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MYŚL TYGODNIA 
    Jezus dziś mówi do nas: „Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowy-
wał moją naukę” (J 14,23). 

 
     Wiele osób uzależnia swoje ży-
cie wiary od obietnic sformułowa-
nych w różnych „zjawieniach” uz-
nanych lub nieuznanych przez Ko-
ściół, zapominając lub nie biorąc 
pod uwagę zapewnień Jezusa po-
zostawionych w Ewangelii. 
     A przecież te słowa Boga niosą 
w sobie moc i gwarancję ich wype-
łnienia. Jezus daje mi dar Ducha, 
abym rozumiał Jego słowa i nimi 
żył. Przez ten dar sam Chrystus 
Zmartwychwstały jest przy mnie 
obecny. Nie jestem zatem sam. 
     Dzięki Duchowi dzieło Chrystu-
sa owocuje w moim życiu. On jest 
nauczycielem, który uczy mnie 
rozpoznawać to, co się Bogu po-
doba. Jest miłością, która daje mi 
moc zachowywania Jezusowej na-
uki. Jest pocieszycielem, który na-
pełnia moje serce prawdziwym po-
kojem. 

 
     Pozostało nam już tylko 5 majowych dni. W piątek 
(31/05) zakończenie Nabożeństw Majowych, pięknym 
akcentem, jakim będzie Święto Nawiedzenia NMP. 
     Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić maj bez nabo-
żeństw majowych, pięknie przyozdobionych kapliczek 
Maryjnych, atmosfery umiłowania Matki Bożej, odczu-
walnej w polskich kościołach. Niepokoić może jednak 
fakt, że w wielu miejscach podczas nabożeństw maryj-
nych brakuje ludzi młodych. Zdecydowanie zmalała 
również liczba uczęszczających na nie dzieci. Miejmy 
jednak nadzieję, że kult maryjny odrodzi się z nową si-
łą, a wiernych uczęszczających na popularne majówki 
będzie przybywać. To istotne dla naszej katolickiej i na-
rodowej tożsamości. 
 

PATRONKA WYCHOWAWCZYŃ 

 

     Środa (29.05) to dzień wspom-
nienia Św. Urszuli Ledóchowskiej, 
Patronki Wychowawczyń. Żyła w la-
tach 1865-1939. Działała w Aust-
rii, Rosji i w Polsce. Prowadziła 
elitarne szkoły i internaty dla dzie-
wcząt. Torowała drogi nowoczes-
nej edukacji. Warto zgłębić biog-
rafię tej świętej nauczycielki, by 
odnaleźć ideał ewangelicznego 
„dobrego nauczyciela” w wycho-
wawcach, którzy dziś trudzą się 
nad kształtowaniem serc młodego  

pokolenia. Jakim powinien być współczesny „dobry na-
uczyciel”? Ktoś napisał: „nauczyciel to zawód i powoła-
nie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to odpowiedni 
zbiór cech osobowości temperamentu, to umiejętność 
poświęcania się dla dobra innych osób, to miłość do 
dzieci”. Niedawne strajki przypomniały, że praca powin-
na przynosić nauczycielowi przyjemność i satysfakcję 
(także materialną), bo na nią zasłużyli. 
     Dla wielu z nas nauczyciel i wychowawca był nie tyl-
ko „encyklopedią” wiedzy. To także przyjaciel wspiera-
jący w każdej chwili, rozumiejący problemy uczniów, 
umiejący zacieśniać związek szkoły z rodziną. 
     Z wielkim szacunkiem patrzymy na nauczycieli, któ-
rzy w czasie strajków nie szantażowali uczniów możli-
wością nie dopuszczenia do egzaminów. Oni wiedzieli, 
że nie wolno wykorzystywać dzieci i młodzieży do lan-
sowania sporów ideologicznych, politycznych i materia-
lnych. Chwała im za to. 

