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 2. Z krzyżem przez miasto 
 3. Morze Miłosierdzia 
 4. Boży Grób i rycerze 
 5. Kalendarz nowego tygodnia 
 6. Święte Triduum Paschalne 
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 9. Post gładzi grzechy 
10. W Parafii i w Diecezji 
11. Co piszą w „Echu” nr 14 
12. Dobry humor 
13. Redakcyjna stopka 
 

MYŚL TYGODNIA 

 
Jan Styka (1858-1925) 

– Jezus w cierniowej koronie 
     Na zakończenie Męki Pańskiej 
opisanej przez Św. Mateusza dziś 
usłyszeliśmy: „Setnik zaś i jego 
ludzie, którzy odbywali straż przy 
Jezusie, widząc trzęsienie ziemi 
i to, co się działo, zlękli się bardzo 
i mówili: Prawdziwie, ten był Sy-
nem Bożym” (Mt 27, 65-66). 
     „Bóg każdego rana pobudza 
me ucho, bym słuchał jak ucznio-
wie”. Warto z takim nastawieniem, 
do którego zachęca dziś prorok 
Izajasz w pierwszym czytaniu, po-
dejść do lektury tekstów Niedzieli 
Palmowej. 
     Słuchać, widzieć obrazy, które 
pojawiają się w wyobraźni. W ten 
sposób podążać za Jezusem, by 
móc przeżyć Jego Ewangelię taką, 
jaką dzisiaj objawia. Po prostu być 
z Panem w Jego drodze. 

 

Z KRZYŻEM PRZEZ MIASTO 

 
     Wzorem lat ubiegłych dziś – w Niedzielę Palmową, 
9.04, odbędzie się w Siedlcach Miejska Droga Krzyżo-
wa. Rozpocznie się ona o godz. 19.00 w naszym ko-
ściele i przejdzie ulicami miasta do Katedry. Drodze 
Krzyżowej przewodniczył będzie Ks. Biskup Siedlecki 
Kazimierz Gurda. Tegoroczne rozważania Drogi Krzy-
żowej przygotował Ks. Jacek Świątek, dyrektor Katolic-
kiego Liceum Ogólnokształcącego. Nawiązują one do 
przeżywanego w naszej Diecezji Roku Maryjnego. 
     Krzyż pomiędzy stacjami będzie niesiony przez 
przedstawicieli siedleckich parafii oraz wybranych grup 
zawodowych i społecznych. Jako pierwsi poniosą go 
przedstawiciele naszej Parafii wraz z duszpasterzami. 
Potem krzyż wezmą Księża Biskupi, duchowieństwo 
i klerycy (2), a następnie przedstawiciele władz i samo-
rządu Miasta Siedlce (3). Za nimi przedstawiciele Kato-
lickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych (4) i Kato-
lickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich (5). 
     Dalej przedstawiciele parafii siedleckich poniosą 
krzyż w kolejności: Błogosławionych Męczenników Po-
dlaskich (6); Bożego Ciała (7); Ducha Świętego (8); Mi-
łosierdzia Bożego (9); Św. Maksymiliana (10); Św. Sta-
nisława (11); Św. Jana Pawła II (12); Św. Teresy (13) 
i Katedralnej (14). W imieniu organizatorów zaprasza-
my wszystkich do udziału w tym nabożeństwie. 

MORZE MIŁOSIERDZIA 

     W Wielki Piątek (14.04) 
o godzinie 15.00 rozpocz-
niemy Nowennę do Miło-
sierdzia Bożego. Nowennę 
tę kazał Pan Jezus siostrze 
Faustynie zapisać w sierp-
niu 1937 roku, polecając jej 
rozpoczęcie właśnie w tym 
dniu: 
     „Pragnę, abyś przez te 
dziewięć dni sprowadzała 
dusze do zdroju mojego mi-  
miłosierdzia, by zaczerpnęły siły, ochłody i wszelkiej ła-
ski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie 
w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do 
serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym 
morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze 

wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz 
w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy 
niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mo-
jego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego 
przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz”. 
     Siostra Faustyna pisze dalej: „Odpowiedziałam: Je-
zu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze 
wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. –
 I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, 
jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego (1209). 
     Na Nowennę do Miłosierdzia zapraszamy w Wielki 
Piątek i w Wielką Sobotę o godzinie 15.00, w następne 
dni po Mszy Św. wieczorowej. 
  

