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Spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną przy pustym grobie – autor 

nieznany, szkoła niemiecka, poł XIX w. 

Bazylika w Jerozolimie zbudowana nad Grobem Pańskim w IV w. 
 

Siostry i Bracia 
Niech to święto Paschy Roku Pańskiego 2017 

skłoni nas do ponownego rozważania 
Tajemnic Wiary 

i stanie się okazją do odnowienia więzi 
ze Zmartwychwstałym Chrystusem, 

źródłem miłości i nadziei, 
Panem życia i śmierci. 

Życzę Wam Kochani Parafianie i Goście 
pokoju w rodzinach, w ojczyźnie i na świecie. 
Niech Chrystus Zmartwychwstały rozświetla 
każdy dzień, aż do pełnego spotkania z Nim. 

   Chrystus Zmartwychwstał 
                        – Prawdziwie Zmartwychwstał! 

 
Ks. Proboszcz Sławomir Olopiak 

z Załogą Św. Józefa 

 
    Wielkanoc 2017 
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DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 
     Tak, jak w latach ubiegłych otrzymaliśmy 
wiele życzeń od naszych Przyjaciół: Parafian 
i Gości, którzy przybywają do nas na świąteczne 
dni. Dziękujemy bardzo serdecznie za te wyrazy 
pamięci i gorącym sercem je odwzajemniamy. 
Do dnia oddania do druku Opiekuna (do 12.04) 
życzenia nadesłali:  

 Dyrektor Ks. Marek Bieńkowski, Pracowni-
cy i Wolontariusze Caritas Diecezji Siedleckiej. 

 Prezes Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” 
Diecezji Siedleckiej. 

 Zespół Redakcyjny „Echa Katolickiego”. 
 Ks. Jacek Wł. Świątek Dyrektor I KLO w 

Siedlcach.  
 Ks. Michał Chromiński i Ks. Marcin Du-

dziński wraz z Wolontariuszami Misji w BuloBulo 
(Boliwia). 

 Rektor Ks. dr Piotr Paćkowski i wspólnota 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Siedleckiej im. Św. Jana Pawła II. 

 Ks. Wiktor Gumienny MIC Kustosz Sank-
tuarium Matki Bożej Licheńskiej. 

 S.M. Józefina Klimczak PSMC, Przełożo-
na Prowincjalna Sióstr Orionistek. 

  S. Bożena Redzik Przełożona Generalna 
Sióstr Zgromadzenia „Jedność” pw. Św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. 

 Ks. dr Alojsij Oberstar, Rektor Archidiece-
zjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris 
Mater w Warszawie. 

  Rektor Collegium Mazovia dr Bożena Pie-
chowicz i Kanclerz mgr inż. arch. Mariusz Szab-
łowski. 

 Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudel-
ski i Przewodniczący Rady Miasta Henryk Nie-
dziółka. 

 Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan i Prze-
wodnicząca Rady Gminy Ewa Nuszczyk. 

 Dyrekcja i Pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Siedlcach. 

 Mariusz Woszczyński Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Siedlcach i Zastępca Dyrek-
tora Krzysztof Boruta. 

 Radny Miasta Siedlce Stefan Somla. 
 Dyrektor IV LO im. Hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego oraz Grono Pedagogiczne, Pra-
cownicy i Uczniowie.  

 Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z Przed-
szkola Niepublicznego „Mały Europejczyk”. 

Dyrektor Ks. Andrzej Sochal oraz zespół K. 
Radia Podlasie i portalu podlasie24.pl 

Rzecznik prasowy UPH prof. Adam Bobryk 
Dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjne-

go Ks. Paweł Siedlanowski i Prezes Fundacji 
„Nasza Szkoła” Marcin Konopka 
CZCIGODNI KAPŁANI 

- ZAŁOGO ŚWIĘTEGO JÓZEFA  
     Dziękując za Wasz codzienny trud i pracę 
często ponad siły, życzymy, aby Wielkanocne 
Święta wniosły do Waszych serc wiosenną 
świeżość, spokój, ciepło i nadzieję. Niech rados-
ne Alleluja będzie dla Was ostoją zwycięskiej 
miłości i niezłomnej wiary, pogoda ducha towa-
rzyszy w trudzie każdego dnia, a radość serca w 
czasie zasłużonego odpoczynku. W imieniu 
wdzięcznych Parafian           – Barbara Popek 

 
     Rzadko sobie uświadamiamy, że mamy 
szczęście żyć w ciekawych czasach, w których 
Bóg przybliża nam świetlane postacie ludzi wy-
noszonych na naszych oczach na ołtarze Ko-
ścioła. Pokazują nam one, że świętość jest 
możliwa, co więcej jest ona w zasięgu naszej 
ręki. W świątecznym numerze Opiekuna przed-
stawiamy trzy postacie, których kościelny proces 
beatyfikacyjny jest w toku, lub wkrótce się roz-
pocznie. Są nimi: Ks. Franciszek Blachnicki za-
łożyciel wspólnot Ruchu Światło-Życie i Domo-
wego Kościoła do których należy wielu naszych 
Parafian. Drugim jest nasz rodak, urodzony w 
Stoczku Łukowskim Biskup Adolf Piotr Szelążek 
i najbliższy nam Pasterz Diecezji Siedleckiej Bi-
skup Ignacy Świrski. Przyjrzyjmy się poczyna-
niom, które zmierzają do przygotowania ich bea-
tyfikacji. 

KSIĄDZ BLACHNICKI 

 
     Ks. Franciszek Blachnicki zmarł w Carlsber-
gu 27 lutego 1987. W tym roku mija 30 lat od 
tamtego wydarzenia. Z tej racji 18 marca br. w 
Sali Kolumnowej w budynku Sejmu RP w War-
szawie odbyło się sympozjum naukowe na te-
mat: „Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca 
wolnych ludzi”. Było ono poświęcone działalno-
ści społecznej ks. Blachnickiego. Organizatorem 
był Ruch Światło-Życie i Parlamentarny Zespół 
Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie. 
Do organizatorów należała także Akcja Kato-
licka i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz 
Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego. 
     Po sympozjum uczestnicy spotkania wzięli 
udział we Mszy Św. o godzinie 16.15 celebro-
wanej w pobliskim kościele Św. Aleksandra na 
Placu Trzech Krzyży. Wkrótce po tym o godz. 
18.15 w Sali pod Kopułą (siedziba Ministerstwa 
Rozwoju) odbyła się uroczysta gala pt. „Prawda 
– Krzyż – Wyzwolenie”, z udziałem najwyższych 
władz państwowych, biskupów, parlamentarzy-
stów i przedstawicieli świata gospodarki, upa-
miętniająca osobę i działalność Założyciela Ru-
chu. Pokazała ona jak wielu ludzi na wysokich 
stanowiskach wywodzi się z Ruchu Światło-Ży-
cie. Podczas gali nastąpiła prezentacja wizji ks. 
Franciszka Blachnickiego, a także wręczenie 
nagród osobom i instytucjom w sposób szcze-
gólny realizującym tę wizję w swojej służbie na  