Z NAMI NA STAŁE 

 
     We wtorek (28.05) będziemy obchodzili kolejne para-
fialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla. Po Mszy 
Św. wieczorowej będą modlitwy do Świętej, błogo-
sławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka i uca-
łowanie relikwii. Red. Joanna Bątkiewicz-Brożek opu-
blikowała artykuł pt. „Jak zapamiętałeś swoją mamę?” 
Syn Św. Joanny Pierluigi Molla odpowiada na pytania 
dziennikarki: Modlisz się do Mamy? 
- Codziennie! Ale nie dlatego, że jest świętą! Modliłem 
się do niej już, jak miałem pięć i pół roku, kiedy odeszła. 
Tata powtarzał, że mama jest świętą. Wołałem ją każde-
go dnia, ciągle z nią rozmawiałem. Potrzebowałem jej. 
Czy mama pomogła Ci w jakiejś szczególnej spra-
wie? 
- To, że jestem tu teraz, zdrowy, że mam zdrową 21-let-
nią córkę, to są zasługi Mamy. Są tysiące spraw, w któ-
rych jest i była przy mnie. Po prostu to czuję. 
Z rodzeństwa spędziłeś najwięcej czasu z mamą. Jak 
żyła Święta? 
- Zupełnie normalnie. Pamiętam, że kiedy Kościół medio-
lański zwrócił się do taty, z prośbą o pozwolenie na ot-
warcie procesu beatyfikacyjnego, tata był zaskoczony. 
Jak to zaskoczony? Przecież mówił wam, że mama 
jest Święta.  
- No tak. Powtarzał to i wiedział, że był mężem wyjątko-
wej kobiety. Ale tata urodził się w 1912 r. Żył w czasach, 
kiedy mówiło się o świętych w kontekście odległych 
wieków. Święci Antoni, Franciszek… Dla taty to było 
czymś niezwykłym. 
Tak jak dla mnie fakt, że rozmawiam z synem mojej 
świętej Patronki… 
– Tym bardziej wyobraź sobie, jak przed 50 laty musiał 
zareagować mój tata! Pamiętam, że powiedział ówczes-
nemu arcybiskupowi Mediolanu, przyszłemu papieżowi 
Pawłowi VI: „Eminencjo, proszę się dobrze zastanowić”. 
Życie mojej mamy bez wątpienia było heroiczne, bo 
oddała życie za moją siostrę. Ale była osobą normalną, 
elegancką kobietą, dbała o swój ubiór. Kiedy była w 
trzecim miesiącu ostatniej ciąży, z Gianną, tata wybie-
rał się w sprawach służbowych do Paryża. Mama mówiła 
mu: „Przywieź mi magazyny mody. Jak urodzę Gianninę, 
chcę dobrze wyglądać”.                                          Cdn. 
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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 – 27 maja 2019 r. Wspomnienie Św. Augustyna 
z Canterbury, Biskupa; Czyt. liturg. z roku C, I: Dz 16,11-15 (Chrzest Lidii); 

J 15,26-16, 4a (Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie). 
6.30 1. + Hieronima i Marię Bareja, of. Syn z Żoną  

 2. + Zbigniewa (w 15 r.), Stefanię, Stanisława, Jadwigę i Witolda, 
of. Rodzina  

7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Zając, of. 
 2. Gregorianka: + Mariannę Chraniuk, of. Rodzina 
 3. + Annę i Wacława Olędzkich i zm. z obu stron Rodziny, of. Są-

siadka  
 4. + Józefa i Marię Zaliwskich, of. Rodzina  
 5. + Juliana (w 24 r.) i Helenę Domańskich, zm. z Rodzin Doma-

ńskich i Zaskich, of. Córka  
17.30 Nabożeństwo Majowe 
18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Frankowską, of. Córki z Rodzinami 

 2. + Władysława Gabrana (w 9 r.) i zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny, of. Żona  

 3. + Kazimierę i Aleksandra Kozłowskich oraz Stanisławę i zm. 
Dziadków z Rodzin Kozłowskich i Paceltów–Księżopolskich, of. 
Halina Bodowska  

 4. + Grzegorza Soszyńskiego, of. Anna i Robert Czarnoccy  
Wtorek – 28 maja 2019 r. Parafialne wspomnienie Św. Joanny 
Beretty Molla; Czyt.: Dz 16,22-34 (Paweł i Sylas cudownie uwolnieni z 

więzienia); J 16,5-11 (Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie). 
6.30 1. + Bogusława Kielaka, of. Marianna Rucińska  

 2. + Jana Matejka, of. Koleżanki i Koledzy  
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Zając, of. 

