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    Niosąc przygotowane wonności, 
kobiety szły na spotkanie uma-
rłego. Szły do grobu. Namaszcze-
niem zmarłego chciały okazać sza-
cunek i cześć, który żywiły wzglę-
dem Niego. Towarzyszyły Mu od 
Galilei w drodze do Jerozolimy, by-
ły świadkami Jego śmierci, a teraz 
namaszczeniem chciały Go poże-
gnać. Kiedy przyszły do grobu Je-
zusa, kamień był odsunięty, a gdy 
weszły do wnętrza, nie znalazły Je-
go Ciała. W tej zaskakującej sytua-
cji stanęły bezradne i zagubione. 
Ich drogie i starannie przygotowy-
wane wonności i olejki okazały się 
bezużyteczne. Do ich smutku dołą-
cza się jeszcze uczucie bezradnoś-
ci i zagubienia. 
    Chciejmy wczuć się w ich sytua-
cję. Zagubienie jest jednym z naj-
bardziej boleśnie przeżywanych lu-
dzkich uczuć. Towarzyszy ono 
człowiekowi, kiedy staje w sytuacji 
bez wyjścia, w sytuacji przerasta-
jącej jego siły, gdy znajduje się 
w osaczeniu. Rodzi się wtedy peł-
ne niepokoju pytanie: co robić da-
lej, jak wyjść z tej sytuacji. Niewą-
tpliwie dotykały one w bolesny 
sposób granic swoich ludzkich 
możliwości. 

Kochani Parafianie!     

Wieść o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła 
ich ogromną radością. Niech ta radość będzie także Waszym udziałem. 

Niech Pokój, który po Swoim Zmartwychwstaniu ogłosił Chrystus całemu 
światu na stałe zagości w naszych sercach.  

    W ten Wielkanocny poranek, kiedy okazuje się, że grób Pana Jezusa jest 
pusty, niech ustąpią Wasze lęki i obawy, niech w Waszej codziennej pracy 

nie będzie rzeczy niemożliwych…  
Wszyscy stańmy się wiernymi i gorliwymi świadkami Chrystusa 

Zmartwychwstałego i budujmy „nową rzeczywistość” opartą 
na Prawdzie, Miłości i Pokoju. 

 
Wasz Ksiądz Proboszcz 

z całą Załogą Św. Józefa 

 
WIELKANOC 2019  
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DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA 
WIELKANOCNE 

 
     W tym roku na adres Ks. Proboszcza i naszej 
Parafii życzenia wielkanocne nadesłali: 
 

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

Ks. Andrzej Sochal oraz pracownicy Katolic-
kiego Radia Podlasie 

Siostry Zgromadzenia Jedność pw. Św. Te-
resy od Dzieciatka Jezus z ul. 11 listopada i z ul. 
Cmentarnej 

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego w Siedlcach 

Redakcja Echa Katolickiego 
Przewodniczący prof. dr hab. Bogumił Lesz-

czyński i Kapituła Bractwa Św. Judy Tadeusza 
Diecezji Siedleckiej 

Ks. Jacek Wł. Świątek dyrektor I Katolickie-
go Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny 
w Siedlcach 

Krzysztof Tchórzewski Poseł na Sejm R.P. 
Minister Energii 

Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. 
Rektor Archidiecezjalnego Seminarium Mi-

syjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie ks. 
dr Alojzij Oberstar 

Radny Stefan Somla 

Dyrekcja, Pracownicy i Dzieci z Przedszkola 
Niepublicznego Mały Europejczyk. 

Przełożona Prowincjalna i wszystkie Siostry 
Orionistki 

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

Dyrektor oraz Pracownicy Miejskiego Ośro-
dka Kultury w Siedlcach 

 Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

Ks. Paweł Siedlanowski i Społeczność Sied-
leckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci 

Czcigodni Kapłani - Załogo Św. Józefa! 
     Przeżywając Święty czas Triduum Paschal-
nego dziękujemy Bogu w Trójcy Św. Jedynemu, 
że jesteście z nami i  dla nas, i nie szczędzicie 
trudu, aby kształtując nasze sumienia, wskazy-
wać właściwą drogę do świętości. Życzymy 
Wam Drodzy Kapłani, aby Wielkanocne Święta 
wniosły do Waszych serc ciepło, nadzieję i wio-
senną świeżość. Niech radosne Alleluja będzie 
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary, 
aby w trudzie każdego dnia towarzyszyła Wam 
pogoda ducha i radość serca podczas zasłużo-
nego odpoczynku. 

Rodzice modlący się w Różach Różańcowych 

 

 
     W naszej Parafii dobiega końca przygotowa-
nie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, 
które prowadził Ks. Piotr. Już w najbliższą sobo-
tę (27 czerwca) duża grupa dziewcząt i chłop-
ców rozpocznie Nowennę. Kandydaci przez 9 
dni (po Mszy Św. wieczorowej) będą się modlić 
o skuteczne przyjęcie Darów Ducha Świętego. 
     W poniedziałek, 6 maja o godzinie 18.00 od-
będzie się w naszym Sanktuarium uroczysta ce-
lebracja Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańs-
kiej, której przewodniczył będzie Ksiądz Biskup 
Kazimierz Gurda.  
     Współcześni duszpasterze szukają dostęp-
nych form kontaktu z młodzieżą, aby jak najle-
piej przekazać prawdę objawioną i zaleźć wspó-
lny język przekazu. W kilkudziesięciu parafiach 
w Polsce posługują się smartfonową aplikacją 
PentecostApp, która ułatwia komunikację po-
między duszpasterzem i grupami przygotowują-
cymi się do Bierzmowania. Księża wysyłają co-
dziennie treści do refleksji, pogłębiane na coty-
godniowych spotkaniach ze świeckimi animato-
rami z różnych grup parafialnych (Oaza, KSM, 
Kościół Domowy i innych). Nawet zapisy kandy-
datów były przeprowadzone za pomocą aplikacji 
PentecostApp. 
      Jedną z funkcji aplikacji jest przekazywanie 
religijnych treści. Codziennie dodawany jest no-
wy „mem”, fragment z Pisma Św. oraz życiorys 
świętego. Przy smartfonach młodzi spędzają 
większość wolnego czasu, umieszczenie właś-
nie w nich treści, która mówi o Bogu ich języ-
kiem, daje szanse na to, że zyska ona ich zain-
teresowanie i wpłynie pozytywnie na ich wiarę. 
     Oczywiście wysyłane treści nie sprowadzają 
się tylko do tego, by wzbudzić ciekawość, zain-
trygować i w ten sposób choć trochę przygoto-
wać grunt pod przekaz wiary. Ale jest to tylko 
pomoc. Przekaz ten może nastąpić tylko przez 
kontakt osobisty z drugim człowiekiem, podczas 
przygotowania do Bierzmowania w Parafii. 
     Aplikacja, kierowana szczególnie do anima-
torów i przygotowujących się do Bierzmowania 
może mieć zastosowanie w innych grupach i du-
szpasterstwach. System internetowy i możli-
wość wysyłania wiadomości w formie powiado-
mień pasuje wielu grupom religijnym, gromadzą-
cym się przy Parafii. Darmową aplikację można 
pobrać ze strony internetowej http://pente-
costapp.pl oraz przez Google Play i App Store 
     Bez względu na formy przygotowania wspie-
rajmy naszych kandydatów modlitwą, aby dary 
Ducha Świętego towarzyszyły im na drogach 
młodego i dorosłego życia. 

