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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 

     Pan Jezus przygotowuje ucz-
niów na swoje odejście, na Wnie-
bowstąpienie, a jednocześnie zo-
stawia im niesamowitą obietnicę: 
„Niech się nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga? I we Mnie wie-
rzcie. W domu Ojca mego jest mie-
szkań wiele. Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę przecież 
przygotować wam miejsce” (J 14, 
1-12). 
     „Wam, którzy wierzycie, należy 
się cześć – powie potem Piotr 
Apostoł. – Wy, którzy przyjęliście 
Chrystusa, obdarzeni jesteście 
niezwykłą godnością”. Nasza god-
ność i więź z Bogiem umacnia się, 
gdy głosimy wielkie dzieła Zbawi-
ciela; gdy nie zaniedbujemy posłu-
gi słowa. Jezus odchodzi, by przy-
gotować nam miejsce w domu Oj-
ca. Pragnie, abyśmy przez całą 
wieczność przebywali razem 
z Nim. Przyjdzie powtórnie, by za-
brać do siebie tych, którzy tu, na 
ziemi, byli Jego świadkami. 

 

WSPOMOŻYCIELKA 
     Maj, to czas uroczystości i wspomnień Maryj-
nych. W najbliższą sobotę – 24 maja Kościół obcho-
dzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspo-
możycielki Wiernych. Tytuł ten zawiera w sobie 
wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał 
Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich 
dzieci. 

 
     Kult Matki Bożej Wspomożycielki sięga początków 
chrześcijaństwa. Jak tylko zaczął rozwijać się wśród 
wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej 
przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do 
Niej we wszystkich potrzebach życia. Pierwszym, który 
w historii Kościoła użył słowa „Wspomożycielka”, jest Św. 
Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła 
(+ 373). Pisze on wprost, że „Maryja jest orędowniczką 
i Wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”. 
W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego 
nazywa Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu, Patriarcha Kon-
stantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że 
jest Ona „nieustanną i potężną Wspomożycielką”. 
     Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo 
„Wspomożycielka” rozumieli oni wszelkie formy pomocy, 
jakich nam Matka Boża udziela i udzielić może. Tak więc 
pierwotne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jako 
do Wspomożycielki zawierało w sobie przekonanie wier-
nych o wszechpośrednictwie łaski, to znaczy, że Maryja 
jest Szafarką Bożych łask. 
     Miejscem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomo-
życielki była Bawaria. Pierwszy kościół pod wezwaniem 
Wspomożycielki w Bawarii stanął w Pasawie w roku 1624. 
Zasłynęła w nim figura Matki Bożej, kopia obrazu Crana-
cha - pątnicy witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, 
wspomagaj). 7 października 1571 r. oręż chrześcijański 
odniósł decydujące zwycięstwo nad flotą turecką, która za-

grażała bezpośrednio desantem Italii. Na pamiątkę tego 
zwycięstwa papież Św. Pius V włączył do Litanii Loretańs-
kiej nowe wezwanie „Wspomożenie wiernych, módl się za 
nami”. 12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił 
pod Wiedniem Turków. Jako podziękowanie Matce Bożej 
za to zwycięstwo, papież Bł. Innocenty XI w roku 1684 zat-
wierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra, bractwo 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, wkrótce potem po-
dniesione do rangi arcybractwa. 
     W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
wchodzi do liturgii Kościoła, kiedy papież Pius VII ustana-
wia święto Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 
maja, jako podziękowanie Matce Bożej, że właśnie tego 
dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie po-
wrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską. 
Wielu świętych miało szczególne nabożeństwo do Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych. Słynny Jej wizerunek 
w Turynie został namalowany na zamówienie Św. Jana 
Bosko, który oprócz salezjanów założył także zgromadze-
nie Sióstr Córek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 
     Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był sa-
lezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej 
żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego nastę-
pca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku 
dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy 
Apostolskiej prośbę o wprowadzenie święta Maryi Wspo-
możycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. 
Episkopat Polski chciał w ten sposób podkreślić, że naród 
polski nie tylko wyróżniał się wśród innych narodów wiel-
kim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale że 
może wymienić wiele dat, kiedy doznał Jej szczególniej-
szej opieki. Polskie sanktuarium Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. w salezjańs-
kiej parafii w Rumii na Kaszubach. 
 