 2. Gregorianka: + Mariannę Chraniuk, of. Rodzina 
 3. + Elżbietę Kowal (w 7 r.), of. Mama 
 4. + Bronisława Stańczuka (w 28 r.) Zofię Michalak (w 6 r.), of. 

Jan Stańczuk 
 5. + Mariana (w 11 r.), Teresę i ich zm. Rodziców, of. Dzieci z 

Rodzinami  
17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Frankowską, of. Córki z Rodzinami 
 2. + Mariannę (w 15 r.), Wojciecha i Stefanię, of. Córka Helena  
 3. Dziękczynna w 3 r. święceń kapłańskich ks. Filipa, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszej służbie Koś-
ciołowi, of. Rodzice   

 4. Dziękczynna w 4 r. wyzwolenia z nałogów alkoholizmu, narko-
manii i nikotynizmu, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla osób, 
które pomogły wyjść z nałogów, of.  

 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny Beretty Molla, of. Uczestni-
cy Liturgii  

Po Mszy Św. modlitwy do Św. Joanny, błogosławieństwo matek 
oczekujących narodzin dziecka i ucałowanie relikwii Świętej 

Środa – 29 maja 2019 r. 
Wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy i Zakonnicy, 
Patronki Wychowawczyń; Czyt.: Dz 17,15.22-18,1 (Paweł w Atenach); 

J 16,12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy). 
6.30 1. + Walentego, Helenę i Leokadię Świątków, zm. Dziadków, of. 

Rodzina  
7.00 1. Gregorianka: + Pelagię Zając, of. 

 2. + Władysławę (w 28 r.), Stanisława, Wiesława, Andrzeja i Jó-
zefa, of. Alina Bednarczyk  

 3. + Romana Adamczyka, of. Janina Skwarek  
 4. + Michalinę, Mieczysława, Stanisławę, Kazimierza, Irenę, Ste-

fana, Mariannę i Zdzisława, of. Teresa Wakuła  
 5. Gregorianka: + Mariannę Chraniuk, of. Rodzina 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 1. Gregorianka: + Stanisławę Frankowską, of. Córki z Rodzinami 
 2. + Teodorę, Jana, Sabinę, Czesława i zm. Dziadków z obu 

stron Rodzin Radzikowskich i Głowackich, of.  
 3. + Pawła Ługowskiego (w 7 r.) i zm. Rodziców z obu stron Ro-

dziny, of. Rodzina  

 4. + Zofię i Jana Kłosiów, Emilię, Franciszka i Tadeusza, zm. 
z Rodziny Ciołków, of. Rodzina  

Czwartek – 30 maja 2019 r. 
Wspomnienie Św. Joanny d'Arc, Św. Jana Sarkandra, Kapłana 

i Męczennika oraz Św. Zdzisławy 
Czyt.: Dz 18,1-8 (Święty Paweł w Koryncie); 

J 16,16-20 (Smutek wasz zamieni się w radość). 
6.30 1. + Ireneusza Kozieła, of. Adam Kozieł z Rodziną  

 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Agnieszki i Pawła, z prośbą o pot-
rzebne łaski, opiekę Maryi dla nich i dla ich Dzieci, of. Jubilaci  

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Pelagię Zając, of. 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Mariannę Chraniuk, 

of. Rodzina 
 3. + Konstantego, Michała, Sabinę, Jana i zm. Dziadków z obu 

stron Rodziny, of. Jadwiga Chalimoniuk  
 4. + Jadwigę Anusiewicz (w 5 r.), of. 
 5. + Wacława Piskorza, of. Uczestnicy Pogrzebu  
 6. + Alfredę Nawacką, of. Koło Żywego Różańca  

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisławę Frankow-
ską, of. Córki z Rodzinami 

 2. + Jana, Zofię, Reginę i Bolesława, zm. z Rodzin Jakubowskich 
i Gmitruków, of. Córka  

 3. + Wiktora (w 6 r.), Lucjana, Zygmunta i Stanisławę, zm. Rodzi-
ców z obu stron Rodziny, of. Rodzina  

 4. + Eugenię Florczuk i zm z Rodziny Kordaczów, of. Córka  
 5. Dziękczynna w 10 r. urodzin Natalii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Rodzice  
19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha 

Piątek – 31 maja 2019 r. 
Święto Nawiedzenia NMP. 

