
oraz dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 
2008 r.  

     Dzieci urodzone od 1 lipca 2008 r. do 31 grud-
nia 2008 r. zostaną objęte obowiązkiem szkolnym 
w roku 2015, chociaż na wniosek rodziców dzieci 
te mogą pójść do szkoły już 1 września 2014 r. 
czyli w wieku sześciu lat.  
     Ponadto w art. 4 cytowanej ustawy prawodaw-
ca postanowił, że w latach szkolnych 2014/2015 
i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej 
szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się we-
dług roku i miesiąca urodzenia, poczynając od 
uczniów najmłodszych. Na wniosek rodziców, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyre-
ktor publicznej szkoły podstawowej dokonując po-
działu może przyjąć ucznia do klasy I odstępując 
od tej zasady.  
     W roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku 
szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze szkoły pod-
stawowej będą więc utworzone z sześciolatków 
i z siedmiolatków.  
     W Diecezji Siedleckiej od 1 września 2014 r. 
do klasy pierwszej szkoły podstawowej wprowa-
dza się nowe programy i nowe podręczniki do na-
uczania religii, zgodne z Podstawą programową 
katechezy z roku 2010, a tym samym w oddzia-
łach klasowych pierwszego etapu edukacyjnego 
(klasy I-III) rozpoczyna się realizacja trzyletniego 
przygotowania do I Komunii Świętej (por. postano-
wienie KEP z PPKKKwP s. 36 oraz komunikat Komisji 
Wychowania Katolickiego KEP z 14 marca 2012 r.). 
     Przywołane wyżej decyzje skutkują tym, że 
w Diecezji Siedleckiej: 
- w roku szkolnym 2014/2015 do I Komunii Św. 
przystąpią - tak jak dotychczas - dzieci klas dru-
gich szkoły podstawowej, niezależnie od wieku 
(przygotowanie tych dzieci do I Komunii Św. do-
konuje się od roku szkolnego 2013/2014 w opar-
ciu o dwuletni program katechezy szkolnej i para-
fialnej, z wykorzystaniem podręczników zgodnych 
ze starą Podstawą programową katechezy 
z 2001 r.) 
- rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem bez I Ko-
munii świętej dzieci ze szkoły podstawowej;  
- od roku szkolnego 2016/2017 I Komunia Święta 
będzie udzielana dzieciom w klasie III szkoły pod-
stawowej, niezależnie od wieku (przygotowanie 
tych dzieci do I Komunii Świętej rozpocznie się od 
roku szkolnego 2014/2015 w oparciu o nowy trzy-
letni program katechezy szkolnej i parafialnej, 
z wykorzystaniem podręczników zgodnych 
z nową Podstawą programową katechezy z 2010 
r.). 

+ Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski 
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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 – 21 kwietnia 2014  r. 
w polskiej tradycji „Drugi dzień Świąt Wielkanocnych” 

Dzień modlitw za stolicę naszego Państwa – Warszawę.  
Czyt.: Dz 2, 14. 22-33 (Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa); 
Mt 28, 8-15 (Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom). 

7.00 1. + Franciszka Szczepanika (w 24 r.), Henrykę, Henryka, Francisz-
ka, Adama i Stanisława, of. Mirosław Szczepanik 

 2. Dziękczynna za dar życia w 1 r. urodzin Anieli, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla niej i opiekę Matki Najświętszej, of. Rodzice 

8.30 1. + Radosława Brochockiego (w 9 r.), Henryka, Ryszarda, Mariana, 
Tadeusza i Leokadię, zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, of. Ad-
am i Maria Brochoccy 

 2. + Rodziców Stanisława (w 30 r.) i Amelię Kondraciuków, Elżbietę 
Sawicką o Annę Stechlik oraz zm. z ich Rodziny, of. Zięć 

 3. + Henryka Rymuzę (w 30 dzień), of. Rodzina 
10.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 

 2. + Urszulę Panasiuk (w 3 r.), of. Mąż z Dziećmi 
11.30 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Elżbietę, Ryszarda, Kazimierę, Romana, Barbarę i Janinę zm. 
z Rodziny Szupłaków oraz Kazimierę, Piotra i Józefa Lipińskich, of. 
Helena Kulgawczyk  

