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MYŚL TYGODNIA
W niedzielny poranek Maria Magdalena, której Jezus poprostował
życie, postanowiła spełnić wobec
Jezusa zwyczajny ostatni ludzki
obowiązek: namaścić Jego ciało.
Zabiera ze sobą potrzebne akcesoria, tzn. zioła, balsam i nowy całun.
Staje przed grobem, którego mieli
pilnować strażnicy i ze zdumienia
przeciera oczy: „zobaczyła kamień
odsunięty od grobu” (J 20, 2).
Dla niej wytłumaczenie było jedno:
„Zabrano Pana z grobu i nie wiem,
gdzie Go położono” (J 20, 3). Z taką
informacją biegnie do najważniejszych z apostolskiego grona, do
Piotra i Jana. Dla nich też nie był to
zwyczajny „news”. Niczego nie odkładają na potem. Chcą natychmiast zweryfikować słowa kobiety.
Stąd pośpiech. Jan staje pierwszy
przed grobem: „A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna jednakże
nie wszedł do środka” (J 20, 5).

Każdy chrześcijanin wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, to znaczy przyjmuje
prawdę, że trzeciego dnia po swojej śmierci Chrystus powstał z grobu żywy
i chwalebny. Wiele razy, zanim wstąpił do nieba, ukazywał się swoim uczniom
i przebywał z nimi. To wydarzenie potwierdza wiarygodność chrześcijaństwa. Nie
na darmo św. Paweł napisał: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Postawił sprawę jasno: nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego zmartwychwstanie. Katechizm
Kościoła Katolickiego w p. 646 naucza: „Zmartwychwstanie jest przejściem Chrystusa, wraz z duszą i ciałem, od śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią”.
Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy z nami obchodzą święta
życzę, by ta prawda wielkanocna zawsze była im bliska
Ks. Proboszcz Parafii Św. Józefa w Siedlcach
Wielkanoc 2018
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PODZIĘKOWANIE ZA PAMIĘĆ
Każdego roku wiele instytucji, organizacji i osób
prywatnych z racji Świąt przesyła serdeczne życzenia, adresowane tak do Parafii, jak i do poszczególnych kapłanów. Dziękujemy za nie serdecznie i odwzajemniamy wdzięcznością i modlitwą. W tym roku życzenia te nadesłali (do 27.03):

Dyrektor Ks. Andrzej Sochal oraz zespół K.
Radia Podlasie i portalu podlasie24.pl
Ks. prof. Janusz Mierzwa
Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski
i Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka.
Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z Przedszkola
Niepublicznego „Mały Europejczyk”.
Radny Miasta Siedlce Stefan Somla.
P. Wanda i Zygmunt Szalach
Dyrektor Adam Kowalczuk i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej
Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan i Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Nuszczyk.
Ks. Jacek Wł. Świątek Dyrektor, pracownicy
i uczniowie I KLO w Siedlcach.
Wójt Gminy Siedlce dr Henryk Brodowski i
Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Łęczycka
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Siedlcach.
Dyrektor IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice i
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach
Ks. dr Alojsij Oberstar, Rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie.
Rektor Collegium Mazovia dr Bożena Piechowicz i Kanclerz mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski.
S. Bożena Redzik Przełożona Generalna
Sióstr Zgromadzenia „Jedność” pw. Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus.
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Siedleckiej Ks. dr Piotr Paćkowski z
Profesorami i Alumnami.
Zespół Redakcyjny „Echa Katolickiego”.
Dyrektor Ks. Marek Bieńkowski, Pracownicy
i Wolontariusze Caritas Diecezji Siedleckiej.
Dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Ks. Paweł Siedlanowski i Prezes Fundacji
„Nasza Szkoła” Marcin Konopka.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy
i Uczniowie Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale
ZAŁOGO ŚW. JÓZEFA! Przez ostatnie tygodnie solidnie przygotowywaliśmy się do przeżywania najważniejszych w Roku Liturgicznym
Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

OPIEKUN NR 13
Było to możliwe, dzięki Waszemu zaangażowaniu i trosce o nasze uświęcenie. Doceniamy
ten trud i pracę, dziękując za posługę w konfesjonałach, odprawione Eucharystie, wygłoszone
homilie, kazania i konferencje, za dobre rady
i serdeczny uśmiech. To wielka łaska, że mamy
Was tak blisko i nie potrzeba wiele zachodu, aby
skorzystać z Sakramentu Pojednania, gdy zagubimy się. Życzymy Wam Drodzy Kapłani głębokiego przeżywania Triduum Paschalnego i doświadczenia żywej obecności Jezusa podczas
Świąt w rodzinnym gronie oraz wśród serdecznych i oddanych przyjaciół.
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TABLICA PAMIĄTKOWA

Rodzice modlący się w Różach Różańcowych

SPOTKANIE Z PASTERZEM

Już za tydzień, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (8.04) o godzinie 11.30 rozpocznie się
w naszej Parafii wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego.
Jej program będzie następujący:
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA (8.04)
godz. 11.30: Ingres Ks. Biskupa, powitanie oraz
Msza św.
godz. 13.00 Msza św. Po Mszy św. spotkanie
z członkami Kół Różańcowych i z przedstawicielami innych wspólnot.
godz. 15.00 Spotkanie z kapłanami (wikariusze,
ks. Senior Henryk, ks. Robert) oraz z Siostrami
Orionistkami.
godz. 16.00 spotkanie z członkami Rady Parafialnej i Duszpasterskiej.
WTOREK (10.04)
godz. 9.30 IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Powitanie, spotkanie w szkole z uczniami, a następnie z dyrekcją
i nauczycielami w pokoju nauczycielskim.
godz. 11.00 Szkoła Podstawowa w Strzale, powitanie ks. Biskupa, prezentacja Szkoły w wykonaniu uczniów, słowo Ks. Biskupa do dzieci, spotkanie z gronem pedagogicznym.
ŚRODA (11.04)
godz. 9.00 spotkanie z delegacjami uczniów
poszczególnych klas w Szkole Podstawowej Nr
9. Powitanie, prezentacja w wykonaniu uczniów,
słowo Ks. Biskupa do dzieci, a następnie spotkanie z gronem pedagogicznym.
godz. 10.30 Powitanie w Katolickiej Szkole Podstawowej: krótka akademia w wykonaniu uczniów,
słowo Ks. Biskupa do uczniów i spotkanie z gronem pedagogicznym w pokoju nauczycielskim.
godz. 12.00 Wizyta w Społecznej Szkole Podstawowej (STO), powitanie Ks. Biskupa, słowo
do dzieci, spotkanie z gronem pedagogicznym
w pokoju nauczycielskim.
Po zakończeniu wizyty w SSP lustracja archiwum parafialnego i kancelarii oraz parafowanie
ksiąg parafialnych i metrykalnych.
Zakończenie wizytacji kanonicznej.