Dzień zakończenia Nabożeństw Majowych. Dzień modlitw za rzucają-
cych palenie tytoniu. Czyt.: So 3,14-18 (Pan jest pośród ciebie), 

albo Rz 12,9-16b (Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności); 
Łk 1,39-56 (Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję). 

6.30 1. + Wojciecha, Władysławę, Józefa, Leokadię, Tomasza, Tadeu-
sza i Sabinę, of. Stanisław Olichwiruk  

 2. + Zofię (z racji imienin) i Franciszka Mędzów oraz zm. Rodze-
ństwo, of. Syn  

7.00 1. + Antoniego, Leokadię i Bogumiłę, zm. Rodziców z obu stron 
Rodziny oraz Zdzisława, Jana, Kazimierza, Filipinę i Marcina Ma-
rciniuków, of. Danuta Marciniuk  

 2. + Anielę i Bolesława Wojciuków, zm. z Rodziny Kaszubskich, 
of. Elżbieta Kaszubska  

 3. + Henryka Rymuzę (w 4 r.), of. Córka  
17.30 Zakończenie Nabożeństw Majowych 

18.00 1. + Henrykę Strus (w 2 r.), Emiliana, Zygmunta, Tadeusza, 
Grzegorza i zm. z Rodziny Skupów, of. Anna Strus z Rodziną  

 2. + Anielę Kleszcz (z racji imienin), Feliksę i Bronisława, of. Córka  
 3. Dziękczynna w intencji Dzieci i Wnuków: Marty, Pawła, Ewy, 

Michała, Jadzi, Leona i Felicji, z prośbą o dary Ducha Świętego, 
of. Zofia i Adam Sawiakowie  

 4. Dziękczynna z racji imienin Leszka, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa, of. Żona z Dziećmi  

 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Weroniki i w 12 r. urodzin Ani, 
z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Maryi i Św. Józefa, 
of. Rodzice 

19.00 Odprawa Animatorów Ruchu Światło-Życie 
19.00 Próba Chóru „Lilia” 

Sobota – 1 czerwca 2019 r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Justyna 

Męczennika, Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień modlitw za Dzieci; 
Początek Nabożeństw Czerwcowych;  

Czyt.: Dz 18,23-28 (Działalność Apollosa); 
J 16,23b-28 (Opuszczam świat i idę do Ojca). 

6.30 1. + Stanisława Kojtycha (w 8 r.), of. Żona   
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 2. + Janinę Bernaciak (r.) i zm. Eugeniusza, of. Dzieci  

7.00 1. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisławę i Bronisława 
Bajek, of. Córki  

 2. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Stanisława Aleksandro-
wicza, of. Żona 

 3. + Mieczysława (w 34 r.), Jadwigę i Helenę Burgsów oraz Bar-
barę Mrowiec i Halinę Ciupińską, of. Wanda Cieloch  

 4. Dziękczynna w 50 r. urodzin Edyty, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Maryi na dalsze lata, of. Mama  

 5. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi 
z prośbą o wyzwolenie z nałogów, of. Krucjata Wyzw. Człowieka  

15.00 Zbiórka Ministrancka 

16.00 W intencji Nowożeńców Marty i Adriana  
17.00 W intencji Nowożeńców Patrycji i Tomasza  
18.00 W intencji Nowożeńców Ilony i Filipa 

Inauguracja Nabożeństw Czerwcowych 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
VII NIEDZIELA WIELKANOCY – 2 czerwca 2019 r. 