BOŻY GRÓB I RYCERZE 

 

    Jest tradycją Kościoła, że 
miejsce pochowania Chrys-
tusa, Boży Grób w Jerozoli-
mie, podlega szczególnej 
trosce i czci Chrześcijan. 
W   Wielkim Tygodniu na 
wzór tamtego pustego gro-
bu, sporządzane są we 
wszystkich kościołach „groby 
Pańskie”, w których w Wielki 
Piątek  i  w  Wielką  Sobotę  

umieszczane są rzeźby przedstawiające umarłe Ciało 
Jezusa. Zostaje ono zabrane lub zasłonięte przed pro-
cesją Rezurekcyjną, obwieszczającą Zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Ten tymczasowy Grób jest starannie 
przygotowywany i ozdabiany kwiatami. W bieżącym ro-
ku w naszym kościele zajmuje się tym parafialny Zes-
pół Dekoracyjny pod kierunkiem Księdza Krzysztofa. 
     W czasach średniowiecza, gdy miejscom świętym, 
związanym z działalnością Jezusa w Jerozolimie i w ca-
łej Ziemi Świętej zaczęli zagrażać islamiści, powstały 
zakony rycerskie, których zadaniem było bronić tych 
miejsc przed dewastacją. Wśród nich był Zakon Rycer-
ski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, który istnie-
je do dziś i troszczy się o Grób Pański. Należy do niego 
także wielu szanowanych Polaków, również mieszkań-
ców naszej Diecezji. Ich przełożonym w Diecezji Siedle-
ckiej jest Czesław Sudewicz, lekarz z Białej Podlaskiej. 
     Wspominamy polską gałąź Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z bardzo waż-
nego powodu. Otóż rycerze tego Zakonu z całej Polski, 
obrali sobie nasze Sanktuarium Św. Józefa, jako miejs-
ce dorocznego spotkania, które nazywają „inwestyturą”. 
Odbędzie się ono 15 i 16 czerwca br. Poprzednia „in-
westytura” odbyła się w Pelplinie 11 czerwca 2016 r. 
Do Siedlec zgłosiło już chęć przybycia 170 rycerzy 
i dam (bo do Zakonu należą też kobiety) Bożego Grobu 
z całej Polski i z zagranicy. Gdy będą nam przekazane 
nowe informacje, dotyczące tego spotkania, zaraz napi-
szemy o nich w Opiekunie. 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia. 

Kościół Św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Św.

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 10 kwietnia 2017 r. 
Wielki Tydzień, Rok A, I. Czyt.: Iz 42, 1-7 (Sługa Boży ofiarowany za zbawienie 

świata); J 12, 1-11 (Namaszczenie w Betanii). 
6.30 1. + Wiktora Wolgiemuta, of. Sąsiedzi 

 2. + Mieczysława Pałdynę (w 7 dzień), of. Rodzina 
 3. + Marka, Martę, Leona i Józefa, of. Rodzina  

7.00 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 
 2. + Mariannę i Wacława Majchrzyków, of. Rodzina  
 3. + Leszka Daniluka, of. Koledzy i Koleżanki z „Ocynkowni”  
 4. O łaskę powrotu do zdrowia dla chorego Jana, of. Córka 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 2. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 3. + Annę i Gustawa Jasińskich, of. Syn z Rodziną  
 4. + Natalię Kukawską (w 17 r.) Eugeniusza, Zdzisławę, Mar-

iannę i Jana, zm. z Rodzin Kukawskich, Kaczyńskich, Koprows-
kich i Kamińskich, of. Syn Bogusław 

 5. + Jana i Mariannę Makaruków oraz Czesława, Janinę, Wac-
ława i Edwarda Radzimirskich, of. Ryszard Radzimirski  

WIELKI WTOREK – 11 kwietnia 2017 r.  
Wspomnienie Św. Gemmy Galgani, Dziewicy (z XIX w.) z Zakonu Sióstr 

Pasjonistek, Stygmatyczki. Dzień modlitw za bezrobotnych. 
Czyt.: Iz 49, 1-6 (Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi); 

J 13, 21-33. 36-38 (Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra). 