Władze miasta Siedlce i Diecezji Siedleckiej
wystąpiły z sugestią, aby na ścianie naszego kościoła została zamieszczona spiżowa tablica
upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Wybór naszego kościoła
związany jest z tym, że to właśnie u nas już od
wielu lat, w dniu 11 listopada są celebrowane
Msze Św. za Ojczyznę i z naszego kościoła wyrusza pochód w kierunku Placu Wolności, gdzie
pod pomnikiem wolności mają miejsce uroczystości patriotyczne.
Wkrótce zostanie zawiązany komitet, który
podejmie starania o przygotowanie projektu i wykonanie tablicy. Na czele komitetu stanie radny
miasta Siedlce i znany społecznik p. Zygmunt
Szalach. Wpływają już pierwsze sugestie dotyczące projektu tablicy, jak chociażby ta, którą
prezentujemy powyżej.
Członkowie przyszłego Komitetu zapewne
będą wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje.

JACEK PULIKOWSKI
Jacek Pulikowski to niekwestionowany autorytet
dla tysięcy małżeństw i rodzin, znany doradca życia
rodzinnego, autor wielu
książek i publikacji o tematyce rodzinnej, ale też
inżynier i wykładowca Politechniki Poznańskiej.
W niedzielę 8 kwietnia br.
o g. 18.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, podzieli się z nami swoim ogromnym doświadczeniem w przystępny, a zarazem humorystyczny sposób.
Wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona.
O czym tym razem opowie? Odkryciem Ameryki nie jest, że każdy chce być szczęśliwy. Zarówno mąż jak i żona marzą o szczęśliwym małżeństwie. Nie jest to jednak stan łatwy do osiągnięcia, „Bo do tanga trzeba dwojga…. czyli
jak wygrać szczęście w małżeństwie” – to
główny temat spotkania.
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KIERUNEK: SYCYLIA

Ks. Robert Mirończuk zaprasza na pielgrzymkę samolotowo-autokarową na Sycylię
w dniach od 11 do 18 lipca 2018 r.
Oto jej program:
1 dzień: 15.40, Warszawa Okęcie wylot na Sycylię. Przylot grupy na lotnisko w Katanii 18:30,
spotkanie z przewodnikiem, transfer do hotelu.
2 dzień: Wycieczka na Etnę (dla chętnych
wjazd kolejką na wulkan do wysokości 2800 m
n.p.m.) i do Taorminy. Zwiedzanie teatru antycznego w Taorminie.
3 dzień: Wycieczka do Syrakuz i Noto. Sanktuarium Matki Boskiej Płaczącej w Syrakuzach,
wysepka Ortigia z katedrą i Źródłem Areteuzy.
Zwiedzanie barokowego miasta Noto.
4 dzień: Wykwaterowanie. Przejazd przez
środkową Sycylię na północne wybrzeże. Po
drodze zwiedzanie Cefalù (katedra, pralnia
średniowieczna). Przejazd na nocleg w okolice
Palermo.
5 dzień: Wycieczka Segesta + Erice. Park archeologiczny w Segescie i świątynia, która ma
2500 lat! Średniowieczne miasto na wzgórzu
Erice.
6 dzień: Monreale: katedra ze światowej sławy
mozaikami (wpisana na listę dziedzictwa UNESCO!). Palermo: dawna dzielnica arabska, dziś
największe targowisko z prawdziwą atmosferą
miasta; katedra, plac Bellini z zabytkami sztuki
arabo-normańskiej, plac Pretoria ze słynną
Fontanną Wstydu, plac Quattro Canti, opera
Palermo, Teatro Massimo (z zewnątrz).
7 dzień: Dzień wolny na plażowanie.
8 dzień: Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko w Katanii, godz. 19.10 wylot do Warszawy.
Lądowanie godz. 21.50.
PRZEWIDYWANA CENA (czekamy na ostateczną
wycenę hoteli oraz autokaru): ok. 2600 zł plus bilet
lotniczy 1300 zł (cena biletu na dzień 12.12.2017 r. z
bagażem podręcznym). Wszystko w cenie: przelot
samolotem, autokar na Sycylii, noclegi z wyżywieniem HB, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc wg
programu, opieka duchowa, pilot/przewodnik, ubezpieczenie KL NNW. Zgłoszenia i informacje u Ks.
Roberta: 503 035 500

APEL MARSZAŁKA:
SMOG JEST GROŹNY
Marszałek Województwa Mazowieckiego, za
pośrednictwem instytucji, urzędów, organizacji
społecznych i parafii kieruje do nas list, w którym wskazuje bardzo ważne sprawy dotyczące
ochrony środowiska. Śmiało można powiedzieć,
że nie tylko one nas dotyczą, ale także leżą w
naszych rękach. Marszałek pisze między innymi (prezentujemy fragment obszernego pisma):

Trujący dym może być rakotwórczy, uszkadza płuca, może powodować kaszel i duszności,
a także reakcje alergiczne na skórze. Z badań
przeprowadzonych przez instytuty naukowe i organizacje zajmujące się ochroną środowiska
wynika, że spalanie plastików w paleniskach
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domowych czy ogniskach jest główną przyczyną
emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. Choć
o smogu tak wiele się mówi, ciągle istotną kwestią jest uświadomienie społeczeństwa, iż bezwzględnie nie należy palić odpadów na terenach
nieruchomości oraz w piecach domowych m.in.:
plastikowych pojemników i butelek po napojach,
zużytych opon, innych odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry,
opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach
ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach,
pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z
polietylenu, papieru bielonego związkami chloru
z nadrukiem farb kolorowych. Jest to związane
nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.