Wspomnienie Św. Męczenników Marcelina i Piotra. 
Rok C, I; Czyt.: Dz 1,1-11 (Uniósł się w ich obecności w górę); 

Ef 1,17-23 (Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy); 
Łk 24,46-53 (Jezus został uniesiony do nieba. 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 
7.00 1. + Aleksandra Łastowieckiego, zm. z Rodzin Siennickich, To-

maszewskich, Ostojskich i Tarasiuków, of. Stanisław Łastowiecki  
8.30 1. Gregorianka: + Stanisławę i Bronisława Bajek, of. Córki 

 2. + Karola Pogorzelskiego (z racji imienin), of. Rodzice  
 3. Dziękczynna w 40 r. ślubu Marii i Mariana Mikołajczuków, z pro-

śbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny, of. Jubilaci  
10.00 1. + Józefa Piątka, of. Córka  

 2. Dziękczynna w intencji Wnuków i Prawnuków z racji Dnia 
Dziecka: Roberta, Kingi, Artura i Łukasza, z prośbą o opiekę Św. 
Rodziny, of. Babcia  

 3. Dziękczynna w 1 r. ślubu Joanny i Łukasza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę Maryi i Św. Józefa dla nich i dla  
oczekiwanego Dziecka, of. Małżonkowie  

11.30 1. Gregorianka: + + Stanisława Aleksandrowicza of. żona 
 2. + Mieczysława-Czesława Szczecha i zm. z obu stron Rodziny, 

of. Michał Szczech  
 3. Dziękczynna w intencji Suzanny, Miłosza i Mikołaja, z prośbą o 

potrzebne  łaski oraz opiekę Maryi i Św. Józefa dla nich i dla ich 
Rodziców, of. Babcia Anna    

13.00 1. W intencjach Parafian i Gości 
16.30 1. + Mirosława (w 9 r.), Helenę i Józefa Kotów oraz Stefana, Leo-

kadię i Edwarda Góreckich, of. Krystyna Kot  
18.00 1. + Władysławę i Jana, zm. z Rodzin Czarneckich i Kajków, of. Syn  

Nabożeństwo Czerwcowe 
i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.00) 

 

JAK GROCHEM O ŚCIANĘ 
 

 

     W ostatnim dniu maja (31.05) Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) obchodzi Światowy Dzień 
bez Tytoniu, a ludzie wierzący modlą się o pomoc 
Bożą dla tych, którzy podejmują próbę rzucenia 
palenia. 
     O szkodliwości palenia powiedziano już wszy-
stko i wiele razy,  ale powtarzać wciąż trzeba. Te- 

mu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto obchodzone jest od 
1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadamiać i ostrze-
gać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami 
płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy 
sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. 
Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 
tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 
2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO. Zróbmy coś z tym! 
 

DZIECKO – DAR BOŻY 

 

  W sobotę (1.06) wypada Międzyna-
rodowy Dzień Dziecka. Pamiętamy 
o naszych „pociechach”, modlimy się 
za nich i życzymy  wszystkiego,  co 

jest niezbędne dla ich spokojnego rozwoju. W sercach dorosłych jest 
wielkie pragnienie, by zrobić wszystko dla dobra dziecka, z miłości do 
niego, ale według zasady: „kocham, więc stawiam wymagania”. Dzień 
Dziecka niech nam przypomni o potrzebie mądrego wychowywania. 
 

 
     Najbliższa sobota (1.06) rozpocznie czerwiec, miesiąc nabożeństw 
do Serca Pana Jezusa. Serce to synonim miłości, dobrych uczuć, życzli-
wości i troski. W młodości ważne jest to, by zdobyć serce ukochanej 
osoby, nawet wbrew wszelkim przeszkodom, bo przecież serce nie sługa. 
     Często w sądach o innych pada stwierdzenie, że ktoś ma serce jak 
kamień, a kto inny jest człowiekiem o złotym sercu. Gdy poczujemy się 
słabo kardiolog robi nam EKG i przez stetoskop wsłuchuje się w 
miarowość bicia naszego serca, z troską czy to, aby nie zawał? 
     Czerwiec kieruje nasze spojrzenie na Najświętsze, Boże, a zarazem 
ludzkie – Jezusowe Serce, przebite włócznią na Kalwarii i odtąd już na 
zawsze otwarte dla tych, których ukochało tak bardzo, że aż do końca.  
     Miesiąc czerwiec niech ci odpowie na te pytania. 
     Nabożeństwa Czerwcowe w naszym Sanktuarium będą w dni pow-
szednie o godzinie 17.30. Natomiast po Mszy Św. wieczorowej Nabo-
żeństwa te będą w soboty, gdy są śluby i we wszystkie niedziele, a tak-
że w Pierwszy Czwartek Miesiąca (6.06), w Pierwszy Piątek (7.06) 
i w Pierwszą Sobotę (1.06). Serdecznie zapraszamy. 