POŚWIĘCENIE PÓL 

 
     Dzień Św. Marka, wypadający w tym roku 
w Oktawie Wielkanocnej (25 kwietnia), rozpoczy-
na „krzyżowe dni” modlitw o urodzaje. Ich konty-
nuacją są obrzędy „Poświecenie Pól” celebrowa-
ne w poszczególnych wioskach. Jako pierwsi 
mieszkańcy Purzeca ustalili termin tego obrzędu 
w swojej wiosce na dzień 3 maja o godzinie 14.00. 
     Błogosławieństwo pól jest wyrazem wiary 
w Bożą Opatrzność, w szczególne partnerstwo, 
jakie istnieje pomiędzy Dawcą życia, a człowie-
kiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, 
pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, 
o zależności od Stwórcy. Ważny jest też inny 
aspekt: według myśli chrześcijańskiej praca na 
roli to zaszczyt, służba, znak podjęcia ścisłej 
współpracy z Bogiem. 
 

ŻYCIOWY EGZAMIN 

 
     Dobiegły końca egzaminy gimnazjalne, które 
trwały 3 dni: 10, 11 i 12 kwietnia oraz zmagania 
ósmoklasistów, które miały miejsce 15, 16 i 17 
kwietnia.  
     Uczniowie gimnazjów i klas ósmych mają 
więc za sobą niepewność i stres, zwłaszcza, że 
tłem egzaminów były strajki nauczycieli. Popie-
ramy starania nauczycieli, gdy chodzi o poprawę 
warunków ich pracy i życia, natomiast z niepo-
kojem dostrzegamy, jak przy tej okazji zostają 
wmanipulowani przez byłych komunistycznych 
działaczy w sprawy polityczne, bez liczenia się 
z dobrem młodzieży, przeżywającej emocjonal-
nie ten czas. 
     Przed uczniami i uczennicami szkół średnich 
egzaminy maturalne. Rozpoczną się one po dłu-
gim weekendzie majowym, czyli w poniedziałek 
6 maja, a potrwają do 23 maja br.  
     Nie szczędźmy modlitw naszym maturzystom, 
aby mogli cieszyć się owocami swojej pracy. 
     W naszym Sanktuarium będzie Msza Św. 
w intencji klas maturalnych. Organizatorem jej 
jest I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 
Św. Rodziny. Celebracja Mszy Św. będzie 
w piątek 26 kwietnia o godzinie 9.00. 
     W imieniu maturzystów zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 
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CZAS OKTAWY 

 
    Myśleliście, że już jutro święta będą za na-
mi? O nie! Jutro też jest Wielkanoc! Będzie 
trwała przez oktawę (czyli 8 dni) do następnej 
niedzieli jako jedna wielka uroczystość. 
   Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskie-
go II wiele oktaw zostało zniesionych, ale nie 
ta. Najważniejsza i najbardziej radosna oktawa 
istnieje. W czasie Liturgii Paschalnej Kościół 
wybucha taką radością, że chce się nią dzielić 
i świętować przez cały najbliższy tydzień. Za-
kończy ją dopiero Niedziela Miłosierdzia Boże-
go, która będzie jej ostatnim dniem. W trakcie 
trwania Oktawy Wielkanocnej każdy dzień ma 
rangę uroczystości i jest tak samo ważny, jak 
Niedziela Zmartwychwstania. Znosi wszystkie 
inne święta, wspomnienia oraz posty, dlatego 
w pierwszy piątek po Wielkanocy nie obowią-
zuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
Co to jest Oktawa Wielkiej Nocy? 
   Tradycja obchodzenia oktaw pojawiła się w III 
i IV wieku. Jako pierwsza powstała Oktawa Zmar-
twychwstania Pańskiego. Był to czas, w którym 
katechumeni ochrzczeni podczas Liturgii Pas-
chalnej przystępowali do tzw. mistagogii czyli 
wtajemniczenia chrześcijańskiego. Odbywali wte-
dy katechezy, wprowadzające ich w chrześcijań-
stwo. Z czasem chętnych do przyjęcia chrztu by-
ło tak wielu, że wyznaczono kolejny czas oktawy 
po Zesłaniu Ducha Świętego. Tak powoli zaczął 
się formować kalendarz okresów liturgicznych, 
w którym uwzględniono również okresy przygo-
towania do wielkich świąt. 
   Dziś oktawa służy głównie świętowaniu. Litu-
rgia wszystkich dni oktawy sprawowana jest 
szczególnie uroczyście. Nawet w pisowni pod-
kreśla się tę wyjątkowość, zapisując ją z wiel-
kiej litery. W czasie Oktawy Wielkanocnej poza 
niedzielami nie ma obowiązku uczestnictwa we 
Mszy Św., ale Kościół zachęca, aby przede 
wszystkim za pomocą Eucharystii podkreślić 
uroczysty charakter tych dni. Każdego dnia us-
łyszymy na nich fragmenty Ewangelii, które 
opowiadają o spotkaniach jakie Jezus odbywał 
z uczniami po swoim zmartwychwstaniu. Może-
my zobaczyć jak rozchodziła się Dobra Nowina. 

DZIEŃ MIŁOSIERDZIA 
     Od Wielkiego Piątku we wszystkich kościo-
łach sprawowana jest Nowenna przed Świętem 
Miłosierdzia Bożego. Modlitwy Nowenny Pan 
Jezus kazał zapisać siostrze Faustynie w sierp-
niu 1937 roku, polecając jej odprawianie: 
     „Pragnę, abyś przez te dziewięć dni spro-
wadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, 
by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, 
jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie 

w śmierci godzinie. W każdym dniu przypro-
wadzisz do serca mego odmienną grupę dusz 
i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia moje-
go. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom 
Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu 
i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy ni-
czego, którą wprowadzisz do źródła miłosier-
dzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz 
Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski 
dla tych dusz. Odpowiedziałam: Jezu, 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” (Dzienniczek 1209). 