6.30 1. + Danutę Chacińską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu  
 2. + Dusze w czyśćcu cierpiące, of. Bezimienna 

7.00 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 
 2. + Stanisławę Nogala, of. Rodzina Duckich  
 3. Dziękczynna za uratowanie życia oraz o pogodę dla duszy 

i zdrowie ciała dla Sławka, of. Bezimienna  
16.00 Spotkanie oazowe OND (1-2 gim, Dominika Rucińska) 
16.00 Spotkanie oazowe ODB (3-4 podst., Ela Mirońska i Karolina 

Boruc)  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 2. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 3. + Stanisława (w 7 r.), Annę, Władysława i Kazimierza Borko-

wskich, zm. z Rodzin Izdebskich, Radzikowskich i Borkowskich, 
of. Barbara Borkowska 

 4. + Mariannę, Wincentego, Mariana, Ignacego i Józefa, of. Ja-
dwiga Stańska 

 5. + Henrykę i Franciszka Czarnockich, Władysławę i Władysła-
wa Stańskich oraz Eugenię i Juliana Borkowskich, of. Rodzina  

 6. Dziękczynna w 90 r. urodzin Jadwigi, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Córki z Rodzinami  

WIELKI ŚRODA – 12 kwietnia 2017 r. 
Wspomnienie Św. Zenona z Werony, Biskupa (z IV w.), Patrona 

wędkarzy i Św. Juliusza I, Papieża (z IV w.); Czyt.: Iz 50, 4-9a (Proroctwo 
o cierpiącym słudze Boga); Mt 26, 14-25 (Zdrada Judasza). 

6.30 1. + Kazimierę, Władysława, Sewerynę i Władysława, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w r. urodzin Józefa, z prośbą o potrzebne łaski 
oraz opiekę Św. Józefa na dalsze lata życia, of. 

7.00 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 
 2. + Wacława Piekarta (w 15 r.), zm. z Rodziny Piekartów, of. 

Rodzina  
 3. + Wacława Kupę (w 18 r.), of. Rodzina  
 4. + Mieczysława Gadomskiego, of. Uczestnicy Pogrzebu  

16.00 Spotkanie oazowe ONŻ II (kroki, Edyta Krawczyk) 
17.30 Spotkanie oazowe OND (VI kl. Weronika Czwal) 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Romaniuk) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 2. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 3. + Krzysztofa (w 14 r.), Marię, Henryka i Sławomira, of. Rodzina 

 4. + Witolda (w 12 r.) i Mirosławę (w 5 r.) Maliszkiewiczów oraz 

zm. z Rodziny, of. Rodzina   
 5. Dziękczynna Trójcy Świętej za otrzymane łaski i dary, z proś-

bą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Maryi, of.  
Nabożeństwo do Św. Józefa 

19.00 Spotkanie oazowe ONŻ I (od 3 gimnazjum, Edyta Krawczyk)  

WIELKI CZWARTEK – 13 kwietnia 2017 r. Dzień ustanowie-
nia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Św. Wieczerzy 
Pańskiej; Liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczy Ks. Proboszcz 

Wspomnienie Św. Marcina I, Papieża i Męczennika (z VII w.); 
Czyt.: Wj 12,1-8.11-14 (Przepisy wieczerzy paschalnej); 1 Kor 11,23-26 

(Ustanowienie Eucharystii); J 13,1-15 J 13, 1-15 (Do końca ich umiłował).  
W Wielki Czwartek, w kościołach (poza katedrą), nie ma rano Mszy Św. 
10.00 W Katedrze: Msza Krzyżma Św. Odnowienie przyrzeczeń kapłańs-

kich. Spotkanie Służby Liturgicznej. 
17.15 Próba asysty liturgicznej 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 14 (zel. Anna Roma-

niuk) 
Przed Mszą Wieczerzy Pańskiej kończy się okres Wielkiego Postu, 

a rozpoczyna się: ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej. Po homilii obrzęd obmycia nóg. 

1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 4. + Zofię (w 25 r.) i Zbigniewa (w 2 r.) oraz zm. z Rodziców, of. 