rzecz Kościoła i Narodu. 
     Jeszcze w tym roku planowane są w Polsce 
cztery podobne wydarzenia: 24 czerwca – w Tar-
nowskich Górach, 23 września – w Warszawie, 
30 września – w Katowicach, połączone z ogólno-
polską pielgrzymką Krucjaty Wyzwolenia Człowie-
ka, 21 października – na KUL w Lublinie. 
     Przygotowywana jest też wystawa multime-
dialna o ks. Franciszku Blachnickim. Jej pierw-
sza prezentacja miała miejsce 18 marca br. w 
czasie sympozjum w budynku Sejmu RP. Na-
stępnie wystawa będzie pokazywana w mia-
stach związanych z działalnością Ks. Francisz-
ka. Planowanych jest także wiele pielgrzymek 
do grobu Sługi Bożego w Krościenku n. Dunaj-
cem. 
    Warto wejść na Facebook. Można tam zoba-
czyć obchody 30. rocznicy śmierci ks. Francisz-
ka Blachnickiego. Są też zgromadzone tam info-
rmacje o wydarzeniach mu poświęconych, zaró-
wno organizowanych centralnie jak i lokalnie. 
Patronat honorowy nad obchodami 30. rocznicy 
śmierci Sługi Bożego objął Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronami med-
ialnymi są: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, 
„Idziemy”, „Nasz Dziennik”, Katolicka Agencja 
Informacyjna, Radio Warszawa i telewizja TVP 3 
Warszawa. 
     Bliższe informacje związane z obchodami 30. 
rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego 
można uzyskać od koordynatora obchodów 
Wojciecha Terlikowskiego, tel. 602 630 513 lub 
e-mail: w.r.terlikowski@gmail.com 

BISKUP SZELĄŻEK 

 
     Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi 
Bożego Adolfa Piotra Szelążka. Jest on dla nas 
szczególnie ważny, ponieważ Biskup Adolf uro-
dził się na terenie naszej Diecezji, w Stoczku 
Łukowskim 1 sierpnia 1865 roku. 
     Pierwszy etap tego procesu został przepro-
wadzony w Diecezji Toruńskiej, gdyż Sługa Bo-
ży był pasterzem tamtejszego Kościoła. Od paź-
dziernika 2016 r., kolejny „krok jurydyczny” pro-
cesu ma miejsce w Rzymie. W dniu 6 marca 
odbyło się spotkanie z Kanclerzem Kongregacji 
do Spraw Świętych, w celu oficjalnego otwarcia 
akt procesowych, zalakowanych pieczęcią Kurii 
Toruńskiej. Obecna przy tym była Siostra Postu-
latorka Hiacynta Augustynowicz oraz współdzia-
łająca z nią Siostra Daniela Pruszyńska, ze 
wspólnoty sióstr Terezjanek w Gioia del Colle 
(na południu Włoch). 
     Po otwarciu akt i wstępnym zapoznaniu się 
z dokumentami, Ksiądz Kanclerz Giacomo Pap-
palardo wyraził uznanie dla wykonanego zada-
nia, które wstępnie wydało mu się zrealizowane 
poprawnie. 
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Podkreślił również, że bazując na doświadcze-
niu, jakie ma w kontekście spraw polskich, 
z reguły były one dobrze przygotowane i prze-
prowadzone zgodnie z procedurą wymaganą 
przez Kongregację do Spraw Świętych. Dał 
też nadzieję siostrom Terezjankom, że proces 
ich Założyciela, Sługi Bożego Adolfa Piotra 
Szelążka, rokuje na pomyślny rozwój. 
     Od tego momentu rozpoczęła się w Kon-
gregacji weryfikacja formalno-prawda otwar-
tych dokumentów tj. sprawdzenie poszczegól-
nych części składowych akt procesu pod 
względem zastosowania norm prawa kanoni-
zacyjnego. Uwieńczeniem tej pracy będzie wy-
danie dekretu o ważności dochodzenia diecez-
jalnego, który otworzy drogę do kolejnego eta-
pu to jest do powołania „Relatora” sprawy. 
     Zachowajmy zatem ufność, do której wzy-
wa nas Sługa Boży w słowach: „Bez trwogi 
idźcie grzesznicy do Boga, bo to Ojciec najlep-
szy. Z ufnością posuwajcie się naprzód wy 
wszyscy, którzy łakniecie i pragniecie sprawie-
dliwości, albowiem będziecie nasyceni.” 
     Zapatrzeni w jego przykład, wstępujmy tak-
że w jego ślady, aby święcie żyć każdego 
dnia, z ufnością podejmując nowe wyzwania, 
w nadziei, że Ojciec Niebieski będzie nam 
udzielał darów z Nieba na miarę naszych pot-
rzeb i synowskiego oddania się Jemu. 
     Sam zaś Sługa Boży A. P. Szelążek będzie 
wypraszał potrzebne nam łaski w tej drodze 
i rychło pozwoli cieszyć się jego chwałą w gro-
nie błogosławionych. O co w naszej modlitwie 
prośmy z całego serca. 
     W tym miejscu wypada jeszcze dodać, że 
przygotowaniami do beatyfikacji Biskupa Sze-
lążka jest mocno zainteresowana Parafia Sto-
czek Łukowski, gdzie były przygotowane nie-
które akta procesowe. W Stoczku wielkim orę-
downikiem sprawy jest Ks. Prałat Józef Hu-
szaluk, który osobiście uczestniczył w przy-
gotowaniu niektórych akt. 
 