 3. Dziękczynna w 35 r. ślubu Krystyny i Wacława, z prośba o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dalsze lata 
wspólnego życia, of. Małżonkowie  

13.00 1. Dziękczynna w 3 r. urodzin Kornelii, z prośba o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Św. Józefa dla nich oraz dla ich Dzieci i Wnuków, 
of. Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Dziękczynna w 7 r. ślubu Basi i Pawła, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i opiekę Maryi i Św. Józefa oraz Św. Joanny na dalsze 
lata wspólnego życia dla nich i dla ich Dzieci Joli i Mateusza, of. 
Zdzisława Szczepanik 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 4) 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 22 kwietnia 2014  r. 
Wspomnienie Bł. Idziego z Asyżu, Mnicha 

Czyt.: Dz 2, 36-41 (Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa); 
J 20, 11-18 (Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie). 

6.30 1. + Leokadię (w 11 r.) i Mariana, of. Córka 
 2. Dziękczynna w 35 r. ślubu Ewy i Krzysztofa Denisiuków, z prośba 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dal-
sze lata wspólnego życia, of. Dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Jana (w 16 r.) i Jadwigę Żółkowskich, of. Córka 
 3. + Michalinę, Franciszka, Klemensa, Gustawa i Edwarda, of. Sio-

stra 
 4. + Eugenię Piechowicz, Józefa i Felicję Michalak, of. Mąż Józef z 

Matką Władysławą 
 5. + Aleksandra Urbana (w 7 dzień), of. Rodzina 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Jadwigę Zaliwską (w 11 r.), Stefanię i Wacława, of. Rodzina 
 3. + Mariana Bryńczaka (w 31 r.), of. Córka 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 5) 

Środa w Oktawie Wielkanocy – 23 kwietnia 2014 r. 
Uwaga: Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona 

Polski jest w ty roku przeniesiona na 28 kwietnia. 
Czyt.: Dz 3, 1-10 (Uzdrowienie chromego od urodzenia); 
Łk 24, 13-35 (Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba). 

6.30 1. + Piotra (w 29 r.), Janinę i Stanisławę Zdanowskich oraz zm. z 
Rodzin Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich, of. Syn 

 2. + Jadwigę i Zygmunta Janiaków oraz zm. z obu stron Rodziny, of. 
Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Jerzego Kosmalskiego (z racji imienin ), of. Syn Bogdan z Ro-

dziną 
 3. + Bronisławę, Władysława i Halinę, of. Rodzina 
 4. + Stanisławę, Tadeusza, Jana i Henryka zm. z Rodziny Gmitrza-

ków, of. Krystyna Zyśk 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Jerzego Kamińskiego (z racji imienin), of. Danuta Kamińska 
 3. + Henryka Seńko (w 7 r.), Wandę, Stefana i Brata Bolesława, of. 

Żona Danuta 
 4. + Wiktorię Danilkiewicz (w 30 dzień) 
 5. Dziękczynna w intencji Wojciecha Organisty, z prośbą o potrzeb-

ne łaski i opiekę Św. Józefa dla niego i dla jego Rodziny, of. Chór 
„Lilia” 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 6) 

Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 24 kwietnia 2014 r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Fidelisa z Sigmaringen, Kapłana 

i Św. Jerzego, Męczennika. 
Wspomnienie nawrócenie św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła 

Czyt.: Dz 3, 11-26 (Bóg naszych ojców wsławił Sługę swego); 
Łk 24, 35-48 (Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma). 

6.30 1. + Wojciecha i Genowefę Stańczaków, of. Teściowa  
 2. + Tadeusza Zemło (w 3 r.), Witolda i Włodzimierza oraz zm. Ro-

dziców z obu stron Rodziny, of. Żona 
7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 

 2. + Grzegorza Komara, of. Chrzestna 
 3. + Jana Adamczyka (w 1 r.), of. Jadwiga Adamczyk 
 4. Dziękczynna w 10 r. ślubu Magdy i Macieja, z prośba o Boże bło-

gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa na dalsze lata 
wspólnego życia, of. Mama p. Michalczak 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. Eugenię Rechnio, of. Okręgowa rada Pielęgniarek i Położnych w 
Siedlcach 