Rodzina  
 5. + Zofię i Henryka Popek, zm. z Rodziny Popków, of. Barbara 

Popek  
 6. + Władysławę Dąbrowską, of. Córka  
 7. + Helenę Grzebisz (w 28 r.) i zm. Dziadków, of. Rodzina  
 8. Dziękczynna w intencji całej Rodziny, z prośbą o uwolnienie z 

nałogów i umocnienie wiary oraz o dary Ducha Świętego i wsta-
wiennictwo Św. Rodziny z Nazaretu, of. Bezimienna   

 9. Dziękczynna w intencji Kapłanów posługujących w naszej 
Parafii, of.  

 10. W intencjach osób, które modlą się za kapłanów, of.   
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do miejsca przechowania, 
które polska tradycja nazywa „Ciemnicą”. Modlitwy przy ołtarzu 

Adoracji Najświętszego Sakramentu do g. 22.00. 

WIELKI PIĄTEK – 14 kwietnia 2017 r.  
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 

Dzień postu ścisłego (kto może, powinien wytrwać w nim do Wigilii 
Paschalnej). Czyt.: Iz 52,13-53,12; (Przebity za nasze grzechy); Hbr 4,14-16; 

5,7-9; (Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają); 
J 18,1-19,42 (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Św. Jana).  

W Wielki Piątek nie ma Mszy Świętych 
8.10- 18.00 Liturgia Godzin oraz Wielkopiątkowa Adoracja Najświę-

tszego Sakramentu przy Ołtarzu Adoracji (nazywanym „Ciem-
nicą”).     9.00 – Koła Ż.R. nr 16,17,18;      10.00 – nr 1,2,3; 
11.00 - Koła Ż.R. nr 5,6,7; 12.00 - nr 10,11,12; 13.00 13,14,15; 
14.00 - Droga Krzyżowa Koła Ż.R. nr 4,8,9. 15.00 – Czciciele 
Miłosierdzia B.; 16.00 – Koła ze Strzały; 17.00 Koła z Purzeca 

9.00 Kapłani udają się z przedświąteczną wizytą do chorych 
10.30- 11.00 Próba asysty liturgicznej 
14.00 Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Kół Żywego Różańca 
15.00 Godzina Miłosierdzia. Początek Nowenny do Mił. Bożego (1) 
17.15 Próba asysty liturgicznej 
18.00 Liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczy Ks. Piotr Kruk. 

Ofiary składane podczas adoracji Krzyża są przeznaczone na 
Grób Pański w Jerozolimie. Dziś odpust zupełny możemy uzys-
kać za adorację i ucałowanie Krzyża. 

Procesja do Grobu Pańskiego i nocna adoracja przy Grobie Pańskim 
pod przewodnictwem Domowego Kościoła do godziny 6.00 

WIELKA SOBOTA – 15 kwietnia 2017 r. 
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE. Trwamy przy Grobie 

Pańskim, rozważamy Mękę i Śmierć Chrystusa  

8.00- 12.00 Błogosławienie pokarmów na stół Wielkanocny w naszym 
kościele o godz. 8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 i 12.00  
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8.00- 19.30 Wielkosobotnia Adoracja Najświętszego Sakramentu 

12.00 Koła Ż.R. nr 4,8,9; 13.00 Dzieci z Koła Misyjnego i Świa-
tełka; 14.00 Koła Ż.R. nr 1,2,12;  15.00 Czciciele Mił. Bożego 
16.00 Koła Ż.R. nr 13,14,15;    17.00 Koła Ż.R. nr 16,17,18; 
18.00 Koła  Ż.R. nr 6,7,10;            19.00 Koła Ż.R. nr 3,5,11 

8.10 Liturgia Godzin 
8.30 Błogosławieństwo pokarmów na wioskach wg porządku, jaki 

był w latach ubiegłych. 
12.30 Próba asysty liturgicznej 
13.00 Adoracja Dzieci ze Światełka i Koła Misyjnego 
15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 2) 
19.30 Zakończenie Adoracji przy Grobie Pańskim 