 
     W naszym Sanktuarium zapraszamy na No-
wennę codziennie, aż do najbliższej soboty 
(27.04) po Mszy Św. wieczorowej. 
     Powyższa Nowenna prowadzi nas nieu-
chronnie do II Niedzieli Wielkanocy, czyli Nie-
dzieli Miłosierdzia Bożego, która w tym roku 
wypada 28 kwietnia. Ofiary składane w tym 
dniu na tacę są przeznaczone na dzieła Cari-
tas Diecezjalnej. 
 

DZIEŃ ŻYCIA 

 
     W dniu Zwiastowania Pańskiego około 200 
osób zobowiązało się w naszym Sanktuarium 
do udziału w dziele Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Codziennie rozważają oni jedną ta-
jemnicę, odmawiają 1 dziesiątek różańca oraz 
modlitwę adopcyjną z tym związaną. 
     Każdy 25 dzień miesiąca (od 25 marca do 25 
grudnia) jest Dniem Życia i okazją do spotkania 
całej grupy „adopcyjnej”. Tak też będzie w naj-
bliższy czwartek (w Oktawie Wielkanocy 25.04 
o godzinie 17.30). 

BUDOWNICZY 
     W piątek w Oktawie Wielka-
nocy (26.04) mija siódma rocz-
nica śmierci ks. prałata dra Le-
ona Balickiego byłego Probosz-
cza naszej Parafii i budowni-
czego naszego kościoła. Zap-
raszamy w tym  dniu  na  Mszę   
Św. o godzinie 7.00. Modlić się będziemy o wie-
czny pokój dla naszego pierwszego proboszcza 
i wieloletniego duszpasterza. 
     Przy tej okazji warto dodać, że wkrótce ukaże 
się drukiem trzeci tom „Słownika biograficznego 
Południowego Podlasia i Wschodniego Mazow-
sza”, zawierający między innymi biografię ks. 
prałata Leona Balickiego.  

JAK PAMIĘTASZ MAMĘ? 

 
     W przyszłą niedzielę (28.04) Kościół obcho-
dzi liturgiczne wspomnienie Św. Joanny Beret-
ty Molla. Dla nas ten dzień jest niezwykle waż-
ny, ponieważ przypomina nam 13 rocznicę 
sprowadzenia do naszej Parafii relikwii Świętej. 
Wydarzenie to miało i ma nadal wielki wpływ 
na życie naszej Wspólnoty. Zapraszamy więc 
w przyszłą niedzielę na różaniec Czcicieli Św. 
Joanny o godzinie 17.30, na Mszę Św. oraz 
ucałowanie relikwii Świętej i błogosławieństwo 
matek, oczekujących narodzin dziecka.     
    Redaktor Joanna Bątkiewicz-Brożek zapyta-
ła kiedyś syna Św. Joanny, jak pamięta Ma-
mę? Pierluigi Molla odpowiedział: 
     „Najżywsze wspomnienia to te z wypadów 
w góry. Mama zabierała mnie na narty. Była al-
pinistką, wspinała się z czekanem, na linie. Kil-
kakrotnie zdobyła Mont Blanc. W góry wyjeż-
dżała, kiedy tylko się dało. W tamtych czasach już 
jazda na nartach była czymś wyjątkowym, a co 
dopiero wspinaczka i to w wykonaniu kobiety”. 
     Mnie to się z Karolem Wojtyłą kojarzy. 
     „Jan Paweł II też miał takie skojarzenie! Mo-
ja Mama była niemal jego rówieśnicą. Urodziła 
się w 1922 roku. Pamiętam, że w 1994 r., kiedy 
spotkaliśmy się, zaczął rozmowę: „Tak jak Wa-
sza mama uciekałem w góry, żeby jeździć na 
nartach”. Historia mojej mamy zrobiła na nim 
wrażenie, a poznał ją jako arcybiskup Krako-
wa. Proces beatyfikacyjny był zaledwie na po-
czątku”. 
     Twoja mama była ostatnią Świętą wynie-
sioną przez niego na ołtarze. 
     „W grudniu 2003 r. Jan Paweł II podpisał 
dekret, zatwierdzający autentyczność drugiego 
cudu za wstawiennictwem mojej mamy. Cere-
monia kanonizacji zwykle odbywa się po roku. 
Mój tata miał 92 lata. Napisaliśmy list do Waty-
kanu, że jest zaawansowany wiekiem i chciał-
by uczestniczyć w kanonizacji żony. I Jan Pa-
weł II, w ostatnim momencie, wpisał na listę 
najbliższej ceremonii kanonizacyjnej moją Ma-
mę. Jej zdjęcie wisiało jako ostatnie po prawej 
stronie na fasadzie Bazyliki św. Piotra. Jako 
szósta wtedy, ostatnia, została ogłoszona 
świętą!” 
     Jak to jest mieć świętą mamę, do której 
modlą się tysiące ludzi? 
     „To wielki zaszczyt. Odczuwam to 1 listopa-
da, bo z całym Kościołem we Wszystkich Świę-
tych oddaję jej cześć. Otrzymujemy z siostrami 
Gianną i Laurą, mnóstwo listów i widzimy, jak 
rozszerza się kult, ile łask otrzymują rodziny. 
Mama ma mnóstwo roboty. Mam nadzieję, 
że pamięta jeszcze o nas!” 
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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 Wielkanocy – 22 kwietnia 2019 r. 
Czytania liturgiczne z, rok C, I: 

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

7.00 1. Gregorianka: + Julię Piekart, of. Córka z Mężem 
 2. + Franciszka Szczepanika (w 29 r.), Henrykę, Henryka, Franci-

szka, Stanisława i Adama, of. Mirosław Szczepanik 
 3. + Zbigniewa Wiszniewskiego (w 1 r.), Marię, Kazimierza i An-

nę, of. Żona. 
8.30 1. + Radosława Brochockiego, Henryka, Ryszarda, Mariana, Ta-

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

 2. + Wojciecha (z racji imienin), of. Żona 
10.00 1. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż z Dziećmi 

 2. + Urszulę Panasiuk (w 8 r.) oraz zm. z Rodzin Panasiuków i 
Jarosów, of. Mąż Tadeusz 

11.30 1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Grażyny i Henryka, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i Św. 
Józefa dla nich i dla ich Córek z Rodzinami, of. Jubilaci  