BISKUP ŚWIRSKI 

 
     Trzecią postacią, która w przekonaniu wielu 
zmarła w opinii świętości, jest Ks. Biskup 
Ignacy Świrski. Był on Ordynariuszem Diecezji 
Siedleckiej w latach 1946–1968. Zaintereso-
wanie Biskupem Ignacym znacznie wzrosło, 
po ukazaniu się książki - pracy zbiorowej, wy-
danej pod redakcją Ks. Prałata Bernarda Błoń-
skiego: „Biskup Ignacy Świrski 1885-1968 – 
osoba i dzieło” oraz publikacji wydanej przez 
Ks. Józefa W. Skorodiuka w „Studiach Włocła-

wskich pt. „Cechy osobowe Biskupa Ignacego 
Świrskiego”. 
     Podsumowaniem tych publikacji był pre-
mierowy pokaz filmu dokumentalnego „Z Wilna 
do Nieba” o Biskupie Ignacym Świrskim, który 
miał miejsce 28 marca o godzinie 19.00 w Sali 
Widowiskowej „Podlasie” MOK, przy ul. Sien-
kiewicza 63. Film ten w reżyserii Mirosława 
Krzyszkowskiego i Jana Świrskiego (kuzyna 
Biskupa Ignacego) przybliżył biografię Ks. 
Biskupa Ignacego. Producentem filmowej bio-
grafii jest Reduta Dobrego Imienia. 
     Życiorys i służba Księdza Świrskiego, póź-
niejszego Biskupa Siedleckiego przez wiele lat 
znana była tylko niewielu osobom. Urodził się 
w Ellern (Elerne) na Łotwie, był profesorem 
Akademii Duchownej w Petersburgu, wykładał 
etykę małżeńską na Uniwersytecie Wileńskim. 
Był też rektorem seminarium duchownego w 
Białymstoku. W trudnych latach powojennych 
1946–1968 był biskupem siedleckim. 
     Zmarł w opinii świętości po ciężkiej choro-
bie, a jego testament był rozpowszechniany 
przez wiernych w odpisach. Przez swoich 
współpracowników, kapłanów i wiernych był 
nazywany „Papa” (po włosku: Tatuś). Na  
Podlasiu wspominany jest jako postać niezwy-
kła, barwna, pełna Bożej Dobroci. 
- „Z naszej fascynacji postacią Biskupa Igna-
cego Świrskiego zrodziło się pragnienie, aby 
nazywać go świętym. Dla niego samego takie 
postawienie sprawy byłoby zapewne wielkim 
zaskoczeniem. Nie lubił pierwszych miejsc na 
salonach. Jego skromność, poczucie koniecz-
ności służenia innym, otwartość i przebacze-
nie, wierność wspólnocie Kościoła i podstawo-
wym polskim wartościom były cechami jego 
osobowości. Dzisiaj wydają się one szczegól-
nie ważne dla współczesnych polskich kapła-
nów, ale i dla wszystkich Polaków w czasie 
wielkiego relatywizmu moralnego i braku od-
powiedzialności. Warto pójść jego przykładem 
w drodze do naszej małej osobistej świętości” 
– mówi Mirosław Krzyszkowski, reżyser filmu. 
     Film to biograficzna opowieść o Biskupie 
Świrskim. Podróż zaczyna się w Białymstoku 
i Wilnie. W tych miastach, w tym samym cza-
się, pojawiają się Bł. Biskup Jerzy Matulewicz 
(odnowiciel zakonu Marianów), Św. S. Fau-
styna Kowalska, Bł. Ks. Michał Sopoćko, Ks. 
Ignacy Świrski oraz Ks. Henryk Hlebowicz. 
Losy tych wielkich postaci przeplatają się ze 
sobą co jakiś czas. Każda z tych osób na swój 
sposób zmierza ku świętości. Życie Biskupa 
Świrskiego staje się dla reżyserów dodatkowo 
ikoną religijności i duchowości Polaków wy-
chowanych na wschodnich ziemiach Rzeczpo-
spolitej Polskiej. 
     Po projekcji filmu odbyła się dyskusja 
z udziałem reżysera, prowadzona przez Jana 
Pospieszalskiego. Wstęp na pokaz był bez-
płatny. Producentem filmu i organizatorem po-
kazu była Fundacja Reduta Dobrego Imienia. 
Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent 
Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Biskup Sie-
dlecki Kazimierz Gurda oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Siedlcach. 

     A nam wypada się modlić i Bogu dzięko-
wać za to, że świat współczesny, daleki od 
świętości, zauważa tych, którzy przed laty na 
drogi świętości wkroczyli. 

 

 
     Kluby Ojców z Siedlec i Łukowa zapraszają 
na „Ojcowski Poligon Duchowy” do Sanktuar-
ium Maryjnego w Kodniu na wieczór i noc 
z soboty na niedzielę 22-23 kwietnia br.  
     Program spotkania jest następujący: 
19.00 – Powitanie uczestników „Poligonu” 
19.15 – Konferencja pt.: „Ojciec odpowiedzial-
ny”, którą wygłosi Ks. Waldemar Pawelec SAC 
(zakonnik ze Stowarzyszenia Apostolstwa Ka-
tolickiego, potocznie nazywanych Pallotynami) 
20.00 - Praca w grupach 
21.00 - Apel Jasnogórski 
21.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
(w tym modlitwa uwielbienia i modlitwa różań-
cowa) 
23.15 - Przerwa 
00.00 - (czyli o północy) Eucharystia. 

 
     Kluby Ojców z Siedlec i Łukowa serdecznie 
zapraszają wszystkich Ojców, dla których „Oj-
cowanie” jest największym życiowym zada-
niem i powołaniem. Organizatorzy mówią do 
nich: „Wygraj Ojcostwo”. Wydarzenie to swoim 
patronatem objął Biskup Siedlecki dr Kazi-
mierz Gurda, zaś patronat medialny sprawują: 
Echo Katolickie, Radio Podlasie i portal podla-
sie24.pl 
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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 – 17 kwietnia 2017 r, 
w polskiej tradycji „Drugi dzień Świat Wielkanocnych” 

Dzień czuwania i modlitwy Wspólnoty Różańca Nieustającego; 
Dzień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na KUL 
Oktawa Wielkanocna, Rok A, I. 

Czyt.: Dz 2,14.22-32 (Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa); 
Mt 28,8-15 (Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom). 