NIEDZIELA WIELKANOCY ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO, celebracja Wigilii Paschalnej, 

której przewodniczy Ks. Mateusz Gomółka. 
Czyt.: Rdz 1, 1 - 2, 2; (Stworzenie); Rdz 22, 1-18 Rdz 22, 1-18 (Ofiara Abra-

hama); Wj 14, 15 - 15, 1; (Przejście Izraela przez Morze Czerwone); 
Iz 54, 4a. 5-14; (Trwałość przymierza); Iz 55, 1-11; (Nowe i wieczne przymie-

rze); Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4 (Mądrością jest księga przykazań Boga); 
Ez 36, 16-17a. 18-28; (Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe); 

Rz 6, 3-11 (Nowe życie); Mk 16, 1-8 (Chrystus zmartwychwstał). 
20.00 Poświęcenie ognia, paschału, śpiew Orędzia Wielkanocnego, 

Liturgia chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna 
 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 
 2. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina ze Stoku 

Lackiego 
 3. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 4. + Elżbietę, Władysława i Franciszka oraz zm. z obu stron Ro-

dziny i zm. Księży z Parafii Św. Józefa, of. p. Maria 
 5. + Sylwestra (w 6 miesiąc), Henryka, Władysławę i Romana, m.  

z Rodziny Jastrzębskich, of. p. Honorata  
 6. + Antoniego Łaszczyka, of. Koledzy i Koleżanki z firmy „Drosed”  
 7. + Barbarę Beczek (w 6 r.), Reginę i Józefa Makaruk oraz Annę 

i Dariusza Demianiuk, of.  

Rok A, I - 16 kwietnia 2017 r. Uwaga: dziś nie ma Mszy Św. o g. 
7.00 i 16.30; Czyt.: Dz 10,34a.37-43; (Świadectwo św. Piotra o zmartwychws-
taniu); Kol 3, 1-4 (Dążcie tam, gdzie jest Chrystus); lub 1 Kor 5,6b-8; (Wyrzuć-

cie stary kwas); J 20,1-9 (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego). 
Wspomnienie Św. Bernadety Soubirous, której objawiła się NMP w Lourdes 

5.30 Próba asysty liturgicznej 

6.00 Rezurekcja: 1. + Władysława (w 33 r.) i Mariannę oraz Ks. Mie-
czysława Skorodziuka, of. Maria Skorodiuk   

8.30 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 
 2. + Wincentego Rytla (w 8 r.), of. Żona i Dzieci 
 3. Dziękczynna Zelatorek, Sióstr i Braci z Kół Żywego Różańca 

oraz ich rodzin, z prośbą o zdrowie, głęboką wiarę oraz opiekę 
Św. Józefa dla Księży i Sióstr Zakonnych, of.  

 4. Dziękczynna za 1050 r. Chrztu Polski, z prośbą o pomyśl-
ność dla naszej Ojczyzny oraz dochowanie przez nią wierności 
przyrzeczeniom Chrztu Świętego, of. Parafianka 

10.00 1. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 2. + Cecylię (w 26 r.) i Tadeusza, zm. z Rodziny Wronów, of. 

Mariola Myszkiewicz  
 3. + Filipinę i Mariana Marciniuków, of. Rodzina  
 4. Dziękczynna Kół Żywego Różańca nr 21 i 23 za otrzymane 

łaski, z prośba o dalszą opiekę Św. Józefa, of.  KŻR nr 21 i 23   
11.30 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina ze Stoku 

Lackiego 
 2. + Józefa i zm. z Rodzin Wojtkowiczów i Bieńków, of. Małgo-

rzata z Córkami i Rodziną  
 3. Dziękczynna w 13 r. ślubu Agnieszki i Radosława, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla nich oraz dla ich Córek Karoliny 
i Helenki, of. Małżonkowie  

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
Dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 16.30. 

Czas popołudniowy przeznaczamy na spotkania rodzinne 
18.00 1. + Stanisławę (w 6 r.), zm. Rodziców i Rodzeństwo, of. Rodzina  
19.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego (dzień 3) i niedzielna adorac-