 3. + Irenę Sarnowiec (w 22 r.), zm. z Rodzin Sarnowców, Nasiłow-
skich, Kalickich i Kobylińskich, of. Hanna Sarnowiec 

 4. + Stanisława Sawtyruka (w 30 r.), Helenę, Krzysztofa i Antoniego, 
of. Alina Kozioł 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 7) 
19.00 WIECZÓR CHWAŁY (pod przew. Wspólnoty Jednego Ducha) 

Piątek w Oktawie Wielkanocy – 25 kwietnia 2014  r. 
ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY - początek kwartalnych dni modlitw 

w różnych potrzebach ludzi, zwłaszcza o dobre urodzaje. 
Dzień Życia. 

Dzień modlitw członków dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Czyt.: Dz 4, 1-12 (Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem wę-
gielnym); J 21, 1-14 (Ukazanie się Zmartwychwstałego nad M. Tyberiadzkim). 

6.30 1. + Michała, Wojciecha, Feliksę i Leokadię, zm. z Rodzin Mroczków 
i Wąsowskich, of. Marta Mroczek 

 2. + Rytę (w 11 r.), Ryszarda Jakubiaków oraz zm. Rodziców, of. 
Córka 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Mariana, Mariannę, Romana, Halinę i Antoniego, of. Tadeusz 

Kosiński 
 3. + Helenę (w 39 r.) i Jana Talachów, of. Córka 
 4. + Janinę (w 23 r.), Aleksandra i Romana Jastrzębskich oraz zm. 

Dziadków z obu stron Rodziny, of. Marianna Kołtuniak 
8.30 Dziękczynna z racji zakończenie roku szkolnego klas III-ich Katolic-

kiego Liceum Ogólnokształcącego, z prośba o szczęśliwe zdanie 
egzaminów maturalnych 

15.00 W intencjach Czcicieli Bożego Miłosierdzia 
16.00 Spotkanie młodszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. + Bogusława (w 14 r.) i Irenę Czarczyńskich, of. Rodzina 
 3. Dziękczynna w 60 r. urodzin Danuty, z prośba o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia, of. Mąż 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 8) 

19.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota w Oktawie Wielkanocy – 26 kwietnia 2014  r. 

Wspomnienie Św. Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady. 
Czyt.: Dz 4, 13-21 (Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy); Mk 16, 9-15 

(Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii).  
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6.30 1. + Mariannę (w 9 r.), Mieczysława i Grażynę Waszczuków, of. 

Córka z Rodziną 
 2. + Elżbietę Kowal, of. Mama 

7.00 1. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 2. + Eugenię Rechnio (w 30 dzień) 
 3. + Władysławę (w 15 r.), Józefa, Witolda, Eugeniusza, Bronisławę 

i Józefa, of. Córki 
 4. + Jarosława (z racji imienin), of. Rodzice i Rodzeństwo 
 5. Dziękczynna za uratowanie życia Władysława, z prośbą o potrze-

bne łaski i opiekę Anioła Stróża, of. Siostra 
 6. Dziękczynna w 18 r. urodzin Kacpra Domskiego, z prośbą o dary 

Ducha Św, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz Bł. Jana Pawła II, 
of. Rodzice 

10.00 1. O potrzebne łaski i szczęśliwe podróże dla motocyklistów, z racji 
rozpoczęcia sezonu motocyklowego 

10.00 Spotkanie starszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 
18.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 

 2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Agnieszki i Marka, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski dla nich oraz dla ich Dzieci Łuka-
sza, Karoliny i Asi, of. Agnieszka Ciozda 

Zakończenie Nowenny do Miłosierdzia Bożego (dzień 9) 

II Niedziela Wielkanocy – 27 kwietnia 2014 r. 
czyli NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Wspomnienie Św. Zyty, Dziewicy. 
Czyt.: Dz 2, 42-47 (Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej); 1 P 1, 3-9 
(Radość płynąca z wiary); J 20, 19-31 (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Henryka i Kazimierza (w 10 r.) oraz zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Elżbieta Janucik 

8.30 1. + Edwarda (w 2 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Ludwika Czaplicka 