NA DRODZE DO NIEBA 
     Za tydzień VII Niedziela Wielkanocy (2.06), w którą Kościół obchodzi 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 
     Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeniem Wniebowstąpienia. 
Jezus krótko przypomina swoim uczniom, jaka droga wiodła ku temu 
i jaką powierzy im misję. Następnie w geście błogosławieństwa rozstaje 
się z nimi. Z reguły pożegnania są pełne smutku. Może dlatego, że po-
zostawiają w niepewności co do ponownego spotkania? Skąd więc ra-
dość uczniów po wstąpieniu Jezusa do nieba? „Z wielką radością wrócili 
do Jeruzalem” (Łk 24, 52). Oni wiedzą, że nie pozostaną sami, że słowo 
Jezusa się wypełni i że otrzymają obiecaną moc z wysoka. Dzięki Du-
chowi Świętemu będą mogli głosić Ewangelię po krańce ziemi. Teraz 
kolej na nas. Ojczyzna jest w niebie, ale nie można tam zdążać same-
mu. Ale Jezus nie pozostawił nas samych, idźmy więc w radości. 
     On spełnia swą obietnicę również wobec nas. 
 

ŻYWY RÓŻANIEC U MARYI 

     W dniach 31.05-1.06 do jasnogórskiego sanktuarium, jak co roku, 
przybędą wraz z moderatorami diecezjalnymi członkowie i zelatorzy Ży-
wego Różańca z całej Polski, by zawierzyć Kościół i świat opiece Matki 
Bożej. Będzie to już VII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na 
Jasną Górę. 
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WZORY ŚWIĘTOŚCI 
APOSTOŁ ANGLII. Poniedziałek (27.05) to 
dzień liturgicznego wspomnienie Św. Augustyna 
z Canterbury, Biskupa: Był opatem bene-
dyktyńskiego klasztoru w Rzymie, wysłany przez 
Papieża do Anglii, powołał do istnienia pierwsze 
dwie diecezje i zbudował najstarszą katedrę 
Anglii w Canterbury (dziś wpisaną na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO). 
DZIEWICA Z ORLEANU. Tak Francuzi nazy-
wają swoją bohaterkę narodową Św. Joannę 
d'Arc, której wspomnienie obchodzimy w czwar-
tek (30.05). Przyczyniła się do zwycięstwa Fran-
cuzów nad Anglikami, okupującymi ich kraj. Po 
dostaniu się do niewoli skazana na śmierć i spa-
lona na stosie. Kanonizowana w 1920 r. 
BOHATER ZE ŚLĄSKA Cieszyńskiego Św. 
Jan Sarkander żył w latach 1576–1620. Działał 
na terenie Polski, Czech i Austrii. W czasie wo-
jen husyckich został proboszczem w Holeszowie 
koło Ołomuńca (Czechy). Tam był aresztowany, 
wtrącony do więzienia i poddany straszliwym to-
rturom (podobnie jak Św. Andrzej Bobola) i za-
męczony na śmierć. Św. Jan Paweł II kanonizo-
wał go w 1995 r., ustanawiając jego wspomnie-
nie liturgiczne na dzień 30 maja.  
MŁODA ŻONA i matka czworga dzieci Św. 
Zdzisława żyła w latach 1215-1252. Była córką 
Sycylijki i Czecha. Wraz z mężem byli założycie-
lami dwu czeskich miast: Jabłonne i Turnowo 
oraz fundatorami dominikańskich klasztorów 
w tych miastach. Czcimy ją w czwartek 30 maja. 
APOLOGETA. Św. Justyn Męczennik, wspo-
minany w sobotę (1.06) żył w pierwszej połowie 
II w. Zginął w czasie prześladowań chrześcijan 
za rządów cesarza Marka Aureliusza. Był czło-
wiekiem świeckim, który wykorzystał swoją og-
romną wiedzę dla obrony wiary chrześcijańskiej. 
ŚWIĘCI Z KANONU. Przyszła niedziela (2.06) 
przypomni nam o Św. Męczennikach Marcelinie 
i Piotrze. Żyli w III wieku. Ich imiona są zamiesz-
czone w Kanonie Rzymskim, dziś nazywanym 
Pierwszą Modlitwą Eucharystyczną. 
 