POWITANIE PASTERZA 

 

     Już w najbliższą sobotę 24 
maja o godzinie 11.00 w Kated-
rze siedleckiej odbędzie się ing-
res naszego nowego Księdza 
Biskupa Ordynariusza Kazimie-
rza Gurdy. Nowomianowany Ks. 
Biskup rozpocznie w ten spo-
sób posługę w naszej Diecezji. 
Ingres rozpocznie się celebrac-
ją Mszy Św. której przewodni-
czyć będzie nowo mianowany 

Ks. Biskup. Koncelebransami będą inni biskupi oraz kapła-
ni, którzy będą z Biskupem współpracować w wypełnianiu 
zadań w Diecezji. Na początku Eucharystii zostanie od-
czytany list Papieża, a Ks. Biskup zasiądzie na katedrze 
biskupiej, czyli specjalnym tronie dla niego przygotowa-
nym. Ks. Biskup będzie używał takich samych szat liturgi-
cznych jak kapłan, czyli alby, stuły oraz ornatu. Do tego 
zostaną dodane oznaki pontyfikalne, którymi są: pierścień, 
pastorał i mitra oraz krzyż noszony na piersiach, który tra-
dycja każe nazywać „pektorałem”. Zachęcamy do uczest-
nictwa w tym wydarzeniu. 
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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 – 19 maja 2014  r. Wspomnienie Św. Urbana I, Papieża 
Międzynarodowy dzień modlitw za zmarłych na chorobę AIDS 
Czyt.: Dz 14, 5-18 (Działalność Pawła i Barnaby w Likaonii); 

J 14, 21-26 (Duch Święty nauczy was wszystkiego). 

6.30 1. + Zofię i Juliana , of. Siostrzeniec 
 2. + Lucjana Ornowskiego (w 6 miesiąc), Józefę i Aleksandra, of. 

Krystyna Ornowska 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 

 2. + Danutę (w 3 r.), Zdzisława, Kazimierza i Zenona, of. p. Borkowscy 
 3. + Kazimierę Wodzińską, of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. + Pelagię, Julię, Jolantę, Maurycego, Kazimierę, Stanisława i Mi-

kołaja, of. p. Fabińska 
 4. + Zofię, Stanisława i Mariannę, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna Koła Żywego Różańca nr 7, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa dla Sióstr z Koła 
i dla ich Rodzin, zel. Teresa Kafara 

Nabożeństwo Majowe 

Wtorek – 20 maja 2014  r. Wspomnienie Św. Bernardyna ze Sieny, 
Kapłana; Czyt.: Dz 14, 19-28 (Wędrówki misyjne Apostołów); 

J 14, 27-31a (Pokój zostawiam wam). 

6.30 1. + Zuzannę Łopaciuk i zm. z Rodziny, of. Bezimienna 
 2. + Władysławę Grabowską (w 30 dzień), of. Krystyna Kalinowska 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 
 2. + Dariusza (w 23 r.), of. Rodzice 
 3. + Mariannę i Leopolda Czarnockich, of. Córka Dionizja 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. + Aleksandra (w 23 r.), Helenę i Henryka, zm. z Rodziny Biernac-

kich, of. Krystyna Karcz 
 4. + Irenę (w 18 r.) Aleksandra, Edwarda i Honoratę, zm. z Rodziny 

Smolisów i Siedleckich, of. Stanisława Sawicka 
 5. + Irenę (w 4 r.), of. Rodzina 

Nabożeństwo Majowe 

Środa – 21 maja 2014 r. Wspomnienie Św. Męczenników Krzysztofa 
Magallnesa, Kapłana i jego Towarzyszy, Św. Jana Nepomucena, Kapłana i 
Męczennika, Patrona Spowiedników oraz Św. Eugeniusza de Mazenod, Bi-

skupa, założyciela Zgromadzenia OO. Oblatów Maryi Niepokalanej 
Czyt.: Dz 15, 1-6 (Spór o przepisy Starego Testamentu); 

J 15, 1-8 (Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity). 