 2. + Łucję Wasilewską (w 6 r.), of. Mąż 
 3. + Krystynę (w 5 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Jan Ostolski 

10.00 1. Gregorianka: + Czesława Kociubę, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Kazimierę Kupa, of. Bezimienna 
 3. + Stanisława (w 11 r.) i Janinę, zm. Dziadków z obu stron Rodzi-

ny, of. Syn z Rodziną 
 4. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna 

11.30 1. Dziękczynna w 10 r. Sakramentu Małżeństwa Justyny i Tomasza, 
z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich 
Córek Julii i Katarzyny, of. Małżonkowie 

 2. + Roberta (w 3 r.) i Jana (w 21 r.), zm. z Rodzin Godlewskich 
i Szaniawskich, of. Maria Szaniawska 

13.00 W intencji Parafian i Gości 
16.30 1. + Kazimierza Zdanowskiego (w 14 r.), Leszka Chmielaka i zm. 

z Rodziny, of. Zofia Zdanowska 
17.30 IV Katecheza Chrzcielna 

18.00 1. Dziękczynna w intencji Dzieci, z prośbą o pomyślne zdanie egza-
minów i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia, of. Rodzice 

Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

MIĘTNE ZAPRASZA 
Chcieli Boga w książce i w szkole      Największy opór przeciwko 

usuwaniu krzyży ze szkół w la-
tach 80. stawiała młodzież 
w Miętnem i we Włoszczowej. 
Skutki tamtego protestu wielu 
z nich ponosi do dziś. Mimo 
to, nie żałują. Władza nie dot-
rzymała zawartego w 1981 r. 
ze stroną kościelną porozu-
mienia, na mocy którego w 

szkołach miały wisieć krzyże. Kiedy zaczęły one znikać z klas, uczniowie 
rozpoczęli protesty. Pierwsze były w Miętnem – niewielkiej miejscowości 
oddalonej 60 km od stolicy, na terenie naszej Diecezji. Dziś żyje się tam 
spokojniej niż w latach 80. O wydarzeniach z tamtych lat przypomina 
witraż w nowym kościele, przedstawiający młodych ludzi, którzy trzyma-
ją w rękach krzyże. 

     Bogusława Gora, nauczycielka języka polskiego, trwa w osławionej 
szkole jak na placówce. Swój powrót musiała wywalczyć po tym, jak 
została wyrzucona z pracy za wspieranie protestu. – Ale dlaczego 
właściwie chce pani tam wrócić? – dziwiła się sędzia podczas kolejnej 
rozprawy w Sądzie Pracy. – Żeby prawda o tamtych wydarzeniach nie 
była wypaczana, żebyśmy my uczestnicy tamtych wydarzeń o niej 
świadczyli – wspomina dziś Bogusława Gora. Wraz z Dyrekcją szkoły 
Organizuje jubileusze i zjazdy absolwentów. W domu przechowuje pa-
miątki z tamtych lat. Kalendarium wydarzeń otwiera cytat z transparen-
tu przygotowanego przez uczniów: „Nie było miejsca dla Ciebie Chryste 
w naszej szkole. ZSR Miętne”. 

ZAPROSZENIE 
     Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców Zespołu Szkół Rolni-
czych w Miętnem (Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształce-
nia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica) mają zaszczyt zaprosić 
wszystkich Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły na uroczystości 
jubileuszowe 90-lecia powstania Szkoły, 30-lecie obrony krzyża, oraz Bal 
Absolwentów które odbędą się 7 czerwca 2014 r. na terenie ZSR w 
Miętnem. Szczegółowy program uroczystości i formularz zgłoszeniowy jest 
na stronie internetowej szkoły: www.mietne.edu.pl w zakładce „Jubileusze”. 
     Z wyrazami szacunku                       Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 

i Rada Rodziców Zespołu Szkół Rolniczych 
w Miętnem. Zdzisław Majewski – Dyrektor 

 

PIELGRZYMKA RODZIN pod hasłem: 