ja Najświętszego Sakramentu do godziny 20.00. 
Zakończenie Triduum Paschalnego. 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
     Możemy często odnieść wrażenie, że coś „wisi w powietrzu”. Zła at-
mosfera w pracy, zbliżająca się sesja na studiach, kłótnie małżeńskie. 
Najczęściej szukamy wtedy sposobu na rozwiązanie trudnej sytuacji. Nikt 
przecież, nie chce trwać w niepewności.  
     Przeżywając święty czas Triduum będziemy mogli doświadczyć tego, 
że coś „wisi w powietrzu”. Coś wielkiego się wydarzy. Jedynym sposobem 
na rozwiązanie tej sytuacji, a raczej na wykorzystanie jej, jest uczestnictwo 
w Wigilii Paschalnej. Może nawet mamy świadomość, co nas spotka na 
liturgii w Noc Paschalną, jednak jest ona zawsze zaskakująca. Przecież 
nie wiemy, który znak celebracji dotknie nas najbardziej tej nocy. Nie 
wiemy, które słowo Pana nas poruszy. Nie wiemy, który śpiew nas za-
chwyci tak, że będziemy go jeszcze nucili wracając do domu.  
     Wierzący w Chrystusa na całym świecie, spędzają Noc Paschalną na 
czuwaniu, słuchając Słowa Bożego we wspólnocie Kościoła. Czynią to 
dlatego, że Zmartwychwstały objawia się nam nieustannie w celebracjach 
liturgicznych, w Słowie i we Wspólnocie. To On jako Zwycięzca, chce tej 
nocy nawiedzić swoich uczniów, pokazać im znaki swojej męki, ale także 
ukazać swoją chwałę triumfu nad śmiercią i obdarzyć pokojem, którego 
jest źródłem.  

 

 
 

     Liturgia Wigilii Paschalnej nie jest celeb-
racją pokutnej Wielkiej Soboty, lecz należy 
do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego. Dlatego też może rozpocząć 
się dopiero po zapadnięciu zmroku. Ta naj-
uroczystsza Eucharystia całego roku liturgi-
cznego przez mnogość znaków prowadzi 
wierzących do spotkania ze Zmartwych-
wstałym Panem oraz do doświadczenia 
tego, co jest owocem Jego triumfu.  
     Poświęcenie ognia i otwarcie źródła 
chrzcielnego mają pokazać Kościołowi, że 
Chrystus swoim zmartwychwstaniem przy-
nosi światu nowość. Wyprowadza z tego co 
zniewala, a daje wolność. Rozbudowana 
Liturgia Słowa pierwotnie była katechezą 
dla katechumenów, którzy w tę noc przyj-
mowali chrzest. Słowo Boże, które usłyszy-
my tej nocy pomoże nam kolejny raz uświa-
domić sobie, jak wielką godnością zosta-
liśmy obdarzeni we Chrzcie Świętym.   
     Z radością będziemy mogli odnowić nasze przymierze chrzcielne. W tę 
noc zaśpiewamy Alleluja na cześć Chrystusa, który wychodzi z grobu – 
tak jak zapowiedział! I to właśnie Jego spotkamy przy pustym grobie, jak 
mówi do nas swoje Słowo.  
     Liturgia Nocy Paschalnej to jeden wielki okrzyk radości całego Kościoła 
– Chrystus Zmartwychwstały jest z nami, widzimy Jego przebite ręce, nogi 
i bok, słyszymy Jego Słowo i zasiadamy z Nim do uczty. Tej nocy, jako 
wierzący w Chrystusa nie możemy zrobić nic lepszego.  

Ks. Mateusz Gomółka 
 

 

 

czyli noc Adoracji Dziękczynnej 
 

„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest 
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie 

względem was” (1 Tes 5,18). 
 

„Dziękczynienie wywyższa człowieka” 
(ks. F. Blachnicki) 

    Po Liturgii Wielkopiątkowej rozpocznie się 
czas  osobistej  adoracji  dziękczynnej,  która  

potrwa do godz. 6.00. Wszystkich pragnących wypełnić wolę Bożą, na 
tę adoracje razem z nami, serdecznie zapraszamy.       Domowy Kościół 
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Wielki Czwartek (13.04) to dzień wdzięczności 
Chrystusowi za dar Sakramentów Eucharystii i 
Kapłaństwa. Kapłani z Załogi Św. Józefa składają 
serdeczne podziękowanie za życzliwość i 
całoroczne modlitwy w ich intencji praktykowane 
przez grupy modlitewne: „Złota Róża”, „Margaret-
ka”, Wspólnota Duchowej Adopcji Kapłanów i 
innych. Bóg zapłać! 