 2. Gregorianka: + Natalię i Zygmunta Byczyńskich, of. Dzieci 
13.00 1. + Leokadię Ornowską, of. Wnuki 
18.00 1. + Piotra Araźnego oraz jego Rodziców, Braci i zm. z Rodziny, 

of. Barbara Araźna z Dziećmi 
Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego (4) 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 23 kwietnia 2019 r. 
Uroczystość Św. Wojciecha z racji Oktawy Wielkanocnej jest 

przeniesiona w tym roku na 30 kwietnia. Dzień imienin p. Organisty 
Czyt.: Dz 2,36-41 (Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa); 

J 20,11-18 (Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie). 
6.30 1. + Karola Bulika (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

 2. + Kazimierza Bareję, zm. z Rodzin Barejów, Rosów i Więcko-
wskich, of. Rodzina  

 3. + Henryka (w 12 r.) oraz zm. jego Rodziców i Braci, of. Żona 
7.00 1. Gregorianka: + Julię Piekart, of. Córka z Mężem 

 2. + Jerzego Kosmalskiego (w dniu imienin), of. Syn Bogdan 
z Rodziną 

 3. + Leokadię Rosa (w 21 r.), zm. z Rodzin Rosów i Więckows-
kich, of. Córka Genowefa. 

 4. + Wojciecha, Felicję, Wojciecha i Leokadię, zm. z Rodzin Mro-
czków i Wąsowskich, of. Zofia Sawiak  

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Natalię i Zygmunta Byczyńskich, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż z Dziećmi 
 3. + Jadwigę Zaliwską (w 16 r.) i Halinę Wąż oraz zm. Rodziców, 

of. p. Księżopolscy 
 4. + Iwonę Soszyńską i Grzegorza Oknińskiego, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 2 r. urodzin Lidii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla niej, dla jej 
Rodziców i Siostry Mai, of. Rodzice 

 6. Poza Parafią: O potrzebne łaski dla p. Wojciecha (organisty) 
z racji imienin, z prośbą o potrzebne łaski dla niego i dla jego Ro-
dziny, of. Parafialny Chór „Lilia”  

Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego (5) 
Środa w Oktawie Wielkanocy – 24 kwietnia 2019 r. 

Wspomnienie Św. Jerzego Męczennika oraz Św. Fidelisa z Sigmarin-
gen, Kapłana i Męczennika. Czyt.: Dz 3,1-10 (Uzdrowienie chromego od 

urodzenia); Łk 24,13-35 (Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba). 
6.30 1. + Teresę (w 2 r.) i Józefa Bobrowskich, of. Córka 

 2. Dziękczynna w intencji Rodziców Mirosława i Stanisławy, 
z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej na 
dalsze lata życia, of. Dzieci 

7.00 1. Gregorianka: + Julię Piekart, of. Córka z Mężem 
 2. + Piotra (w 34 r.), Janinę i Stanisławę Zdanowskich, zm. z Ro-

dzin Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich, of. Syn 
 3. + Czesławę (w 38 r.) i Stanisławę (w 8 r.) Suprynów, of. Rodzina 

 4. Dziękczynna w 7 r. urodzin Juliana, z prośbą o dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Św. Józefa i Anioła Stróża dla niego, dla 
jego Rodziców i Siostry Zuzanny, of. Babcia 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Natalię i Zygmunta Byczyńskich, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż z Dziećmi 
 3. + Ks. Jerzego Górskiego (z racji imienin) oraz zm. z Rodzin 

Chraniuków i Żuków, of. Krystyna Chraniuk 
 4. + Irenę (w 27 r.), zm. z Rodzin Sarnowców, Nasiłowskich, Kali-

ckich i Kobylińskich, of. Hanna Sarnowiec 
 5. + Helenę (w 44 r.) i Jana Talachów oraz Siostrę Jadwigę Mar-

ciszewską, of. Córka Anna 
 6. Dziękczynna w 15 r. ślubu Tomasza i Justyny, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich, 
dla ich Córek Julii i Katarzyny, of. Jubilaci 

Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego (6) 
Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 25 kwietnia 2019 r. 

Święto Św. Marka Ewangelisty; Dzień Życia. Dzień modlitw dzieła 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Czyt.: Dz 3,11-26 (Bóg naszych 

ojców wsławił Sługę swego); Łk 24,35-48 (Musiały się wypełnić Pisma). 
6.30 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Justyny i Michała, z prośbą o dary 

Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich 
i dla ich Syna Miłosza, of. Rodzina 

 2. Dziękczynna w intencji Rodziców Mirosława i Stanisławy, z pro-
śbą o opiekę Matki Bożej na dalsze lata ich życia, of. Dzieci. 

7.00 1. Gregorianka: + Julię Piekart, of. Córka z Mężem 
 2. + Marka Goszczyńskiego, of. Córka Ewa 
 3. + Ewę, Zofię i Leokadię Ratyńskie oraz Barbarę Wolską i He-

lenę Gulewską, of. Rodzina 
 4. Dziękczynna w 19 r. urodzin Kacpra, z prośbą o dary Ducha 

Świętego i opiekę Św. Józefa na czas egzaminów maturalnych, 
of. Babcia i Rodzice 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Obrońców Życia 

18.00 1. Gregorianka: + Natalię i Zygmunta Byczyńskich, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż z Dziećmi 
 3. + Stanisława Sawtyruka (w 35 r.), Helenę, Antoniego i Krzysz-

tofa, of. p. Alina  
 4. + Józefa Podgórzaka, Feliksą i Witolda, of. Żona 
 5. Dziękczynna w 10 r. ślubu Anety i Karola Michowickich, z prośbą 

o potrzebne łaski i opiekę Św. Rodziny dla nich i dla ich dzieci, of. 
 6. Dziękczynna w r. ślubu Beaty i Marka Grochowskich, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa 
dla nich i dla ich Syna Jakuba, of. Mama Maria 

 7. Poza Parafią: Dziękczynna w intencji Aldony i Przemysława, 
z prośbą o łaskę zdrowie i Bożego błogosławieństwa na dalsze 
lata życia, of. Rodzice 

Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego (7) 
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek w Oktawie Wielkanocy – 26 kwietnia 2019 r. 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady. 
Siódma rocznica śmierci Ks. Prałata Leona Balickiego byłego 
Proboszcza naszej Parafii i budowniczego naszego kościoła. 

