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Alleluja! Radujmy się! Pan zmartwychwstał! Wielkanoc to bardzo radosne święto. Cie-
szymy się, że Chrystus pokonał śmierć. Daje to i nam nadzieję, że i my kiedyś powstaniemy 
z martwych, że nie zostaniemy unicestwieni. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna by-
łaby nasza wiara” - pisze apostoł Paweł (1 Kor 15,14). W innym miejscu dodaje: „Skoro Chrystus 
w Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak 
ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w Was Duch Tego, który Jezusa 
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych przywróci do życia 
Wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w Was swego Ducha” (Rz 8,11). 

 
     Niech Zmartwychwstały Pan udziela Wam wszelkich łask, a nade wszystko niech Was obdarzy 

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 najbardziej potrze-

buje: zdrowie chorym, radość smutnym, bezrobotnym pracę, skłóconym pojednanie. Niech otrze 

z Waszych oczu wszelką łzę i trudne chwile przemieni w radość, bo On rzeczywiście zmartwych-

wstał! Alleluja!                                                            Ksiądz Proboszcz z Załogą Sanktuarium Św. Józefa 
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OKTAWA  

 
     Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięć-
dziesięciu dni, który pierwotnie nazywano „Pięć-
dziesiątnicą”, a dziś Okresem Wielkanocnym. 
Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mie-
ści się w jednym dniu, dlatego też Kościół ob-
chodzi Oktawę Wielkiej Nocy - przez osiem dni 
powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus 
Zmartwychwstał. Obchodzi się je jako uroczys-
tości Pańskie, mają więc charakter szczególnie 
wzniosły. 
     Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt 
chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni 
jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób 
podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszy-
stkie dni oktawy posiadają taki sam walor, jak 
Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni 
traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno świę-
to, jako dzień najradośniejszy. Dlatego np. w ok-
tawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek.  
     Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni ok-
tawy Wielkanocy nawiązują bezpośrednio do 
wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego 
konsekwencji dla nas. Znajdujemy także wyraź-
ne odniesienia do sakramentu Chrztu i tego, co 
staje się udziałem każdego ochrzczonego. 
 

 
 

PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY 

 
      Ewangelia czytana podczas Mszy Św. jutro, 
czyli w poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej (Mt 

28, 8-15) opowiada o trzech kobietach, które po-
szły o świcie do grobu Chrystusa, aby namaścić 
Jego Ciało i zastały pusty grób. 
     W poniedziałek wielkanocny, czyli w dzień 
„pustego grobu”, Msze Św. w naszym kościele 
będą celebrowane tak, jak w każdą niedzielę. 
     W tradycji Kościoła w Polsce ten dzień poś-
więcony jest katolickim uczelniom wyższym 
w naszej Ojczyźnie, a szczególnie najstarszej 
z nich: Katolickiemu Uniwersytetowi Lubels-
kiemu. Ofiary składane jutro na tacę są przez-
naczone na KUL. 
 

 

DZIEŃ MIŁOSIERDZIA 
  Ostatnim dniem oktawy wielkanocnej jest Biała 
Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego. 
  W ten dzień w Rzymie, w pierwszych wiekach 
Kościoła, ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej 
neofici, odziani w białe szaty, podarowane im 
przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do 
kościoła Św. Pankracego, by tam uczestniczyć 
we Mszy Św. Jan Paweł II ustanowił ten dzień 
świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką 
orędowniczką była św. Faustyna Kowalska, zaś 
Papież Franciszek rok bieżący ogłosił „Rokiem 
Miłosierdzia”. 

 
     Z tej racji Wydział Duszpasterski naszej Kurii 
Diecezjalnej kieruje do nas komunikat przed 
Niedzielą Bożego Miłosierdzia (3.04): 
     Ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwy-
czajny Jubileusz Miłosierdzia stanowi zaproszenie 
do podjęcia szeregu inicjatyw duszpasterskich 
mających na celu umocnienie wiary i pogłębienie 
osobistych relacji z Bogiem, który jest źródłem 
miłości miłosiernej.  
     W związku z tym zwracam się z uprzejmą proś-
bą, by w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego 
(sobota wieczorem) wziąć udział, w ustanowio-
nych na ten Rok Święty „kościołach stacyjnych”, 
nabożeństwach oraz spotkaniach modlitewnych 
o tematyce Bożego Miłosierdzia. 
     Warto wtedy sięgnąć do bogactwa życia i dzie-
ła Św. Faustyny Kowalskiej, posłuchać okoliczno-
ściowej katechezy, przybliżyć wiernym fragmenty 
„Dzienniczka” oraz odmówić koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. Prosimy naszych Diecezjan o pomoc 
w zorganizowaniu tych nabożeństw i zaproszenie 
wiernych z Parafii. Spotkanie to odbędzie się 
w Katedrze w sobotę, 2 kwietnia, o godzinie 19.00. 
Również w naszym kościele spotkamy się na mo-
dlitwie w Niedzielę Miłosierdzia o godz. 15.00, któ-
rej przewodniczyć będą Czciciele Miłosierdzia Bo-
żego. Z wyrazami szacunku.      Ks. Jerzy Duda 

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 
 

CZUWANIE 
W KATEDRZE 

     Przypominamy także, że w sobotę (2.04) 
w naszej katedrze, która jest „Bramą Miłosier-
dzia” w Roku Jubileuszowym, o 19.30 odbędzie 
się czuwanie modlitewne w ramach Wielkiej No-
wenny ŚDM. W programie: 19.30 Animacja 
Wspólnoty, Diakonia Muzyczna „Nie śpijcie! 
Nie!”. 20.00 Konferencja z pantomimą. 20.30 
Adoracja Najświętszego Sakramentu z rozważa-
niem Dzienniczka Św. S. Faustyny. Koronka do 
Bożego Miłosierdzia, Apel Jasnogórski. Hymn 
ŚDM. 21.15 zakończenie czuwania. Cały czas 
możliwość spowiedzi. 