PROPOZYCJA ANI I OLI
Ania i Ola są uczennicami III klasy Gimnazjum. Biorą udział w XXIV Sejmie Dzieci
i Młodzieży. W ramach prac tego Sejmu dołączyły do ogólnopolskiego projektu, którego zadaniem jest przybliżenie nam ważnych postaci
polskiego parlamentu z okresu międzywojennego, związanych z naszym regionem. Proponują, abyśmy poznali pochodzącą z rodziny
ziemiańskiej na Podlasiu Gabrielę BalickąIwanowską, żyjącą w latach 1871-1962.
Dziewczęta piszą o niej:
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jach zwiastowania „drogi życia” w niepodległej
Rzeczpospolitej, a przez wiele lat jedynej wszechnicy katolickiej od Łaby po Władywostok.
Idea powołania katolickiej szkoły wyższej w odradzającej się po zaborach Polsce zrodziła się w
sercu ks. Idziego Radziszewskiego, pierwszego
rektora KUL-u, a podjęta została i zrealizowana
przez Episkopat Polski, obradujący w Warszawie
w dniach 26 i 27 lipca 1918 roku. Zebraniu temu
przewodniczył ówczesny nuncjusz apostolski
Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Na pierwszy rok studiów w 1918 roku przyjęto niespełna
400 studentów.

W poniedziałek 2 kwietnia obchodzony jest
dzień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Ofiary składane w tym dniu na tacę są przeznaczone na KUL i na rozwój innych katolickich uczelni wyższych.

CYGAŃSKI DZIEŃ

STRAŻNICZKA NIEPODLEGŁEJ
W tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
Jednak ten rok szczególny będzie także dla
kobiet, które w 1918 r.
otrzymały bierne i czynne prawo wyborcze.
Gabriela BalickaIwanowska była jedną
z działaczek walczących o równouprawnienie
w II Rzeczpospolitej. Będąc posłanką w Sejmie
Ustawodawczym 1919-1922 domagała się zniesienia ograniczeń praw cywilnych kobiet, zakazu
używania przemocy w szkołach i ograniczeniu
sprzedaży napojów alkoholowych, ponieważ alkoholizm uważała za ogromny problem Polaków. Dzięki niej wymienione wyżej zagadnienia
zostały nagłośnione, czego owocem było kilka
artykułów konstytucji marcowej w 1921 roku.
Dzięki takim kobietom jak Gabriela BalickaIwanowska zaczęto zwracać uwagę na problem
równości, dlatego pamiętajmy o niej, ciesząc się
z wywalczonej wolności.

„ALMA MATER” - KUL
Już od 100 lat działa w Polsce Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Jest to nie
tylko największa, ale i najstarsza uczelnia katolicka w Polsce. Z tej racji Biskupi polscy wystosowali List Pasterski, który będzie odczytany w kościołach 2 kwietnia. Dziś przedstawiamy jego
fragment: „Dzisiejszy nasz list kierujemy do Was
z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Uczelni niezwykle zasłużonej w dzie-

W przyszłą niedzielę (8.04) wypada światowy dzień modlitw za Cyganów (Romów); Został
ustanowiony w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się pod patronatem
UNESCO 8 kwietnia 1971 r. w Orpington koło
Londynu. Fakt ustanowienia miał miejsce na IV
Kongresie Międzynarodowego Związku Romów, który odbył się w Polsce w Jadwisinie koło Serocka w 1990 r.
Obchody Światowego Dnia Romów są okazją do poszerzenia wiedzy o społeczności romskiej, jej zwyczajach, tradycjach i kulturze oraz
poznania współczesnych problemów. Fragment preambuły Karty Światowego Komitetu
Romów (swoistej konstytucji cyganów) brzmi:
My naród Romów, Członkowie „Romani Union”
jesteśmy zdecydowani bronić przyszłości pokoleń Romów przed narodowym zagrożeniem,
które wiele razy za naszego życia sprowadziły
na Romów niewypowiedziane cierpienia, nędzę oraz wojenne ludobójstwo i pokładać wiarę
w podstawowe prawa człowieka, honor i wartość ludzkiego życia, szacunek dla różnorodności, równe prawa dla mężczyzn, kobiet, dzieci
oraz małych i wielkich narodów.
Romowie są zazwyczaj katolikami. Rzadko
w społeczności cygańskiej spotyka się wyznawców innej religii lub ateistów. Związek Romów w
Polsce wydaje cygańską gazetę „Romano
Atmo” („Romska Dusza”). Na niektórych uniwersytetach są wykłady z „cyganologii”. W internecie jest także polska encyklopedia cyganów na
stronie http://romopedia.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.
16.00 Spotkanie oazowe OND (kl. II gimnazjum) – Weronika Pernach
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 2 kwietnia 2018 r.
17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (kl. III gim.) – Dominika Rucińska
Dzień Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
17.30 Różaniec pod przewodnictw. KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na KUL i na rozwój in18.00 1. Gregorianka: + Emilię i Stanisława Rogala, of. Rodzina
nych katolickich uczelni wyższych. Tydzień Oktawy Wielkanocnej, Rok B, II.
Czyt.: Dz 2,14.22-32 (Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa);
2. + Mariannę Partyn (w 21 r.), of. Mąż z Dziećmi
Mt 28,8-15 (Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom);
3. + Urszulę Mitrzak, of. Mąż i Syn
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Lucjana Jastrzębskich, of. Córka
4. + Andrzeja Rucińskiego, of. Rodzina Pietruczuków
2. + Annę i Bronisława, of. Córka
5. W intencjach Czcicieli Św. Józefa, of. Uczestnicy Liturgii
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (6)
3. + Mariannę Świętońską (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
8.30 1. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Ta- 19.00 Spotkanie oazowe (grupy po ONŻ I) - Edyta Krawczyk

deusza, Annę, Sewerynę i Leokadię, zm. z Rodzin Brochockich
i Woźnych, of. Adam i Maria Brochoccy
2. + Mariana (w 24 r.), Bertę (w 11 r.), Ireneusza (w 8 r.) i Jerzego, zm. z Rodzin Głuchowskich i Korzeniowskich, of. Rodzina
10.00 1. + Bożenę Ryś, zm. z Rodziny Kuźniarskich oraz Mariana, Apolonię, Genowefę, Jana i Jadwigę, of. Rodzina
2. + Leokadię, Jana, Zofię, Jana, Karola, Annę i Wacława, of. p.
Orzełowscy