POST GŁADZI GRZECHY 
     Katolicki Rytuał Ob-
rzędu Pokuty zawiera 
ważne stwierdzenia 
dotyczące sposobów 
czynienia nieustannej 
pokuty i oczyszczania 
się z grzechów pow-
szednich przez poza-
sakramentalne formy 
przepraszania Boga 
za grzechy. Dzielą się 
one na dwie grupy: li-
turgiczne i nie związa-  
ne z liturgią. Do grupy pierwszej należą te ele-
menty celebracji liturgicznych, w których wierni 
wyznają, że są grzesznikami oraz proszą Boga 
i braci o przebaczenie. Ma to miejsce głównie 
w czasie słuchania słowa Bożego, w celebrac-
jach pokutnych, we wspólnej modlitwie, a prze-
de wszystkim w akcie pokuty liturgii mszalnej. 
     Istnieją też pozasakramentalne sposoby gła-
dzenia grzechów powszednich, wśród których 
istotną rolę odgrywa post. W ciągu całego roku 
Kościół wyznacza swoim wyznawcom zachowa-
nie postu zwykłego, czyli powstrzymania się w 
piątki od spożywania pokarmów mięsnych. Dwa 
razy w roku nakazuje osobom dorosłym (ale nie 
starcom) zachowanie postu ścisłego, pozwalają-
cego na spożywanie w ciągu dnia jednego post-
nego posiłku „do syta” i dwóch posiłków 
w mniejszej ilości. Post taki zachowujemy na 
rozpoczęcie Wielkiego Postu w Środę Popielco-
wą i na jego zakończenie w Wielki Piątek. Pol-
ska tradycja proponuje, aby chętni, którzy mogą, 
przedłużyli praktykę postu z Wielkiego Piątku do 
rozpoczęcia Liturgii Paschalnej w Wigilię Wiel-
kanocną. 
     Czy Katolik musi zachowywać takie posty? 
Jeśli jakąkolwiek praktykę religijną wykonujemy 
z przymusu, nie ma ona mocy zbawczej, ani też 
gładzącej nasze grzechy. Tylko „ochotnego daw-
cę miłuje Bóg” (por. 2 Kor 9, 7). Wszystkie jed-
nak praktyki postne winny być ożywione wiarą, 
nadzieją i miłością. Mają one prowadzić do Eu-
charystii – ofiary naszego pojednania, złożonej 
przez Chrystusa raz na zawsze na odpuszcze-
nie grzechów. 

W PARAFII I W DIECEZJI 

KATECHEZY. Dziś o godz. 17.30 w sali przy 
zakrystii będzie druga w tym miesiącu Kateche-
za Chrzcielna dla rodziców naturalnych 
i chrzestnych. Następne będą 23 i 30 kwietnia 
Ze względu na Wielkanoc 16 kwietnia katechezy 
nie będzie. 
CARITAS. W przedsionku kościoła Parafialny 
Zespół Caritas rozprowadza palmy, baranki wiel-
kanocne i inne pamiątki świąteczne. Ofiary zło-
żone z tej okazji przeznaczone będą na pomoc 
rodzinom z naszej Parafii, które znajdują się 
w trudnej sytuacji życiowej, oraz na sporządze-
nie paczek świątecznych dla 60 osób podopie-
cznych. 
MOC STYGMATÓW. W Wielki Wtorek (11.04) 
obchodzimy wspomnienie Św. Gemmy Galgani, 
dziewicy (XIX w.) z Zakonu Sióstr Pasjonistek. 
Posiadała ona stygmaty, czyli rany takie same, 
jakie miał Chrystus na krzyżu. 
DO CHORYCH kapłani udadzą się w Wielki 
Piątek (14.04) od godziny 9.00. Prosimy o aktu-
alizację listy chorych. 
CHRZEST I ŚWIECA. W sobotni wieczór Tri-
duum Paschalnego (15.04) jako rodzina parafia-
lna przeżywać będziemy celebrację Wigilii Pas-
chalnej, w czasie której dzieci przyjmą Chrzest 
Św. a my wszyscy odnowimy przyrzeczenia 
chrzciel ne. Zewnętrznym znakiem udziału w 
tych przyrzeczeniach będzie świeca. Pamiętaj-
my, aby zabrać ją na wieczorną liturgię. 
W ROKU MARYJNYM. W niedzielę Wielka-
nocną (16.04) Kościół wspomina Św. Bernadetę 
Soubirous, której objawiła się NMP w Lourdes. 
Wspomnienie to dobrze wpisuje się w Rok Ma-
ryjny, który przeżywa nasza Diecezja. 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Damian Mojsiej z Parafii 
NMP Królowej Polski w Supraślu (Archidiecezja 
Białostocka) i Karolina Troć z naszej Parafii (10). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
  