 

10 LAT ŚW. JOANNY 

 
     Również jutro (28.03) obchodzimy parafialne 
wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. Czcicie-
le Św. Joanny zapraszają o godz. 17.30 na mo-
dlitwę różańcową, potem na Mszę Św. o godz. 
18.00 w intencjach, które zapisaliśmy na kart-
kach, a po Mszy Św. na ucałowanie relikwii 
Świętej i błogosławieństwo Rodziców oczekują-
cych narodzin swego Dziecka. 
     Dokładnie za miesiąc – 28 kwietnia – będzie-
my obchodzić liturgiczne wspomnienie Św. Joa-
nny, wyznaczone na ten dzień przez Św. Jana 
Pawła II. Dzień ten będzie szczególnie uroczys-
ty także dla nas dlatego, że rozpocznie on 40-
godzinne Nabożeństwo w naszym Sanktuarium, 
podczas którego będziemy dziękować Bogu za 
10 lat pobytu relikwii Świętej wśród nas i za bło-
gosławione owoce ich obecności. 
     W tym miejscu warto także dodać, że w tym 
samym roku (2006), gdy my witaliśmy relikwie 
Św. Joanny, zostały one sprowadzone także do 
kaplicy, znajdującej się w polskim Parlamencie 
R.P. i tam są do dziś. Z tej racji, a także z racji 
ustanowienia przez Sejm w 2002 r. Dnia Święto-
ści Życia, w najbliższą środę (30 marca) o go-
dzinie 13.00, w Sali Kolumnowej Sejmu R.P., 
przy ul. Wiejskiej w Warszawie, odbędzie się 
konferencja nt. „Rodzina Siłą Polski”, zorgani-
zowana przez Parlamentarny Zespół Członków 
i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruch Światło-
Życie i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wraz 
z kapelanem parlamentarzystów ks. dr Piotrem 
Burgońskim. Konferencję wspiera też Polska 
Federacja Ruchów Obrony Życia oraz Stowarzy-
szenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Joanny 
Beretty Molla. Konferencja zostanie poprzedzo-
na Mszą Św. sprawowaną w Kaplicy Sejmowej 
o godz. 11.30. 
     Gośćmi honorowymi konferencji będą Prezy-
dent Andrzej Duda oraz najmłodsza córka Świę-
tej, Pani Gianna Emanuela Molla. W konferencji 
weźmie udział również delegacja naszej Parafii 
na czele z Księdzem Proboszczem. 
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NOWI ŚWIĘCI 
     Podczas konsystorza, obradującego w spra-
wach kanonizacyjnych, w dniu 15 marca br. 
Papież Franciszek postanowił, że kanonizacja 
Bł. Stanisława Papczyńskiego oraz szwedzkiej 
konwertytki z luteranizmu i odnowicielki zakonu 
Sióstr Brygidek Bł. Marii Elżbiety Hesselblad, 
odbędzie się 5 czerwca, zaś Bł. Matki Teresy 
z Kalkuty 4 września br. 

 
     Nasz rodak O. Stanisław od Jezusa i Maryi 
Papczyński był jedną z najwybitniejszych pos-
taci XVII-wiecznej Polski: myśliciel, propagator 
sprawiedliwości społecznej, znaczący teolog, 
autor popularnych książek, założyciel Zgroma-
dzenia Księży Marianów i twórca mariańskiej 
szkoły duchowości, głęboko osadzonej w kultu-
rze polskiej. 
     Miał znaczący wkład w formowanie ducho-
wości m. in. Jana III Sobieskiego, nuncjusza 
apostolskiego Antonio Pignatellego, później-
szego Papieża Innocentego XII. Na podręczni-
kach retoryki Bł. O. Papczyńskiego w szkołach 
pijarskich uczyły się pokolenia Polaków, m. in. 
Ks. Stanisław Konarski - twórca idei powstania 
Komisji Edukacji Narodowej. Już Sejm korona-
cyjny Stanisława Augusta zwrócił się do Papie-
ża w 1764 roku z prośbą o jego beatyfikację. 

 
     Najbardziej jednak znana postać wśród wy-
noszonych na ołtarze Kościoła to Matka Tere-
sa z Kalkuty. Urodzona w 1910 roku w Skopje, 
została beatyfikowana sześć lat po swej śmier-
ci przez Jana Pawła II w 2003 roku. Jej świa-
dectwo kontynuują założone przez nią Misjona-
rki Miłości, z których cztery właśnie w tym mie-
siącu oddały męczeńsko życie w Jemenie.  
     Kanonizacja Bł. Matki Teresy odbędzie się 
niemal dokładnie w 19. rocznicę śmierci laure-
atki Pokojowej Nagrody Nobla. Będzie to za-
tem jedno z najważniejszych wydarzeń trwają-
cego Roku Miłosierdzia. Wcześniej w Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych jednomyślnie 
przyjęto w głosowaniu dokumentację cudu uzd-
rowienia, niewytłumaczalnego z medycznego 
punktu widzenia. Według mediów przypadek 
ten dotyczy 35-letniego, cierpiącego na choro-
bę mózgu Brazylijczyka, który doznał uzdro-
wienia, będąc w stanie krytycznym. 
     Zasługują też na uwagę pozostali błogosła-
wieni, których datą kanonizacji zajmie się za-

powiedziany na ten tydzień konsystorz. Są to: 
argentyński proboszcz José Gabriel del Rosa-
rio Brochero (zm. w 1914 roku) i 14-letni mę-
czennik José Sánchez Del Rio, zabity w Mek-
syku w 1928 roku. 