11.30 1. + Józefa Hejniaka (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
2. Dziękczynna w 90 r. urodzin Łucji, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of.
13.00 1. + Jana i Wandę Ławeckich, Helenę i Henryka Chodowców
oraz Stanisława Harasima, of. Jadwiga Harasim
17.30 Różaniec pod przewodnictw. KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)

18.00 1. Gregorianka: + Emilię i Stanisława Rogala, of. Rodzina
2. + Mieczysława Pałdynę (w 1 r.), of. Brat Jan i Bratowa
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (4)

Wtorek w Oktawie Wielkanocy - 3 kwietnia 2018 r.
Wspomnienie Św. Ryszarda de Wyche (z Chichesteru), Biskupa;
Czyt.: Dz 2,36-41 (Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa);
J 20,11-18 (Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie).

6.30 1. + Tadeusza Kukawskiego (w 2 r.) i Córkę Joannę, of. Żona
i Córka

7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Lucjana Jastrzębskich, of. Córka
2. + Janinę, Bronisława i Kazimierza, zm. z Rodzin Wawryniuków
i Topyłów, of. Rodzina
3. + Zdzisławę Olędzką (w 3 r.), Eugeniusza, Natalię, Mariannę,
Jana, zm. z Rodzin Kukawskich, Kaczyńskich, Koprowskich i Kamińskich, of. Brat Bogusław Kukawski
4. Dziękczynna w 19 r. Chrztu Św. Agaty, z prośbą o potrzebne
łaski, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz wypełnienie się woli
Bożej w jej życiu, of. Rodzice
17.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (chłopcy) - Mateusz Sawicki
17.30 Różaniec pod przewodnictw. KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)
18.00 1. Gregorianka: + Emilię i Stanisława Rogala, of. Rodzina
2. + Lucjana i Krzysztofa Myrchę, zm. z Rodziny Golców, of. Rodzina
3. + Janinę (w 14 r.), Eugeniusza i Marka, of. p. Wójcikowie
4. + Jadwigę Boruc (w 5 r.), of. Syn z Żoną

5. Dziękczynna w 6 r. urodzin Agnieszki, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (5)

Środa – 4 kwietnia 2018 r. Wspomnienie Św. Izydora z Sewilli,
Biskupa i Doktora Kościoła; Czyt.: Dz 3,1-10 (Uzdrowienie chromego od
urodzenia); Łk 24,13-35 (Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba).

6.30 1. + Helenę i Antoniego, zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of.
Barbara Kukawska

2. + Aleksandrę, Józefa, Wiktora, Stanisławę, Zygmunta, Lucjana, zm. z Rodzin Sysików i Montewków, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Lucjana Jastrzębskich, of. Córka
2. + Genowefę (w 3 r.) i Jana Michalskich, zm. z obu stron
Rodziny, of. p. Michalscy
3. + Mariannę (w 22 r.), Walentego, Tadeusza i Weronikę Rucińskich, zm. z Rodziny Buzuków, of. Maria Buzuk
16.00 Spotkanie oazowe OND (klasa VI) – Katarzyna Drosio

Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 5 kwietnia 2018 r.
Wspomnienie Św. Wincentego Ferreriusza, Kapłana; Pierwszy
Czwartek Miesiąca. Czyt.: Dz 3,11-26 (Bóg naszych ojców wsławił Sługę
swego); Łk 24,35-48 (Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma).

6.30 1. + Mieczysława Pałdynę (w 1 r.), of. Żona
2. + Ludwika, Antoniego, Jolantę i Tadeusza Kowalczyków oraz
Władysławę i Henryka Zająców, of. Rodzina
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Lucjana Jastrzębskich, of. Córka
2. + Zygmunta (w 11 r.), Helenę, Krystynę i Czesława Olszewskich, of. Córka Irena Kociuba
3. + Natalię Kujawską (w 18 r.), Eugeniusza, Jana, Mariannę,
i Zdzisławę Olędzką, zm. z Rodzin Kukawskich, Koprowskich
i Kamińskich, of. Syn Bogusław
4. Dziękczynna za kapłanów posługujących w naszej Parafii,
z prośbą o obfitość łask Bożych oraz o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z Parafii, of. Apostolat Złotej Róży
17.30 Różaniec pod przewodnictw. KŻR nr 10 (zel. Teresa Malinowska)

18.00 1. Gregorianka: + Emilię i Stanisława Rogala, of. Rodzina
2. + Anielę (w 20 r.), Antoniego, Jadwigę i Henryka, of. Maria
Chromińska

3. Dziękczynna w 16 r. urodzin Anny Gochnio, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice
4. Dziękczynna w 1 r. urodzin Damiana, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla niego i dla jego Rodziców, of. Rodzice
Czuwanie Godziny Świętej i nowenna do Miłosierdzia Bożego (7)
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha

Piątek w Oktawie Wielkanocy – 6 kwietnia 2018 r.
Pierwszy Piątek Miesiąca. Ze względu na Oktawę Wielkanocną dziś nie
obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Dziś mija 5 rocznica sakry biskupiej Ks. Biskupa Piotra Sawczuka
Wspomnienie Św. Jana Chrzciciela de la Salle, Kapłana
(z XVII/XVIII w.), Założyciela Saletynów; Czyt.: Dz 4,1-12 (Kamień
odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym).
J 21,1-14 (Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim).