 
     Domowy Kościół wraz Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Siedleckiej ser-
decznie zaprasza Duszpasterzy, Rodziny, osoby samotne na XVI PIEL-
GRZYMKĘ RODZIN DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W SIEDLCACH. 
Podczas pielgrzymki pragniemy w szczególny sposób dziękować za 
kanonizację Jana Pawła II oraz zaczerpnąć światła i mocy do życia miłością 
w codziennym życiu. 
     Pielgrzymka będzie miała miejsce tradycyjnie 30 kwietnia 2014 r. Rozpo-
cznie się o 19.00 w Katedrze, a zakończy Mszą św. o 24.00 w Sanktuarium 
św. Józefa.  
     Przebieg Pielgrzymki jest następujący: 
19.00 – Powitanie Pielgrzymów w Katedrze 
19.30 – Modlitwa Różańcowa. Tajemnice Chwalebne (w drodze do 
Sanktuarium św. Józefa) 
20.15 – Nabożeństwo do Św. Józefa. (w Sanktuarium Św. Józefa) 
21.00 – Konferencja „Jan Paweł II – Papież Rodziny” (ks. mgr lic. Henryk 
Góral). Świadectwa. 
22.00 – Przerwa na herbatę 
23.30 – Przygotowanie do Eucharystii 
24.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra 
             Sawczuka 
     Serdecznie zaprasza 

Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie 
i Ks. Marek Andrzejuk- Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, tel./fax 25-632 46 09, 
kom. 606 820 085 e-mail: moderator@siedlce.oaza.pl  
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W PARAFII I W DIECEZJI 
WIELKANOCNE MSZE ŚW. Msze Św. dzisiaj 
(w Niedzielę Wielkanocną 20.04) są celebrowane 
o godzinie 6.00, 8.30, 10.00 11.30 13.00 i 18.00 
(nie ma dziś Mszy Św. o godzinie 7.00 i 16.30). 
     Jutro (w poniedziałek Wielkanocny 21.04) po-
rządek Mszy Św. jest taki, jak w niedzielę. 

CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych są w 
cztery kolejne niedzielę miesięcy parzystych IV, VI, 
VIII, X i XII o godz. 17.30 (najbliższe więc będą od 
I do IV niedzieli czerwca). Sakrament Chrztu św. 
uroczyście będzie udzielany w ostatnią niedzielę 
miesiąca o godz. 13.00. 
ŚW. WOJCIECH. Dnia 23 kwietnia Kościół ob-
chodzi uroczystość Św. Wojciecha, patrona Polski, 
która w tym roku wypadła w Oktawie Wielkanocnej. 
Została w związku z tym przeniesiona na ponie-
działek 28 kwietnia, o czy jeszcze przypomnimy. 

ODPUST. Na początku maja (1.05) obchodzić 
będziemy uroczystość odpustową ku czci Św. Jó-
zefa, naszego Patrona i wspominać kolejną już – 
bo 19 rocznicę konsekracji naszego kościoła para-
fialnego, modląc się za jego budowniczych i funda-
torów 
KRÓLOWA. Dwa dni później (w sobotę, 3 maja) 
będzie uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Kró-
lowej Polski. Jest to także święto narodowe Pola-
ków, przypominające uchwalenie pierwszej polskiej 
Konstytucji. 

MAJOWE. Już za 10 dni rozpoczęcie nabo-
żeństw majowych. Choć w naszej tradycji maj jest 
miesiącem poświęconym Maryi, to w liturgii celeb-
rujemy Okres Wielkanocny, dlatego też śpiewy litu-
rgiczne muszą wyrażać charakter tego okresu. Pie-
śni maryjne można wykonywać na zakończenie 
Mszy Św. oraz podczas Nabożeństw Maryjnych. 

ŚW. MAREK I POŚWIĘCENIE PÓL. W pią-
tek (25 kwietnia), trochę w tle Oktawy Wielkanoc-
nej znika Święto Św. Marka Ewangelisty, które za-
zwyczaj jest początkiem kwartalnych dni modlitw 
w różnych potrzebach ludzi, zwłaszcza o dobre 
urodzaje. Inauguruje ono czas obrzędów Poświę-
cenia Pól na naszych wioskach. Szczegółowy pro-
gram Poświęcenia Pól w naszej Parafii podamy za 
tydzień. 