NASZ WIELKI PATRON 
     Sobota ubiegłego tygodnia (19.03) przypo-
mniała nam po raz kolejny postać naszego Pa-
trona Św. Józefa i zobowiązania naszej Parafii 
do szerzenia Jego kultu w Siedlcach i w naszej 
Diecezji, wynikającego z faktu, że nasz kościół 
jest Diecezjalnym Sanktuarium Św. Józefa, 
Oblubieńca Maryi i Opiekuna Pana Jezusa. 
Wielu naszych Parafian i Gości doskonale to 
rozumie i uznaje Św. Józefa za niezwykle sku-
tecznego Patrona. 
     Św. Teresa z Avila (urodzona w 1582 roku), 
reformatorka Karmelu, w „Księdze Życia” napi-
sała: „Obrałam sobie za Orędownika i Patrona 
chwalebnego Św. Józefa, usilnie jemu się pole-
cając. I poznałam jasno, że jak w tej potrzebie, 
tak i w innych pilniejszych jeszcze, w których 
chodziło o cześć moją i o zatracenie duszy, Oj-
ciec ten mój i Patron wybawił mnie i więcej mi 
dobrego uczynił, niż sama prosić umiałam. 
     Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej 
chwili prosiła go, o jaką rzecz, której by mi nie 
wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak 
wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną te-
go chwalebnego Świętego, z ilu niebezpie-
czeństw na ciele i na duszy mnie wybawił...  
     Chciał nas Pan przez to upewnić, że jak był 
poddany na ziemi Opiekunowi i mniemanemu 
Ojcu swojemu, który miał prawo Mu rozkazy-
wać - tak i w niebie czyni wszystko, o cokol-
wiek on Go prosi”. 
     Nauczmy się na pamięć modlitwy do Św. 
Józefa, w wersji poprawnej teologicznie, którą 
systematycznie będziemy odmawiali po błogo-
sławieństwie kończącym każdą Mszę Św.: 

 
MODLITWA ODDANIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI 

     Święty Józefie, moc Twej modlitwy 
sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie 
powierzone stają się łatwymi do rozwiąza-
nia. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze 
obecne potrzeby, przybądź nam z pomo-
cą, pociesz w naszych smutkach, oba-
wach, troskach i bólach. 
     Oddal od nas niebezpieczeństwa nam 
grożące, weź pod Swą opiekę nasze życie 
i wszystko, co Twojej przemożnej opiece 
polecamy. 
     Okaż nam Święty Józefie jak jesteś do-
bry dla tych, którzy pragną pozostać na 
zawsze Twymi wiernymi sługami. Święty 
Józefie Ojcze i Opiekunie Kościoła Świę-
tego przyczyń się za nami. Amen 

 
     Już wkrótce w kinach będziemy mogli zoba-
czyć film pt. „Bóg nie umarł 2”. Twórcy pop-
rzedniego filmu „Bóg nie umarł” o studencie, 
który na zajęciach z filozofii musiał udowodnić 
istnienie Boga, przygotowali właśnie drugą 
część opowieści. Tym razem na najważniejsze 
pytania bohaterowie filmu będą odpowiadali za 
pomocą argumentów prawnych. Polską pre-
mierę filmu „Bóg nie umarł 2” zaplanowano na 
8 kwietnia. 
     Czy osoba wierząca może lub wręcz powin-
na ukrywać swoją wiarę w obliczu niewierzą-
cych? Czy wiara może kogoś obrażać lub 
szkodzić młodym umysłom? Na takie pytania 
musi odpowiedzieć przed sądem nauczycielka 
liceum, którą oskarżono o to, że złamała prze-
pis o świeckości instytucji państwowych, gdy 
podczas lekcji historii wspomniała o działalnoś-
ci Jezusa. Sądowy spór, który miał być lekcją 
pokory dla ludzi wierzących, przeradza się 
w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, ist-
nieniu Boga i potrzebie poszukiwania w życiu 
czegoś więcej niż dobra doczesne – czytamy 
na stronach Monolith Films, który jest polskim 
dystrybutorem filmu „Bóg nie umarł 2”. 
     Scenarzyści twierdzą, że ich film ukazuje 
nie tylko mylne postrzeganie, oraz stosowanie 
reguły „rozdziału państwa od Kościoła”, ale tak-
że podkreśla coraz większą niechęć świata 
świeckiego wobec mężczyzn i kobiet, którzy 
chcą mówić o swojej wierze publicznie. „Chcie-
liśmy utrzymać realistyczny ton. Nie mieliśmy 
zamiaru opowiadać historii, przy której trzeba 
przymrużyć oko lub która nie ma nic do powie-
dzenia” – wyjaśnia Cary Solomon, jeden ze 
scenarzystów „Bóg nie umarł 2”. 
     „Czuję wręcz, że chrześcijanie są lekcewa-
żeni i marginalizowani. Ludzie przewracają 
oczami, a powinni szanować tę religię tak, jak 
szanuje się inne” – mówi Melissa Joan Hart, 
wcielająca się w filmową nauczycielkę. – Jes-
tem chrześcijanką i często odczuwam, że gdy-
bym wyznawała inną wiarę, napotykałabym na 
znacznie więcej szacunku”. 
     Pierwszą część filmu o studencie, który na 
zajęciach z filozofii musiał udowodnić istnienie 
Boga w ubiegłym roku w polskich kinach obej-
rzało 140 tys. widzów. „Bóg nie umarł 2” nie 
jest typową kontynuacją, w której twórcy opo-
wiadają o tym, co wydarzyło się w życiu pos-
taci z pierwszej części filmu. 
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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 Wielkanocnej – 28 marca 2016 r. 
Parafialne wspomnienie św. Joanny B. Molla. Dzień Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Dziś ofiary składane na tacę są przeznaczone 
na KUL; Czyt.: Dz 2, 14. 22-33 (Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa); 

Mt 28, 8-15 (Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom).  
7.00 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 
 3. + Wojciecha (w 15 r.) oraz zm. Rodziców Irenę i Stefana, of. 

Irena Olczak 
8.30 1. + Jana Bartoszuka (w 10 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Córka 
 2. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Ta-

deusza, Annę, Leokadię i Sewerynę, zm. z Rodzin Brochockich 
i Woźnych, of. Adam i Maria Brochoccy 

 3. + Helenę Borkowską (w 14 r.), zm. z Rodzin Borkowskich, Iz-
debskich, Tchórzewskich i Radzikowskich, of.  

10.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Wiesława Czarneckiego (w 10 r.), of. Żona 
 3. Dziękczynna w 16 r. urodzin Weroniki, z prośbą o opiekę Matki 

Bożej, Św. Józefa i Św. Patronki w dalszym życiu, of. Rodzice 
11.30 1. + Mariannę Radzikowską (w 1 r.) i zm. z Rodziny, of. p. Marlena 

 2. Dziękczynna w 40 r. urodzin Pawła, z prośbą o potrzebne łaski 
w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym, of. Rodzice 

13.00 W intencji Parafian i Gości 
16.30  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla 
Modlitwy ku czci Św. Joanny, ucałowanie relikwii i błogosławieństwo 

Rodziców oczekujących narodzin Dziecka 

Wtorek w Oktawie Wielkanocnej – 29 marca 2016 r. 
Wspomnienie Św. Lidii, uczennicy Św. Pawła Apostoła. 