6.30 1. + Józefa Kłoczko (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 2. Dziękczynna w 18 r. urodzin Marty, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa w dorosłym życiu, of. Rodzice 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 

 2. + Andrzeja Pytlaka (w 3 r.), of. Hanna Pytlak 
 3. Dziękczynna w 3 r. ślubu Barbary i Pawła Denisiuków, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla nich i dla ich Córki, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna za przezwyciężenie choroby, z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu, of. Bezimienna 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. Dziękczynna w 32 r. urodzin Izy, z prośbą o zdrowie i szczęśliwe na-

rodziny Dziecka oraz potrzebne łaski dla Edyty i Fabiana, of. Rodzice 
 4. Dziękczynna w 18 r. urodzin Mai, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu, of. Dziadkowie 
 5. Dziękczynna w 6 r. urodzin Blanki i Kajetana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego w 
ich życiu, of. Babcia  

Nabożeństwo Majowe 
oraz spotkanie z Rodzicami Kandydatów do Bierzmowania 

Czwartek – 22 maja 2014 r. Wspomnienie Św. Rity z Cascia 
Czyt.: Dz 15,7-21 (Sobór Jerozolimski); J 15,9-11 (Wytrwajcie w miłości mojej). 

6.30 1. + Eugenię Piechowicz, Józefa i Felicję Michalak, of. Mąż Józef z 
Matką Władysławą 

 2. + Mariusza Hawryluka (w 30 dzień). of Uczestnicy Pogrzebu 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 

 2. + Jana (w 7 r.) i Wacława, of. Genowefa Wakuła 
 3. + Klemensa Kozieła (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.00 Spotkanie Ministrantów 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. + Bolesława Kryńskiego (w 4 r.) i Reginę, of. Syn 
 4. + Władysława (w 30 r.), Danutę i Kazimierę, of. Bezimienna 
 5. Dziękczynna w 6 r. urodzin Mai Cabaj, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo i wzrastanie w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzice 
Nabożeństwo Majowe 

19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 23 maja 2014  r. Rocznica poświęcenia bazyliki Św. Franciszka 
w Asyżu; Czyt.: Dz 15,22-31 (Dekret Soboru Jerozolimskiego); 

J 15, 12-17 (To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali). 

6.30 1. + Danutę Lesiuk i zm. z Rodziny, of. Bezimienna 
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Mat-

ki Bożej i Św. Józefa w dalszym życiu, of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 

 2. + Czesława Krawczyka, Wiesława, Józefę, Józefa i Irenę, of. Ja-
nina Krawczyk 

 3. + Rodziców, Teściów i Dziadków z obu stron Rodziny, of. Natalia 
Gałecka 

16.00 Spotkanie młodszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 
16.00 Spotkanie dzieci z Koła Misyjnego 
17.00 Spotkanie Służby Liturgicznej Dorosłych 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 7 (zel. Teresa Kafara) 
18.00 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
 3. + Leokadię (w 5 r.), Pelagię, Andrzeja, Lucjana i Lidię, of. Ma-

rianna Roguska 
 4. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w intencji Stanisława, z prośbą o oddanie się w 

opiekę Św. Józefowi siebie i swojej Rodziny, of. Stanisław Okliński 
Nabożeństwo Majowe 

18.00 Próba Chóru „Lilia” 
Sobota – 24 maja 2014  r. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożycielki Wiernych; Czyt.: Dz 16, 1-10 (Paweł zabiera z sobą Tymoteu-
sza); J 15, 18-21 (Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem). 