6.30 1. + Józefa i Eugenię Piechowicz oraz Jana Daniela, of. Władysława Daniel

2. + Grażynę Kluczek (w 9 r.), of. Dzieci
3. + Szczepana Lesiewicza (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Lucjana Jastrzębskich, of. Córka
2. + Bożenę Ryś, Jana i Jadwigę, zm. z Rodzin Kuźniarskich
i Rysiów, of. Rodzina
3. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy zmarłych przodków i grzechy wszystkich z obu stron Rodziny, of. Rodzina Toczyskich
4. Dziękczynna w 36 r. urodzin Agnieszki, z prośbą o dary Ducha
Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej i dla jej
Rodziny, of. Rodzina
Pierwszopiątkowe nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
15.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Aleksandra Lipińska
15.30 Spotkanie oazowe grupy ODB (4 klasa) – Ks. Piotr Kruk
16.00 Spotkanie oazowe grupy ODB (5 klasa) – Karolina Boruc
16.00 Próba Światełka
17.00 Spotkanie oazowe grupy OND (7 klasa) – Patrycja Wierzbicka
17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia.
Początek Triduum poprzedzającego Dzień Świętości Życia.

1 KWIETNIA 2018 r.

OPIEKUN Nr 13

2. + Danutę Rzewuską (w 5 r.), of. Rodzina
3. + Bolesława (w 24 r.), Józefa, Mariannę, Franciszka i Mariannę, of. Żona Krystyna
4. + Włodzimierza i Władysława, of. p. Kowalczyk
5. W intencjach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa z racji Pierwszego Piątku miesiąca, of. Uczestnicy Liturgii
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (8) i w obronie nienarodzonego
dziecka. Modlitwa wynagradzająca za odrzucony dar życia
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie
19.00 Próba Chóru „Lilia”
Sobota w Oktawie Wielkanocy – 7 kwietnia 2018 r. Pierwsza
Sobota Miesiąca. Czyt.: Dz 4,13-21 (Mówimy to, co widzieliśmy); Mk 16,9-15
(Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii).

6.30 1. + Dariusza Wojciuka, of. Siostrzeniec
2. Dziękczynna w 80 r. urodzin Sabiny i Teresy, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej, of. Sabina Łukasiuk
7.00 1. Gregorianka: + Mariannę i Lucjana Jastrzębskich, of. Córka
2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa
tych, którzy otwarcie i publicznie wpajają w serca dzieci obojętność, of. Koło Żywego Różańca nr 26
3. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się
woli Bożej w życiu Syna przez wstawiennictwo Niepokalanego
Serca Maryi, of. Mama
4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi,
z prośbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzw. Człowieka
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i różaniec Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka w intencji o uwolnienie z nałogów

14.00 W intencji Nowożeńców Teresy i Karola
15.00 W intencji Nowożeńców Marty i Michała
16.00 W intencji Nowożeńców Marii i Krzysztofa
17.00 W intencji Nowożeńców Elżbiety i Pawła
18.00 1. Gregorianka: + Emilię i Stanisława Rogala, of. Rodzina
2. + Ryszarda, Alicję, Mariannę i Mariana Łozów, of. Rodzina
3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Aleksandry Wilk, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Mama
Zakończenie nowenny do Miłosierdzia Bożego (9) Nabożeństwo w obronie nienarodzonego dziecka, wynagradzające za odrzucony dar życia

II Niedziela Wielkanocna, czyli Niedziela Miłosierdzia
Bożego – 8 kwietnia 2018 r. Początek Tygodnia Miłosierdzia.
Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na diecezjalną „Caritas”
Wspomnienie Św. Dionizego, Biskupa Koryntu i Męczennika (z II w.);
Światowy dzień modlitw za Cyganów (Romów); Rok B, II; Czyt.: Dz 4,3235 (Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej); 1 J 5,1-6 (Naszą siłą
jest nasza wiara); J 20,19-31 (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli).

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

7.00 1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Wiesławy i Mirosława Szczepaników, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów oraz dla
ich Dzieci i Wnuków, of. Rodzina
8.30 1. Gregorianka: + Mariannę i Lucjana Jastrzębskich, of. Córka
2. + Janinę i Jana Kalickich, of. Marta Borkowska
3. + Wiesława Duka oraz zm. Rodziców Andrzeja i Józefę, of. Jadwiga Duk

10.00 1. + Dariusza, Katarzynę, Stanisławę, Stanisława, Mirosławę
i Witolda, zm. z Rodzin Krupów i Kowalczyków, of. Rodzina
2. + Lecha Gadomskiego (w 8 r.), Henryka, Adama, Zbigniewa
i Ludwika oraz zm. z Rodziny Gadomskich, of. Rodzina
3. + Edwarda (w 28 r.) i Gustawę (w 2 r.) Truszkowskich, of. Dzieci
11.30 1. Gregorianka: + Emilię i Stanisława Rogala, of. Rodzina
2. + Jerzego Czarnolasa (z racji imienin) i Romana Sagana, of.
Żona Teresa

3. + Józefa, Krystynę i Krzysztofa, zm. z Rodziny Bonat oraz Henrykę, Edwarda i Tadeusza Gregorczuków, of. Rodzina
13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych
16.30 1. + Agnieszkę Czerniej (w 7 r.), of. Kazimiera Kąkol
17.30 Dziesiątek różańca i modlitwy Obrońców Życia przed Dniem
Świętości Życia
18.00 1. + Zofię, Stanisława Boruców (z racji imienin), of. Syn z Rodziną
Modlitwa o uzdrowienie pod przewodnictwem grupy „Strumienie
Miłosierdzia” i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu

STRONA 5

DUCHOWA ADOPCJA I DZIEŃ ŻYCIA
Każdego roku w naszej Parafii szczególny charakter ma Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego, która w tym roku została przeniesiona na 9
kwietnia, ze względu na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocną. To już
21 lat jak w naszym Sanktuarium trwa modlitwa w intencji życia.