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

6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. + Zenonę (w 32 r.), Kazimierę (32 r.), Franciszka, Józefa, Mar-

iannę, Janusza i Ryszarda, of. Bezimienna 
 3. Dziękczynna z racji imienin Lidii, z prośbą o potrzebne łaski 

i Boże błogosławieństwo, of. Siostra 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 

 2. + Stanisława Kargola, of. Przyjaciele 
 3. + Stefana Wakułę (w 26 r.), Stefanię, Bogdanę, Jadwigę i Wa-

cława, of. Syn Andrzej Wakuła 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Jacka Domańskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Dariusza Pytlaka i zm. z Rodzin Krupów, Maliszkiewiczów i 

Kowalczyków, of. Danuta Kruk 
 4. + Honoratę (w 3 r.), Aleksandra, Irenę i Edwarda, zm. z Rodzin 

Smolisów i Siedleckich, of. Stanisława Sawicka 
 5. + Stanisława, Walerię, Zenona, Zbigniewa, Weronikę, Michała, 

Mariana, Andrzeja, Józefę i Teresę, of. Modesta Modrzewska 
Środa w Oktawie Wielkanocnej – 30 marca 2016 r. 

Czyt.: Dz 3, 1-10 (Uzdrowienie chromego od urodzenia); 
Łk 24, 13-35 (Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba). 

6.30 1. Gregorianka: + Henryka Kocia, of. Żona 
 2. + Czesława (w 6 miesiąc) i Lucynę Oleszków oraz Celinę So-

biczewską, of. Anna Sobiczewska 
7.00 1. Gregorianka: + Stanisława Bajka, of. Żona 

 2. + Zbigniewa Kurowskiego, of. Bracia i Siostry 
 3. Dziękczynna w intencji Pauliny oraz wnuczek Niny i Leny, z 

prośbą o potrzebne łaski dla nich, of. Babcia 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Danutę Krzewniak, of. Rodzina Krzewniak 
 2. + Stanisława Kargola, of. Pracownicy „Carmen” 

 3. + Halinę Sosna (w 1 r.), of. Córka 
 4. + Jadwigę i Konstantego Polkowskich, of.  
 5. + Annę i Albina Czarnockich oraz Stefanię i Zygmunta Wnu-

ków, of. Córka Bożena Czarnocka 
Nabożeństwo do Św. Józefa 

Czwartek w Oktawie Wielkanocnej – 31 marca 2016 r. 
Czyt.: Dz 3, 11-26 (Bóg naszych ojców wsławił Sługę swego); Łk 24, 35-

48 (Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma). 
6.30 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Henryka Kocia, of. 

Żona 
 2. + Stanisława Kargola, of. Ewa i Janusz Oklińscy 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Bajka, of. 
Żona 

 2. + Zbigniewa Kurowskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Mariana Boruca (w 28 r.), zm. z Rodziny Boruców, of. Syn 

Adam 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ONŻ I (Edyta Krawczyk) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (Anna Romaniuk) 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Danutę Krzewniak, 
of. Rodzina Krzewniak 

 2. + Lecha Gadomskiego (w 6 r.), zm. z Rodziny Gadomskich 
oraz Henryka, Adama, Zbigniewa, Ludwika, of. Rodzina 

 3. + Halinę (w 2 r.) i Stanisława Koper oraz zm. Rodziców obu 
stron Rodziny, of. Córka Anna 

 4. + Jana, Leokadię, Zofię, Jana, Karola, Annę i Wacława, of. 
Córka 

 5. Dziękczynna w intencji ks. Pawła Wiatraka, z prośbą o łaskę 
zdrowia i Boże błogosławieństwo, of. Wspólnota „Margaretki” w 
6 rocznicę inauguracji modlitwy 

Nabożeństwo ku czci NMP Nieustającej Pomocy 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha) 

Piątek w Oktawie Wielkanocnej – 1 kwietnia 2016 r. 
Pierwszy Piątek Miesiąca. Dziś z racji Oktawy Wielkanocnej nie obo-
wiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W ludowej tradycji 
„Prima Aprilis”. Czyt.: Dz 4, 1-12 (Kamień odrzucony stał się kamieniem 

węgielnym); J 21, 1-14 (Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem). 
6.30 1. + Rodziców Otolię i Lucjana Polkowskich oraz Braci Arkadiu-

sza i Andrzeja, of. Rodzina 
7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Amelię Stańczuk, of. 

Rodzina z Purzeca 
 2. + Longina (w r.), of. Marta Stanek 
 3. + Grażynę i Jerzego Kosmalskich oraz zm. z Rodziny Kaszub-

skich, of. Elżbieta Kaszubska 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

16.00 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
16.00 Próba scholi młodzieżowej 
17.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Weronika Sołowińska) 
17.15 Spowiedź Pierwszopiatkowa 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 

18.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 2. + Franciszka Sabiniaka, Katarzynę i Marcina, of. Teresa Zelent 
 3. + Stanisława Demianiuka (w 9 r.), Elżbietę i Kazimierza Pyrza-

nowskich, zm. z Rodzin Demianiuków i Ilczuków, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo dla rodziny Branowskich, of. Córki i Wnuki  
 5. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa z racji I Piątku Miesiąca, of. Uczestnicy Liturgii 
Pierwszopiątkowe Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i 

Triduum przed Dniem Świętości Życia 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota w Oktawie Wielkanocnej – 2 kwietnia 2016 r. 
Pierwsza Sobota Miesiąca. 11 rocznica śm. Papieża Św. Jana Pawła II. 
Wspomnienie Św. Franciszka z Paoli; 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. + Jadwigę (w 3 r.) i Jana Boruców, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w 25 r. urodzin Tomasza, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice 

7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca 
 2. + Mariana (w 22 r.), Bertę (w 9 r.), Ireneusza (w 6 r.) i Jerzego 