Dziś z racji Oktawy Wielkanocnej nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. 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 1. + Wiktora i Annę Wojewódzkich oraz Jerzego Nasiłowskiego, of. 
 2. + Mariannę (w 14 r.) oraz Mieczysława i Grażynę Waszczu-

ków, of. Córka z Rodzina 
7.00 1. Gregorianka: + Julię Piekart, of. Córka z Mężem 

 2. + Władysławę Bednarczyk (w 20 r.), zm. Bednarczyków oraz Jó-
zefa, Witolda, Eugeniusza, Bronisławę i Józefa Pastorów, of. Córki 

 3. + Zygmunta Witaka (w 30 r.), of. Córka 
 4. + Ks. Prałata Leona Balickiego (w 7 r.), of. Koła Żywego Ró-

żańca z naszej Parafii  
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17.30 Różaniec pod przewodnictwem KŻR nr 11 (zel. Mirosława Kłos) 

18.00 1. Gregorianka: + Natalię i Zygmunta Byczyńskich, of. Dzieci 
 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż z Dziećmi 
 3. + Józefa Bieńko (w 6 r.) i zm. z Rodziny, of. Żona Małgorzata 

Bieńko 
 4. + Łucję Wasilewską (w 11 r.) i zm. z Rodziny, of. Leszek Wasi-

lewski 
 5. + Stanisława (w 16 r.) i Janinę, of. Syn z Rodziną 

Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego (8) 
19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota w Oktawie Wielkanocy – 27 kwietnia 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Zyty, Dziewicy; 

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. + Kazimierę Wysocką (w 19 r.) i Henryka, zm. z Rodzin Wy-
sockich i Darczuków, of. Córki 

 2. + Bogdana Barbasiewicza (w 4 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona 

7.00 1. Gregorianka: + Julię Piekart, of. Córka z Mężem 
 2. + Stanisławę Majek (w 3 r.) i zm. z obu stron Rodziny, of. Ro-

dzina 
 3. + Mariannę, Mariana, Halinę, Antoniego i Romana, of. Tadeusz 

i Barbara Kosińscy 
 4. + Krystynę (w 10 r.) i Jana Ostolskich oraz zm. Dziadków 

z obu stron Rodziny, of. Syn z Rodziną 
15.00 Zbiórka Ministrancka 
17.00 VIII Katecheza Przedmałżeńska (ostatnia) 

17.00 W intencji Nowożeńców Marty i Przemysława 
18.00 1. Gregorianka: + Natalię i Zygmunta Byczyńskich, of. Dzieci 

 2. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż z Dziećmi 
 3. + Teresę Sawicką, of. Parafialny Chór „Lilia” 
 4. Dziękczynna za Kapłanów naszej Parafii, z prośbą o dary Du-

cha Świętego dla nich oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, of. Para-
fianie  

Zakończenie Nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 
Początek Nowenny do Ducha Świętego przed Bierzmowaniem (1) 

II NIEDZIELA WIELKANOCY, czyli NIEDZIELA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 28 kwietnia 2019 r. 

Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na Caritas Diecezjalną. 
Wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla, Św. Kapłanów Piotra Chane-
la, Męczennika oraz Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, Kapła-
na. Początek Parafialnych Dni Rodziny i 40-godzinnego Nabożeństwa. 

Rok C, I; Czyt.: Dz 5,12-16 (Wiara, która uzdrawia); 
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 (Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki); 

J 20,19-31 (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli). 
6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Eugeniusza Przytułę (w 13 r.), Władysławę i Czesława Pro-

tasiuków, of. Irena Przytuła  
8.30 1. Gregorianka: + Julię Piekart, of. Córka z Mężem 

 2. + Wiesława Duka, of. Żona i Syn 
 3. + Henryka i Kazimierza oraz zm. Rodziców z obu stron Rodzi-

ny, of. Elżbieta Janucik 
10.00 1. Gregorianka: + Lucynę Harasim, of. Mąż z Dziećmi 

 2. + Roberta Robaka (w 8 r.), zm. z Rodzin Godlewskich i Sze-
niawskich, of. Maria Szeniawska 

 3. + Cecylię i Tadeusza Wrona, of. Mariola Myszkiewicz 
 4. Dziękczynna w 35 r. ślubu Bożeny i Bogdana, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla nich i 
dla ich Córek Martyny i Anny, of. Jubilaci 

11.30 1. Gregorianka: + Natalię i Zygmunta Byczyńskich, of. Dzieci 
 2. + Jana Stachowicza (w 14 r.), of. Dzieci 
 3. Dziękczynna w 17 r. urodzin Kamili, z prośbą o dary Ducha 

Świętego oraz opiekę Maryi i Św. Józefa dla niej, dla jej Rodzi-
ców i Rodzeństwa Karoliny i Michałka, of. Rodzice 

13.00 1. W intencjach Parafian Nowoochrzczonych 
16.30 1. + Henryka Deoniziaka (w 16 r.) i zm. z Rodziny, of. Rodzina 
17.30 III i IV Katecheza Chrzcielna 

17.30 Różaniec pod przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 

18.00 1. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretta Mola, of. Uczestnicy 
Liturgii  

Początek 40-godzinnego Nabożeństwa. Nowenna do Ducha Świętego 
przed Bierzmowaniem (2). Ucałowanie relikwii Św. Joanny Beretty 

Molla oraz błogosławieństwo matek, oczekujących narodzin dziecka. 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

  

40 GODZIN CZUWANIA 

 

     W przyszłą niedzielę (28.04) 
Mszą Św. wieczorową rozpocznie 
się w naszej Parafii 40-godzinne 
Nabożeństwo, które potrwa do pro-
cesji odpustowej w dniu 1 maja. 
     Nie możemy dopuścić do tego, 
aby było ono zapominane, gdyż ma 
długą tradycję. Już w 1539 r. papież 
Paweł III pisał, że „łagodzi ono 
gniew Boga, spowodowany występ-
kami chrześcijan i udaremnia wysiłki 
i machinacje Turków, dążących do 
zniszczenia chrześcijaństwa”. My 
mamy współczesnych „Turków”, któ-
rych celem jest zniszczenie chrześ- 