7.00 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 
 2. + Zenona, Stanisława, Walerię, Weronikę, Michała, Zbigniewa, 

Marię, Andrzeja, Józefę, Teresę i Mariana, of. Modesta Modrze-
wska 

 3. + Hannę Sosnowską (w 20 r.), of. Dzieci 
 4. Dziękczynna w 35 r. ślubu Eugeniusza i Anny, z prośbą o Bo-

że błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata wspólne-
go życia, of. Małżonkowie 

8.30 1. + Mariannę, Józefa (w 20 r.), Mariana, Tadeusza i Radosława, 
zm. z Rodziny Podniesińskich oraz zm. Dziadków, of. Henryka 
Szczepanik 

 2. + Radosława, Henryka, Ryszarda, Mariana, Tadeusza, Annę, 
Sewerynę i Leokadię, zm. z Rodzin Brochockich i Woźnych, of. 
Adam i Maria Brochoccy 

10.00 1. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 2. + Sławomira (w 2 r.) i Romana (w 16 r.) oraz zm. z obu stron 

Rodziny, of. Rodzina 
 3. + Wiesława Duka i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żo-

na i Syn 
 4. Dziękczynna w 45 r. ślubu Elżbiety i Władysława Maciak, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Jubi-
laci 

11.30 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 

 2. Dziękczynna w 6 r. urodzin Korneli, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bożej, of. Rodzice 

13.00 1. Dziękczynna w intencji Magdaleny, z prośbą o potrzebne łaski 
i szczęśliwe narodziny jej Dziecka, of. Rodzina 

Uwaga: dziś nie ma Mszy Św. o godzinie 16.00 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Wspólnoty Różańca Nieustającego 

18.00 1. + Janinę, Henryka, Stefana, Mariannę, Irenę i Witolda, of. Ro-
dzina 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (4) 

Wtorek w Oktawie Wielkanocnej – 18 kwietnia 2017 r. 
Międzynarodowy dzień modlitw za instytucje i ludzi chroniących zabytki 

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

6.30 1. + Zm. Rodziców z obu stron Rodziny: Annę, Eugeniusza, Ire-
nę i Henryka, of. Rodzina 

 2. + Elżbietę Łakoma, of. Koleżanki i Koledzy z ZPPFSO 
7.00 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 

 2. + Janinę (w 26 r.), Romana i Aleksandra Jastrzębskich oraz 
zm. z obu stron Rodziny, of. Marianna Kołtuniak 

 3. + Leontynę, Jana, Amelię, Janinę, Stefana, Antoniego, Piotra i 
Helenę, of. Jadwiga Przesmycka 

 4. + Bronisława i Kazimierza, of. Rodzina 
16.00 Spotkanie oazowe OND (1-2 gim, Dominika Rucińska) 
16.00 Spotkanie oazowe ODB (3-4 podst., Ela Mirońska i Karolina Bo-

ruc)  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 2. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 

 3. + Leszka Daniluka (w 30 dzień), of. Rodzina 
 4. + Jana Chmielnickiego, Małgorzatę Guzek i Cecylię Wrona, of. 

Rodzina 
 5. + Henryka (w 1 r.), Celinę i Stanisława Paczuskich, of. Żona 
 6. + Roberta (z racji imienin), of. Rodzice 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (5) 

 

Środa w Oktawie Wielkanocnej – 19 kwietnia 2017 r. 
Wspomnienie Św. Leona IX, Papieża i Św. Ekspedyta, Męczennika. 
10 rocznica wyboru Papieża Seniora Benedykta XVI (w 2005 r.). 

Dzień modlitw za Żydów (r. wybuchu powstania w getcie warszawskim). 
Czyt.: Dz 3,1-10 (Uzdrowienie chromego od urodzenia); 

Łk 24,13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba. 
6.30 1. Dziękczynna za otrzymane od Boga łaski, a szczególnie za 

powrót do zdrowia, of.  
7.00 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 

 2. + Wiktora Wolgiemuta, of. Sąsiedzi 
 3. O dar pojednania w rodzinie Tomka i Agnieszki, oraz o łaski 

i błogosławieństwo dla dzieci Natalki i Juliana, of. 
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 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 2. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 3. + Wacława Paczuskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrze-

bu 
 4. + Elżbietę, Ryszarda, Andrzeja, Kazimierę, Barbarę, Janinę, 

Jana i Romana Szupłaków oraz Annę i Mikołaja Kulgawczyków, 
of. Helena Kulgawczyk 

 5. + Elżbietę Kowal (w 5 r.), of. Mama Zofia 
 6. + Bogdana Barbasiewicza (w 2 r.) i zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Żona Katarzyna Barbasiewicz 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (6) 

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

Czwartek w Oktawie Wielkanocnej – 20 kwietnia 2017 r. 
Wspomnienie Św. Agnieszki z Montepulciano, Dziewicy i Zakonnicy. 

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

6.30 1. + Jana (w 19 r.) i Jadwigę Żółkowskich, of. Córka 
 2. + Henryka i Marię Pyziołków oraz zm. Rodziców z obu stron 

Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk 
7.00 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 

 2. + Piotra (w 32 r.), Janinę i Stanisławę, zm. z Rodzin Zdanows-
kich, Jasińskich i Borkowskich, of. Syn Zenon 

 3. + Tadeusza (w 2 r.) oraz zm. rodziców: Reginę i Bolesława, of. 
Danuta Baran 

 4. + Leokadię i Tadeusza, of. Córka 
16.00 Spotkanie oazowe ODB (5 klasa, Kasia Drosio)  
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 2. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 3. + Zygmunta Olszewskiego i zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Alina Olszewska 
 4. + Michalinę, Franciszkę, Klemensa, Gustawa i Edwarda, of. 

Siostra 
 5. + Stanisława Dąbrowskiego, of. Córka 
 6. Dziękczynna w 4 r. urodzin Anieli, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Aniołów Stróżów, of. Ro-
dzice 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego (7) 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek w Oktawie Wielkanocnej – 21 kwietnia 2017 r. 
Wspomnienie Św. Anzelma, Biskupa i Doktora Kościoła. 
Dzień modlitw za stolicę naszego Państwa – Warszawę;  

Czyt.: Dz 4,1-1 (Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem 
węgielnym; 

 J 21,1-14 (Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim. 
6.30  
7.00 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 

 2. + Jana Adamczyka (w 4 r.) i Annę Banasiuk, of. Rodzina 
 3. + Gabrielę Ilczuk (w 2 miesiąc), of. Marta Mroczek 

14.45 Spotkanie oazowe ODB (4 klasa, Ola Lipińska)  
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15.00 1. W intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego, of. Małych Ryce-
rzy Chrystusa Miłosiernego 

16.30 Spotkanie oazowe (ODB chłopcy, Mateusz Sawicki) 
17.00 Spotkanie z dziećmi z Koła Misyjnego 
17.30 Różaniec pod przewodnictwem K.Ż.R. nr 15 (zel. Zofia Sawiak) 

18.00 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 2. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 3. + Józefa Kłoczko (z racji r. urodzin), of. Żona Anna 
 4. + Zenona, Walerię, Stanisława, Zbigniewa, Marię, Andrzeja, 