W PARAFII I W DIECEZJI 
MOTOCYKLISTKI. Dziś (26.05) o godz. 9.30 
z Parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej 
(ul. Brzeska 33a) wyrusza do Pratulina III Moto-
cyklowa Pielgrzymka Kobiet. Pielgrzymkę orga-
nizuje w/w bialska Parafia i Klub Motocyklowy 
Girls Riders z Łukowa. 
SZKOLNE KOŁA CARITAS przybędą do 
Pratulina we wtorek 28 maja na Diecezjalny 
Zjazd Kół. 
LEDNICA W DNIU DZIECKA. 1 czerwca na 
polach Lednicy odbędzie się kolejne Ogólnopol-
skie Spotkanie Młodych. 
CZAS WDZIĘCZNOŚCI. 2 czerwca br. prze-
żywać będziemy XII Dzień Dziękczynienia oraz 
Święto Opatrzności Bożej 
ROCZNICA. W przyszłą niedzielę (2.06) dzieci 
z klas IV będą obchodziły na Mszy Św. o godz. 
8.30 rocznicę I-szej Komunii Świętej. W piątek 
(31.05) o godz. 16.30 odbędzie się dla nich 
próba w kościele a o godz. 17.00 spowiedź. 

PAPIESKIE ROCZNICE. W tym roku 2 czerw-
ca mija 40 r. pierwszej Wizyty Apostolskiej Św. 
Jana Pawła II w Polsce. Z tej racji w przyszłą 
niedzielę (2.06) „Pod Krzyżem Papieskim” na 
Placu Piłsudskiego w Warszawie o godz. 15.00 
odbędzie się dziękczynne spotkanie ludzi „świa-
ta pracy”. Wyjazd z Siedlec o godz. 9.30. Zapisy 
pod numerem telefonu: 692 386 488. 
     Natomiast w następną niedzielę (9.06) w kate-
drze o godzinie 12.00 będzie dziękczynna Msza 
Św. w 20 r. przyjazdu Papieża do Siedlec, której 
będzie przewodniczył Ks. Kardynał Stanisław 
Dziwisz z Krakowa. O szczegółach za tydzień. 
 