6.30 1. Dziękczynna w 40 r. urodzin Adama, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski, of. Siostra 

 2. + Lecha Oleszczuka, of. Syn 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 

 2. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 
 3. + Stanisławę (w 4 r.), Stanisława, i Janusza, of. Rodzina 
 4. + Wiktora (w 1 r.), Aleksandrę, Józefa i Stanisławę, of., Rodzina 
 5. Dziękczynna w 2 r. ślubu Agnieszki i Łukasza, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 
9.00 Spotkanie starszej grupy oazowej Ruchu Światło-Życie 

10.00 Spotkanie scholi dziecięcej „Światełko” 
17.00 W intencji Nowożeńców Edyty i Mariusza 

18.00 1. + Dr Krystynę Osińską (z okazji Dnia Matki), of. Dzieci 
 2. + Mariusza Hawryluka, of. Koleżanki i Koledzy z klasy 
 3. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 

Nabożeństwo Majowe 

VI Niedziela Wielkanocna – 25 maja 2014 r. Dzień Życia 
Wspomnienie Św. Bedy Czcigodnego, Kapłana i Doktora Kościoła 

Czyt.: Dz 8, 5-8. 14-17 (Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha 
Świętego); 1 P 3, 15-18 (Znaczenie śmierci Chrystusa); 

J 14, 15-21 (Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy). 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Rodzina z Dziećmi 
 2. Dziękczynna z okazji urodzin Aleksandry i Ewy, z prośbą o opiekę 

i wstawiennictwo Św. Józefa i Św. Joanny, of. Syn i Wnuk 
8.30 1. Gregorianka: + Krystynę Golec, of. Dzieci 

 2. + Helenę, Wacława, Zofie, Jana, Józefa i Zygmunta Ilińskich, of. 
Halina Ilińska  
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 3. + Jana (w 6 r.), zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Rodzina 
 4. + Stanisława, Sławomirę, Zofię i Jana, Zofie i Władysława oraz 

zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Cecylia Kowalczyk 
10.00 1. + Jana (w 11 r.), Teodorę (w 19 r.), Sabinę, Czesława i Jacka 

Sterniczuka (w 5 miesiąc) oraz zm. z Rodzin Głowackich i Radzi-
kowskich, of. Janina Głowacka 

 2. + Halinę (w 2 r.) i Stanisława Stańczuków, of. Córki 
 3. + Leokadię Matejczuk (w 1 r.), Zenona (w 30 r.) i Bolesławę (w 27 

r.), of. Córka Jolanta 
 4. + Marka Stefańczuka (w 1 r.), of. Córka Izabela 

11.30 1. Dziękczynna w intencji Dzieci z kl. III, obchodzących I roczni-
cę przyjęcia Komunii Św., z prośbą o potrzebne łaski oraz nieus-
tanny wzrost w Bożej miłości dla nich i dla ich Rodzin 

13.00 1. W intencji Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. Dziękczynna z racji urodzin Gabrysi i Karoliny, z prośba o po-

trzebne łaski i Dary Ducha Św. of. Rodzina 
18.00 1. + Zm. Rodziców i Teściów, zm. z Rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące, of. Bożena Kopeć 
 2. Gregorianka: + Eugeniusza i Władysława Jastrzębskich, of. Siostra 
Nabożeństwo Majowe, różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 

i członków Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz niedzielna ad-
oracja Najświętszego Sakramentu.  

Z ANIOŁAMI POD ŻAGLAMI 
Bracia i Siostry 
     Jako kapłan Diecezji Elbląs-
kiej wraz ze Stowarzyszeniem 
Żeglarskim „Wojtuś”, pragnę za-
proponować wypoczynek letni 
dla dzieci i młodzieży w formie 
obozów żeglarskich. Obozy te 
mają charakter wakacji z Pa-
nem Bogiem pod hasłem: 
„Z Aniołami pod żaglami”.  Pod-   

czas obozów pragniemy przybliżyć osobę Św. Wojciecha. Serdecznie zap-
raszamy i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.je-
ziorak-wojtus.pl          Ks. Marcin Szczęsny, Katedra św. Mikołaja w Elblągu 
 

 

Drodzy Księża, 
Moderatorzy Parafialni 
Kół Żywego Różańca 

     W dniu 7 czerwca br. 
będziemy przeżywali II 
Ogólnopolską Pielgrzym-
kę Żywego Różańca na 
Jasną Górę. Zwracam się 
do Księży Moderatorów 
Parafialnych,   wszystkich 