Weronikę, Michała, Józefę i Teresę, of. p. Modrzewska 
 5. + Jadwigę Chudzicką i Władysławę Jakimiak, of. Koleżanki 
 6. + Leokadię (w 7 r.) i Czesława Lipińskich oraz zm. Teściów 

i Dziadków z obu stron Rodziny, of. Jolanta Koroś 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (8) 

19.00 Próba chóru „Lilia” 
19.00 Odprawa animatorów Ruchu Światło-Życie 

Sobota w Oktawie Wielkanocnej – 22 kwietnia 2017 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia 

Czyt.: Dz 4,13-21 (Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy); 
Mk 16,9-15 (Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii) 
6.30 1. + Henryka (w 10 r.) oraz zm. jego Rodziców i Braci, of. Danuta 

Seńko 
 2. Dziękczynna w intencji Eryka, z prośbą o światło Ducha Świę-

tego i pomyślne zdanie matury, of. Mama 
7.00 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 

 2. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 3. + Jadwigę Zaliwską (w 14 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Alicja Księżopolska 
 4. Dziękczynna w r. urodzin Jacka, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama 
 5. Dziękczynna w 40 r. ślubu Anny i Romana, z prośbą o potrze-

bne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Jubilaci 
8.45 Spotkania oazowe OND (6 klasa, Patrycja Wierzbicka) 
10.00 Spotkania oazowe ONŻ III (Agata Kowalczuk)  
10.00 Próba Zespołu „Światełko” 
13.00 Zbiórka dla kandydatów na Ministrantów 
14.00 Zbiórka Ministrantów 

17.00 W intencji Nowożeńców Agaty i Michała 
18.00 1. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 

 2. + Antoniego Łaszczyka, of. Sąsiedzi z klatki 
 3. + Janinę Młynarczyk (w 35 r.), of. Córka 
 4. + Tadeusza Zemło (w 7 r.), Witolda, Włodzimierza i Józefa, 

zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. Żona Wanda 
 5. Dziękczynna w 15 r. urodzin Kamili i w 12 r. urodzin Karoliny, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i opiekę Matki Bożej, 
of. Rodzice 

 6. Dziękczynna w 55 r. ślubu Marianny i Andrzeja Rucińskich, 
z prośbą o zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na dal-
sze lata rodzinnego życia, of. Dzieci 

Zakończenie Nowenny do Miłosierdzia Bożego (9) 
19.00 Spotkanie KSM 

II NIEDZIELA WIELKANOCY - 23 kwietnia 2017 r. 
czyli NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Uwaga: Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego 
Patrona Polski jest przeniesiona na poniedziałek 24.04. 

Dzień imienin p. Organisty. 
Czyt.: Dz 2,42-47) Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej; 1 P 1,3-9) Radość 

płynąca z wiary; J 20,19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Franciszka (w 27 r.), Henrykę, Henryka, Franciszka, Stanis-

ława i Adama, of. Mirosław Szczepanik 
 2. + Jerzego Kosmalskiego, of. Syn Bogdan z Rodziną 

8.30 1. Gregorianka: + Wojciecha Markiewicza, of. Żona 
 2. + Genowefę (w 18 r.), Aleksandra, Zdzisława, Janinę, Antonie-

go, Martynę i Mariannę, zm. z Rodziny Świnarskich, of. Rodzina 
 3. + Piotra Araźnego i zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna 

10.00 1. Gregorianka: + Annę Myszka, of. Tadeusz Myszka 
 2. + Zm. Dziadków: Wojciecha i Czesławę Chojeckich o dusze 

w czyśćcu cierpiące, of. Wnuczka z Rodziną 
` 3. + Kazimierza Zdanowskiego i Leszka Chmielaka oraz zm. 

z Rodziny, of. Zofia Zdanowska 
 4. + Jerzego Kosmalskiego, of. Syn Bogdan z Rodziną 

11.30 1. Gregorianka: + Janinę Gabran, of. Syn i Rodzina 
 2. + Urszulę Panasiuk (w 6 r.), of. Mąż z Dziećmi 

 3. Dziękczynna w 18 r. urodzin Natalii, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla Hu-
berta, of. Rodzice 

12.30 Spotkanie oazowe ODB Chłopcy (Bartek Paniak) 
13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 

 2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Beaty i Marka oraz w 26 r. ślubu 
Barbary i Adama Grochowskich, z prośbą o Boże błogosławieńs-
two i opiekę Św. Józefa dla nich i dla ich Dzieci, of. Rodzice 

16.30 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Barbary i Pawła, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich 
Dzieci, of. Rodzice 

17.30 III Katecheza Chrzcielna 
18.00 1. + Stanisława (w 33 r.) i Amelię Kondraciuków, Elżbietę Sawic-

ką i Annę Stechlik oraz zm. z ich Rodzin, of. Zięć 
19.00 Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do 20.00) 

MOŻNA URATOWAĆ CZŁOWIEKA 

 
     Od wielu lat w sali dolnej części naszego domu parafialnego spotyka-
ją się we wtorki, soboty i niedziele trzy Wspólnoty Anonimowych Alkoho-
lików. W spotkaniach uczestniczą: starsi i młodsi, biedniejsi i bogatsi, 
mężczyźni i kobiety, chociaż tych ostatnich jest znacznie mniej. Wszy-
scy, którzy spotkali się z działalnością grup AA mówią jednogłośnie: jest 
to najskuteczniejsza forma terapii, umożliwiającej wyjście z nałogu. Ci, 
którzy przez nią przeszli mówią, że są alkoholikami, ale niepijącymi. 
     W Siedlcach jest 11 Wspólnot AA, spotykających się w 8 miejscach. 
Spotkania (mityngi) mają zazwyczaj charakter zamknięty, tzn. przycho-
dzą na nie tylko stali członkowie. Niektóre są otwarte i mogą na nie 
przyjść nowi członkowie. Spotkania te oznaczamy literką „o”. Oto  one: 
1. ul. Brzeska 37 - sala plebanii przy kościele Ducha Świętego:  
poniedziałek - g. 18.00, grupa „Metamorfoza" („o" - pierwszy w m-cu); 
czwartek - godz. 18.00, grupa „Szarotka" („o" - drugi w m-cu); 
2. ul. Sokołowska 124 (sala pod plebanią przy parafii Św. Józefa)  
wtorek godz. 18.00, grupa „Tartak" („o" - pierwszy z m-cu); 
sobota godz. 18.00, grupa „Łyk-End" (wszystkie zamknięte); 
niedziela godz. 17.00, grupa „Ankra" („o" - czwarty w m-cu). 
3. ul. Monte Cassino 36 (sala nad kancelarią w par. Bożego Ciała)  
środa - godz. 17.00, - grupa „Otwarte Drzwi" („o" - drugi w m-cu); 
4. ul. Czerwonego Krzyża 41 (poradnia leczenia uzależnień)  
piątek - godz. 17.00, - grupa „Pierwszy Krok" („o" - trzeci w m-cu); 
5. ul. Dylewicza 23 (stowarzyszenie „Szansa")  
godz. 18.00, - grupa „Akceptacja" („o"- pierwszy w m-cu); 
6. ul. Kochanowskiego 11 (plebania przy katedrze) 
sobota - godz. 10.00, grupa „Świt" („o"- trzeci w m-cu); 
7. ul. Piłsudskiego 47 (zakład karny)  
sobota godz. 14.00, - grupa „Szansa" (wszystkie zamknięte); 
8. ul. Młynarska 19  
niedziela - godz. 9.00, - grupa „Poranek" („o" - pierwszy w m-cu) 
     Szukasz pomocy? Najpierw zadzwoń na 25-644-57-06. To numer 
siedleckiego telefonu zaufania dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 
ich bliskich. Pamiętaj: droga do trzeźwości zaczyna się od pierwszego 
twojego kroku... 
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ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ 
     Ks. Dr Robert Mirończuk zaprasza na Piel-
grzymkę do Madrytu, Toledo, Santiago de Com-
postela i Fatimy w dniach 21-29 lipca br. 