CO PISZĄ W „ECHU” NR 14 
Od właściwego zrozumienia Triduum Pascha-
lnego zależy jakość naszej wiary. O tajemnicy 
tych Świętych Dni i należytym ich przeżyciu – 
w tekście na str. 15; 
Maryja w Fatimie zapowiedziała, że Jej Nie-
pokalane Serce zatriumfuje. Jak to rozumieć? - 
odpowiedź w cyklu wielkopostnych rozważań; 
To był człowiek święty - mówią o bp. Ignacym 
Świrskim jego wychowankowie. Relacja z pre-
miery filmu „Z Wilna do Nieba” na str. 18; 
Post to sposób na uzdrowienie ciała i duszy? 
– odpowiedź w tekście „Nie samym chlebem 
człowiek żyje”; 
Przy siedlecki szpitalu wojewódzkim powsta-
nie nowoczesny ośrodek onkologii - więcej na 
ten temat w dziale „region”. 

Zapraszamy do lektury 
 

 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

 
     Imigrant z czarnej, prześladowanej Afryki przyby-
wa do Polski, asymiluje się do polskiej kultury, jest też 
katolikiem, więc chodzi do kościoła. Był na poświęce-
niu wielkanocnych pokarmów. Zadaje też wiele pytań 
swojej opiekunce socjalnej. 
- Nie rozumiem, jak to u was jest. Ksiądz się modli: 
„pobłogosław Panie te jajka”, a ludzie, gdy to usłyszą, 
wszyscy się żegnają . 

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

WEEKEND. Już za godzinę długi weekend. W zakła-
dzie pracy duży rozgardiasz. Zdenerwowany kierow-
nik zmiany głośno krzyczy: 
- Ile razy mam powtarzać, że nie wolno pić w pracy?  
     Jeden z pracowników pojednawczo odpowiada: 
- Ale szefie! Kto tu dziś pracuje? 
JAK NAJLEPIEJ? 
- Sypiasz dobrze? – pyta kolega starszego kolegę? 
- Tak średnio. 
- Wiesz, chińscy mędrcy twierdzą podobno, że na ple-
cach śpią święci, na brzuchu grzesznicy, na prawym 
boku władcy, a na lewym mędrcy. 
- Słyszałem o tym, ale ja dziś całą noc się wierciłem 
i nie mogę się określić. 
WYTŁUMACZENIE. 
     Chłopak studiujący w Warszawie przyjechał do 
domu na wiosenny weekend. Ojciec zachęca go: 
- Przebierz się w robocze ubranie, to pomożesz nam 
w ogrodzie. 
- Tato, nie chce mi się. 
- Na tych studiach rozleniwiłeś się. 
- To nie lenistwo, to dysfunkcja systemu motywacji! 
ZA WCZEŚNIE. 
     Siostra katechetka tłumaczy dzieciom, że gdy 
przychodzimy na Mszę Św. powinniśmy być na niej 
do końca. Do domu idziemy po błogosławieństwie. 
Jeden z chłopaków zabiera głos: 
- To znaczy, że Judasz Iskariota, był pierwszym czło-
wiekiem, który za wcześnie opuścił Mszę Świętą. 
WNIOSEK. Lew mówi do lwa po nocnym polowaniu: 
- Ludzie bywają ciężkostrawni! 
POETA. Mąż poeta mówi rano do żony: 
- Niech pierwszy łyk porannej kawy subtelnie muśnie 
twoją i moja duszę! 

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. Krzysztof Chaciński, ks. Kamil Duszek, 

p. Krystyna i Szczepan Borutowie, 
p. Barbara Popek, p. Tomasz Końko, 

sM Arleta, 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 

 

 