(w 1 r.), of. Rodzina 
 3. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Najś-

więtszej Maryi Panny, z prośbą o wyzwolenie z nałogów, of. Kru-
cjata Wyzwolenia Człowieka 

 4. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się 
woli Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego 
Serca Maryi, of. Mama 

 5. Dziękczynna w 60 r. urodzin Henryka, z prośbą o potrzebne 
łaski i opiekę Św. Józefa dla całej Rodziny, of. Żona 

Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
i Różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Spotkanie grupy oazowej ODB (Ola Stachowicz) 
13.00 Spotkanie ministrantów 
15.00 Spotkanie grupy oazowej OND - chłopcy (Piotr Klimiuk) 
17.00 Katecheza dla Narzeczonych (7) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 

18.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 2. + Stanisława Kargola (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 3. + Jana Brzozowskiego (w 3 r.) i zm. z Rodzin Brzozowskich 

i Głuchowskich, of. Córka Barbara 
Pierwszosobotnie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i 

Triduum przed Dniem Świętości Życia (2) 

II Niedziela Wielkanocna - 3 kwietnia 2016 r. 

czyli NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Wspomnienie Św. Ryszarda de Wyche (z Chichesteru), Biskupa 

Czyt.: Dz 5, 12-16 (Wiara, która uzdrawia); 
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19 (Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki); 

J 20, 19-31 (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. Gregorianka: + Amelię Stańczuk, of. Rodzina z Purzeca 

 2. + Ryszarda (z racji imienin) i Mariannę Alaba (w 2 r.), of. Tere-
sa Alaba 

 3. Dziękczynna w intencji Kół Żywego Różańca nr 21 i 23 ze 
Strzały, z prośbą o potrzebne łaski dla Sióstr z Kół i dla ich Ro-
dzin, zel. Stanisława Szkup i Janina Grabarska 

8.30 1. + Leokadię, Stefana, Edwarda i Barbarę, zm. z Rodziny Góre-
ckich oraz zm. Dziadków z obu stron Rodziny, of. Mieczysław 
Górecki 

 2. + Apolonię i Mariana Kuźniarskich oraz Genowefę Jędrzejews-
ką i Bożenę Ryś, of. Zięć i Mąż 

 3. + Mirosławę (w 4 r.), Witolda (w 11 r.) i Dariusza, zm. z Rodzin 
Maliszkiewiczów, Krupów, Frankowskich i Pucyków, of. Iwona 
Frankowska 

10.00 1. Gregorianka: + Teresę Kordylas, of. Dzieci 
 2. + Janinę (w 12 r.), Eugeniusza i Marka, of. p. Wójcikowie 
 3. + Elżbietę Kowal i Mariana Zakrzewskiego, of. Mama 
 4. + Genowefę (w 1 r.) i Jana Michalskich oraz zm. Rodziców 

z obu stron Rodziny, of.  p. Michalscy 
11.30 1. + Eugenię i Stanisława Dybowskich, of. Córka 

 2. Dziękczynna z racji 8 r. urodzin Mikołaja, z prośbą o dary Du-
cha Świętego w całym życiu, of. Babcia 

13.00 1. W intencji Parafian i Gości 
Wystawienie i Adoracji Najświętszego Sakramentu, wymiana Tajemnic 

Różańcowych i katecheza dla Kół Żywego Różańca 

16.30 1. Dziękczynna w 20 r. urodzin Adama, z prośbą o Boże błogos-
ławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Babcia 

17.30 Pierwsza Katecheza Chrzcielna 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 

18.00 1. + Zm. Dziadków z Rodzin Czapskich, Łyszczewskich, Wyrozę-
bskich i Błońskich, of. Wnukowie 

19.00 Triduum przed Dniem Świętości Życia. 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

RADOŚĆ RÓŻAŃCOWEJ MODLITWY 
     Ponad 500 osób z naszej Parafii należy do Stowarzyszenia „Żywy 
Różaniec”. To prywatne stowarzyszenie wiernych o charakterze modlite-
wnym i formacyjnym, działającym na terenie całej Polski. Stowarzysze-
nie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składa, niejako 
wprawia je w działanie poprzez recytowanie modlitw, które czerpią swą 
skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu na-
wrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. 
     Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez 
kolejnych, gdy ci umierają lub odchodzą. Każda osoba zobowiązuje się 
do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób 
we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca 
świętego. Członkowie Stowarzyszenia zgromadzeni są w Kołach, po 20 
osób każde. Na poniższej liście podajemy w kolejności numery Kół oraz 
imiona i nazwiska Pań Zelatorek, sprawujących pieczę nad Kołami: 
 

1 Barbara Rytel 
2 Elżbieta Szkup 
3 Agnieszka Komar 
4 Teresa Niedziółka 
5 Zdzisława Szczepanik 
6 Alina Kozioł 
7 Teresa Kafara 
8 Elżbieta Pastor 
9 Irena Borkowska 
10 Teresa Malinowska 
11 Mirosława Kłos 
12 Jadwiga Kaciniel 
13 Zofia Dmowska 

14 Anna Romaniuk 
15 Zofia Sawiak 
16 Danuta Przesmycka 
17 Marianna Brochocka 
18 Grażyna Litwiniak 
19 Jadwiga Prokurat (Strzała) 
20 Maryla Wrona (Strzała) 
21 Stanisława Szkup (Strzała) 
22 Jadwiga Marciszewska (Strzała) 
23 Janina Grabarska (Strzała) 
24 Krystyna Mędza (Purzec) 
25 Marta Strzałek (Żytnie) 
26 Halina Mioduszewska 

 

     Na czele wszystkich Kół stoi Parafialna Rada Różańcowa, której Pre-
zesem jest Pani Zofia Sawiak, wybrana przez Zelatorów Kół w wolnych 
wyborach, a jej wybór został zaaprobowany przez Ks. Proboszcza. 
     Wyrazy uznania i wdzięczności kierujemy do wszystkich Kół Żywego 
Różańca oraz innych Grup Różańcowych (Różańca Nieustającego i Róż 
Różańcowych, do których należą rodzice modlący się za swoje dzieci), 
za nieustanne trwanie na modlitwie, także w imieniu nas wszystkich. 
 