Czym jest modlitwa Duchowej Adopcji?
Pełna nazwa tego aktu brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Zagrożonego Zagładą”. Wyrażona jest osobistą modlitwą jednej osoby
w intencji ocalenia życia dziecka wybranego przez Boga, Dawcę Życia.
Trwa przez 9 miesięcy, tj. przez okres wzrostu dziecka w łonie matki.
Do kogo jest adresowana Duchowa Adopcja?
Jest skierowana do każdego wierzącego człowieka, który jest wrażliwy na ludzki los poczętych dzieci. Jest adresowana do ludzi młodych,
przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, do
młodych i starszych małżonków. Ponieważ troska o ludzkie życie jest
domeną lekarzy i pracowników Służy Zdrowia, więc i oni są szczególnie
zaproszeni do tej modlitwy. Również kapłani, klerycy, bracia zakonni
i siostry zakonne. W bardzo wyjątkowy sposób Duchowa Adopcja skierowana jest do małżonków, którzy pragną realizować rodzicielskie powołanie, a nie mogą mieć swoich dzieci.
Jakie korzyści płyną z podejmowania Duchowej Adopcji?
Każda modlitwa oddaje Bogu należną cześć. To pierwszy owoc Duchowej Adopcji: chwała Boga, który żyje w sercach modlących się ludzi.
Modlitwa taka odwodzi od zamiaru popełnienia aborcji lub jakiegokolwiek w niej uczestnictwa, w tym również od praktyk „in vitro”, niszczących ludzkie zarodki. Duchowa Adopcja przywraca równowagę ducha
i usuwa udrękę sumienia tym, którzy podnieśli rękę na dziecko nienarodzone (syndrom proaborcyjny). Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej
miłości, bezpieczeństwa i solidarności. Uwrażliwia na los i cierpienia nienarodzonych dzieci poddawanych nieludzkim torturom aborcyjnym.
Modlitwa przybliża nas do Boga i uświęca wszystkich, którzy ją praktykują. Bycie blisko Boga, doświadczenie Jego obecności, Jego ciepła,
Jego miłości - to piękne owoce modlitwy Dzieła Duchowej Adopcji.
Wierzymy, że natchnieni Bożą Mocą przez naszą modlitwę możemy
pokonać cywilizację śmierci, gdyż nadal trwa walka o życie człowieka.
Oddajemy tę sprawę Maryi, Matce Życia, Św. Józefowi, Św. Janowi Pawłowi II a także Św. Joannie, prosząc ich o wstawiennictwo. Niech modlitwa, którą uroczyście zapoczątkujemy w Dniu Świętości Życia 9 kwietnia, wyprosi u Boga tę łaskę, by każde poczęte dziecko było przyjmowane przez rodziców z miłością.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym drogie jest życie ludzkie
do włączenia się w tę modlitwę w duchu dziękczynienia za „Rok Św.
Józefa”, Jubileusz 200-lecia Diecezji Siedleckiej, 100-lecia wskrzeszenia
Diecezji i naszej Ojczyzny, rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Ks.
Biskupa Ignacego Świrskiego oraz 50 rocznicę ogłoszenia encykliki
o życiu „Humane Vitae” Bł. Papieża Pawła VI.
Serdecznie zapraszamy na Triduum przed Dniem Świętości Życia:
PIĄTEK 6.04. 17.30 Modlitwa Różańcowa; 18.00 Msza Św. a po niej
Nowenna do Miłosierdzia Bożego oraz nabożeństwo w obronie nienarodzonego dziecka i modlitwa wynagradzająca za odrzucony dar życia.
SOBOTA 7.04. 18.00 Msza Św. a po niej zakończenie Nowenny do
Miłosierdzia Bożego oraz nabożeństwo w obronie nienarodzonego dziecka i modlitwa wynagradzająca za odrzucony dar życia.
NIEDZIELA 8.04. 17.30 Dziesiątek Różańca oraz modlitwa w intencji
nienarodzonego dziecka i wynagradzająca za odrzucony dar życia.
PONIEDZIAŁEK 9.04. 17.30 Modlitwa Różańcowa; 18.00 Msza
Św., w czasie której odbędzie się uroczysty ceremoniał przyrzeczeń i rozdanie certyfikatów udziału z modlitwą codzienną i jubileuszową.
Serdecznie zapraszamy. W imieniu Obrońców Życia Krystyna Boruta

STRONA 6

POD OPIEKĄ ŚWIĘTYCH

OPIEKUN NR 13
rozpocznie się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia
(8.04) w sali przy zakrystii o godz. 17.30

PODZIĘKOWANIE.

ŚW. RYSZARD de Wyche to Biskup Chichesteru w Anglii (XII w.) Był absolwentem uniwersytetów: Oxfordu, Paryża i Bolonii. Walczył o
niezależność Kościoła od władzy króla Henryka
III. 3 kwietnia to dzień jego wspomnienia.
PATRON SEVILLI w Hiszpanii, Św. Izydor był
Biskupem i Doktorem Kościoła. Żył w VII w. Pochodził z rodziny, która wydała wielu świętych.
Zmarł jako 82-letni pokutnik 4 kwietnia 638 r.
Napisał 20-tomową encyklopedię noszącą tytuł
„Codex etimologiarum”.
WINCENTY FERRERIUSZ to kolejny kanonizowany Hiszpan. Żył w XIV w. Należał do Zakonu Dominikanów, był najpierw królewskim, a potem wędrownym kaznodzieją. Jego liturgiczne
wspomnienie obchodzimy 5 kwietnia.
BRACIA SZKOLNI to zgromadzenie zakonne,
nazywane także Braćmi Szkół Chrześcijańskich.
Ich założycielem był Św. Jan Chrzciciel de la
Salle, Kapłan, żyjący we Francji na przełomie
XVII i XVIII wieku. Był autorem nowoczesnych,
jak na owe czasy, programów wychowawczych.
Jego wspomnienie Kościół obchodzi w najbliższy piętek 7 kwietnia.
BISKUP KORYNTU Św. Dionizy był w II w.
Biskupem Koryntu. Z jego listów pisanych do różnych Kościołów dowiadujemy się o problemach
i zwyczajach ludzi wierzących tej epoki. Zginął
śmiercią męczeńską, a jego wspomnienie obchodzimy 8 kwietnia.

W PARAFII I W DIECEZJI
ZWIASTOWANIE. Ze
względu na czas Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego została przeniesiona na dzień 9
kwietnia. W tym dniu także będzie inauguracja
modlitwy Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (o czym dziś piszemy na str. 5).
KWIATY I DEKORACJE. Dziękujemy Grupom
Parafialnym za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. W tym tygodniu złożyli je:
KŻR nr 3 (zel. Agnieszka Komar) 50,- zł
Dziękujemy także osobom indywidualnym, które składają ofiary na ten cel do skarbonki przy
dużym krzyżu.
KATECHEZY. Szósta katecheza przedmałżeńska będzie w sobotę (7.04) o godz. 17.00 w sali
przy zakrystii. Kwietniowy cykl czterech katechez chrzcielnych dla rodziców i chrzestnych

1 kwietnia 2018 r.