 
1. 21.07, godz. 20.20 wylot (Warszawa Mo-

dlin). godz. 23.55 lądowanie w Madrycie, trans-
fer do hotelu i nocleg (W tym dniu ze względu na go-
dzinę dotarcia do hotelu kolacja we własnym zakresie). 
2.22.07, Śniadanie i całodzienne zwiedzanie 

Madrytu: Muzeum Prado, Muzeum Cerrablo, 
katedra madrycka, Puerta del Sol (brama słońca 
- najważniejszy plac w Madrycie), Plaza de 
Espana, Plaza Mayor, Bazylika z figurą Jezusa 
Nazareńskiego. Kolacja. 
3.23.07, śniadanie, przejazd autokarem do To-

ledo i zwiedzanie pierwszej stolicy kraju, szla-
kiem El Greca: katedra NMP (najbardziej zna-
cząca budowla gotycka w Hiszpanii), Casa del 
Greco (dom El Greco); Muzeum de Santa Cruz 
(z licznymi dziełami Mistrzów hiszpańskich, 
m.in. El Greco. Wieczorem z Toledo przejazd 
autokarem na dworzec kolejowy i podróż pocią-
giem do Santiago (około 5 godzin). Transfer do 
hotelu. Nocleg. 
4. 24.07, po śniadaniu zwiedzanie Santiago 

de Compostela. Po Mszy Pielgrzyma (12.00) 
przejazd do Bragi (jedno z najstarszych miast 
Portugalii, tam zwiedzenie kościoła Bom Jesus 
ze słynnymi schodami, katedry, dawnego pałacu 
biskupów i kaplicy królewskiej. Następnie prze-
jazd do Porto, zwiedzanie m.in. katedry i ko-
ścioła Św. Franciszka, spacer nadbrzeżem po 
starej dzielnicy Ribeira. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu (okolice Porto).   
5.25.07, po śniadaniu przejazd do Fatimy 

i zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej. Po połu-
dniu przejście do Ajustrel – zwiedzanie domów 
pastuszków: Łucji, Franciszka i Hiacynty, Droga 
Krzyżowa. Wieczorem procesja Różańcowa. 
Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. 
6.26.07, po śniadaniu zwiedzanie Lizbony: 

dzielnica Belem z Pomnikiem Odkrywców i ko-
ściołem Hieronimitów (wpisanym na listę Une-
sco), przejazd do najstarszej części miasta-spa-
cer po Alfamie, katedra lizbońska i sanktuarium 
Św. Antoniego. Następnie nowsza część miasta 
Baixa i plac Rossio. Przejazd do hotelu, obiado-
kolacja i nocleg w Fatimie. 
7. 27.07, po śniadaniu wyjazd do Nazare, ma-

łej wioski rybackiej z kościołem Nossa Senora 
da Nazare. Alcobaça, opactwo Cystersów zało-
żone dla upamiętnienia wyzwolenia Santarem 
z rąk mauretańskich. Następnie przejazd do Ba-
talha, zwiedzanie klasztoru Santa da Victoria 
(Matki Bożej Zwycięskiej wpisany na listę Unes-
co). Obiadokolacja i nocleg w Fatimie. 
8.28.07, po śniadaniu wykwaterowanie i wy-

jazd do Tomar, zwiedzanie zespołu klasztorne-
go Convento de Cristo, portugalskiej siedziby 
Templariuszy i Zakonu Chrystusowego (wpisa-

nej na listę Unesco). Przejazd do Coimbry, 
dawnej stolicy Portugalii oraz sanktuarium Dob-
rego Jezusa. Coimbra jest związane z kultem 
Św. Elżbiety Portugalskiej. Zwiedzanie kościoła 
Św. Jakuba z rokokowym ołtarzem z pozłacanego 
drewna, katedra Se Velha z XII w., klasztor w 
którym mieszkała s. Łucja Wizjonerka, najstarszy 
Uniwersytet w Portugalii. Nocleg w okolicy Porto. 
9.29.07, wykwaterowanie i dokończenie zwie-

dzania Porto lub czas wolny do 13.30 (transfer 
na lotnisko). Wylot o godz. 16:00 
Cena: 550 Euro (przy grupie min 35 osób) plus bilet lotniczy 
1325 zł  z bagażem podręcznym.  Cena biletu na dzień 24 
lutego br. (Uwaga: cena biletu jest niezależna od Biura 
ARKA i może ulec zmianie. Jeżeli koszt biletu wzrośnie nie 
więcej niż 20% podanej wyżej wartości, organizator za-
strzega możliwość kupna biletów bez konsultacji z zapisa-
nymi osobami). 
W cenie: przelot samolotem, noclegi z wyżywieniem typu 
H/B, transfer autokarem na terenie Hiszpanii i Portugalii, bi-
lety wstępu wg programu, bilety metra w Madrycie, przewod-
nik, opieka duchowa, ubezpieczenie KL i NNW.  
Cena nie zawiera: transfer na i z lotniska w Polsce, dodat-
kowych atrakcji (wycieczek fakultatywnych), wstępów do 
muzeów niewymienionych w programie, duży bagaż 
rejestrowany.  