cijaństwa, stąd konieczność modlitewnego czuwania. 
     Czterdziestogodzinne Nabożeństwo polega na nieustannej, trwającej 
czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem. Jest to więc nabożeństwo eucharystyczne i powin-
no się zarówno zaczynać, jak i kończyć Mszą Św. Adoracja trwa 40 
godzin dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela by-
ło złożone w grobie. Ale liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zaw-
sze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przeby-
wał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie po-
topu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat. 
     Współcześnie jednak oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle 
o „czterdziestogodzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez ok-
reślania czasu jej trwania. Termin zachował się w praktyce duszpasters-
kiej i najczęściej – zwłaszcza w Polsce – określa się nim trzydniową 
adorację przed istotnymi momentami dla Kościoła lokalnego, u nas 
przed najważniejszym odpustem parafialnym i obchodami kolejnej (24) 
rocznicy konsekracji naszego kościoła. 
     W niektórych miastach, np. Rzymie, Mediolanie czy Paryżu starano 
się, by adoracja trwała dzień i noc, nieprzerwanie czterdzieści godzin 
pod rząd. Św. Karol Boromeusz pozostawił bardzo szczegółowe wska-
zówki co do sposobu sprawowania Czterdziestogodzinnego Nabożeńst-
wa, które zatwierdziła konstytucja „Graves et diuturnae” papieża Kleme-
nsa VIII, wydana w 1592 r. Proponuje ona, aby w Rzymie i innych mias-
tach był nieprzerwany cykl uroczystych wystawień Najświętszego Sakra-
mentu, odbywający się po kolei w różnych kościołach, w każdym po 
czterdzieści godzin, „tak, by w każdej godzinie dnia i nocy, przez cały 
rok, modlitwa wznosiła się bez ustanku przed oblicze Pana”. 
     Również i w naszej Diecezji został uporządkowany cykl 40-godzin-
nych czuwań przed Najświętszym Sakramentem dla poszczególnych 
Parafii. My, jako Rodzina Parafialna, spełniamy ten zaszczytny obowią-
zek od 28 kwietnia (godz. 18.00) do 1 maja (godz. 13.00). 
     Tak, jak w przypadku każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, 
Nabożeństwo to ma przede wszystkim służyć pogłębieniu wiary i umoc-
nieniu relacji z Bogiem. Zróbmy wszystko, aby nie zabrakło nas czuwa-
jących przy Chrystusie obecnym w Eucharystii. 
     W tradycji naszej parafii, zapoczątkowanej jeszcze przez ks. prałata 
Leona Balickiego, dni poprzedzające odpust Św. Józefa były nazywane 
„parafialnymi dniami rodziny”. Nadarza się wiec kolejna dobra okazja do 
modlitwy za nasze rodziny, o ich jedność, trwałość i miłość. Szczególnej 
modlitwy potrzebują małżeństwa i rodziny, stojące na granicy rozpadu 
lub żyjące w separacji lub po rozwodzie. Do takiej modlitwy zachęca nas 
Św. Joanna Beretta Molla, której liturgiczne wspomnienie rozpoczyna 
czas 40-godzinnego Nabożeństwa.   
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WZORY ŚWIĘTOŚCI 
PRZENIESIONY. Ze względu na Oktawę Wiel-
kanocną, liturgiczne obchody uroczystości Św. 
Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego pat-
rona Polski, wypadające zazwyczaj 23 kwietnia, 
zostają przeniesione na ostatni dzień bieżącego 
miesiąca (30.04). 
ŻOŁNIERZ. Środa (24.04) to dzień Św. Jerzego 
Męczennika, oficera legionów rzymskich, zamę-
czonego za wiarę na początku IV w. Jest patro-
nem rycerzy, żołnierzy, rusznikarzy, kawalerzys-
tów, wojsk pancernych, a także skautów i harce-
rzy. W dniu Św. Jerzego zmarły proboszcz naszej 
Parafii ks. Jerzy Górski obchodził dzień imienin. 
Pamiętajmy o nim w modlitwie.   
FIDELIS Z SIGMARINGEN był absolwentem 
wydziału prawa uniwersytetu we Fryburgu. Nale-
żał do Zakonu Kapucynów. Zginął śmiercią mę-
czeńską 24 kwietnia 1622 r. zamordowany przez 
kalwinów w Seewis (Szwajcaria), podczas głosze-
nia kazania. 
DOBRA RADA. W piątek (26.04) Kościół ob-
chodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, 
Matki Dobrej Rady. Kult MB Dobrej Rady zwią-
zany jest z obrazem Maryi pod tym samym tytu-
łem, który znajduje się w kościele augustianów 
w Genazzano (Umbria) we Włoszech oraz w mie-
ście Szkodra w Albanii. Św. Bernard z Clairva-
ux mówił: „W wątpliwościach myśl o Maryi, wzy-
waj Maryi! Jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie 
zejdziesz na manowce”. 
CIERPLIWA SŁUŻĄCA. Była nią Św. Zyta, 
Dziewica z Monsgrati (włoska Toskania), którą 
czcimy w sobotę (27.04). Posiadała dar kontem-
placji i ekstazy. Jest czczona jako patronka ubo-
gich dziewcząt, gospodyń domowych, lokajów, 
służących, kelnerów, piekarzy i samotnych ko-
biet. Jest wzywana przy zgubienia kluczy. 
MISJONARZ OCEANII. Ks. Piotr Chanel fran-
cuski proboszcz, a potem członek misyjnego 
Zgromadzenia Marystów (Towarzystwa Maryjne-
go). Prowadził działalność na wyspie Futuna, 
gdzie poniósł śmierć 28 kwietnia 1841 roku, jako 
pierwszy męczennik Oceanii. 
CZCICIEL MARYI.  Św. Ludwik Maria Grignion 
de Montfort to francuski kapłan i wielki czciciel 
Maryi. Był założycielem 2 żeńskich zgromadzeń 
zakonnych: „Towarzystwa Maryi” i „Zgromadzenia 
Córek Mądrości (Bożej)”. Napisał „Traktat o praw-
dziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej”. 
Głosił ideę „oddania się Maryi w niewolę miłości”. 
Wśród naśladowców tej idei byli: Kard. Stefan 
Wyszyński i Jan Paweł II. Św. Ludwik zmarł 28 
kwietnia 1716 roku mając zaledwie 43 lata. 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 

SŁUŻBA LITURGICZNA pamięta, że Oktawa 
Wielkanocna zawiera czytania mszalne każdego 
roku takie same, nie podlegające cyklicznej rota-
cji. Zarówno fragmenty Dziejów Apostolskich (od 
II do IV rozdziału), jak też Ewangelii opowiadają 
o wydarzeniach, które miały miejsce po Zmart-
wychwstaniu Chrystusa. 
DLA KSIĘŻY. We wtorek (23.04) w gmachu na-
szego Wyższego Seminarium Duchownego roz- 