ZAPOWIEDZI. Związek Małżeński zgodnie 
z nauką Kościoła Katolickiego i prawem R.P. 
zamierzają zawrzeć osoby stanu wolnego: 
Zapowiedź II: 
Krzysztof Tomasz Zastawny z Parafii Dme-
nin (Archidiecezja Częstochowska) i Karolina 
Anna Stańska z naszej Parafii (15). 
Sławomir Żylak i Sylwia Edyta Sosnowska, 
oboje z naszej Parafii (16). 
Adrian Chodowiec z Parafii Hołubla i Marta 
Krupa z naszej Parafii (17). 
Mateusz Paweł Skolimowski i Agnieszka 
Jankowska, oboje z naszej Parafii (18). 
Piotr Adamiak z naszej Parafii i Paulina 
Patrycja Michalak z Parafii Domanice (19). 
Grzegorz Jemiołek z naszej Parafii i Kata-
rzyna Ługowska z Parafii Św. Teresy w Siedl-
cach (20). 
Zapowiedź I: 
Tomasz Grzegorz Jackiewicz i Maria Alek-
sandra Biardzka z naszej Parafii (21) 
Daniel Marcin Radzikowski i Aleksandra 
Kuć oboje z naszej Parafii (22) 
Igor Jabłoński z naszej Parafii i Katarzyna 
Żontała z Parafii Radomyśl (23) 
Mariusz Olszewski z Parafii Skórzec i Ma-
gda Alaba z naszej Parafii (24) 
Igor Meter i Sylwia Popiołek oboje z naszej 
Parafii (25) 
     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 21 
 Miłość macierzyńska - jaka jest? O jej 
współczesnych odsłonach i wyzwaniach, jakie 
stoją przed matkami - w raporcie „Echa”; 
 Mówimy o sobie z dumą: pokolenie św. Jana 
Pawła II. Ale czy potrafimy stanąć w obronie na-
szego świętego papieża? Sięgać po jego ducho-
wą spuściznę i być wiernymi wskazaniom? Pole-
camy artykuł w dziale „opinie”; 
 Komfortowy katolicyzm - czym jest? Drogę 
odnowy Kościoła w kontekście objawień fatims-
kich komentuje autor książki „Rewolucja Maryi”;  
 Wybierając polskie produkty, wspierasz pols-
kich przedsiębiorców. O inicjatywie, której celem 
jest budzenie świadomości wspólnoty społecz-
nej - w artykule na str. 16; 
 Alzheimer! Jak żyć? Na jaką formę wsparcia 
mogą liczyć bliscy chorych? - w dziale „zdrowie”; 
 W numerze także materiały formacyjne dla 
Kół Żywego Różańca. 

 
TORT NA DZIEŃ DZIECKA 

 
     Mama kroi tort. W domu wiele gości. Synek pyta: 
- Dla kogo kroisz taki duży kawałek tortu? 
- Dla ciebie. 
- Dlaczego taki mały? 
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PERFUMY. Mama przeziębiła się. Sąsiadka jej radzi: 
- Przed snem wypij kieliszek wódki, to się rozgrzejesz 
i przeziębienie ci przejdzie. 
      Zgodnie z radą sąsiadki zażyła „lekarstwa” i posz-
ła do synka, aby ucałować go na dobranoc. Synek do niej: 
- Mamo, czemu używasz perfum taty? 
KURACJUSZ przyjeżdża do sanatorium. Pielęgniarka 
go zapewnia: 
- Będzie się pan czuł tu, jak u siebie w domu. 
- Och nie, tylko nie to. Przyjechałem tu, aby trochę 
odpocząć.  
KALKULACJE RODZEŃSTWA 
     Siostrzyczka do braciszka późnym wieczorem: 
- Jasiu, już dziesiąta. Wracajmy do domu. 
- No co ty! Jak wrócimy do domu o 10.00 wieczorem, 
to dostaniem lanie, że przyszliśmy tak późno. Pocze-
kajmy dwie godziny. Jak wrócimy o 12.00, to rodzice 
będą się cieszyć, że nie zginęliśmy. 
WAKACJI CZAS. Mama z synkiem idą chodnikiem 
i spotykają nauczycielkę. Mama mówi: 
- Dzień dobry. 
- Dzień dobry – odpowiada nauczycielka. 
     Poszli dalej, a mama pyta synka: 
- Czemu ty nie powiedziałeś swojej pani „dzień dobry”? 
- Mamo, no co ty? W wakacje? 
ZRÓB COŚ DOBREGO. Nauczycielka pyta: 
- W czasie weekendu kazałam wam zrobić coś dobre-
go, by ucieszyć innych. Komu to się udało? 
- Ja pojechałem w sobotę do babci. Babcia ucieszyła 
się, gdy mnie zobaczyła. Ale kiedy wyjeżdżałem w 
niedzielę, babcia jeszcze bardziej się ucieszyła. 
PILOT. Chłopak ukończył „Szkołę Orląt” w Dęblinie 
i będzie pilotem. Babcia go ostrzega: 
- Uważaj wnusiu na siebie. Lataj nisko i powoli. 
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