NA ZGODĘ

Parafialny Zespół „Caritas” składa serdeczne
podziękowanie wszystkim, którzy wsparli dzieło pomocy potrzebującym w różnoraki sposób, także przez złożenie dobrowolnej ofiary
na ten ważny cel.
Wszystkim naszym dobrodziejom życzymy
spokojnych świąt oraz obfitości łask od ChrystuChłopak w Wielkim Tygodniu zachęca dziewczynę,
sa Zmartwychwstałego. W imieniu Parafialnego skłóconą ze swoją koleżanką:
Zespołu „Caritas” Elżbieta Szkup
- Podaj jej dłoń na zgodę. Przecież masz dwie!

CO PISZĄ W „ECHU” nr 13
Relacja z rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bp. Ignacego Świrskiego,
a także z trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej;
W jaki sposób Bóg mówi do człowieka? Co
oznacza "rozeznawać wolę Bożą" i jak nie popełnić w tym błędu? O tym w rozmowie „Echa”;
Gdzie leży Wyspa Wielkanocna i z czego słynie? Czego symbolem jest tam jako i co oznaczają tajemnicze posągi, których jest tam dużo?
O leczeniu postem i diecie św. Hildegardy;
dlaczego boimy się postu, a dlaczego jest on tak
cenny? To wszystko w rozmowie z autorem
książki „Boży skalpel” – a w konkursie 3 egzemplarze tej książki do wygrania.
Zapraszamy do lektury

DUSZPASTERZ ROLNIKÓW
Duszpasterz Rolników Ks. Stanisław Chodźko (obecnie proboszcz w Parafii Zbuczyn) solidaryzuje się z rolnikami, którzy wycierpieli z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF).
ASF jest chorobą zakaźną świń i dzików
i dlatego powinien być zwalczany z urzędu i na
koszt państwa. Tymczasem 80% rolników, którym w ramach profilaktyki wybito świnie „musiało
dobrowolnie” zrezygnować z hodowli i nie otrzymało odszkodowania ani rekompensaty.
Ks. Stanisław w liście otwartym pisze: „Od
września 2017 r. do lutego 2018 r. w Kurii Siedleckiej pod patronatem Ks. Biskupa Kazimierza
Gurdy toczyły się rozmowy między przedstawicielami Rządu RP, a podmiotami odpowiedzialnymi za zwalczanie epidemii i rolnikami. Rozmowy, dające początkowo nadzieję, skończyły się
fiaskiem. Strona rządowa nie spełniła żadnego
postulatu rolników. W tej sytuacji Ks. Biskup polecił mi, by podjąć dalsze działania mające na
celu wyrażenie solidarności z poszkodowanymi
rolnikami. W tym celu zawiązaliśmy z rolnikami
Komitet Protestacyjny. Pierwszym działaniem
jest szeroka informacja w mediach i poinformowanie o tym Rządu RP. Drugie to przygotowanie
Księgi Cierpień i Krzywd Rolników”. Ks. Stanisław w dalszej części pisma prosi o kontakt w tej
sprawie pod adresem: Ks. Stanisław Chodźko,
08-106 Zbuczyn, lub e-mailem: chodzko@wp.pl
Prosi także, aby wszystkie nadsyłane dokumenty były podpisane imiennie z adresem zwrotnym i kontaktowym numerem telefonu.

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

WAŻNE PYTANIE:
- Mamo, którędy wychodzi się na ludzi?
- Synku! Trudne drogi najczęściej prowadzą do miejsc
najpiękniejszych. Także i do tych, które uczynią cię
normalnym człowiekiem.
WIOSNA. Rozmowa sąsiadów:
- To w końcu mamy wiosnę.
- E... gdzież ta wiosna. Ciągle niebo jest zachmurzone,
a w nocy przymrozki!
- A ja wiem, że wiosna idzie, bo znowu zaczęła krążyć
legenda o zadowolonych Polakach.
DEBATA na korytarzu szkolnym podczas przerwy międzylekcyjnej, na temat kim jest „fajniej” być chłopakiem,
czy dziewczyną. Jeden z chłopaków rozbrajająco odpowiada:
- A wiecie, jak wyglądałby świat, gdyby Matka Boska
urodziła Dziewczynkę, zamiast Chłopaka?
NA TEMAT SNU. Podczas lekcji dzieci rozmawiają na
temat snów. Wierzyć w to, czy mają wpływ na nasze
życie, czy nie? Po zakończeniu rozmowy, pani nauczycielka ogłasza kartkówkę, prosząc, aby dzieci opisały,
jak wyglądał ich sen. Zuzia pisze:
- Każdy mój sen ma wstęp, rozwinięcie i pobudkę.
ZAJĘTA. Chłopak dzwoni do dziewczyny;
- Przejdziemy się gdzieś? Dziś tak piękne świeci słońce.
Dziewczyna odpowiada:
- Dziś jestem zajęta. Umówiłam się ze swoim czasem
wolnym.
ZAKUPY. Tato prosi córkę, aby poszła do pobliskiego
sklepu i kupiła chleb.
- Tato, nie chce mi się. Muszę buty zakładać!
- A po co? Idź w kapciach na miasto. Przecież jesteś
u siebie.
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,
p. Agata Zielińska
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
Kancelaria nieczynna w niedziele i uroczystości
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OKTAWA CZYLI 8 DNI

Łacińskie słowo „octo” znaczy osiem, zaś
„octava” znaczy ósma. Termin ten znany jest w
muzyce i akustyce. W tradycji Kościoła nazwą
„oktawa” określa się 8 dni wielkanocnych, które
są przedłużeniem obchodów Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. Oktawa rozpoczyna się Wigilią Paschalną w Wielką Noc i
trwa do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Jest to
łącznie 8 dni. Z racji tego, że każdy dzień oktawy jest uroczystością Zmartwychwstania,
dlatego w piątek wielkanocny nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

CZAS MIŁOSIERDZIA
Już za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przygotowujemy się do niej przez Nowennę, która rozpoczęła się w Wielki Piątek, a zakończy w najbliższą sobotę. Zapraszamy na nią codziennie po Mszy Św. o godzinie 18.00.