pocznie się kolejna tura rekolekcje dla księży. 
KONKURS. Stowarzyszenie Civitas Christiana 
jest organizatorem XXIII Konkurs Wiedzy Biblij-
nej. Jego rozstrzygniecie nastąpi w czwartek 
(25.04) o godzinie 10.00 w gmachu Centrum 
Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach.  
BEZ POSTU. W najbliższy piątek (26.04) z racji 
Oktawy Wielkanocnej nie obowiązuje nas wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych. 
DLA BIERZMOWANYCH. W sobotę 27 kwiet-
nia rozpoczęła się Nowenna do Ducha Świętego, 
celebrowana codziennie po Mszy Św. wieczoro-
wej. Podczas Nowenny modlimy się za kandyda-
tów do Bierzmowania, którzy w poniedziałek (6.05) 
przyjmą Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 
SOLIDARNE MIŁOSIERDZIE. Za tydzień, w II 
Niedzielę Wielkanocy, czyli w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego (28.04) ofiary składane na tacę będą 
przeznaczone na Caritas Diecezji Siedleckiej. 
PARAFIALNE DNI RODZINY. Liturgiczne 
wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla (28.04) 
inauguruje w naszym kościele Parafialne Dni 
Rodziny i 40-godzinne Nabożeństwo. 
OFIARY NA KWIATY do Grobu Pańskiego w tym 
tygodniu ofiarę złożyły Koła Różańcowe nr: 
22 (zel. Jadwiga Marciszewska) 50,- zł. 
15 (zel. Zofia Sawiak) 50,- zł.          Bóg zapłać! 
ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie z na-
uką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. zamie-
rzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Jakub Andrzej Ostojski i Marta Małgorzata 
Szewczuk, oboje z naszej Parafii (4). 
Karol Dera z naszej Parafii i Angelika Zie-
lińska z Parafii w Skórcu (5). 
Kamil Łukasz Piechowicz i Iwona Paulina 
Wenio, oboje z naszej Parafii (6). 
     Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do za-
warcia tego Małżeństwa, proszony jest o powia-
domienie Ks. Proboszcza lub Kapłana dyżur-
nego w Kancelarii Parafialnej. 
 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 16 
Zmartwychwstanie nie unieważnia Krzyża. 
O chrześcijańskim celebrowaniu Tajemnicy Ży-
cia - w artykule na str. 15;  
Całun Turyński potwierdza tortury, jakim zos-
tał poddany Jezus. O najnowszych odkryciach 
naukowców - w artykule „Odbicie Miłości”;  
O Bożej radości, szczerej pobożności dzieci, 
której dorośli powinni się od nich uczyć - w roz-
mowie z bp. Antonim Długoszem; 
Co dzieje się dzisiaj w Libanie - ojczyźnie Św. 
Charbela, ziemi, po której kroczył Chrystus 
z apostołami i Maryją? Odpowiedź w artykule na 
str. 18; 
O pracy misjonarza z naszej diecezji, który 18 
lat pracował w Zambii i drugie tyle na Ukrainie - 
piszemy w artykule „Serce w Afryce”; 
W numerze także o przygotowaniach do ob-
chodów 100-lecia parafii katedralnej w Siedl-
cach;                            Zapraszamy do lektury 

 
WIELKANOCNI GOŚCIE 

 
     Do babci, która sama wiedzie spokojny żywot na 
święta przyjechały wnuki i rozrabiają ile wlezie. Bab-
cia zaniepokojona hałasem pyta wnuka: 
- Jasiu, dlaczego bijesz swoją siostrzyczkę? 
- Bo żony jeszcze nie mam! 

 

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

PRAWDZIWA WIELKANOC 
- Mamo, spotkałam dziś dobrego człowieka. 
- Nie ma nic lepszego niż dobry człowiek. Może zmie-
nić cały twój dzień, a możliwe, że i całe życie. 
POD PALMAMI. 
     W Niedzielę Palmową rodzina wróciła z kościoła. 
Poświęcone w kościele palmy mama wstawiła do kry-
ształowego flakonu stojącego na szafie. Przy szafie 
siedzi dziadek. Wnuczek mówi do niego: 
- Dziadku, doczekałeś się wreszcie emerytury pod 
palmami tak, jak marzyłeś. 
NARZECZENI. Rodzice przygotowują się do wesela 
swojej najstarszej córki. Mama jest jednak zaniepoko-
jona niektórymi faktami i pyta córkę: 
- Kasiu, wytłumacz mi, jak to jest. Jesteś zaręczona 
z naszym piekarzem, a często widuję cię z tym przys-
tojnym rzeźnikiem? 
- No cóż, mamusiu, nie samym chlebem człowiek żyje ... 
PODCZAS ŚWIĄT Wielkanocnych spotykają się zna-
jomi i dzielą się tym, czym żyją: 
- Co tam u ciebie? Nie postarzałeś się, ale chyba 
trochę wyłysiałeś? 
- Mam wiele kłopotów, wszystko na mojej głowie 
w domu i w pracy. Prosiłem Boga, aby mi coś zabrał. 
- I co? 
- I Pan Bóg zabrał mi włosy. 
INNI. Mama do córki w ciepły wielkanocny dzień: 
- Jak ty się ubrałaś! Co powiedzą inni? 
- Nie mogę przejmować się tym, co mówią inni, bo 
innych jest dużo i każdy mówi co innego. 
PUNKT WIDZENIA 
- Ludzie zwracają uwagę na twój wygląd, czy jesteś 
inteligentna, dowcipna, czy pijesz, palisz… A komar? 
Komar w lecie lubi cię taką, jak jesteś. Siada i gryzie! 
 

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 
1800 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: Santander Bank Polska 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 Irena. 

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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     W sobotę 30 marca 2019 r. odbył się Dzień 
Skupienia Apostolatu Pomocy Duszom 
Czyścowym. Do naszej parafii przybyli zapro-
szeni Goście: Siostra Anna Czajkowska ze 
Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz 
Czyścowych, Ksiądz Jakub Charczuk – Diece-
zjalny Opiekun APDC, osoby należące do 
APDC z parafii: Bożego Ciała, Katedralnej oraz 
liczni Wierni z Diecezji. Spotkanie przebiegało 
w atmosferze modlitwy ofiarowanej za dusze 
czyścowe.  
     Apostolat Pomocy Duszom Czyścowym 
istnieje w Parafii św. Józefa od maja 2015 r. 
Działalność APDC na terenie Diecezji Siedlec-
kiej została zatwierdzona przez Ks. Biskupa 
Kazimierza Gurdę w marcu 2015 r.  
     Ideą Apostolatu jest niesienie pomocy 
duszom w czyśćcu cierpiącym. Są one ni-
czym paralityk z Ewangelii św. Jana, który 
przez ponad 30 lat czekał na kogoś, kto pomo-
że mu zanurzyć się w uzdrawiających wodach 
sadzawki (J 5, 1-9). Gdy Jezus pochyla się nad 
nim, słyszy znamienną skargę: „Panie, nie 
mam człowieka”… Dla członków APDC wspo-
mniany paralityk jest obrazem zmarłych cier-
piących w czyśćcu, czekających na oczyszcza-
jące zanurzenie w zdroju Bożego Miłosierdzia. 
Mogą je do niego przybliżyć modlitwy, ofiary 
i uczynki miłosierdzia nas – żyjących.  
     Jeśli czujesz, że Bóg wzywa właśnie Ciebie, 
byś stał(a) się narzędziem w Jego rękach i od-
powiedział(a) na wołanie ewangelicznego pa-
ralityka, nie wahaj się, dołącz do APDC.   
     Spotkania Apostolatu w naszej Parafii odby-
wają się w pierwszy poniedziałek każdego mie-
siąca. Zaczynają się Mszą św. wieczorową 
w intencji dusz w czyśćcu cierpiących i człon-
ków APDC. Po Eucharystii spotykamy się w 
sali duszpasterskiej pod plebanią.  