Zelatorek i Zelatorów oraz wszystkich Członków Kół Żywego Różańca na-
szej Diecezji z gorącą prośbą i zachętą do wzięcia udziału we wspólnym 
pielgrzymowaniu. Zgłoszenia udziału grup w pielgrzymce należy dokonać u 
mnie, czyli u moderatora diecezjalnego do 24 maja br. (telefon 500-560791 
lub e-mail: pwindmill@o2.pl). 
     Zarząd naszego Stowarzyszenia zachęca, aby przywieźć ze sobą na Ja-
sną Górę różańce otrzymane od św. Jana Pawła II. Sekretariat będzie znaj-
dował się przy pomniku ks. kard. Wyszyńskiego. Tam zgłaszamy grupę po 
przybyciu na pielgrzymkę i odbieramy pamiątkę – obrazek z wizerunkiem 
Św. Jana Pawła II oraz osobistym Aktem zawierzenia się Matce Bożej 
członka Żywego Różańca na odwrocie. Odmówimy go wspólnie na zakoń-
czenie Mszy świętej na szczycie (za obrazki składamy dobrowolną ofiarę). 
W miarę możliwości skorzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania w swo-
ich parafiach przed pielgrzymką. W czasie pielgrzymki obecne będzie Wy-
dawnictwo Sióstr Loretanek (obok sekretariatu), gdzie będzie można nabyć 
materiały formacyjne (przewidziane promocje). 
     Oto program pielgrzymki: 
9.30 - „Św. Jan Paweł II” – program słowno-muzyczny. 
10.00 - Powitanie Pielgrzymów. Słowo Krajowego Moderatora. Świadectwa. 
11.00 - Różaniec. 
12.00 - Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Józefa Zawitkowskie-
go. Akt osobistego zawierzenia się Matce Bożej.            Ks. Paweł Wiatrak 

Moderator Diecezjalny Żywego Różańca 

ROCZNICA I KOMUNII ŚW. 
     Dzieci z klas III, które w ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej 
Komunii Św. zapraszamy na próbę przed rocznicą we wtorek 20 maja 
i w czwartek  22 maja  o  godz.  16.00.  Spowiedź  Dzieci  rocznicowych  
w piątek 23 maja o g. 
16.00. Uroczysta Eu-
charystia z racji rocz-
nicy w niedzielę 25 
maja o godz. 11.30. 
Spotykamy się wcześ-
niej przed kościołem 
o godz. 11.10. 
     Nasze dzieci z klas III już od roku mogą w pełni uczestniczyć we Mszy 
Św. i karmić się Ciałem Jezusa – Komunią Świętą. Szybko minął ten rok. 
Urosły, są już poważniejsze i mądrzejsze. Przyjdą w przyszłą niedzielę 
w tych samych strojach, w które były ubrane rok temu. Są one odzwiercied-
leniem (symbolem) stanu duszy po spowiedzi, stanu czystego serca. To co 
białe, łatwo się  brudzi. Takie niebezpieczeństwo nie tylko dotyczy białych 
strojów, ale również naszej duszy. 
     Co wydarzyło się w roku, który minął? Na parapecie okiennym w szkol-
nej klasie stał słoik z wodą, w której był całkowicie zanurzony kwiat czerwo-
nej róży. Z dnia na dzień woda stawała się różowa, płatki róży miały coraz 
mniej intensywny kolor, a w końcu zaczęły gnić. Obok przez wiele dni stała 
taka sama róża we flakonie. Bardzo łatwo stać się takim jak otoczenie w 
którym żyjemy. Jeżeli przebywamy wśród tych co przeklinają, to zaczynamy 
przeklinać. Jeśli chodzimy z kolegami, którzy zaczynają próbować jak sma-
kuje alkohol czy piwo, to i my możemy skusić się i  zacząć tez próbować. 
Jeśli zaczyna nam się podobać jak ktoś kradnie i terroryzuje słabszych, to 
i my możemy niedługo stać się tacy sami. Mądre jest przysłowie: kto z kim 
przestaje takim się staje 
     W radiu mówią, że znają tysiąc różnych sposobów na dobre spędzenie 
niedzieli, ale o Mszy Św. rzadko kto wspomina. Wy Drogie Dzieci również 
przypominajcie waszym rodzicom, że gdy jest niedziela, to powinniśmy być 
razem w kościele na Mszy Św., a wtedy mama i tata na pewno pójdą do ko-
ścioła. W rodzinie potrzeba wzajemnego zachęcania się, wzajemnej mobili-
zacji, aby nie zapominać o Panu Bogu. Niech bliskość z Bogiem w Komunii 
Św. jeszcze ściślej jednoczy was z Nim. Bądźcie dobrymi przyjaciółmi Pana 
Boga, a będziecie dobrą rodziną. 
 