Sam Pan Jezus objawił Św. Siostrze Faustynie niezwykle ważne słowa:

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię
nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci.
Kapłani będą podawać ją grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik
najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia
mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu”.
Dzienniczek Siostry Faustyny, z. 2 (687)

Należy też pamiętać, że ofiary składane na
tacę w Niedzielę Miłosierdzia (8.04) są przeznaczone na diecezjalną „Caritas”. Niedziela ta
w Kościele Powszechnym rozpoczyna także
niezwykle ważny Tydzień Chrześcijańskiego
Miłosierdzia.
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MAŁY JUBILEUSZ

W piątek (6 kwietnia) mija 5 rocznica sakry
biskupiej naszego Rodaka i Biskupa Pomocniczego naszej Diecezji, Ks. Biskupa Piotra Sawczuka. Przypomnijmy w skrócie jego biografię.
Urodził się w Kornicy k/Łosic 29 stycznia
1962 r. w rodzinie rolników. Maturę zdał w LO
im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.
Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w
Siedlcach i 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał święcenia kapłańskie. Specjalistyczne studia teologiczne ukończył na KULu
w 1988 r. Natomiast na ATK podjął studia na
wydziale prawa kanonicznego, uzyskując doktorat w 1996 roku. W Warszawie przez 6 lat był
kapelanem Sióstr Loretanek, a po powrocie do
Siedlec był notariuszem i sędzią w Sądzie Biskupim. Pełnił urząd notariusza i kanclerza Kurii
Diecezjalnej, a od 2009 r. urząd wikariusza generalnego. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym
Diecezji Siedleckiej. 19 stycznia 2013 r. został
mianowany przez Benedykta XVI biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej, a 6 kwietnia
2013 roku przyjął święcenia biskupie.
W modlitwach pamiętajmy o dostojnym Jubilacie.

PIERWSZE DNI

W Oktawie Wielkanocnej wypada Pierwszy
Czwartek, Piątek, Sobota i Niedziela Miesiąca.
W dni powszednie okresu oktawy, do soboty
włącznie, bierzemy udział także w Nowennie
do Miłosierdzia Bożego.
Dziś jest Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po
sumie krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i wymiana Tajemnic Różańcowych. Nie
będzie katechezy dla Kół Żywego Różańca.
Dzień dzisiejszy spędzamy z rodziną.
Pierwszy Czwartek Miesiąca (5.04) wypada w Oktawie Wielkanocnej. Po Mszy Św. wieczorowej i nowennie do Miłosierdzia Bożego
będzie czuwanie Godziny Świętej (do godziny
20.00)
Pierwszy Piątek Miesiąca (6.04). Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
będzie po Mszy Św. o godzinie 7.00 i 18.00.
Dzień ten rozpoczyna także Triduum poprzedzające Dzień Świętości Życia. W piątek i w
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niedzielę o godzinie 17.30 będzie różaniec pod
przewodnictwem Obrońców Życia (w sobotę o
19.00). W piątek i sobotę po Mszy Św wieczorowej będą kolejne (8 i 9) modlitwy Nowenny
do Miłosierdzia Bożego i w intencjach obrony
nienarodzonych dzieci oraz wynagradzających
za odrzucony dar życia.
Pierwsza Sobota Miesiąca (7.04). O godzinie 7.00 będzie Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP i różaniec Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w intencji o uwolnienie z nałogów. Natomiast po Mszy Św. wieczorowej
zakończenie Nowenny do Miłosierdzia Bożego
oraz różaniec w intencjach obrony nienarodzonych dzieci, wynagradzający za odrzucony dar
życia.

DO ŚW. CHARBELA

Katolickie Radio Podlasie i Biuro Pielgrzymkowe Arka organizują od 17 do 25 maja br.
pielgrzymkę do Libanu. Program ogólny:
17.05 Czwartek: Warszawa - Bejrut
18.05 Piątek: Annaya - Jarabia
19.05 Sobota: Jeita Grotto - Harissa - Bkerke Ghazire
20.05 Niedziela: Byblos - Dolina Bekaa - Baalbeck
21.05 Poniedziałek: Quadisha - Becharre - Kozhaya
22.05 Wtorek: Annaya - Sydon - Tyr
23.05 Środa: Byblos
24.05 Czwartek: Bejrut
25.05 Piątek: Bejrut - Warszawa
W czasie pobytu nocujemy w Hotelu Aleph****
w Byblos. Szczegółowy program na stronie: radio
podlasie.pl lub podlasie24.pl. Przewodnikiem jest
o. Kazimierz Gajowy - Polski Misjonarz od 1987
mieszkający w Libanie Wymagany jest paszport,
ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego
wyjazdu z Libanu (w paszporcie nie może być
pieczątki z Izraela). Całkowity koszt wynosi: 1700
PLN plus 760$ USD. Bliższe informacje i zgłoszenia tel. 504 036 207.

SŁUGA BOŻY

W sobotę 24 marca w katedrze zainaugurowano proces beatyfikacyjny Bpa Ignacego Świrskiego. Watykańskim postulatorem procesu
beatyfikacyjnego jest ks. Mariusz Świder (siedlczanin, studiujący w Rzymie).
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W sobotę 17 marca w katedrze siedleckiej na Mszy Św. o godz. 12.00 Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Gurda upoważnił, po siedmiomiesięcznym przygotowaniu
prowadzonym przez Diecezjalną Szkołę Liturgiczną, trzech dorosłych mężczyzn z naszej Parafii, którzy wcześniej otrzymali zgodę ze strony swoich żon, do udzielania
Komunii Św. w niedziele i uroczystości osobom chorym i niepełnosprawnym. Ci nadzwyczajni Szafarze to (od lewej): Tomasz Bobak, Maciej Nowak i Michał Głódź.
Gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy głębokiej radości z pełnienia tej wzniosłej posługi.