     Zapraszamy! Czekamy na Ciebie!!! 
Animatorka APDC Edyta Zadrożna 

 

 

PRACE NA PLACU 
CZYLI PROŚBA DO KIEROWCÓW 

 
     Na spotkaniu członków Rady Parafialnej 
w styczniu bieżącego roku została podjęta de-
cyzja o ułożeniu kostki brukowej na placu 
przed plebanią, przy wejściu do kościoła od 
strony Osiedla Chrobrego, wzdłuż Sali Wielo-
funkcyjnej i przy wjeździe od strony ulicy Soko-
łowskiej. Jest to powierzchnia około 2000 met-
rów kwadratowych. Asfalt który jeszcze się 
znajduje na tej powierzchni nie jest najlepszej 
jakości, dlatego po każdej zimie pęka i powsta-
ją przełomy. Kilkakrotnie była podejmowana 
próba naprawy tej nawierzchni przez mego po-
przednika Ks. Henryka i przeze mnie, ale bez 
większych rezultatów. 
     W najbliższą środę (24.04) na powyższym 
terenie pojawi się frezarka, która zedrze popę-
kany asfalt i wyrówna całą powierzchnię. Jeśli 
podkład będzie dość mocny to zostaną ułożo-
ne krawężniki i cały teren zostanie wypozio-
mowany, aby woda mogła swobodnie odpły-
wać. W miejscach w których podłoże nie bę-
dzie dość stabilne zostanie wykonany wykop 
o głębokości około pół metra i zostanie położo-
na nowa warstwa materiału stabilizującego. Po 
wykonaniu powyższych robót zostanie ułożona 
kostka brukowa. 
     Mam nadzieję, że powyższe prace - o ile nie 
pojawią się jakieś nieprzewidziane okoliczności - 
zostaną zakończone w sierpni bieżącego roku. 
Proszę wszystkich kierowców, którzy swoje 
pojazdy parkują przy Sali Wielofunkcyjnej i na 
placu przed plebanią o znalezienie innego 
miejsca do zaparkowania swojego samochodu. 
     Jednocześnie proszę wszystkich parafian 
o wyrozumiałość gdyby pojawiły się jakieś trud-
ności w dotarciu do świątyni w czasie trwania 
wyżej wymienionych prac. 

Ksiądz Proboszcz  

 

ZASZCZYTNA SŁUŻBA 

     W trosce o formację liturgiczną osób posłu-
gujących w parafiach, w czwartek dnia 25 
kwietnia br. o godz. 10.30 w Sanktuarium Bł. 
Męczenników w Pratulinie odbędzie się Diece-
zjalny Dzień Skupienia Kościelnych i Zakrystia-
nów. Oto jego program: 
10.30 Słowo powitania – Bp Kazimierz Gurda. 
10.40 Unici podlascy – wzorem wiary i troski o 
kościół parafialny– (ks. J. Guz). 
11.15 Posługa kościelnego – służba czy etat? 
(ks. dr Leszek Borysiuk). 
12.00 Troska o paramenty liturgiczne w zetk-
nięciu się z misterium liturgii (p. Dorota Pikula) 
13.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
(okazja do spowiedzi). 
14.00 Agapa. 
     Sanktuarium Św. Józefa będzie reprezento-
wać nasza zakrystianka, Siostra Agnieszka – 
Orionistka. 
 

DROGA DO BEATYFIKACJI 
   W najbliższy czwartek 
(25.04) w siedleckiej ka-
tedrze o godzinie 12.00 
będzie celebrowana ko-
lejna Msza Święta w in-
tencji beatyfikacji Sługi 
Bożego Biskupa Ignace-
go Świrskiego. Na die-
cezjalnej stronie https:// 
diecezja.siedlce.pl w za-
kładce biskup-swirski/  
skrzynka-intencji/ można wpisać sprawy o które 
chcemy się modlić za przyczyną Bpa Ignacego. 
 

JUBILEUSZ KATEDRY 

     W sobotę (27.04) Parafia Kated-
ralna przeżywać będzie jubileusz 
100-lecia swojego powstania. Na tę 
uroczystość pragniemy zaprosić 
wszystkich, którzy przez swoją pos-
ługę w minionych latach przyczynili 
się do budowania katedralnej wspól-
noty parafialnej.  
     Mszy św. jubileuszowej o godzinie 12.00 
z udziałem Biskupa Ordynariusza Kazimierza 
Gurdy i Biskupa Piotra Sawczuka przewodni-
czyć będzie specjalny Gość z Watykanu, Archi-
prezbiter Bazyliki Santa Maria Maggiore 
w Rzymie, Kardynał Stanisław Ryłko. 
     Do koncelebry zapraszam wszystkich do-
tychczasowych Proboszczów, Wikariuszy i Pre-
fektów parafii katedralnej, Kapłanów pochodzą-
cych z parafii oraz Proboszczów parafii siedlec-
kich. Członków Kapituł Katedralnej i Kolegiac-
kich oraz pozostałych kapłanów zapraszam do 
udziału w liturgii w strojach chórowych. 
     Podczas Mszy św. jubileuszowej odbędzie 
się obrzęd błogosławieństwa odrestaurowanych 
organów katedralnych Dominika Biernackiego. 
Pełny ich walor ukaże nam wieczorny Koncert 
Jubileuszowy Dextera Domini o godz. 19.00, na 
który również serdecznie zapraszam. 

Proboszcz Katedry - ks. Grzegorz Suchodolski 
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ROZŚPIEWANY „ŚW. JÓZEF” 

 
1. Reaktywacja Zespołu „Światełko” 

2. Nasz Chór „Lilia” 

 
3. Zjednoczone chóry siedleckie w dniu Św. Cecylii (1918) 