SZTAFETA MIŁOSIERDZIA 

 

     Papież Franciszek ustana-
wiając Rok Miłosierdzia prag-
nie zaprosić każdego z nas do 
podjęcia szczególnej modlit-
wy, której sedno stanowi Boże 
Miłosierdzie. W związku 
z tym, również i my, jako Ka-
tolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Diecezji Siedleckiej 
pragniemy włączyć się w ob-
chody ogłoszonego przez Pa-
pieża Nadzwyczajnego Jubile-
uszu Miłosierdzia poprzez pu-
bliczne czytanie „Dzienniczka” 
Św. Siostry Faustyny. 

     Inicjatywę nazwaliśmy „Sztafetą Miłosierdzia”, której głównym prze-
słaniem będą słowa Jezusa - „Mów światu całemu o niepojętym miłosie-
rdziu Moim” (Dz. 699). Pragniemy, aby poprzez to wydarzenie, rozszerza-
ny był kult Bożego Miłosierdzia na całym Świecie. 
     Sztafeta rozpocznie się 1 kwietnia (piątek) o godzinie 12.00, a zakoń-
czy około godziny 19.00 pod pomnikiem Jana Pawła II. O godzinie 15.00 
odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  
     Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa uzyska szerokie grono odbior-
ców, a przez to przyczyni się do jeszcze większego wzrostu kultu Boże-
go Miłosierdzia. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o propagowa-
nie Sztafety Miłosierdzia podczas nadarzających się okazji. 

Ks. Adam Pietrusik Diecezjalny Asystent 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
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WIECZÓR CHWAŁY 

 
     Czwartek w Oktawie Wielkanocy, to odpo-
wiedni czas, aby spotkać się wieczorową porą 
w wielkim zgromadzeniu (31 marca o godz. 
19.00 w Sali KLO) i uwielbiać modlitwą i śpie-
wem Zmartwychwstałego, który będzie naszym 
Najmilszym Gościem. Gorąco zaprasza 

Wspólnota Jednego Ducha 
JAN PAWEŁ II WIELKI 

 
     2 kwietnia br. (w sobotę) minie 11 rocznica 
śmierci Papieża Św. Jana Pawła II. Zmarł 2 
kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat. Był najważ-
niejszą postacią przełomu wieków. Pracował 
bez wytchnienia, aby budować fundament mo-
ralny Kościoła i współczesnego świata. Odegrał 
kluczową rolę w obaleniu komunizmu w Polsce 
i w Europie. 

DZIEŃ ŻYCIA 

 
     Każdego roku w naszej Parafii szczególny 
charakter ma Uroczystość Zwiastowania Pańs-
kiego (w tym roku przeniesiona na 4 kwietnia ze 
względu na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanoc-
ną). W tym dniu podczas Mszy Św. wieczorowej 
o godzinie 18.00 wielu naszych Parafian uroczy-
ście przyjmie zobowiązania Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego, które będą trwały przez 9 
miesięcy do Uroczystości Narodzenia Pańskie-
go.  
      Przygotowują się oni do tego przez Triduum 
- trzy dni (1-3 kwietnia). O godz. 17.30 zapra-
szają na modlitwę różańcową i Mszę Św. oraz 
krótkie modlitwy, połączone z nabożeństwami 
pierwszopiątkowym, pierwszosobotnim i wieczo-
rną niedzielna adoracją.  

W PARAFII I W DIECEZJI 
NIEDZIELA WIELKANOCNA (27.03) to naj-
ważniejsza ze wszystkich niedziel. Jej obchody 
trwają od wczorajszej Wigilii Paschalnej. Dziś 
o godzinie 6.00 procesja rezurekcyjna oznajmia 
naszą wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Uwaga: dziś nie będzie Mszy Św. o godzinie 
7.00 i 16.30; Wielkanoc rozpocznie Oktawę, któ-
ra na 8 dni przedłuży nam przeżycie tajemnicy 
Zmartwychwstania i przy płonącym paschale za-
chęci do refleksji nad pustym grobem Chrystu-
sa.  
CZAS KATECHEZ. Trwa wiosenny cykl Kate-
chez dla Narzeczonych. Będą one jeszcze w 
sobotę 2 i 9 kwietnia o godzinie 17.00 w auli pod 
kościołem (wejście od strony północnej). W 
przyszłą niedzielę (3.04) o g. 17.30 w Sali przy 
zakrystii I-sza Katecheza Chrzcielna. 
PIERWSZE DNI. 1 kwietnia to Pierwszy Pią-
tek Miesiąca. Pierwszopiątkowe Nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie po 
Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00. Dziś z racji 
Oktawy Wielkanocnej nie obowiązuje wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych. 
     Dzień 2 kwietnia to Pierwsza So-
bota Miesiąca. W tym dniu uwielbia-
my Niepokalaną Maryję i składamy 
dziękczynienie za Jej wstawiennictwo  
za nami u Boga. Modlitwą obejmiemy tych, któ-
rzy złożyli ofiarę na Mszę Św. w intencji wynag-
radzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, prosząc 
o dalszą pomoc w trudnych sprawach. Człon-
kowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zapra-
szają o godz. 7.00 na Mszę Św. i modlitwę ró-
żańcową w intencji wyzwolenia z uzależnień: lę-
ku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i innych. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, wierząc, że 
nasze prośby zostaną wysłuchane. 

Diakonia Wyzwolenia. 
     Niedziela Miłosierdzia Bożego (3.04) to także 
Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po sumie będzie 
Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, wymiana Tajemnic Różańcowych i kate-
cheza dla Kół Żywego Różańca 
ODPUST. Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Miło-
sierdzia Bożego zaprasza w przyszłą niedzielę 
(3.04) na sumę odpustową o godzinie 11.00. 
PODZIĘKOWANIE CARITAS. Parafialny Ze-
spół Caritas serdecznie dziękuje wszystkim na-
szym Parafianom i Gościom za zaangażowanie 
w świąteczną akcję pomocy potrzebującym 
przez złożenie dobrowolnych ofiar przy okazji 
nabycia palmy wielkanocnej. Jednocześnie 
przepraszamy tych, dla których zabrakło. Przy-
gotowaliśmy 230 sztuk, ale okazało się, że zna-
cznie więcej było chętnych. Szczęść Boże. 