BIERZMOWANIE 

 

     W najbliższym czasie kolejna grupa młodzieży z na-
szej Parafii, która aktualnie uczęszcza do klasy II-ej Gi-
mnazjum rozpocznie roczne przygotowanie do przyjęcia 
Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przyjmie ten 
Sakrament będąc w klasie III-ej. Większość kandydatów 
do Bierzmowania znajduje się jeszcze pod bacznym 
i czujnym okiem Rodziców i dlatego główna odpowie- 

dzialność za przygotowanie, a nawet decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu 
tego Sakramentu przez dziecko spoczywa na rodzicach. Dlatego rodzice, 
którzy są przekonani, że ich dziecko jest gotowe, aby rozpocząć okres 
związany z przygotowaniem do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, zgło-
szą swoje dziecko i wyrażą wolę współpracy z kapłanem, który zawsze jest 
gotowy pomóc rodzicom w trudnym procesie wychowania. Rodzice, którzy 
pragną, aby ich dziecko przyjęło Sakrament Bierzmowania przyjdą na pier-
wsze spotkanie w najbliższą środę (21 maja) po Mszy Św. wieczorowej.  
     Proszę, aby Rodzice przeprowadzili rozmowę ze swoim dzieckiem na te-
mat kolejnego Sakramentu Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jeśli dziec-
ko nie wyrazi chęci ani pragnienia przyjęcia tego Sakramentu na obecnym 
etapie swojego rozwoju, bardzo proszę, aby uszanować wolę Syna czy Cór-
ki. Również sami rodzice po rozmowie z dzieckiem mogą dojść do wniosku, 
że w tym roku przygotowania nie zapiszą Syna czy Córki do Bierzmowania 
i przełożą zgłoszenie na późniejszy termin. W naszej Parafii jest o tyle kom-
fortowa sytuacja, że Sakrament Bierzmowania praktycznie jest udzielany 
każdego roku. I nie będzie w tym nic niestosownego jeśli dziecko zapragnie 
przyjąć ten Sakrament będąc w szkole średniej lub nawet na studiach. 
W każdym wypadku decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu tego Sakramentu 
należy podjąć świadomie i dobrowolnie. Życzę wszystkim rodzicom światła 
Ducha Świętego, aby ważne decyzje były podejmowane w Jego obecności 
i z Jego pomocą.                                                           Ks. Proboszcz 
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„MAJÓWKI” 
     Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa 
Majowe, odprawiane jeszcze przez 12 dni w 
naszym kościele zawsze po Mszy Św. wieczo-
rowej o godzinie 18.00. 