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Dziś (16.04) ze względu na 
Wielkanoc nie ma Katechezy Chrzcielnej dla ro-
dziców naturalnych i chrzestnych. Katechezy te 
będą 23 i 30 kwietnia. 
W ROKU MARYJNYM. Dziś w niedzielę Wiel-
kanocną (16.04) Kościół wspomina Św. Berna-
detę Soubirous, której objawiła się NMP w Lour-
des. Wspomnienie to dobrze wpisuje się w Rok 
Maryjny, który przeżywa nasza Diecezja. 
PODZIĘKOWANIE. Za ofiarę 100 zł na kwiaty 
do Grobu Pańskiego serdecznie dziękujemy Ko-
łu Żywego Różańca ze wsi Żytnia (zel. Marta 
Strzałek. 
OAZA. Dzień oazowej Wspólnoty Ruchu Świat-
ło-Życie odbędzie się we wtorek(18.04) o go-
dzinie 15.30 przy naszym kościele. Serdecznie 
zapraszamy Oazowiczów: dzieci i młodzież. 

W imieniu Animatorów Edyta Krawczyk 

KONKURS BIBLIJNY. 22 kwietnia o godzinie 
12.30 w auli pod naszym kościołem będzie pod-
sumowanie I Diecezjalnego Konkursu Biblij-
nego, na które zaprasza Moderator Dzieła Biblij-
nego Diecezji Siedleckiej Ks. Piotr Mazurek. 
I KOMUNIA ŚW. W niedzielę 23 kwietnia o go-
dzinie 15.00 będzie Msza Św. dla dzieci przygo-
towujących się do I Komunii Św. i ich rodziców 
a po niej spotkanie.      Ks. Krzysztof Chaciński 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II:Paweł Kokoszka z Parafii 
Ducha Świętego w Siedlcach i Ilona Łukaszuk 
z naszej Parafii (11). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o po-
wiadomienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dy-
żurnego w Kancelarii Parafialnej. 
  

       

 
PO ŚWIĘTACH 

 
     Starsi państwo w restauracji spotykają się na po-
świątecznej kolacji. Podchodzi do nich kelner i prosi: 
- Czy moglibyście państwo szybciej zjeść tę rybę, 
którą wam przed chwilą podałem? 
- A dlaczego? 
- No bo… z Sanepidu przyszli. 

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

HANDEL. W szkole przed Wielkanocą chłopcy wy-
mieniają się pisankami, a niektórzy handlują nimi. Ko-
lega pyta kolegę: 
- Ile chcesz za tę niebieską pisankę? 
- Pięć złotych. 
- Nie mam tyle. 
- A ile masz? 
- Złotówkę. 
- To za mało. 
- To dam ci jeszcze moją komórkę. 
- Zgoda, dawaj. 
- Masz tu „złotówę”. 
- A komórka? 
- To pisz 602 112 … 
SPÓŹNIENIE. Wyruszyła procesja rezurekcyjna. 
W zakrystii pozostał starszy ksiądz, który ma proble-
my z chodzeniem. Do zakrystii wpada zziajany minist-
rant. Ksiądz do niego: 
- Dziesięć minut spóźnienia! 
- Ja też, proszę księdza - stwierdza ze zrozumie-
niem... 
PIERWSZE I DRUGIE. 
     Przychodzi kucharz do lekarza i mówi: 
- Panie doktorze, ostatnio zauważyłem, że nie słyszę 
na jedno ucho. 
- A na drugie? 
- Na drugie będzie kotlet schabowy, frytki i sałatka 
z ogórków… 
PRIMA APRILIS. 
     Pierwszego kwietnia mąż wraca do domu i krzy-
czy: 
- Kochanie! Wróciłem z pracy. Jest może jakaś kolac-
ja?  
- Tak. Stoi gotowa w kuchni na stole. 
- Gdzie? Tu nie ma nic! 
- Już 10 lat po ślubie, a ten się zawsze na to na-
biera... 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
2800 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 
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     Zbliżają się niezwykle ważne dni dla naszej 
Parafii 28, 29, 30 kwietnia oraz 1 maja. Są to 
„Dni Dziękczynienia” za wszelkie dobro, jakie 
stało się na przestrzeni lat udziałem naszej 
Parafii i wszystkich tych, którzy do Rodziny 
Parafialnej należą. W ich trakcie przeżyjemy: 
Triduum ku czci Św. Joanny, 40-godzinne Na-
bożeństwo, Pielgrzymkę Rodzin Domowego 
Kościoła oraz nasz najważniejszy Odpust Pa-
rafialny ku czci Św. Józefa Robotnika, naszego 
Patrona. 

   

TRIDUUM ŚW. JOANNY 

 
     Przez cały rok, każdego 28 dnia miesiąca 
w naszym Sanktuarium odbywają się spotkania 
Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, której relik-
wie zamieszczone są na ścianie głównej prez-
biterium naszego kościoła. Na te modlitewne 
spotkania przybywają małżonkowie i rodziny, 
którzy przez modlitwę proszą o pomoc w upo-
rządkowaniu spraw osobistych, domowych, ro-
dzinnych i małżeńskich. Ze szczególną otuchą 
i nadzieją przybywają kobiety-matki, spodzie-
wające się narodzin swego dziecka. Im też 
udzielane jest w te dni uroczyste błogosławień-
stwo wraz z gorliwą modlitwą Kościoła o szczę-
śliwe narodziny ich pociech. 
     Dzień 28 każdego miesiąca - jako dzień Św. 
Joanny - bierze się stąd, że Św. Jan Paweł II, 
podczas kanonizacji Świętej, wyznaczył 28 
kwietnia, jako dzień Jej liturgicznego wspom-
nienia. I w tym właśnie dniu, modlitwą różańco-
wą o godzinie 17.30 rozpoczniemy w naszym 
kościele Dziękczynne Triduum ku Czci Św. Jo-
anny, które zakończy Pielgrzymka Rodzin Do-
mowego Kościoła, która przybędzie do nas 30 
kwietnia br. około godziny 20.00. Obok podaje-
my jej program.  

40-GODZINNE 
     Również 28 kwietnia, podczas Mszy Św. 
o godzinie 18.00 rozpoczniemy w naszej Para-
fii 40-godzinne Nabożeństwo, poprzedzające 
Odpust Parafialny ku czci Św. Józefa. Jest to 
czas wdzięczności za to, że Chrystus obecny 
w Najświętszym Sakramencie przebywa wśród 
nas. Jest na wyciągniecie ręki. Nabożeństwo 
wystawienia to będzie trwało przez 40 godzin. 