DZIEŃ ŻYCIA. Także w piątek (25.04) wypada 
kolejny Dzień Życia. To dzień modlitw członków 
dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ob-
rońcy Życia zapraszają w tym dniu na modlitwę ró-
żańcową o 17.30. 
ŚW. JOANNA. 28 kwietnia Kościół Powszechny 
obchodzi wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla, 
której relikwie znajdują się w naszym kościele. 
Wieczorne modlitwy ku czci Św. inaugurują w tym 
dniu 40-godzinne Nabożeństwo w naszej Parafii, w 
trakcie którego (30.04) przybędzie do naszego 
Sanktuarium Św. Józefa Diecezjalna Pielgrzymka 
Rodzin. 40-godzinne Nabożeństwo zakończy się 1 
maja sumą odpustową, uroczystą procesją eucha-
rystyczną i odśpiewaniem dziękczynnego hymnu 
„Ciebie Boga wysławiamy”. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
 Leszek Karol Kwiatkowski z Parafii Św. Marcina 
w Lublinie i Marta Malinowska 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). 
Zapowiedź II: 
Kamil Rawa z Parafii w Mokobodach i Ewa 
Gizińska z naszej Parafii (13). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej 
 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 16 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
 Biogram ks. bp. Kazimierza Gurdy - mianowa-
nego 16 kwietnia przez Ojca świętego nowym bi-
skupem siedleckim; 
 O naukowych argumentach za zmartwychwsta-
niem Jezusa Chrystusa w wywiadzie z wybitnym 
polskim biblistą, ks. prof. Waldemarem Chrostow-
skim; 
 Relacja ze spotkań osobistego fotografa Jana 
Pawła II, Arturo Mariego z mieszkańcami naszej 
diecezji; 
 O nowym nabożeństwie „Droga światła” – bę-
dącego kontynuacją Drogi Krzyżowej, a polegają-
cym na rozważaniu spotkań Jezusa zmartwych-
wstałego ze swymi uczniami; 
 O więzi, która łączyła bł. Jana Pawła II 
z młodymi – w dziale „Formacja duchowa”; 

Zapraszamy do lektury! 
 

MISTRZOWIE SZACH 

     XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieńst-
wa, odbędą się w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tar-
nów, w dniach od 07 do 12 lipca 2014 roku na dys-
tansie 9-u rund systemem szwajcarskim. 
     Mogą w nich wziąć udział duchowni różnych 
wyznań, alumni, bracia zakonni i siostry zakonne. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: e-mail 
kdomar@wp.pl  lub telefonicznie 602-826454. 
W zgłoszeniu prosimy podać następujące dane: 
imię i nazwisko, miejscowość, diecezja/seminar-
ium, zakon, data urodzenia, kategoria szachowa 
i ranking. 

 
     Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu. Od-
prawa techniczna będzie 7 lipca br. (poniedziałek) 
o godz. 14.45, a o godz. 15.15 rozpocznie się I 
runda.  Natomiast zakończenie XIII SMPD plano-
wane jest w sobotę około godz. 12.30. Sprzęt do 
gry (szachownice, bierki, blankiety zapisu partii 
i zegary) zapewnili organizatorzy. 
     Z Chrystusowym pozdrowieniem 

Ks. Krzsztof Domaraczeńko 
Węgrów, Diec. Drohiczyńska www.smpd.pl  

 
BYŁYŚMY MŁODE I PIĘKNE, TERAZ 

JESTEŚMY TYLKO PIĘKNE, DLATEGO 
KAŻDA WIELKANOC NAS CIESZY 

 
 