 
   Miesiąc maj to dla wielu ludzi najpiękniejszy mie-
siąc w ciągu całego roku. Nic dziwnego, to właśnie 
w maju najbardziej rzuca się w oczy piękno naszej 
ziemi. Roślinność, a przede wszystkim kwiaty 
wzbudzają w nas zachwyt. „Świeża” przyroda po-
zytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Maj ko-
jarzy się też z tak zwaną „majówką”. Na słowo 
„majówka” większości z nas nasuwają się skoja-
rzenia z dłuższym weekendem, weekendowymi 
wypadami za miasto lub też wiejskimi zabawami 
pod gołym niebem. A „majówka” to przede wszyst-
kim Nabożeństwo Majowe - ku czci Matki Bożej, 
odprawiane w Kościele Katolickim właśnie w mie-
siącu maju.  
     Podczas tego nabożeństwa śpiewa się „Litanię 
Loretańską”, modlitwę „Pod Twoją obronę”, a ka-
płan udziela błogosławieństwa Najświętszym Sa-
kramentem. Początki tych nabożeństw w Polsce 
sięgają XIX wieku, jednak na świecie ich rodowód 
jest starszy. Już w V wieku w kościołach Wschod-
nich wierni gromadzili się i śpiewali pieśni na cześć 
Matki Bożej. 
     Nabożeństwa majowe zmieniły również w pe-
wien sposób wyobrażenie o modlitwie. Wskazały, 
bowiem, że nie tylko kościół może być miejscem 
modlitwy. W ubiegłym wieku bardzo popularne sta-
ły się nabożeństwa przy przydrożnych kapliczkach 
i krzyżach. Mieszkańcy, wsi, które oddalone były 
o dużej odległości od kościoła, gromadzili się przy 
nich na modlitwie. Z nadejściem wiosny krzyże 
przydrożne i kapliczki przyozdabiano kwiatami i ko-
lorowymi wstążkami, a te, które tego wymagały, 
pokrywano świeżą farbą. Niestety z upływem lat 
w nabożeństwach, które niegdyś przyciągały licz-
nie tak dorosłych jak i dzieci dzisiaj uczestniczy 
mniej osób. I to nie tylko przy krzyżach i kaplicz-
kach, ale również w kościołach. 
     Jak wiemy z historii Matka Najświętsza nigdy 
nie opuszczała narodu, który sobie wyjątkowo 
upodobała. Wiele razy podczas objawień dawała 
do zrozumienia, że Polska to właśnie Jej kraj umi-
łowany. Często jednak bywało tak, że Polacy, 
szybko zapominali, komu zawdzięczali poprawę 
swojej sytuacji na lepszą. Dzisiaj obserwujemy 
zwłaszcza w mediach wiele ataków na Kościół 
Katolicki, ale nie tylko, bo są to ataki pod adresem 
samego Boga. Kpi się z instytucji kościelnych po-
daje się nieprawdziwe informacje, które mają na 
celu głównie ośmieszenie nas katolików. Niestety 
sami katolicy słysząc bluźnierstwa nie mają odwagi 
przeciwstawić się im tylko przyłączają się do tych, 
którzy Boga i Jego wyznawców wyśmiewają. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 20 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego”: 
Czym jest ingres biskupa do kościoła katedral-
nego i jak to dawniej w naszej diecezji z ingresami 
bywało… 

Po co przyjechali do Białej Podlaskiej strażacy 
z całej Polski?; 
W dniach 15-28 czerwca naszą diecezję odwie-
dzą niezwykli goście. Co takiego wydarzy się 
w tym czasie i jakie znaczenie ma ta wizyta? Do-
wiemy się z Rozmowy „Echa” z ks. Grzegorzem 
Suchodolskim; 
Co znaczy „uczciwość małżeńska”? Relacja 
z Diecezjalnego Dnia Rodziny w Parczewie; 
O co właściwie chodzi z eurowyborami? Kogo 
wybieramy i jakie są zadania europosłów? W dzia-
le „Temat tygodnia”;          Zapraszamy do lektury! 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
 

CHRZEST I KATECHEZY. Katechezy chrzcie-
lne dla rodziców naturalnych i chrzestnych odby-
wają się w miesiące parzyste, a Sakrament Chrztu 
Św. uroczyście jest udzielany w ostatnią niedzielę 
miesiąca o godzinie 13.00. 
ROCZNICA I KOMUNII ŚW. Dzieci z klas III, 
które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii Św. 
zapraszamy na próbę przed rocznicą we wtorek 
(20 maja) i w czwartek (22 maja) o godz. 16.00. 
Spowiedź dzieci rocznicowych będzie w piątek (23 
maja) o godz. 16.00. Uroczysta Msza św. z racji 
rocznicy w niedzielę (25 maja) o godz. 11.30. W 
tym dniu spotykamy się wcześniej przed kościołem 
o godz. 11.10.  