Rozpocznie się 28 kwietnia po Mszy Św. wie-
czorowej i zakończy o godzinie 22.00. W nas-
tępne dni, tzn. 29 i 30 kwietnia początek wysta- 
wienia monstrancji ze 
Świętą Hostią będzie 
po Mszy Św. porannej 
(a więc około 7.40, 
a zakończy się przed 
Mszą Św. wieczorową 
około godziny 17.50. 
Całość 40-godzinnego 
Nabożeństwa zakoń-
czy suma odpustowa 
w dniu 1 maja o godzi- 
nie 11.30 oraz procesja eucharystyczna, która 
po niej nastąpi. 
     Istotą 40-godzinnego Nabożeństwa jest 
adoracja. Jest ona oddawaniem najgłębszej 
czci Obecności Bożej i zarazem głębokim ak-
tem dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, 
że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. 
Jak przypomina nam Pismo Święte, Jezus spę-
dzał całe noce na modlitwie, zwłaszcza wtedy, 
gdy miał podjąć ważne decyzje. Chrześcijanie, 
naśladując Chrystusa, przyjmują podczas ado-
racji postawę dziecięcej ufności oraz otwierają 
swoje serca i dłonie, aby przyjąć dar od Boga 
i podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa. 
     Przez adorację rozumiemy więc cześć od-
dawaną Panu Jezusowi obecnemu pod posta-
cią Chleba eucharystycznego. Zwykłą formą 
adoracji jest przyklęknięcie na jedno kolano: 
przy podejściu do ołtarza z Najświętszym Sak-
ramentem, przed Komunią Świętą i przed odej-
ściem od ołtarza; uklęknięcie na Podniesienie, 
przyklęknięcie przy przechodzeniu przed taber-
nakulum poza Mszą Świętą oraz klęczenie 
podczas prywatnej modlitwy. 
     Uroczystą formą adoracji jest wystawienie 
Chleba Eucharystycznego w monstrancji i to-
warzyszące temu ceremonie. Szczególnymi 
zaś formami adoracji są: Nabożeństwo Czter-
dziestogodzinne i tzw. Adoracja Wieczysta, 
czyli stałe wystawienie Chleba Eucharystycz-
nego w niektórych kościołach lub kaplicach 
oraz bezustanne adorowanie (jakie praktykują 
np. nasze Siostry Benedyktynki w kaplicy przy 
ul. Rawicza). 

      

PIELGRZYMKA RODZIN 

 
    Domowy Kościół serdecznie zaprasza dusz-
pasterzy, rodziny i osoby samotne na XIX PIEL-
GRZYMKĘ RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA 
DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W SIĘD-
LCACH w wigilię Odpustu Opiekuna Pana Je-
zusa. Podczas pielgrzymki pragniemy w szcze-
gólny sposób odkrywać Świętego Józefa, jako 
Sługę Niepokalanej oraz zaczerpnąć światła 

i mocy do służby najbliższym w codziennym ży-
ciu. Pielgrzymka będzie miała miejsce tradycyj-
nie 30 kwietnia br. Rozpocznie się o 19.00. 
     Przebieg Pielgrzymki jest następujący: 
19.00 - Powitanie Pielgrzymów w Katedrze 
19.15 - Modlitwa Różańcowa. Tajemnice Chwa-
lebne (w drodze do Sanktuarium Św. Józefa) 
20.00 - Nabożeństwo do Św. Józefa, (w Sank-
tuarium Św. Józefa) 
20.30 - Konferencja „Św. Józef - sługa Niepo-
kalanej” (ks. Krzysztof Stepczuk) 
21.15 - Przygotowanie do Eucharystii. 
21.30 - Eucharystia pod przewodnictwem kie-
rownika Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii 
Diecezjalnej Siedleckiej ks. Jacka Seredy. Po 
Eucharystii dla uczestników spotkania przewi-
dziana jest „Agapa”.             Domowy Kościół 

ODPUST ŚW. JÓZEFA 

 
     W ciągu roku liturgicznego każda parafia 
przynajmniej raz przeżywa uroczystość odpus-
tową, podczas której w sposób szczególny czci 
się Patrona Parafii, czyli są to jakby „imieniny” 
Parafii. Wpisuje się to w wielowiekową tradycję 
Kościoła i cześć oddawaną Apostołom i mę-
czennikom w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa. 
     W naszym kościele dzień Odpustu, obcho-
dzony w dniu 1 maja, ma szczególnie ważne 
historyczne znaczenie. W tym właśnie dniu – 1 
maja 1985 roku został wmurowany kamień wę-
gielny w ściany wznoszonego wtedy naszego 
kościoła. Również 1 maja 1995 roku dokonano 
jego uroczystej konsekracji, czyli całkowitego 
przekazania na chwałę Bożą. 19 marca 1999 
roku został wydany, zaś 1 maja 1999 roku uro-
czyście opublikowany dekret Ks. Biskupa Jana 
Wiktora Nowaka podnoszący rangę naszego 
kościoła, ustanawiający go Diecezjalnym Sank-
tuarium Świętego Józefa. Przez wiele lat, 
a szczególnie w latach 80-tych i 90-tych nasz 
kościół w dniu 1 maja stawał się miejscem mo-
dlitw NSZZ ‘Solidarność” w intencji bezrobot-
nych i poszukujących pracy, którą wielu straciło 
podczas przemian społecznych. Bardzo często 
modlitwom tym przewodniczył Ks. Józef Misz-
czuk, siedlecki Duszpasterz ludzi pracy. 
     Również my przekażmy następnym pokole-
niom piękną tradycję szacunku dla pracy, zro-
dzoną i praktykowaną w naszym kościele, któ-
rej Patronem jest Św. Józef Robotnik. 
     Msze Św. odpustowe będą w tym dniu (1.05) 
o godzinie 7.00 i 18.00. Na uroczystą sumę zap-
raszamy wszystkich o godzinie 11.30, po której 
będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
Litania do Św. Józefa oraz procesja Eucharysty-
czna dookoła kościoła. 
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Na „Drodze Światła” 

 

 
Na rajdzie rowerowym 

 

 
Piłkarska chluba Parafii 

 

 
Światowe Dni Młodzieży 2016 

 

 
Sylwestrowy bal 

 

 
Na nartach 

 

 
… i na „deskach”. 