MAMA LEPIEJ WIE. 
     Mama woła dziecko na podwórku: 
- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu! 
- A co? Spać mi się chce? 
- Nie! Głodny jesteś! 
LEGENDA. Romuś słyszał rodzinną legendę, że jego 
ojciec, dziadek, a nawet pradziadek każdego roku 
w dniu swoich urodzin chodzili po pobliskim jeziorze, 
jak Jezus bez mała. Postanowiwszy przekonać się o 
jej prawdziwości w swoim przypadku, wypłynął w dniu 
swoich urodzin łódką na środek jeziora - przełożył 
nogi przez burtę ... i omal się nie utopił. 
- Romuś - westchnęła babcia, kiedy go przywieziono 
do domu - twój ojciec i - świeć panie nad ich duszami 
- dziadek i pradziadek, urodzili się w styczniu i chodzi-
li po lodzie, ty - w lipcu. 
ROZPACZ 
     Rozpaczliwie płaczącego syna pyta ojciec: 
 - Dlaczego płaczesz synku? 
 - Zgubiłem 10 zł, odpowiada syn. 
 - Nie płacz, dam ci 10 zł 
     Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada jeszcze 
w większą rozpacz. 
 - Co się stało synku? - pyta ojciec. 
 - Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to miałbym teraz 
20 zł 
ZAKUP. - Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 
- A czym Ty ją będziesz karmił synku? 
- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić. 
SUPERKIEROWCA. – Tatusiu, czy ty wiesz, że ma-
ma jest lepszym kierowcą od ciebie? 
- Chyba żartujesz? 
- Uwierz mi. Sam mówiłeś, że przy zaciągniętym ha-
mulcu ręcznym samochód nie ruszy z miejsca, a ma-
ma wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów! 
 

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. 
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WIELKI I ŚWIĘTY CZAS 

     Dzień Wielkanocy jest najbardziej uroczystym 
dniem w Roku Kościelnym także i Msze Św. w 
tym dniu są celebrowane z największą solennoś-
cią. W sobotni wieczór Wigilii Paschalnej została 
poświęcona Woda Chrzcielna, która będzie słu-
żyła podczas celebracji Sakramentu Chrztu Św. 
To dlatego dziś podczas Aktu Pokuty wielu kapła-
nów zamiast tradycyjnej „spowiedzi powszech-
nej” stosuje obrzęd pokropienia wodą wczoraj po-
błogosławioną. Pokropieniu Wiernych towarzyszy 
łaciński śpiew antyfony „Vidi aquam” („Ujrzałem 
wodę wypływającą ze świątyni”) lub inna pieśń 
o charakterze chrzcielnym. Tą samą wodą wypeł-
nia się także kropielnicę przy wejściu do kościoła. 
     Uroczysty obchód Triduum Paschalnego koń-
czy się dziś wieczorem, najlepiej celebracją Nie-
szporów sprawowanych we wspólnocie parafial-
nej. Od dziś przez całą Oktawę Wielkanocną 
przed aklamacją „Alleluja” (poprzedzającą czyta-
nie Ewangelii) można recytować lub śpiewać sek-
wencję „Niech w święto radosne”, a na rozesłanie 
mówi się słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa, alle-
luja, alleluja”. Także w Brewiarzu po II Nieszpo-
rach odmawiana jest piękna antyfona „Królowo 
nieba, wesel się”. Mówi się ją także w południe 
zamiast modlitwy „Anioł Pański”. 
     Paschał pozostaje na świeczniku przy ołtarzu 
lub ambonie przez cały okres wielkanocny. Jest 
zapalany we wszystkich uroczystych celebrac-
jach liturgicznych tego okresu, a więc we Mszy 
Św., w czasie modlitw Brewiarza (Jutrzni i w Nie-
szporów) aż do Niedzieli Pięćdziesiątnicy (czyli 
Zesłania Ducha Św.). Po niedzieli Zesłania Du-
cha Św. Paschał zostanie ustawiony przy 
chrzcielnicy, zapalany także podczas sprawowa-
nia Chrztu Św. Od niego są zapalane świece 
ochrzczonych (przynoszone tam zazwyczaj przez 
Ojców Chrzestnych). Podczas liturgii pogrzebu 
paschał ustawia się przy trumnie na znak, że 
śmierć jest dla chrześcijanina jego własną Pas-
chą. Poza okresem wielkanocnym nie zapala się 
paschału podczas Mszy Św. Cały czas stoi przy 
chrzcielnicy. W oktawę wielkanocną nie celebruje 
się Mszy Św. okolicznościowych i żałobnych, na-
wet pogrzebowych.  
     Ofiary na tacę w Oktawie Wielkanocnej aż 
dwa razy składane są na cele pozaparafialne. 
I tak w poniedziałek jest dzień modlitw i solidar-
ności z uczelniami katolickimi. W kościołach czy-
tany jest list Rektora KUL-u, a taca w tym dniu 
przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lube-