DZIEŃ ŻYCIA. W przyszłą niedzielę, czyli w VI 
Niedzielę Wielkanocną (25 maja) obchodzony jest 
kolejny Dzień Życia. Obrońcy Życia i członkowie 
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zap-
raszają na różaniec po Mszy Św. wieczorowej. 

URODZINY ŚWIĘTEGO. Duszpasterstwo Aka-
demickie zaprasza dziś o godzinie 18.00 (przy ko-
ściele Ducha Świętego) na dziękczynienie za ka-
nonizację Jana Pawła II. Ciekawe tytuły paneli 
spotkania: „Jan narobić rabanu”, „Niech żyje nam”, 
„Cyrenejczyk poszukiwany” i inne. 

ZAPROSZENIE. Polski Klub Ekologiczny Koło 
„Podlasie" w Siedlcach zaprasza na spotkanie 
z Siostrą Michaelą Pawlik OP na temat: „Ekologia 
a kultura Indii”, 20 maja Br. (wtorek) godz.17.30, 
sala 144 Urzędu Miasta, Skwer Niepodległości 2. 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:  Karol Woźnica z naszej Pa-
rafii i Magda Oksiuto z Parafii w Huszlewie (19). 
Anna Stachowicz z naszej Parafii i Marcin 
Synoradzki z Parafii Św. Teresy w Siedlcach 
(20). 

Paweł Nasiłowski z naszej Parafii i Magda-
lena Czarnocka z Parafii Bożego Ciała w Siedl-
cach (21). 
Zapowiedź I: Radosław Michał Zyśk z na-
szej Parafii i Kamila Izabela Gryczewska z Para-
fii Św. Teresy w Siedlcach (22). 
Piotr Koryciński z naszej Parafii i Jolanta 
Bobińska z Parafii w Wąsewie (Diecezja Łom-
żyńska) (23). 
Tomasz Sokołowski z naszej Parafii i Mag-
dalena Prokurat z Parafii w Pruszynie (24). 
      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 
 

 
GDY ELITY ŚWIATOWYCH BOGACZY 

MANIPULUJĄ LUDZKĄ PRACĄ I DOROBKIEM, 
POTRZEBNY JEST CHRYSTUS 

 
 

POMIDOR. W sądzie sędzia pyta kobietę:  
- Więc oskarżona twierdzi, że rzuciła w męża pomido-
rami?  
- Tak wysoki sądzie.  
- To w takim razie dlaczego pani mąż ma wstrząs 
mózgu i rozbitą głowę?  
- Bo pomidory były w puszce. 
KRYZYS. W czasach kryzysu za rządów komunisty-
cznych, gdy na kartki był cukier i inne artykuły żywno-
ściowe, żona mówi do męża:  
- Po co ty mieszasz tę herbatę? Przecież nawet nie 
posłodziłeś.  
- Cicho kochanie, niech sąsiedzi myślą, że stać nas 
na luksusy. 
LICZBA. Na ławeczce w parku siedzi para zakocha-
nych. Opowiadają historie swego życia. On pyta ją:  
- Kochanie dużo chłopców było przede mną?  
     Mija kilka minut, ona dalej milczy.  
- Kochanie gniewasz się na mnie?  
- Nie, poczekaj, tylko skończę liczyć. 
ZAPOMINALSKA. Żona do męża:  
- Pamiętasz, jak wczoraj krzyczałam: „Hurra, znalaz-
łam wreszcie te klucze!”?  
- Pamiętam. 
- A wiesz może gdzie je potem znowu położyłam? 
SUPER SZYBKI. 
     Mąż wraca z pracy, wchodzi do domu. Wita go żo-
na. On niesamowicie uradowany. Żona pyta: 
- Kochanie co cię tak ucieszyło, z jakiego powodu 
masz taki dobry humor?  
- Wiesz kochanie, te puzzle co mi podarowałaś 2 ty-
godnie temu, dzisiaj udało mi się skończyć układać.  
- I co? To jest taki powód do radości?  
- Ależ tak kochanie, na pudełku pisało, że od 2 do 5 
lat. Więc udało mi się dużo szybciej. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2200 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. 

 