 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Grzegorz Krystian Chybowski z naszej Pa-
rafii i Katarzyna Wasiak z Parafii Wołyńce (4). 

      Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do 
zawarcia tego Małżeństwa, proszony jest 
o powiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana 
dyżurnego w Kancelarii Parafialnej. 

 

 
ZGŁOSZENIE 

 
 

     Młoda żona jest nauczycielką młodszych klas 
w szkole podstawowej. Mąż ma pretensje: 
- Dlaczego zawsze traktujesz mnie jak dziecko? 
- Dobre pytanie kochanie, ale następnym razem za-
nim o cokolwiek mnie zapytasz, podnieś rękę. 

 
((((((((((((((((((((((((((((((( * ))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

 

BARDZO SZYBKA. Mąż do kolegi: 
- Moja żona ma straszną motywację, żeby szybko 
schudnąć. Właśnie ukończyła dwutygodniową dietę 
w trzy dni. 
KOLEŻEŃSKI UŚMIECH. Rozmawiają dwie koleżan-
ki spodziewające się narodzin dziecka: 
- Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży 
jestem, tym więcej kobiet się do mnie uśmiecha. Nie 
rozumiem dlaczego? 
- Bo jesteś od nich grubsza i sprawia im to radość. 
PORADA PRAWNA. 
    Przychodzi młody mężczyzna po radę do prawnika: 
- Mój sąsiad jest mi winien 5.000 złotych i nie oddaje. 
Mogę jakoś „wysądzić” od niego te pieniądze? 
- Tak, ale będzie potrzebny jakiś pisemny dowód. Ma 
pan takowy? 
- Nie, „na gębę” pożyczył. 
- To napiszemy do niego wezwanie do zapłaty 10.000 
zł. 
- Ale on mi jest winien tylko 5.000. 
- I pewnie tak właśnie odpowie. I to będzie dowód na 
piśmie. 
GÓRALSKA RADA. 
- Baco, a co trzeba zrobić, jak się w górach spotka 
głodnego niedźwiedzia? 
- Nie musicie, panie, nic robić, on już wszystko za 
was zrobi... 
PRZESŁUCHANIE. 
- Czy wszystko przebiegało tak, jak przedstawił pro-
kurator? – pyta sędzia oskarżonego. 
- Nie, ale jego plan też jest niezły! 
WYBÓR KRAJU. 
- Jaki jest najlepszy kraj dla tych, którzy chcą rzucić 
palenie  
- Nepal. 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2000 egzemplarzy wydaje Parafia św. Józefa, 

08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 124, 
tel. 025-6402828           www.jozef.siedlce.pl 
jozefsiedlce@wp.pl          Druk: NOWATOR  

Konto Parafii: BZ WBK S.A. o/Siedlce 
31 1500 1663 1216 6007 9961 0000 

Materiały przygotowali: 
Ks. Sławomir Olopiak, ks. Henryk Drozd, 

ks. Piotr Kruk, ks. Mateusz Gomółka, ks. Piotr 
Mazurek, p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 

p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 
sM Anuncjata, sM Agnieszka i sM Karolina. 
Uwaga Współpracownicy Redakcji: materiały do 

Opiekuna nadsyłamy pocztą elektroniczną 
na adres drozd@siedlce.cc najpóźniej do 

niedzieli poprzedzającej ukazanie się gazety. 

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie 
od godziny 16.00 do 17.30 
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ŚWIADECTWO PIELGRZYMA 

 
     „W lutym b.r. byłam na pielgrzymce do Zie-
mi Świętej. Chciałam podzielić się radością 
przeżycia tego czasu. Przed wyjazdem miałam 
inne wyobrażenie o miejscach, w których Je-
zus się narodził, żył i oddał za nas życie. Bę-
dąc tam i wędrując po Ziemi, gdzie Jezus wraz 
z uczniami chodził i nauczał, chętnie słucha-
łam i patrzyłam, lecz dopiero tam zaczęłam se-
rcem odbierać i słuchać Ewangelii na nowo. 
Wiem, że Chrystus to wszystko, co kiedyś mó-
wił do swych uczniów, kieruje dziś do nas, lu-
dzi obecnych czasów. W Ziemi Świętej, gdzie 
stykają się różne kultury i religie, znajdują się 
obok siebie kamienie z czasów Jezusa, jak 
i nowoczesne budowle. Są również liczne miej-
sca, gdzie można znaleźć polskie akcenty na-
rodowe. Bardzo zachęcam wszystkich, którzy 
tylko mogą jechać, aby pielgrzymować po Zie-
mi Jezusa. Tam też chrześcijanie czekają na 
nas – pielgrzymów, aby ich wspomóc naszą 
modlitwą i obecnością, jak również przez ten 
fakt, pomóc w ich utrzymaniu, poprzez korzy-
stanie z przygotowanych przez nich ofert”. 

Elżbieta z parafii św. Józefa 
 

 
 

     Przy tej okazji przypominamy, że jest organi-
zowana z naszej Parafii wraz z Dziełem Biblij-
nym, pielgrzymka do Ziemi Świętej w terminie 
6-13 września 2016 r. Przypominamy program: 
1 Dzień: Wylot z Warszawy do Tel Avivu, prze-
jazd do Betlejem. 
2 Dzień: Zwiedzanie Ain Karem, miejsca na-
wiedzenia Św. Elżbiety i narodzin Jana Chrzci-
ciela. Przejazd do Betlejem, zwiedzanie Bazyli-
ki Narodzenia, sanktuarium Matki Bożej Kar-
miącej, Groty Mlecznej i Pola Pasterzy. 
3 Dzień: Modlitwa na Górze Oliwnej i w sanktu-
arium „Pater Noster”. Droga Niedzieli Palmo-
wej, kościół „Dominus Flevit”, panorama Starej 
Jerozolimy. Bazylika Narodów, grób NMP, Góra 
Syjon, Bazylika Zaśnięcia NMP, Wieczernik 
i grób Króla Dawida. 
4 Dzień: Morze Śródziemne, Cezarea Nadmor-
ska, Hajfa, kościół Stella Maris, Góra Karmel, 
grota proroka Eliasza. Nazaret, Bazylika Zwias-
towania i dom rodzinny Św. Rodziny. Kana Ga-
lilejska. 
5 Dzień: Góra Ośmiu Błogosławieństw, Tabgha 
(miejsce rozmnożenia chleba), kościół prymatu 
Św. Piotra nad Jez. Tyberiadzkim. Kafarnaum 
i dom Św. Piotra, Rejs po Jez. Galilejskim. Jor-
dan i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Gó-
ra Tabor i sanktuarium Przemienienia Pańskie-
go. 