lski i inne Katolickie Uczelnie. Natomiast niedzie-
la kończąca Oktawę Wielkanocną – to Druga 
Niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia 
Bożego. Rozpoczyna ona w Kościele Tydzień 
Miłosierdzia. Ofiary, jakie w tym dniu będą skła-
dane na tacę, są przeznaczone na dzieła chary-
tatywne Caritas w naszej Parafii i w Diecezji. Ta 
niedziela w Kościele Powszechnym rozpoczyna 
Tydzień Chrześcijańskiego Miłosierdzia. 
 

KANONIZACJA 
     Już wkrótce, bo w przyszłą niedzielę (27 
kwietnia) w Watykanie będzie miała miejsce Ka-
nonizacja podczas której dwaj Błogosławieni pa-
pieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogło-
szonymi świętymi Kościoła Katolickiego. 

 
     5 lipca 2013 wydano dekret w sprawie cudu 
za wstawiennictwem Bł. Jana Pawła II. Cudem 
tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi, jest 
zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne 
z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie ko-
biety z Kostaryki, cierpiącej na nieoperacyjnego 
tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację 
Jana Pawła II, zaczęła do niego się modlić, po 
czym doznała nagłego uzdrowienia. Papież 
Franciszek poinformował, że razem z Janem 
Pawłem II, kanonizowany zostanie również Bł. 
Jan XXIII.  
     Papież Franciszek, podczas konsystorza w 
dniu 30 września 2013, wyznaczył kanonizację 
dwóch Papieży na dzień 27 kwietnia 2014 tj. w 
Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II zo-
stanie kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy 
lata po beatyfikacji, zaś Jan XXIII pół wieku po 
śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji. W przy-
padku Jana XXIII papież zdecydował o odstąpie-
niu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem 
błogosławionego. 
     Prefektura Domu Papieskiego ogłosiła, że na 
kanonizację nie będą potrzebne żadne wejściów-
ki i będą mogli wziąć udział wszystkie osoby, któ-
re znajdą miejsce na placu św. Piotra, placu 
Piusa XII oraz Via della Conciliazione. Burmistrz 
Rzymu ogłosił że na uroczystość kanonizacji 

dwóch Papieży ma przyjechać ponad 100 świato-
wych przywódców. 

 
     Będzie to pierwsza podwójna kanonizacja pa-
pieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanoniza-
cja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X 
w 1954. 31 marca 2014 rzecznik Watykanu ks. 
Federico Lombardi poinformował, że na tą uro-
czystość został zaproszony emerytowany papież 
Benedykt XVI. 

MODLITWA DO BŁ. JANA PAWŁA II 
     Błogosławiony Janie Pawle II, który odznaczy-
łeś się wielką miłością Boga i ludzi, ufny w moc 
Twojego wstawiennictwa proszę Cię: Bądź przed 
tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca 
Niebieskiego moim orędownikiem w sprawie, któ-
rą Ci przedkładam. 
     Uproś mi także dar umocnienia mej wiary, na-
dziei i miłości, abym za Twoim przykładem co-
dziennie wzrastał(a) w świętości i nie schodził(a) 
z dróg, jakie ukazał nam nasz Pan, Zbawca i Na-
uczyciel, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i Czło-
wiek. Amen.  
     Błogosławiony Janie Pawle II - Wstawiaj się 
za nami. 
MODLITWA BŁ. JANA XXIII DO ŚW. JÓZEFA 
     O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku 
Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie 
doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując 
pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wspieraj 
przychylnie tych, którzy - ufni - do Ciebie się 
zwracają! Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich na-
dzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wie-
dzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i 
obroni. Również i Ty zaznawałeś przeciwności, 
trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o 
zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osią-
gnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowie-
dzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i 
z Maryją, Jego Najmilszą Matką, Tobie powie-
rzonymi. 
     Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją 
opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech 
umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmo-
wać Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak 
jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzi-
nie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, 
gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświę-
cone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, 
troską o dobro - ażeby łaski niebios spływały ob-
ficie. Amen. 
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