6 Dzień: Pustynia Judzka, Betania, dom Marii, 
Marty i Łazarza. Jerycho i Góra Kuszenia, mo-
dlitwa przy Sykomorze Zacheusza. Morze Mart-
we, odpoczynek i kąpiel. 
7 Dzień: Jerozolima: Stare Miasto, brama Św. 
Szczepana, kościół Św. Anny, Sadzawka Bete-
sda, twierdza Marka Antoniusza, Droga Krzyżo-
wa, którą szedł Chrystus, Bazylika Męki Pańs-
kiej, Golgota, Grób Pański. Targ jerozolimski, 
dzielnica żydowska i ormiańska, Ściana Płaczu. 
8 Dzień: Po śniadaniu przelot do Warszawy. 
Koszt: przy 45 osobach 2000zł. + 420$ płatne w Iz-
raelu; przy 25 osobach 2000zł. + 620$. W cenie: bi-
let lotniczy, transport komfortowym autobusem na te-
renie Izraela, 7 noclegów – hotel 3*** w pok. 2os. 7 
śniadań, 7 obiadokolacji, „ryba św. Piotra” nad jezio-
rem Galilejskim, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, 
koszty zwiedzania wg programu, przewodnik z j. pol-
skim. 
Uwagi: Bagaż lotniczy mały podręczny o wymiarach 
42x32x25cm. Bagaż główny do 23 kg. 
Paszport: musi być ważny minimum 6 miesięcy od 
daty planowanego powrotu. Cena nie uwzględnia do-
datkowych napojów do obiadokolacji i dodatkowego 
ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Zapisy 
w zakrystii przyjmuje ks. Piotr Mazurek, tel. 
882-114-244 lub na e-mail: prince83@o2.pl 

 

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 

 
     Serdeczne podziękowanie składamy wszyst-
kim, którzy na adres Parafii lub Księdza Probosz-
cza nadesłali Życzenia Wielkanocne: 

 Dyrektor Adam Kowalczuk i pracownicy 
Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Siedl-
cach 

 Dyrektor ks. Andrzej Sochal oraz redakcje 
i pracownicy Katolickiego Radia Podlasie i porta-
lu podlasie24.pl 

 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudel-
ski i Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Hen-
ryk Niedziółka  

 Dyrektor Małgorzata Szostek i społeczno-
ści Szkoły Podstawowej nr 11 im. Św. Jana Pa-
wła II 

 Dyrekcja, Pracownicy oraz Dzieci z Niepu-
blicznego Przedszkola „Mały Europejczyk” 

 Wójt Gminy Wisznice Pan Piotr Dragan 
i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Nusz-
czyk 

 Dyrektor Ks. Paweł Siedlanowski, Nauczy-
ciele, Pracownicy i Uczniowie Katolickiego Ze-
społu Edukacyjnego 

 Siostra Hanna Redzik, Przełożona Gene-
ralna Zgromadzenia „Jedność” p.w. Św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus (z ul. Cmentarnej) 

 Siostry ze Zgromadzenia „Jedność” p.w. 
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (z ul. 11 Listo-
pada) 

 Stefan Somla, Radny Miasta Siedlce 
 Dyrektor mgr Andrzej Nuszczyk i Społecz-

ność Szkoły Podstawowej w Wisznicach. 
 Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego Jacek 
Jagiełło 

 Rektor Warszawskiego Seminarium Met-
ropolitalnego Ks. Wojciech Bartkowicz i Senior 
Alumnów Paweł Korbin 

 Formatorzy i Seminarzyści Seminarium 
„Redemptoris Mater” w Warszawie 

 Dyrektor Ks. Jacek Wł. Świątek, Nauczy-
ciele, Pracownicy i Uczniowie I Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego 

 Wspólnota Sióstr Benedyktynek od nieus-
tającej Adoracji Najświętszego Sakramentu 

 Rzecznik Prasowy UPH w Siedlcach dr 
hab. Adam Bobryk 

 Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Admi-
nistracji i Obsługi, Uczniowie oraz Rodzice Zes-
połu Szkół nr 1 w Siedlcach 

 Dyrektor Mariusz Woszczyński i Zastępca 
Krzysztof Boruta oraz Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Siedlcach 

 Radny Miasta Siedlce Zygmunt Szalach 
 oraz liczne osoby indywidualne: 

(Dziękujemy za życzenia, które nadeszły do 22 
marca, czyli do dnia oddania tego numeru 

Opiekuna do druku). 

 

CO PISZĄ W „ECHU” NR 12 
 Jak wyglądała twarz Chrystusa trzy sekundy 
po zmartwychwstaniu? Trudno uwierzyć, ale 
znamy odpowiedź na to pytanie! Mówi nam 
o tym tzw. Chusta z Manopello - bezcenna reli-
kwia, na której widać twarz Chrystusa. Więcej 
o tym w dziale „Publicystyka”; 
 Comiesięczne rozważania dla Kół Żywego 
Różańca w dziale „formacja religijna”; 
 Czy choroby można leczyć dietą? I jak od-
żywiać się w przypadku cukrzycy? W dziale 
„Zdrowie”; 
 Jak wyglądają nasze wielkanocne stoły? – 
w dziale „Opinie”. 
 
   Na stronicy 8 (okładka) 
fragment monumentalnej 
rzeźby przedstawiającej 
Św. Józefa, Patrona na-
szego Sanktuarium, wy-
konanej w drewnie lipo-
wym, 3,6 m. wysokości. 
Wyrzeźbił ją artysta-pla-
styk Władysław Kowal-
czyk z Łodzi w 1993 r.  
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